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TRIUMFUL ORTODOXIEI
Iubiţi fraţi! Cuvântul din Duminica Ortodoxiei trebuie să înceapă,
în chip firesc, cu întrebarea: Ce
este Ortodoxia?

Ortodoxia este adevărata
cunoaştere a lui Dumnezeu
şi cinstire a lui Dumnezeu;
Ortodoxia este închinarea la
Dumnezeu în Duh şi Adevăr;
Ortodoxia este proslăvirea lui
Dumnezeu prin adevă-rata
Lui cunoaştere şi închinare la
El; Ortodoxia este proslăvirea
de către Dumnezeu, prin
dăruirea harului Atotsfântului Duh, a omului care slujeşte
Lui cu adevărat. Duhul este
slava creştinilor (Ioan 7, 39).
Unde nu este Duhul, acolo nu
este Ortodoxie.
Nu
este
Ortodoxie
în
învăţăturile
şi
filosofările
omeneşti: în ele domneşte ştiinţa
cu nume mincinos, care e roadă a
căderii. Ortodoxia este învăţătura
Sfântului Duh, dată de Dumnezeu oamenilor spre mântuire.
Unde nu este Ortodoxie, acolo
nu este mântuire. “Cine voieşte
să se mântuiască, mai înainte de
toate se cade lui să ţină credinţa
sobornicească, pe care dacă nu o
va păzi omul întreagă şi fără de
prihană, fără nici o îndoială, va
pieri pe veci”.
Comoară de mult preţ este
învăţătura Sfântului Duh! Ea e
predanisită în Sfânta Scriptură şi în
sfânta Predanie a Bisericii Ortodoxe.
Comoară de mult preţ este învăţătura
Sfântului Duh! În ea e chezăşia
mântuirii noastre. De mult preţ, cu
neputinţă de înlocuit, neasemuită pentru fiecare dintre noi e fericirea sorţii
noastre veşnice: tot atât de preţioasă,
mai presus de orice preţ, este şi
chezăşia fericirii noastre veşnice
- învăţătura Sfântului Duh.

Troparul, glasul 2

Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule,
cerând iertare greşelilor noastre, Hristoase
Dumnezeule, că de voie bine ai voit a Te sui
cu trupul pe cruce ca să izbăveşti din robia
vrăjmaşului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru
aceea cu mulţumire strigăm Ţie: “Toate le-ai
umplut cu bucurie, Mântuitorul nostru, cel ce
ai venit să mântuieşti lumea”.

Spre a păstra în noi această
chezăşie,
Sfânta
Biserică
înşiră astăzi, în auzul tuturor,
învăţăturile născute şi răspândite
de satana, prin care se vădeşte
vrăjmăşia faţă de Dumnezeu,
care se împotrivesc mântuirii
noastre şi caută să ne-o răpească.
Ca pe nişte lupi răpitori, ca pe
nişte şerpi aducători de moarte,
ca pe nişte hoţi şi ucigaşi, Biserica înfierează aceste învăţături;
păzindu-ne de ele şi chemându-i
să iasă din tărâmul pierzaniei pe
cei amăgiţi de ele, ea dă anatemei
aceste învăţături şi pe cei ce se ţin
de ele cu îndărătnicie.
Cuvântul anatema înseamnă
îndepărtare, lepădare. Când Biserica dă anatemei o învăţătură,
asta înseamnă că învăţătura cu
pricina cuprinde hulă asupra
Sfântului Duh, şi pentru mântuire este de trebuinţă ca ea să fie
lepădată şi îndepărtată cum este
îndepărtată otrava de mâncare.
Când este dat anatemei un om
asta înseamnă că omul cu pricina
şi-a însuşit cu hotărâre învăţătura
hulitoare, lipsindu-se prin ea de
mântuire pe sine şi pe semenii săi,
cărora le împărtăşeşte felul său
de a gândi.
Când cineva se hotărăşte să
părăsească învăţătura hulitoare
şi să primească învăţătura pe
care o ţine Biserica Ortodoxă, el
e îndatorat, după rânduielile Bisericii Ortodoxe, să dea anatemei
învăţătura mincinoasă pe care o
ţinea până atunci şi care îl ţinea
în pierzare, înstrăinându-l de
Dumnezeu, făcându-l să rămână
vrăjmaş lui Dumnezeu, hulitor al
Sfântului Duh, părtaş al satanei.
Însemnătatea anatemei este de
doctorie duhovnicească a Bisericii
împotriva unei boli a duhului
omenesc, boală care pricinuieşte
moarte veşnică.
continuare în pag. 11
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Rugăciunea Postului Mare
tâlcuită de Sfântul Inokentie al Odesei

Suntem în Sfântul şi Marele Post,
prin care ne pregătim, sufleteşte şi
trupeşte, să întâmpinăm după cuviinţă
marele praznic al Învierii Domnului.

Doamne şi Stăpânul vieţii mele,
duhul trândăviei... (nu mi-l da mie)
Ne-am fi putut aştepta, fraţii mei, ca
Sf. Efrem Sirul să-şi înceapă smerita
rugăciune cu cererea de a fi îndepărtată
de la dânsul altă patima oarecare, iar
nu trândăvia sau lenea, care nu pare
un lucru aşa de însemnat. Însă omul
lui Dumnezeu vede în trândăvie pe cel
mai mare duşman al mântuirii sale,
căci păcat este a nu face nimic, când
însuşi Domnul zice despre Sine şi
despre Tatăl ceresc: „Tatăl Meu până
acum lucrează, şi Eu lucrez” (Ioan 5,
17). Lenea slăbeşte puterile şi însuşirile
noastre, atrăgând după sine patimi şi
năravuri rele, prin care ne amăgim că
putem scăpa de plictiseala şi urât. De
aceea, fiecare se cade sa aibă lucrarea
lui, căci omul fără ocupaţie e jucăria
diavolului.
...(duhul) deznădejdii, ... (nu mi-l
da mie)
Adevăratul duh creştinesc este cel
al luminii, al bărbăţiei şi al tăriei, al
păcii şi al bucuriei necurmate. Or, în
omul nemulţumit şi dezgustat de el
însuşi, care şi-a pierdut speranţele şi
năzuinţele, ce curaj, ce tărie, ce pace
şi ce bucurie mai poate fi? „Întristarea lumii acesteia moarte lucrează”,
zice Sf. Apostol Pavel (II Cor. 7, 10).
Deznădejdea vine de la duhul întunericului, ca să ne slăbească în „lupta
cea buna” şi toată râvna postitoare.
...(duhul) iubirii de stăpânire, ...
(nu mi-l da mie)
Acesta este duhul care, sălăşluinduse oarecând în îngerul cel de lumina
purtător, l-a întunecat şi l-a alungat pentru totdeauna din cer. Primejdia acestui
duh, frate cu duhul mândriei sau slavei
deşarte, este prezentă pretutindenea ,
iar omul stăpânit de el ar fi gata să facă
orice pentru a şi-l satisface, stârnind
ura şi dispreţul celorlalţi. Dar nouă
Domnul ne spune: „Cel ce voieşte să
fie mai mare între voi, acela să se facă
tuturor slugă” (Matei 20, 26). Creştine,
cu cât vei fi mai sus, cu atât trebuie să
fii mai smerit, mai osârdnic şi mai dez-

interesat, ştiind că toată stăpânirea este
de la Domnul Dumnezeu şi că toate
sunt trecătoare!

...şi (duhul) grăirii în deşert nu
mi-l da mie.
„Pune, Doamne, pază gurii mele!”,
se cuvine a ne ruga mereu, cu Psalmistul, căci din limbuţie şi clevetire nu

Doamne şi Stăpânul
vieţii mele, duhul trândăviei,
al deznădejdii, al iubirii
de stăpânire şi al grăirii în
deşert nu mi-l da mie.
Iar duhul curăţiei, al
gândului smerit, al răbdării
şi al dragostei dăruieşte-l
mie, slugii Tale.
Aşa, Doamne Împărate,
dăruieşte-mi ca să-mi văd
greşelile mele şi să nu osândesc pre fratele meu. Că
binecuvântat eşti în vecii
vecilor. Amin.
Sfântul Efrem SIRUL

iese nimic bun. Nu este cuvântul nostru icoana Cuvântului creator? Atunci
să nu-l risipim şi să nu-l înjosim, ci să
facem postul limbii, grăind numai cele
de trebuinţă, cu toată înţelepciunea.
Iar duhul curăţiei,... (dăruieşte-l
mie...)
Pentru a ne păstra curaţi, avem a
ne lupta cu însăşi firea noastră căzută,
de aceea se cuvine a cere întru aceasta
ajutor mai presus de fire: „Arunca către
Domnul neputinţa firii tale – ne învaţă
Sf. Ioan Scărarul – şi mărturiseşte
înaintea Lui toată slăbiciunea Ta: atunci pe nesimţite vei primi de la Dânsul
şi darul curăţiei”. Rugăciunea şi postul
sunt cele mai bune mijloace pentru dobândirea şi păstrarea curăţiei sufleteşti
şi trupeşti.
...(duhul) gândului smerit, ...
(dăruieşte-l mie...)
Smerenia – care este postire şi
jertfă de noi înşine – ne face plăcuţi
şi lui Dumnezeu, şi oamenilor. Unii
cred că smerenia e o formă de înjosire,
dar adevărata smerenie nu înjoseşte,

Foametea cauzată de
criza mondială
va afecta Moldova
Criza financiară şi creşterea preţurilor la produse alimentare pot cauza declanşarea fenomenului foametei pe
planetă, iar Moldova figurează printre statele care riscă
să fie afectate de foamete, se menţionează într-un studiu
elaborat de Banca Mondială.
Studiul a fost prezentat la o reuniune dedicată crizei
alimentare care se desfăşoară la Madrid.
Din momentul declanşării crizei mondiale, preţurile la
produse continuă că crească şi asta pentru că, în plan global, situaţia din sectorul agrar se înrăutăţeşte. Pe de altă
parte, se atestă creşterea populaţiei în localităţile urbane
şi se produc schimbări majore climatice.
Potrivit prognozelor specialiştilor Băncii Mondiale,

ci înalţă, cum Însuşi Cel ce S-a smerit
până la cruce ne încredinţează, zicând:
„Cel ce se va smeri pe sine, acela se va
înălţa” (Luca 18,14). Cele mai frumoase lecţii de smerenie trebuie să le luam
de la Hristos şi de la sfinţii Lui.
...(duhul) răbdării... (daruieşte-l
mie...)
Duhul răbdării, care vine ca un dar
de sus, ne face să biruim mai uşor toate
încercările, fără pripă şi fără cârtire. Şi
ce pilda mai mare decât cea a Domnului şi Mântuitorului nostru, Care, în
locul bucuriei ce I se cuvenea, a suferit
crucea. El a pregătit cununi în cer celor
ce rabdă sau pătimesc pentru dreptate.
...şi (duhul) dragostei dăruieşte-l
mie, slugii Tale.
De vom avea toate ale lumii, dar
dragoste nu vom avea, de nici un folos
nu ne vor fi acelea, după cum ne învaţă
Sf. Apostol Pavel (I Cor. 13, 1-3). Iar
Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan ne
destăinuieşte că Dumnezeu Însuşi este
Iubire (I Ioan 4, 16). Cugetând la acestea, fraţilor, să ne încălzim cu focul
dragostei inimile noastre cele răcite şi
să ne topim laolaltă în flacăra dragostei
lui Hristos, Care a biruit lumea!

Semnele vremurilor

Un caz ieşit din comun
În duminica Straşnicei judecăţi, în timpul
slujbei de seară, în mănăstirea Adormirii Maici
Domnului din Odesa un bărbat neidentificat şi-a
pus capăt zilelor deasupra raclei cu cinstitele
moaşte ale Cuv. Kukşa al Odesei.
Potrivit martorilor oculari, aceasta s-a întâmplat duminică seara, pe data de 22 februarie
2009, în momentul citirii canoanelor, când preotul miruia creştinii.
În biserică a intrat un bărbat uscăţiv (de vreo
40 de ani) îmbrăcat în scurtă de piele şi blugi.
S-a apropiat de moaştele Cuv. Kukşa, în preajma
căreia se aflau câteva credincioase. Spre surprinderea tuturor, br usc se dezbrăcă şi rămase absolut gol (şi-a scos şi încălţămintea).Atunci s-a
văzut că pe piciorul stâng, mai jos de genunchi
avea fixat un cuţit lung.
Ceea ce s-a întâmplat după aceasta i-a şocat
pe toţi: bărbatul s-a înclinat deasupra moaştelor
cuviosului şi şi-a înfipt pumnalul în inimă, s-a
auzit un sâsâit puternic (probabil şi-a străpuns
plămânul) şi sângele a năboit peste raclă,
vărsându-se abundent pe podeaua bisericii…
Imediat s-au apropiat câţiva bărbaţi şi l-au
tras într-o parte. Acesta s-a opus, apoi se lăsă ne-

Aşa, Doamne Împărate, dăruieştemi ca să-mi văd greşalele mele...
Nu ne face plăcere să ne vedem
păcatele şi deseori închidem ochii asupra lor. Dar cercetarea de sine şi spovedania sunt temeiurile oricărei îndreptări
şi iertări. Deci creştinul cel adevărat
se va deprinde să-şi vadă căderile şi
slăbiciunile, ca să se lecuiască de ele
cu ajutorul harului dumnezeiesc, fiind
aspru cu sine şi îngăduitor cu ceilalţi.
...şi să nu osândesc pre fratele
meu, că binecuvântat eşti în vecii
vecilor. Amin.
Cine-i fără de păcat, ca să-i
osândească pe fraţii săi? Şi oare judecata nu este a lui Dumnezeu? Tu priveşte
la fratele tău păcătos ca la un om bolnav, pentru că păcatul este o boală cu
adevărat, ba chiar cea mai rea dintre
toate bolile. Dar putem noi osândi un
bolnav care este bolnav? Mai degrabă
să-l înconjurăm cu mila noastră şi să
ne rugam pentru el, binecuvântând pe
Cel ce nu vrea moartea păcătosului, ci
izbăvirea lui. Amin.

există riscul ca în următorii ani foametea să afecteze nu
numai ţările sărace din Africa, ci şi ţări din Europa. Printre
acestea figurează Moldova, România şi Albania.
Nota redacţiei. În acest context este binevenită asigurarea cu produse alimentare ce au un termen de păstrare
îndelungat.
Despre aceste produse şi felul de păstrare a lor citiţi
în următoarele numere ale ziarului la rubrica “Arta
supravieţuirii”.

Aviz!

Pe 20 martie, începând cu ora 11.00,
medicul naturist

Veaceslav Zakrevski

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

Racla cu moaştele Cuviosului Kukşa al Odesei

putincios şi dând ochii peste cap, a căzut. A fost
pus pe o targă din scânduri şi scos din biserică,
au sosit „ambulanţa” şi poliţia…
Cei prezenţi au rămas înmărmuriţi de cele
văzute – se săvârşise un mare sacrilegiu!
Vrăjmaşul neamului omenesc şi-a trimis sluga
sa pentru a profana o biserică ortodoxă. Slujba a
continuat deja în altă biserică din mănăstire.
Sinucigaşul a murit a doua zi în spitalul
orăşenesc din Odesa. Poliţia îl consideră alienat.
Creştinii au calificat acest incident drept un
semn înfiorător şi osânditor. Sinuciderea a fost
rituală. După cum se ştie, în bisericile ortodoxe
pe pristolul cu moaştele sfinţilor se săvârşeşte
sfânta liturghie, în timpul c ia se aduce lui
Dumnezeu Jertfa fără de sânge. În cazul dat
sinucigaşul a adus jertfă de sânge pe moaştele
cuviosului...
Astăzi, când se vădesc distinct semnele vremurilor de pe urmă şi ale apostaziei generale,
creştinii sunt în aşteptarea aprecierii teologice a
acestui caz ieşit din comun. Nici un monah din
mănăstirea Adormirii Maicii Domnului nu-şi
putu aminti ceva asemănător în istoria Bisericii.
Toţi părinţii sunt de părerea că ceva are să se
întâmple, şi după cum cred ei, nu doar la nivelul
mănăstirii lor sau a oraşului Odesa, ci la scara
ţării sau chiar a întregii omeniri.
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pre noi, păcătoşii.

M=rturisirea ortodox=

Panerezia ecumenismului

Scrisoare athonită împotriva tendinţelor ecumeniste actuale în Biserică
Sfinţiţilor Egumeni şi Sfinţiţilor Proistameni ai celor Douăzeci Sfinte Mănăstiri din Sfânta Chinotită a Sfântului Munte al Athonului

Sfinţiţi Egumeni
si Sfinţiţi Părinţi,
blagosloviţi!
Dorim să ne arătam la
această vreme adânca îngrijorare şi tristeţe pentru tot ceea ce
se petrece de ani buni cu Sfânta
noastră Ortodoxie: lucruri care
nimicesc învătăturile Sfinţilor
Apostoli şi ale Sfinţilor Părinţi
şi potrivnice tuturor sfintelor
canoane statornicite de Sinoadele Ecumenice şi locale.
Ne întrebăm dacă s-a adunat
cumva vreun sinod ecumenic
care să desfiinţeze canoanele
ce opresc rugăciunea în comun
cu ereticii, sau dacă cumva
papa s-a pocăit şi s-a lepădat
de ereziile Filioque-ului, primatului, infailibilităţii, azimelor, focului curăţitor [purgatoriul - n. tr.], harului creat,
a imaculatei concepţii a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, şi atâtea altele, ce au fost
în marea lor parte osândite şi
anatematizate de nenumărate
ori de Sinoadele Ortodoxe şi
de toţi Sfinţii Părinţi.
Cerul s-a mâniat şi Părinţi
s-au prea-întristat văzând şi
auzind cele petrecute în Fanar,
de praznicul Sfântului Apostol Andrei, pe 30 noiembrie,
anul acesta [2006]: lucruri
nemaiîntâlnite şi nemaiauzite
în două mii de ani de istorie
a Bisericii: “Cumplita nesocotire a învăţăturilor Părinţilor,
dispreţuirea predaniilor apostoleşti, aducerea noutăţilor
în biserici de către înnoitorii
zilelor noastre”, asa cum spune
Sfântul Vasile cel Mare despre
nişte întâmplări asemănătoare
din zilele sale.
Toate s-au petrecut, literalmente, cu susul în jos. În loc
ca ereticul papă să fie aşezat în
spate, aşa cum vedem că sunt
zugrăviţi ereticii în icoanele
Sfintelor Sinoade, şi să fie
îndepărtat de Dumnezeiasca
Liturghie, aşa cum cere porunca liturgică: “Uşile, uşile, cu
înţelepciune să luăm aminte”,
noi l-am pus pe un tron înalt,
pe care a şezut purtând omoforul; diaconii ortodocşi l-au
cădit, iar Patriarhul a schimbat
cu el sărutarea liturgică la “Să
ne iubim unii pe alţii”; apoi
[papa] a rostit, ca un proestos, “Tatăl nostru”, în vreme
ce grupul sfinţiţilor psalţi i-a
cântat “Întru mulţi ani” şi un
tropar anume alcătuit de un

imnograf athonit – Doamne,
miluieşte! – dacă, bineînţeles,
acest lucru anunţat de ziarişti
este adevărat; i s-a îngăduit să
dea adunării binecuvântarea
sa, sau, mai curând, nebunia

Liturghie nu plâng, văzândune că nu numai respingem
pilda lor prin tăcerea noastră,
ci facem chiar dimpotrivă?
Pentru ce, dar, au mucenicit
toţi mucenicii de până acum,

Atunci când împăratul Constantinopolului Mihail al
VIII-lea Paleologul (1259-1282), din considerente politice a
urmărit unirea Biserici Ortodoxe Răsăritene cu ereticul papă
de la Roma, a întâmpinat o statornică împotrivire din partea
patriarhului Iosif I (1267-1275). De neînduplecat s-au dovedit
a fi şi monahii athoniţi. Cu un singur cuvânt şi cu o singură
inimă au răspuns că sunt pregătiţi să moară muceniceşte
pentru credinţa ortodoxă, unica şi adevărata credinţă. Nu se
pot împăca – spuneau ei – lucrurile de neîmpăcat. Poate să se
împace Hristos cu veliar, Hristos cu diavolul?
Astfel s-au învrednicit de cununa mucenicească prin spânzurare, decapitare, înec şi ardere de vii pe rug.

sa, cum spun sfintele canoane.
Am îngăduit Bisericii
luptătoare de pe pământ
să se despartă de Biserica
biruitoare a Sfinţilor din ceruri
şi să se unească cu bisericile şi
adunările viclenilor eretici. Am
defăimat toţi sfinţii mucenici şi
mărturisitori ce au luptat până
la sânge împotriva ereziilor,
căci arătăm lupta, mucenicia
şi mărturisirea lor ca fiind nefolositoare şi fără nici un rost.
Oare fericiţii Părinţi ai Sfântului Munte ce au mucenicit sub
[Patriarhul Ioan] Vekkos pentru că nu au vrut să-l primească
şi să-l pomenească pe papă la

Patriarhul Ecumenic şi
alţi întâistătători şi episcopi
propovăduiesc cu glas tare şi
vădit primirea şi învăţătura
panereziei ecumenismului, cea
mai mare erezie ecleziologică
din toate veacurile.
În imagini: Patriarhul Bartolomeu, mitropolitul Kiril (actualul patriarh) şi patriarhul
Daniel cu papa de la Roma.

pentru ce au stat neclintiţi
mărturisitorii în credinţa lor?
Cunoaşteţi, cinstiţi părinţi,
mai bine decât noi, toate
faptele, declaraţiile şi hotărârile
antiortodoxe şi hulitoare ale
Patriarhului Ecumenic şi ale
altor întâistătători şi episcopi,
care propovăduiesc cu glas
tare şi vădit – cu capul descoperit – primirea şi învăţătura
panereziei ecumenismului, cea
mai mare erezie ecleziologică
din toate veacurile. Această

învăţătură eretică tăgăduieşte
unicitatea
Uneia,
Sfinte,
Soborniceşti şi Apostoleşti Biserici şi o pune pe acelaşi plan
cu ereziile, acceptând că tainele
ereticilor au şi împărtăşesc har
sfinţitor şi mântuitor. În afară
de recunoaşterea botezului
următorilor papei şi lutheranilor, [există relatări că] ne
împărtăşim din acelaşi potir
cu monofiziţii şi, de multe ori,
şi cu papiştii în Ciclade şi în
diasporă.
Ne-am dat acum seama,
cu mare tristeţe, că ocârmuirea duhovnicească a Sfântului Munte din ultimii ani nu a
întâmpinat cu tărie şi bărbăţie
mărturisitoare aceste semne
vădite de apostazie, asa cum au
făcut-o părinţii athoniţi de mai
demult. Patriarhul a cumpănit
răspunsurile noastre şi, fiindcă
au fost făcute fără tragere de
inimă, iar de multe ori nici nu
au existat, a purces fără vreo
oprelişte spre unirea cu papa,
care nu s-a pocăit şi stăruieşte
în ereziile sale. Ne-a cumpănit,
de asemenea, şi a fost deosebit
de bucuros cu prilejul ultimei
sale vizite în Sfântul Munte,
pentru că a izbutit să dea impresia că a venit să primească
încuviinţarea şi binecuvântarea athoniţilor pentru toate cele
ce hotărâse să le facă cu papa,
câteva zile mai apoi.
Noi, smeriţii ieromonahi şi
monahi, vă mărturisim că neam smintit de tăcerea şi pasivitatea autorităţilor duhovniceşti
ale Sfântului Munte, şi,
împreună cu noi, la fel au
simţit credincioşii din Grecia
şi toţi ortodocşii din lumea
întreagă. Toţi aşteaptă să audă
glasul Sfântului Munte.
De la voi, cei mai învătaţi
şi mai înţelepţi decât noi, am
învăţat că atunci când credinţa
este în primejdie, vom da
socoteală dacă tăcem şi dăm
înapoi, după cum zice Sfântul Theodor Studitul. Monahul, îndeosebi, nu trebuie să
îngăduie nici cea mai mică
inovaţie în privinţa credinţei,
potrivit aceluiaşi Sfânt Părinte,
mare călăuzitor şi organizator
al vieţii monahale, şi Stareţ
al nostru, al tuturor. El nu s-a
temut de ameninţările şi prigoanele iconoclaştilor, împăraţi
şi patriarhi, ci chiar în Constantinopol, între zidurile Sfintei şi
Marii Mănăstiri a Studionului,
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a organizat o procesiune de o
mie de monahi purtând făclii şi
ţinând în mâini sfintele icoane
ce fuseseră interzise.
Sfinţii Savva cel Sfinţit şi
Theodosie Chinovitul, aceşti
mari îndrumători ai monahilor,
au adunat la Ierusalim zece mii
de monahi din Palestina, cu
mult înainte, şi au scăpat Ortodoxia de erezia monothelită.
Cine va scăpa astăzi Biserica de panerezia Ecumenismului şi de înşelarea Papismului?
Scrisorile de protest trimise
din vreme în vreme de Sfânta
Chinotită nu au avut nici un
rezultat.
Nu mai e vreme pentru cuvinte. E vremea să facem ceva.
Noi, neînvăţaţii şi păcătoşii,
nu vrem să vă învăţăm pe
voi, nici să ne înfăţişăm ca
mărturisitori. Vrem doar să
ne uşurăm conştiinţa de monahi şi de ortodocşi; vrem să-i
cinstim pe sfinţii mucenici şi
mărturisitori, îndeosebi pe cei
muceniciţi de Vekkos. Vrem
să cinstim şi să urmăm purtarea lor, nu să ne dăm înapoi
şi să punem mănăstirile şi
obştile noastre mai presus de
neprihănirea credinţei, mai
presus de Dumnezeu şi de
adevăr.
Credem că după atâtea proteste şi cereri scrise şi prin viu
grai, după atâtea retractări,
schimbări de poziţie şi compromisuri, singurul lucru care
îi va bucura pe ortodocşi şi îi
va ruşina pe rău-credincioşi
este încetarea pomenirii numelui Patriarhului la slujbe
[Bartolomeu], şi nu numai
aceasta, ci şi încetarea pomenirii la toate slujbele a numelor tuturor episcopilor care-l
încuviinţează pe Patriarh sau
rămân tăcuţi, oriunde s-ar afla.
Adunaţi-vă laolaltă, sfinţiţi
Părinţi, monahi din toate
mănăstirile, schiturile şi chiliile, într-o adunare luptătoare
a-tot-monahală – fie că sunteţi
în Sfântul Munte, fie în afara
sa – şi dărâmaţi stâlpii ereziei,
papismului şi ecumenismului. Duceţi lupta cea bună a
credinţei. De nu o veţi face,
noi vom alege să facem cele
plăcute lui Dumnezeu, nu cele
plăcute oamenilor.
Dumnezeu să ne lumineze
pe toţi; Preasfânta Născătoarede-Dumnezeu să acopere şi să
binecuvânteze Grădina ei, şi să
ocrotească Biserica Ortodoxă
de cei ce o defaimă pe Maica
Domnului şi de ereticii ce luptă
împotriva Sfinţilor, precum
şi de păstorii slabi care lasă
turma fără ocrotire înaintea
năvălirilor lupilor.
Decembrie, 2006
Sfântul Munte Athos
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Un Domn, o Credinţă, un Botez
.

Dulcele jug
al dogmelor
Bisericii lui
Hristos

Dacă
cineva contraface
măcar o mică
parte a chipului
regelui pe moneda regală, în felul
acesta o falsifică; la fel şi în credinţa cea
adevărată, acel care va schimba chiar cât
de puţin în ea, o vatămă pe toată. Căci dacă,
pe de o parte, dogma este răstălmăcită, şi
înger de ar fi, să nu-l credeţi. Nimic nu
foloseşte viaţa virtuoasă, dacă credinţa nu
este sănătoasă.
Dacă episcopul sau clericul este
viclean în chestiunile credinţei, atunci
fugi şi leapădă-te de el. Cel care doreşte
mântuire personală, cel care vrea să fie un
adevărat fiu al Bisericii Ortodoxe, acela
caută la corabia lui Noe scăpare de potop.
Cel care are teamă de trăsnetul straşnic al
anatemei, care omoară sufletul şi trupul,
acela să ia asupra-i dulcele jug al dogmelor Bisericii lui Hristos, să-şi îmblânzească
îndărătnicia cugetului său, cu ajutorul
legilor bisericeşti şi să se supună în toate
maicii sale – Biserica… După mine, pacea nu este aceea care se ţine pe saluturile
şi mesele comune fără rost, ci pacea întru
Dumnezeu este cea care vine de la unirea
duhovnicească.
Sfântul Ioan Gură de Aur

.

.

Să nu primim
împărtăşire de
la eretici
Să
ne
păzim cu toate
puterile
noastre să nu primim
împărtăşire
de
la eretici, nici să
le-o dăm acestora, ca să nu ne facem părtaşi relelor
lor credinţe şi pentru a nu fi condamnaţi
împreună cu ei.
Auziţi popoare, seminţii, limbi, bărbaţi, femei şi copii, cei mai mari,
cei mai tineri şi pruncii, sfântul neam al
creştinilor! Dacă cineva vă învaţă, în afara
acestora pe care le-a primit Sfânta Biserică
Sobornicească, de la Sfinţii Apostoli, de la
Părinţi şi de la Sinoade, să nu-l ascultaţi,
nici să primiţi sfatul şarpelui, după cum
l-a primit Eva şi a cules moarte. Şi chiar
dacă v-ar învăţa un înger sau un împărat
în afara acestora pe care le-aţi primit,
astupaţi-vă urechile.
Sfântul Ioan Damaschin

.
.

Credinţa noastră este
dreapta mărturisire
a Părinţilor noştri

Învăţăturile dascălilor apuseni
nici nu le cunosc, nici nu le primesc,
încredinţat fiind că sunt înşelătoare. În materie de credinţă ortodoxă nu există compromis. Distrugerea credinţei obşteşti este

pierzarea de obşte
a tuturor. Chestiunile credinţei
ortodoxe nu admit
iconomia.
Niciodată nu s-au
îndreptat
cele
bisericeşti prin
soluţii de mijloc.
Între lumină şi
întuneric poate
cineva să spună că există ceva de mijloc,
numit înserare sau amurg; dar intermediere între adevăr şi minciună nu poate nimeni să gândească, oricât s-ar strădui. Mijloc de împăcare între adevăr şi minciună
nu există! În problemele de credinţă nu încape pogorământul şi iconomia, deoarece
pogorământul provoacă împuţinarea
credinţei. Asta ar fi egal cu a spune: „Taieţi capul şi du-te unde vrei”.
Sfântul Marcu al Efesului

A tăinui
cuvântul
Adevărului
înseamnă a te
lepăda de el

.

A
tăinui
cuvântul
Adevărului
înseamnă a te
lepăda de el. Bine
este să trăim în
pace cu toţi, dar numai cu aceia care cugetă
aceleaşi despre buna credinţă ortodoxă. Şi
este mai bine să ne războim, atunci când
pacea lucrează conglăsuirea către rău.
Eu nu doresc ca ereticii să
pătimească, nici nu mă bucur de răul lor
– ferească Dumnezeu! – ci mai degrabă
mă bucur şi împreună mă veselesc de
întoarcerea lor; căci ce e mai plăcut celor credincioşi, decât să vadă adunaţi
împreună pe copiii cei risipiţi ai lui Dumnezeu? Nu scriu nici îndemnându-vă să
puneţi asprimea înaintea iubirii de oameni – nu aş putea să fiu atât de sălbatic,
– ci rugându-vă să faceţi şi să lucraţi cele
bune pentru toţi oamenii. Numai un lucru
îl voiesc de la voi: vă rog să fiţi aspri şi
neînduraţi faţă de orice ar putea să ajute
la dăinuirea credinţei lor nebuneşti, căci
socotesc ură faţă de oameni şi despărţire
de Dumnezeiasca dragoste ajutorul dat
rătăcirii eretice spre mai mare pierzanie a
celor ce se ţin de această rătăcire.
Sfântul Maxim Mărturisitorul

.

.
.

Ortodoxia este
adevărata cunoaştere şi cinstire
a lui Dumnezeu
Ortodoxia
este
adevărata
cunoaştere şi cinstire a lui Dumnezeu;
Ortodoxia este închinarea la Dumnezeu în Duh şi în Adevăr; Ortodoxia este
proslăvirea omului de către Dumnezeu,
prin harul Preasfântului Duh, dăruit omului. Duhul este slava creştinilor. Unde nu
este Duh, acolo nu există Ortodoxie.
Nu există Ortodoxie nici în
învăţăturile şi filozofările omeneşti,

stăpânite de intelectul mincinos şi
înşelător, rod al căderii. Ortodoxia este
învăţătura Sfântului Duh, dată omului
de la Dumnezeu spre mântuire. Unde nu
este Ortodoxie, acolo nu este nici mântuire. Oricine va voi să se mântuiască, mai
întâi de toate trebuie să se ţină de credinţa
sobornicească; iar cine n-o va păzi întreagă
şi fără de prihană, acela va pieri în veci
(Simbolul de credinţă al Sfântului Atanasie cel Mare).
Adevărul
dumnezeiesc
S-a întrupat, ca
prin Sine să ne
mântuiască
pre
noi, cei morţi ca
urmare a primirii şi însuşirii a
ucigătoarei minciuni. De veţi
petrece voi întru
cuvântul meu, cu
adevărat Ucenici ai mei sunteţi – grăieşte
El – Şi veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul
vă va slobozi pre voi (Ioan 8, 31-32). Numai cel ce rămâne credincios învăţăturii
lui Hristos, respinge cu hotărâre şi totdeauna va respinge toate învăţăturile ce
au fost, sunt şi vor fi născocite de duhurile
necurate şi de oamenii căzuţi, vrăjmaşi
ai învăţăturii lui Hristos, ai înţelepciunii
dumnezeieşti. Învăţătura de Dumnezeu
descoperită se păstrează în toată plinătatea
ei numai şi numai în sânul Bisericii Ortodoxe de Răsărit.
Sfântul Ignatie Briancianinov

. .

Erezia
ecumenismului

. .

Să luptăm
până la sfârşit

Singurul Cap
al Bisericii
este Hristos
Dumnezeu!

Care
dintre ortodocşi
nu ar dori unirea
cu toţi catolicii
sau luteranii şi
să fie una cu
ei în Hristos, o singură Biserică, o
singură obşte a celor credincioşi! Care
însă dintre aceste-zise biserici, mai
ales dintre întâi-stătătorii numiţi papi,
patriarhi, mitropoliţi, arhiepiscopi şi
episcopi, preoţi sau pateri se va învoi
să se lepede de rătăcirile sale? Nici
unul. Iar noi nu putem să ne învoim la
învăţătura lor eretică fără să aducem
vătămare mântuirii sufletului nostru.
Oare se pot uni cele de neunit – minciuna cu adevărul?
Neîndoielnice sunt cuvintele
Mântuitorului nostru Iisus Hristos:
“Cel ce nu este cu Mine, este împotriva Mea” (Matei 12,30). Catolicii,
luteranii şi reformaţii s-au lepădat de
biserica lui Hristos – ei nu sunt de un
cuget cu noi, nutresc vrăjmăşie împotriva noastră, caută din răsputeri să ne
omoare, ne strâmtorează în tot chipul
pentru credinţa noastră, ne batjocoresc
şi ne fac toate felurile de neplăceri, mai
ales în aşezările lor cele mai însemnate,
ei merg în chip vădit împotriva lui Hris-

.

tos şi a Bisericii Sale, nu cinstesc de
viaţă făcătoarea Cruce, sfintele icoane,
sfintele moaşte, nu respectă posturile,
strâmbă dogmele credinţei celei mântuitoare. Ei nu sunt cu noi, ci împotriva
noastră şi împotrivă lui Hristos.
Sfântul Ioan de Kronştadt

Ecumenismul e numele de obşte
pentru toate pseudo-creştinismele, pentru pseudo-bisericile Europei Apusene.
În el se află cu inima lor toate umanismele europene cu papismul în frunte,
iar toate aceste pseudo-creştinisme,
toate aceste pseudo-biserici nu sunt
nimic altceva decît erezie peste erezie.
Numele
lor
evanghelic de
obşte este acela de “panerezie” (erezie
universală). De
ce? Fiindcă în
cursul istoriei,
felurite erezii
tăgăduiau sau
denaturau anumite însuşiri ale
Dumnezeului-Om Hristos, în timp ce
ereziile acestea europene îndepărtează
pe Dumnezeul-Om în întregime şi
pun în locul Lui pe omul european. În
această privinţă nu e nici o deosebire
esenţială între papism, protestantism,
ecumenism şi celelalte secte, al căror
nume este “legiune”.
Sfântul Iustin Popovici

Vădita necredinţă a ereticilor
ne vatămă puţin. Cu toate acestea, cei
ce poartă piele de oaie şi se prezintă
pe dinafară cu chip paşnic, sfâşie
dinăuntru oile cele înţelegătoare ale
lui Hristos şi vătăma mult, înşelându-i
pe cei mai simpli.
Aceştia sunt mai
periculoşi şi greu se
apără cineva de ei.
Ce lucru îndrăzneţ
nu au făcut aceşti
înnoitori?
Din
această
pricină,
i-a despărţit Biserica şi s-au rupt
de ortodocşi şi au
făcut mincinoasă adunare… Totuşi,
trebuie să cunoaşteţi că, prin harul lui
Dumnezeu, nu sunteţi singuri, ci aveţi
pe mulţi împreună cu voi care apără
Ortodoxia Sfinţilor Părinţi, care au
alcătuit la Niceea evlavioasele dogme
ale Credinţei.
Una este crimă care se pedepseşte
acum cu asprime: nepăzirea Predaniilor
Părinţilor. Să luptăm până la sfârşit …
nu pentru bani, nu pentru slavă, ci pentru a dobândi de obşte comoară credinţei
sănătoase şi să rămânem luptându-ne…
Sfântul Vasile cel Mare

.

Duminica ortodoxiei
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RÂNDUIAL A DUM I N I C I I

BIRUINŢEI ORTODOXIEI
Sinodul local din Constantinopol care a
avut loc în anul 842, întărind hotărârile
dogmatice ale Sinodului al VII-lea Ecumenic, a înfiinţat sărbătorirea anuală a
biruinţei Ortodoxiei asupra eresurilor.
Sfântul Metodie, Patriarhul Constantinopolului, care se afla în fruntea Sinodului, a alcătuit în acest scop o rânduială
deosebită a Dreptei Credinţe.
Odată cu credinţa creştinească, această
rânduială a trecut din Împărăţia Răsăritului Creştinesc („Imperiul Bizantin”
cum îl numesc istoricii) şi în Biserica Rusă.
În anul 1766 Sfântul Sinod a înfiinţat pravila în al cărei temei rânduiala din Duminica Ortodoxiei începu să se săvârşească de
către arhiereii eparhiilor în catedrale, deşi
înainte ea se săvârşea şi de parohii bisericilor şi de stareţii mănăstirilor. La începutul veacului XX, prin hotărârea clerului
înalt, Biserica Rusă s-a întors la datina
veche, aducând din nou spre buna cuviinţă
în toate bisericile „Rânduiala Duminicii
Ortodoxiei”. La congresul al III-lea al misionarilor (Kazan, 1897) s-a propus introducerea în obiceiul bisericesc de obşte „a
rugăciunilor deosebite pentru întoarcerea
celor rătăciţi în eresuri şi dezbinări”. Pentru îndeplinirea acestei cerinţe de către
Sfântul Sinod, potrivit deciziei din 2-4
aprilie 1902, cu numărul 1495, s-a luat
hotărîrea de a săvârşi în întâia duminică
a Postului Mare slujba „Rânduielii Duminicii Ortodoxiei” în toate mănăstirile şi
bisericile din oraşe şi sate.
După isprăvirea citirii ceasurilor, spre
locul obişnuit unde se află arhiereul în
veşminte, vin din altar arhimandriţii, egumenii, preoţii, diaconii; preoţii scot icoana
Mântuitorului şi a Preasfintei Născătoare
de Dumnezeu şi le pun pe analogul din mijlocul bisericii.
[De se va întâmpla ca arhiereul să nu fie
de faţă la această slujbă (în parohiile de mir
sau mănăstiri), cuvintele acestuia se rostesc
de preot; iar de va lipsi protodiaconul (diaconul), cuvintele acestuia se rostesc, la fel,
de preot]
Începe protodiaconul: Binecuvântează,
Stăpâne !
Arhiereul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…
Strana: Amin. Împărate ceresc…

Citeţul:
Sfinte
Dumnezeule…
(rugăciunile
începătoare).
Doamne
miluieşte (12 ori). Veniţi să ne
închinăm…
Şi psalmul 74:
Mărturisi-ne-vom Ţie, Dumnezeule,
mărturisi-ne-vom Ţie şi vom chema numele Tău, povesti-voi toate minunile
Tale.
Când voi lua vreme, eu dreptatea voi
judeca.
Topitu-s-au pământul şi toţi cei ce
locuiesc pre dânsul: eu am întărit
stâlpii lui.
Zis-am celor fărădelege, nu faceţi
fărădelege şi celor ce greşesc, nu vă
înălţaţi cornul.
Nu vă ridicaţi asupra înălţimii cornul
vostru şi nu grăiţi împotriva lui Dumnezeu nedreptate.
Că nici de la răsărituri, nici de la apusuri, nici de la munţi pustii.
Că Dumnezeu judecător este: pre acesta smereşte şi pre acesta înalţă.

Că păharul este în mâna Domnului,
cu vin neamestecat, plin de amestecătură
şi au abătut din aceasta în aceasta, însă
drojdiile lui nu s-au deşertat, bea-vor toţi
păcătoşii pământului.
Iară eu mă voi bucura în veac, cîntavoi Dumnezeului lui Iacov.
Şi toate coarnele păcătoşilor voi zdrobi
şi se va înălţa cornul dreptului.
Slavă, şi acum: Aliluia (trei ori).
Protodiaconul citeşte ectenia obişnuită
până la cei ce călătoresc pe ape… apoi
rosteşte aceasta:
Pentru ca să caute cu ochi milostiv
la sfânta Sa Biserică şi să o păzească pe
ea nevătămată şi nebiruită de eresuri şi
de credinţe deşarte, şi cu pacea Sa să o

îngrădească, Domnului să ne rugăm !
Pentru ca să potolească dezbinările ei
şi cu puterea Sfântului Duh să îi întoarcă
pe toţi care s-au abătut de la cunoştinţa
Adevărului şi să îi numere cu turma Sa
aleasă, Domnului să ne rugăm!
Pentru ca să lumineze cu lumina
înţelepciunii Dumnezeieşti cugetele care
s-au întunecat cu necredinţa, iar pe
credincioşii săi să-i întărească şi neclintiţi
în ortodoxie să-i păzească, Domnului să
ne rugăm!
Apoi: Dumnezeu este Domnul, şi S-a
arătat nouă… glasul 4
Mulţumiţi fiind noi, nevrednicii, robii
Tăi, Doamne, pentru binefacerile Tale cele
mari, ce ni s-au făcut nouă, slăvindu-Te
Te lăudăm, bine Te cuvântăm, mulţumim,
cântăm şi preaslăvim a Ta bună milostivire, şi ca nişte robi cu dragoste strigăm
Ţie: Făcătorule de bine, Mântuitorul
nostru, slavă Ţie.
Slavă, glasul 3
De binefacerile Tale şi de daruri, învrednicindu-ne în dar ca nişte robi netrebnici Stăpâne, alergând cu osârdie
către Tine, mulţumire după putere îţi
aducem şi slăvindu-Te pe Tine, ca pe
Făcătorul de bine şi Ziditorul strigăm:
Slavă Ţie, preaîndurate Dumnezeule.
Şi acum, glasul 4
Precum a înălţimii de sus podoabă, şi
pe cea de jos frumuseţe ai arătat-o sfintei sălăşluiri a măririi Tale, Doamne,
întăreşte-o pre aceasta în vecii vecilor şi
primeşte pentru Născătoarea de Dumnezeu, rugăciunile noastre pe care neîncetat Ţie Ţi le aducem, Viaţa şi Învierea
tuturor!
Protodiaconul: Să luăm aminte !
Arhiereul: Pace tuturor.
Citeţul: Şi duhului tău.
Protodiaconul: Înţelepciune, să luăm
aminte.
Citeţul: Prochimen, glas al 4-lea
Răsădiţi fiind în casa Domnului, în
curţile Domnului Dumnezeului nostru
vor înflori.
Stih: Veselise-va dreptul de Domnul şi
va nădăjdui întru El.
Din cartea cea către romani a Sfântului
Apostol Pavel citire (cap. 16)
Fraţilor, vă îndemn să vă păziţi de cei
ce fac dezbinări şi sminteli împotriva
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învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţivă de ei. Căci unii ca aceştia nu slujesc
Domnului nostru Iisus Hristos, ci pântecelui lor, şi prin vorbele lor frumoase
şi măgulitoare înşeală inimile celor fără
de răutate. Căci ascultarea voastră este
cunoscută de toţi. Mă bucur, deci, de
voi şi voiesc să fiţi înţelepţi spre bine şi
nevinovaţi la rău. Iar Dumnezeul păcii
va zdrobi repede sub picioarele voastre
pe satana. Harul Domnului nostru Iisus
Hristos să fie cu voi!
Preotul: Pace ţie, cititorule.
Citeţul: Şi duhului tău.
Strana: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Protodiaconul:
Binecuvântează,
părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei
Arhiereul:
Dumnezeu,
pentru
rugăciunile Sfântului, întru tot lăudatului
Apostol şi Evanghelist Matei, să-ţi dea
ţie, celui ce binevesteşti, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus
Hristos.
Protodiaconul: Amin.
Protodiaconul: Înţelepciune, drepţi, să
ascultăm Sfânta Evanghelie.
Preotul: Pace tuturor!
Strana: Şi duhului tău.
Protodiaconul: Din Sfânta Evanghelie
de la Matei citire.
Strana: Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie !
Preotul: Să luăm aminte.
Sfânta Evanghelie de la Matei (cap.
18):
Zis-a Domnul: vedeţi să nu dispreţuiţi
pe vreunul din aceştia mici, că zic vouă:
că îngerii lor, în ceruri, pururi văd
faţa Tatălui Meu, Care este în ceruri. Căci Fiul Omului a venit să caute
şi să mântuiască pe cel pierdut. Ce vi
se pare? Dacă un om ar avea o sută de
oi şi una din ele s-ar rătăci, nu va lăsa,
oare, în munţi pe cele nouăzeci şi nouă şi
ducându-se va căuta pe cea rătăcită? Şi
dacă s-ar întâmpla s-o găsească, adevăr
grăiesc vouă că se bucură de ea mai mult
decât de cele nouăzeci şi nouă, care nu
s-au rătăcit. Astfel nu este vrere înaintea
Tatălui vostru, Cel din ceruri, ca să piară
vreunul dintr-aceştia mici. De-ţi va greşi
ţie fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine şi el singur. Şi de te va asculta,
ai câştigat pe fratele tău. Iar de nu te
va asculta, ia cu tine încă unul sau doi,
ca din gura a doi sau trei martori să se
statornicească tot cuvântul. Şi de nu-i
va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar de
nu va asculta nici de Biserică, să-ţi fie ţie
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ca un păgân şi vameş. Adevărat grăiesc
vouă: Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi
legate şi în ceruri, şi oricâte veţi dezlega
pe pământ, vor fi dezlegate şi în ceruri.
Preotul: Pace ţie, celui ce ai binevestit.
Strana: Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie.
Apoi:
Miluieşte-ne Dumnezeule după mare
mila Ta, rugămu-ne Ţie auzi-ne şi ne
miluieşte !
Încă ne rugăm pentru marele domn
şi părintele nostru Prea Fericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul nostru Înalt Preasfinţitul Vladimir, Mitropolitul
Chişinăului şi al Întregii Moldove şi pentru toţi fraţii noştri cei întru Hristos.
Cela ce nu voieşti moartea păcătoşilor,
ci aştepţi întoarcerea şi pocăinţa lor,
întoarce-i pre toţi cei rătăciţi la Sfânta
Ta Biserică, rugămu-ne Ţie, Milostive
Doamne, auzi-ne şi ne miluieşte!
Cel ce ai zidit această lume spre slava
Ta, fă ca şi cei ce se împotrivesc cuvântului Tău să se întoarcă şi împreună cu
toţi credincioşii, cu credinţă adevărată
şi blagocestie, pre Tine, Dumnezeul nostru, să te proslăvească, rugămu-ne Ţie,
Atotputernice Făcătorule, auzi-ne şi ne
miluieşte !
Cela ce ne-ai dat nouă porunca Ta ca
să Te iubim pre Tine Dumnezeul nostru şi pre aproapele nostru, fă ca mâniile, duşmăniile, supărările, camăta,
încălcările de jurământ şi alte fărădelegi
să se stingă, iar dragostea adevărată să
împărăţească în inimile noastre, rugămune Ţie, Mântuitorul nostru, auzi-ne şi cu
milostivire ne miluieşte !
Arhiereul, vozglas: Auzi-ne pre noi,
Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru…
Strana: Amin.
Protodiaconul: Domnului să ne rugăm!
Strana: Doamne, miluieşte !

RUGĂCIUNE
Dumnezeule Preaînalte şi Ziditorule
a toată făptura, Cela ce umpli toate cu
mărirea Ta şi pe toate le ţii cu puterea Ta,
Ţie, Izvorului a toate darurile Domnului
nostru, aducem mulţumire noi, nevrednicii, că nu Te întorci de la noi pentru
fărădelegile noastre, ci ne arvuneşti pre
noi cu îndurările Tale. Tu spre mântuirea noastră ai trimis pre Unul născut
Fiul Tău şi ai binevestit nemăsurata Ta
pogorâre către neamul omenesc: că cu
vrere nu voieşti moartea păcătosului, şi
aştepţi să ne întoarcem la Tine şi să fim
mântuiţi: Tu, pogorând spre neputinţa
firii noastre, ne întăreşti pre noi cu Atot-

puternicul Har al Sfântului Tău Duh,
ne mângâi cu mântuitoarea credinţă
şi cu nădejdea desăvârşită a veşnicilor
bunătăţi şi, povăţuindu-i pe aleşii Tăi în
Sionul cel de sus, ca pe lumina ochiului îi
păzeşti.
Mărturisim Doamne, marea şi neajunsa Ta iubire de oameni şi milostivire. Dar,
văzând alunecările multora, cu osârdie
Te rugăm, Atotbunule Doamne: caută la
Biserica Ta şi vezi că chiar de am primit
cu bucurie Bunăvestirea Ta, dar spinii
deşertăciunii şi ai patimilor o fac pe dânsa puţin-roditoare, iar în alţii şi fără de
rod, şi, înmulţindu-se fărădelegile unii
prin eresuri, alţii prin dezbinare se împotrivesc adevărului Tău evanghelicesc,
se îndepărtează de moştenirea Ta, se
leapădă de Harul Tău şi se răpun spre
judecata preasfântului Tău Cuvânt.
Preamilostive şi Atotputernice, nu Te mânia până în sfârşit, Doamne! Fii milostiv,
Te roagă Biserica Ta, ştiindu-Te pre Tine
Ocârmuitorul şi Săvârşitorul mântuirii
noastre, Iisuse Hristose, fii nouă milostiv, întăreşte-ne pre noi cu puterea Ta în
Dreapta Credinţă, luminează ochii celor
ce rătăcesc cu Lumina Ta Dumnezeiască,
ca să înţeleagă adevărul Tău: înmoaie
înăsprirea lor şi deschide-le auzul, ca să
audă glasul Tău şi să se întoarcă către
Tine, Mântuitorul nostru. Îndreptează,
Doamne, fărădelegile lor şi viaţa lor
străină de buna cuviinţă creştinească; fă
ca toţi întru sfinţenie şi fără de prihană
să vieţuim, şi aşa mântuitoarea credinţă
să se înrădăcineze şi purtătoare de rod în
inimile noastre să fie. Nu întoarce faţa Ta
de la noi, Doamne, dă-ne nouă bucuria
mântuirii Tale; dă Doamne şi păstorilor
Bisericii Tale râvnă sfântă, şi cu duhul
Evangheliei dospeşte grija lor pentru
mântuirea şi întoarcerea celor rătăciţi.
Ca aşa fiind toţi povăţuiţi, să ajungem
unde este credinţa desăvârşită, împlinirea nădejdii şi dragostea adevărată şi
acolo cu preacinstitele cete ale puterilor
cereşti să Te preaslăvim pre Tine, Domnul nostru, pre Tatăl, şi pre Fiul şi pre
Sfîntul Duh, în vecii vecilor. Amin.
Apoi protodiaconul, stând la locul
pregătit, rosteşte:
Cine este mare ca Dumnezeul nostru;
Tu eşti Dumnezeu Carele faci minuni.
Apoi iarăşi cu glas ridicat: Cine este
mare ca Dumnezeul nostru…
Şi apoi cu glas foarte ridicat: Cine este
mare ca Dumnezeul nostru…
Ziua Ortodoxiei prăznuind, o!, neam
drept-slăvitor, să-L slăvim cel mai mult
pre Pricinuitorul tuturor bunătăţilor,
pre Dumnezeu, Carele este binecuvântat
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întru toţi vecii. Acesta este Dumnezeul
nostru, Carele rânduieşte şi întăreşte
moştenirea Sa iubită – Sfânta Biserică,
pre strămoşii care au căzut prin călcarea
poruncii mângâindu-i cu cuvântul Său nemincinos, a cărei temelie a pus-o încă în
rai; Acesta este Dumnezeul nostru, Carele
povăţuindu-ne către acea făgăduinţă mântuitoare, nu fără de mărturii Sieşi o lăsă, ci
vrând să se săvârşească mântuirea vestit-a
mai înainte întâi prin strămoşi şi prooroci,
în multe chipuri arătând-o; Acesta este
Dumnezeul nostru, Carele de multe ori
şi în multe feluri a grăit părinţilor prin
prooroci, în zilele din urmă a grăit nouă
prin Fiul, cu Carele şi veacurile Le-a făcut,
vestindu-ne bunăvoinţa Tatălui pentru noi,
ne-a deschis tainele cereşti, ne-a încredinţat
cu puterea Sfântului Duh despre adevărul
bunei vestiri, a trimis pre apostoli în toată
lumea ca să propovăduiască Evanghelia Împărăţiei, a întărit-o pre Aceasta cu
multe puteri şi minuni. Acestei descoperiri mântuitoare urmând, de această veste
bună ţinându-ne,
(aici clerul împreună cu norodul binecredincios mărturiseşte cu glas biruitor)
credem întru Unul Dumnezeu,
Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului
şi al pământului, văzutelor tuturor şi
nevăzutelor. Şi întru Unul Domn Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,
Carele din Tatăl S-a născut mai înainte
de toţi vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl,
prin Carele toate s-au făcut. Carele pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din cer şi S-a întrupat
de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara
şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru
noi în zilele lui Pilat din Pont, a pătimit
şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi după
Scripturi. Şi S-a suit la ceruri şi şade de-a
dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vie cu slavă
să judece viii şi morţii, a Căruia împărăţie
nu va avea sfîrşit. Şi întru Duhul Sfînt,
Domnul de viaţă Făcătorul, Carele din
Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl
şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Carele a
grăit prin prooroci. Întru una sfântă şi
sobornicească şi apostolească Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea
păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi
viaţa veacului ce va să fie. Amin.
Apoi protodiaconul:

Încă şi soboarele sfinţilor părinţi şi
predaniile şi scrierile lor împreunăglăsuitoare cu Dumnezeiasca descoperire, le primim şi le întărim.
Chiar dacă şi acestei Pronii a Domnului pentru noi şi mântuitoarei descoperiri duşmanii Ortodoxiei i se împotrivesc,
pomeni-va atunci Domnul ocara robilor
Săi: slava hulitorilor a ocărât-o şi pe cei
îndrăzneţi şi vrăjmaşi Dreptei Credinţe
fricoşi şi grabnici la fugă i-a arătat.
Precum pre cei care îşi cuceresc mintea
sa întru ascultarea Dumnezeieştii descoperiri şi care nevoitu-s-au pentru aceasta
îi fericim şi îi lăudăm;
aşa şi pre cei care se împotrivesc acestui
adevăr şi care nu s-au pocăit Domnului
Carele aşteaptă întoarcerea şi pocăinţa
lor şi, urmând Sfintei Scripturi şi de datinile Bisericii dintru început ţinându-ne,
îi lepădăm şi îi dăm anatemei.
Celor care tăgăduiesc fiinţarea lui
Dumnezeu şi spun că această lume de la
sine s-a făcut şi toate cele dintr-însa fără
Pronia lui Dumnezeu şi din întâmplare
se fac, ANATEMA (poporul repetă de trei
ori cu glas mare „Anatema”).
Celor care grăiesc că Dumnezeu nu este
duh, ci trup; sau că nu este drept, milostiv, preaînţelept, atotştiutor şi alte hule
asemenea rostind, ANATEMA (poporul
repetă de trei ori cu glas mare „Anatema”).
Celor care îndrăznesc să grăiască că
Fiul lui Dumnezeu nu este de o fiinţă
cu Tatăl şi nu este de aceeaşi cinstire
cu El, aşijderea şi Duhul Sfânt, şi care
mărturisesc pre Tatăl, şi pre Fiul şi pre
Sfântul Duh nu ca pre Cel ce este Unul
Dumnezeu, ANATEMA (poporul repetă
de trei ori cu glas mare „Anatema”).
Celor ce nebuneşte grăiesc că nu a
trebuit pentru mântuirea noastră şi
spre curăţirea păcatelor noastre să vină
în lume Fiul lui Dumnezeu în trup şi să
primească patimă de voie, moarte şi înviere, ANATEMA (poporul repetă de trei ori
cu glas mare „Anatema”).
Celor care nu primesc harul
răscumpărării propovăduit în evanghelie
ca singurul mijloc de îndreptăţire înaintea
lui Dumnezeu, ANATEMA (poporul repetă
de trei ori cu glas mare „Anatema”).
Celor care îndrăznesc să grăiască că
Preacurata Fecioara Maria nu a fost
înainte de naştere, la naştere şi după
naştere Fecioară, ANATEMA (poporul
Aceasta este credinţa apostolească, repetă de trei ori cu glas mare „Anatema”).
Aceasta este credinţa strămoşească,
Celor ce nu cred că Duhul Sfînt i-a
Aceasta este credinţa
înţelepţit pre prooroci şi apostoli şi printrdreptslăvitoare,
înşii ne-a vestit nouă calea adevărată spre
pocăinţă şi a întărit aceasta cu minuni, şi
Această credinţă lumea a întărit !
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că acum în inimile creştinilor credincioşi
şi adevăraţi vieţuieşte şi îi povăţuieşte pre
ei la orice adevăr, ANATEMA (poporul
repetă de trei ori cu glas mare „Anatema”).
Celor care tăgăduiesc nemurirea sufletului, sfârşitul veacului, judecata ce va
să fie şi răsplata veşnică pentru faptele
bune în ceruri, iar pentru păcate – osândire, ANATEMA (poporul repetă de trei
ori cu glas mare „Anatema”).
Celor care tăgăduiesc toate sfintele
Taine, de Biserica lui Hristos ţinute,
ANATEMA (poporul repetă de trei ori cu
glas mare „Anatema”).
Celor care tăgăduiesc soboarele
sfinţilor părinţi şi predaniile lor care sunt
într-un duh glăsuitoare cu Dumnezeiasca
descoperire şi de Biserica dreptslăvitoaresobornicească cu blagocestie păstrate,
ANATEMA (poporul repetă de trei ori cu
glas mare „Anatema”).
Celor care cugetă precum că împăraţii
pravoslavnici sunt ridicaţi în scaunul
stăpânirii nu din deosebita pentru ei
bunăvoinţă Dumnezeiască, şi la ungerea
lor darurile Sfîntului Duh spre primirea
acestei mari chemări asupra lor nu se
revarsă, şi astfel îndrăznind la răzvrătire
şi viclenie împotriva lor, ANATEMA
(poporul repetă de trei ori cu glas mare
„Anatema”).
Celor care ocărăsc şi hulesc sfintele
icoane pe care Sfânta Biserică le primeşte
spre amintirea lucrărilor lui Dumnezeu şi
a bine-plăcuţilor Lui, spre trezirea evlaviei celor ce le privesc pre ele şi a dorinţei
de a-i urma, şi celor care le numesc pre
acestea idoli, ANATEMA (poporul repetă
de trei ori cu glas mare „Anatema”).
Celor ce se ridică împotriva Bisericii
lui Hristos învăţând că ea s-a împărţit
în „ramuri” şi care spun că Biserica nu
fiinţează în chip văzut, ci din „ramuri” şi
schisme, din feluritele slăviri şi credinţe
mincinoase se va alcătui în viitor într-un
singur trup, ANATEMA (poporul repetă
de trei ori cu glas mare „Anatema”).
Şi celor care nu deosebesc adevărata
Preoţie şi Tainele Bisericii de cele ale
ereticilor, ci învaţă precum că botezul şi
euharistia ereticilor sunt îndestulătoare
pentru mântuire, ANATEMA (poporul
repetă de trei ori cu glas mare „Anatema”).
Şi celor ce se află în unire duhovnicească
cu aceşti eretici sau îi sprijină pre ei, sau
apără noul lor eres ecumenist, închipuindu-l drept dragoste frăţească şi drept
unire a creştinilor despărţiţi care, chipurile, se va întâmpla, ANATEMA (poporul
repetă de trei ori cu glas mare „Anatema”).
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+++
Iar celor care se nevoiesc pentru Ortodoxie în cuvânt, scrieri, învăţături,
suferinţe şi viaţă bine plăcută lui Dumnezeu, ca unor apărători şi lucrători ai
Acesteia, Biserica lui Hristos, săvârşind
pomenirea de peste an, strigă:
Sfinte binecredinciosule şi întocmai
cu apostolii împărat Constantin şi maica ta Elena, dreptslăvitorilor împăraţi
ai Răsăritului Creştinesc: Teodosie cel
Mare, Teodosie cel Mic, Iustinian, şi
ceilalţi drept-credincioşi împăraţi şi
împărătese ale Împărăţiei Creştinătăţii
Răsăritului, rugaţi-vă lui Dumnezeu să ne
lumineze calea în această lume plină de
deşertăciuni cu viaţa voastră pilduitoare
de slujitori ai lui Dumnezeu, cu osârdia
voastră dregătorească de mare folos pentru întărirea Bisericii lui Hristos!
Sfinte Binecredinciosule Voievod Ştefan
cel Mare, Sfinte Binecredinciosule Voievod-mucenic Constantin Brâncoveanu,
rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu pentru noi,
ticăloşii urmaşi ai voştri, în aceste vremuri
cumplite de răcire peste măsură a credinţei
celei mântuitoare a Răsăritului Ortodox,
vremuri de scădere a Ţării strămoşeşti şi
de puţinătate a vredniciei duhovniceşti a
dregătorilor ei, să ne întărească pe noi în
dăinuirea noastră întru Dreapta Credinţă
pe pământurile rânduite de Dumnezeu
spre mântuire neamului nostru!
Sfinte Nicodim de la Tismana, Sfinte
patriarh Nifon al II-lea al Ţarigradului,
Sfinte ierarhe Ghelasie de la Râmeţ, Sfinte
Ierarhe Varlaam al Moldovei, Sfinte Ierarhe Dosoftei al Moldovei, Sfinte Ierarhe Iorest Mărturisitorul al Ardealului, Sfinte Ierarhe Sava Mărturisitorul
al Ardealului, Sfinte Sfinţite Mucenice
Antim Ivireanul, Sfinte Ierarhe Maxim
Brancovici, Sfinte Paisie de la Neamţ,
Sfinte Sfinţite Mucenice Serafim, rugaţivă lui Dumnezeu cel Unul în Treime să
ne ferească de nenumăratele şi feluritele
ispite ale vremurilor de astăzi care se
abat peste noi, nevrednici de a ne numi
creştini ai vremurilor de pe urmă, din
pricina puţinătăţii noastre duhovniceşti,
şi asupra bunelor rânduieli ale vieţii
creştineşti în Una, Sfântă, Sobornicească
şi Apostolească Biserică a lui Hristos!
Binecredincioşilor voievozi care s-au osârduit pentru buna orânduire a Bisericii
Ortodoxe pe pământurile strămoşeşti
Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun,
Radu cel Mare, Neagoe Basarab, Petru
Rareş, Petru Şchiopu, Vasile Lupu, Matei
Basarab şi marilor dregători ortodocşi,
veşnica pomenire!
Preasfinţiţilor Patriarhi ai Constantinopolului, Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului, şi ai întregii Rusii şi
preasfinţiţilor mitropoliţi, arhiepiscopi şi
episcopi ortodocşi, veşnica pomenire!
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Presfinţiţilor mitropoliţi, evlavioşi ostenitori pentru curăţia şi întărirea Bisericii creştine drept-slăvitoare în neamul
nostru Teoctist I de la Neamţ, Gheorghe
(cel ars de viu), Teoctist II de la Neamţ,
Teofan de la Voroneţ, Grigore de la
Voroneţ, Gheorghe de la Bistriţa, Teofan
de la Râşca, Macarie II al Ungrovlahiei,
Teofil de la Râmnic, Gavriil al Basarabiei
şi Voziei, Veniamin al Moldovei şi arhierei
ai Basarabiei Antonie, Iacov, Vladimir şi
Atanasie, veşnica pomenire!
Celor care au pătimit şi au fost ucişi
în războaiele pentru Credinţa ortodoxă
şi Ţară, domnilor, boierilor, oastei iubitoare de Hristos, celor care au pătimit
pentru Hristos în vremea prigoanei asupra Bisericii şi tuturor dreptmăritorilor
creştini care în dreapta credinţă şi evlavie întru nădejdea învierii au răposat,
veşnica pomenire!
Dreptmăritoarea Biserică a lui Hristos, cu mărire aducându-şi aminte de
cei ce s-au nevoit în evlavie şi aceasta
spre urmare arătând tuturor fiilor ei,
dreptmăritorilor creştini, aşijderea are
datoria să laude nevoinţele acestora care
prin mântuitoarea credinţă şi faptele
bune, pregătindu-se pentru fericirea
veşnică, întăresc Ortodoxia.
Apoi rosteşte:
Tuturor sfinţiţilor patriarhi ortodocşi
mulţi ani (de trei ori)!
Marelui domn şi părintelui nostru
Preafericitului Patriarh Kiril şi Înalt
Preasfinţiei Sale Vladimir, mitropolit al
Chişinăului şi al întregii Moldove mulţi
ani (de trei ori)!
Preasfinţiei Sale (epsicopul locului)
mulţi ani (de trei ori)!
Preasfinţiţilor mitropoliţi ortodocşi,
arhiepiscopi şi episcopi şi la tot clerul bisericesc, mulţi ani (de trei ori) !
De Dumnezeu păzitei ţării noastre, stăpânirii şi oastei ei şi tuturor
dreptmăritorilor creştini, care drept
mărturisesc credinţa mântuitoare şi
sunt în supunerea Bisericii lui Hristos, dăruieşte-le Doamne, pace, linişte,
bună sporire, îmbelşugarea roadelor
pământului şi mulţi ani (de trei ori) !
Sfântă Treime, pre aceştia îi
preaslăveşte şi îi întăreşte până la sfârşit
în dreapta credinţă; iar pre răzvrătiţii
şi hulitorii dreptmăritoarei credinţe şi
ai Bisericii lui Hristos şi pre cei care nu
sunt în supunerea ei întoarce-i şi fă ca să
vină la cunoştinţa adevărului Tău veşnic,
pentru rugăciunile Preasfintei Stăpânei
noastre Născătoarei de Dumnezeu şi
pururea Fecioarei Maria şi ale tuturor
sfinţilor, amin.
După această rugăciune arhiereul zice:
Slavă Ţie Dumnezeule, Binefăcătorului
nostru în vecii vecilor !
Strana: Amin.

Şi cântă imnul sfântului Ambrosie al Mediolanului, iar în timpul acestei cântări arhiereul, arhimandriţii şi toată sfinţita adunare
sărută sfintele icoane de pe analoguri:
Pre Tine Dumnezeule, Te lăudăm, pre
Tine, Doamne, Te mărturisim, pre Tine,
preaveşnicule Părinte, tot pământul Te
măreşte. Ţie toţi îngerii, Ţie cerurile şi
toate puterile, Ţie Heruvimii şi Serafimii
cu neîncetate glasuri îţi strigă: Sfânt,
Sfânt, Sfânt Domnul Dumnezeu Savaot,
plin este cerul şi pământul de mărirea
slavei Tale. Pre Tine preaslăvita ceată
a apostolilor, pre Tine lăudata mulţime
a proorocilor, pre Tine Te laudă prealuminata oaste a mucenicilor, pre Tine
în toată lumea Te mărturiseşte sfînta
Biserică, pre Părintele măririi celei neajunse, pre Cel închinat Unul-Născut Fiul
Tău şi pre Sfântul Mângîietorul Duh.
Tu eşti Împăratul Slavei Hristoase, Tu
eşti al Părintelui pururea fiitor Fiu. Tu
spre izbăvirea omului, luând fire de om,
nu Te-ai îngreţoşat de pântecele Fecioarei, Tu, stricând acul morţii, ai deschis
credincioşilor cereasca împărăţie. Tu
de-a dreapta lui Dumnezeu şezi întru
slava Părintelui şi credem că vei veni
Judecător. Pre Tine dar Te rugăm, ajută
robilor Tăi, pre care i-ai răscumpărat
cu cinstitul Tău Sânge. Învredniceşte-i
a împărăţi împreună cu sfinţii Tăi
întru veşnica Ta slavă. Mântuieşte,
Doamne, poporul Tău şi binecuvântează
moştenirea Ta, îndreptează-i şi îi înalţă
pre dânşii în veci. În toate zilele Te vom
binecuvânta pre Tine şi vom lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua
aceasta fără de păcat să ne păzim noi.
Miluieşte-ne pre noi, Doamne, miluieştene pre noi. Fie mila Ta, Doamne, spre
noi, precum am nădăjduit întru Tine.
Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu
ne ruşinăm în veci. Amin.
Şi se face otpustul obişnuit.

Icoanele Maicii Domnului
Icoana Maicii Domnului „Împărăteasca”
este una dintre icoanele
făcătoare de minuni de
origine rusească. Ea a
fost aflată, conform dării
de seamă a mitropolitului Moscovei Tihon, pe
data de 15 martie 1917
în subsolul Bisericii
Înălţării Domnului din
satul Kolomenskoe (suburbia Moscovei).
Ţăranca din satul
Pererva,
judeţul
Broniţk,
Eudochia
Adrianova de la o
vreme începu să vadă
în visele sale o biserică
albă,
poruncindu-ise de mai multe ori
să găsească
icoana
neagră şi să o facă roşie. I-a povestit parohului bisericii Înălţării
Domnului din Kolomenskoe şi după mai
multe căutări, în subsolurile bisericii a fost
găsită o icoană mare,
înnegrită de vreme.
Pe icoană se întrevedea chipul lui Hristos
şezând pe genunchii
Preasfintei Născătoare
de Dumnezeu, iar în
mâinile Maicii Domnului – însemnele
împărăteşti: sceptrul
şi puterea.
În declaraţia sa privitor la acest eveniment
mitropolitul
Tihon
(Belavin) scria despre
icoană:
„Conform
informaţiei
depuse
de Membrul Comisiei
secţiei ArheologiceBisericeşti de pe lângă
Asociaţia Iubitorilor
Instrurii Duhovniceşti
din Moscova, protoiereul Strahov: icoana
nu este veche, e de pe
la sfârşitul sec. 18,
are formă ovală, este
din partea de mijloc a
iconostasului, din rândul trei (prorocesc).
Modul de zugrăvire
este
asemănător
icoanelor Maicii Domnului din Constanti-

„Împărăteasca”
(«Державная»)

Mă rimu -Te , P rea s fâ n tă F e c ioar ă,
P ru n c ă d e D u mn e z e u a le as ă
ş i c in s tim ch ip u l Î m p ă r ăte s c
d in s fâ n tă ic o a n a Ta ,
p rin ca re d ă r u ie ş ti m a re milă
t u tu ro r c e lo r c e a le a rg ă cu cre dinţă.
Troparul

Căutând cetatea Sionului, sub al Tău acoperământ
alergăm noi astăzi, Preacurată Fecioară, şi nimeni nu
ne va putea sta împotrivă, căci n-ar fi tare cetatea,
dacă n-ar fi a lui Dumnezeu, şi n-ar fi nici o putere,
dacă n-ar fi mila Stăpânei Fecioare.
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nopol. Este probabil
că icoana a rămas de
la fostul iconostas al
bisericii Înălţării”.
Este
semnificativ
faptul, că în aceeaşi zi
când a fost descoperită
icoana, pe 15 martie 1917, Împăratul
Rusiei a fost impus
să semneze Abdicarea
de la Tron în favoarea
fratelui său, marelui
cneaz Mihail Aleksandrovici (împuşcat de
bolşevici în iunie 1918
în oraşul Perm).
Icoana începu să fie
cinstită de credincioşii
din împrejurimile satului Kolomenskoe. Nu
peste mult timp acest
chip al maicii Domnului putea fi întâlnit aproape în fiecare
casă. Au fost compuse
slujba şi acatistul icoanei, la a căror scriere
a contribuit şi patriarhul Tihon. În perioada sovietică icoana
s-a aflat în muzeul de
Istorie.
Este semnificativă
şi
simbolică
apariţia icoanei „Împărăteasca” anume în
acele vremuri tulburi: pieirea monarhiei Ruse i-a fost
dată poporului drept
pedeapsă, dar Însăşi
Maica
Domnului
păstrează simbolurile
puterii împărăteşti,
dăruind
nădejdea
pocăinţei şi renaşterii
Rusiei.
În anul 1990 icoana
a fost retrocedată Bisericii din Kolomenskoe. Iar după unificarea Bisericii Ruse
cu Biserica Rusă din
Exil, în august 2007, a
fost dusă prin parohiile ruseşti din Europa,
America şi Australia.
Această icoană a
Maicii Domnului este
icoana principală a
monarhiştilor din Rusia.
Se sărbătoreşte pe
data de 15 martie.
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Ortodoxie sau moarte!

MĂNĂSTIREA
ESFIGMENU
CONTINUĂ A FI ÎN
STARE DE ASEDIU!

În 2003 câteva sute de
poliţişti au înconjurat mănăstirea
Esfigmenu, care de mai mulţi
ani se află în stare de asediu.
Conflictul dintre mănăstire,
care se află pe teritoriul republicii autonome de pe muntele
Athos din nordul Greciei, şi
Patriarhul de la Constantinopol, autoritatea căruia este
recunoscută de muntele Athos,
a început în 1965. Drept motiv
pentru conflict a servit întâlnirea dintre Patriarhul Atenogora
cu Papa de la Roma Paul, pe
care călugării au interpretat-o
ca o trădare a ortodoxiei.
Începând cu anii ’70 pe zidurile mănăstirii este instalat
un steag negru cu deviza “Ortodoxie sau moarte!”. Esfigmenu a întrerupt comuniunea
euharistică cu Fanarul şi refuză
să pomenească Patriarhul sub
oblăduirea căruia se află muntele Athos.
În
1971
o
reuniune
extraordinară a reprezentanţilor
celor 20 de mănăstiri (mari)
ale Muntelui Athos decide să
lase fiecare mănăstire liberă
să pomenească sau nu patriarhul ecumenic potrivit propriei conştiinţe. La puţin timp
după aceea, stareţii mănăstirilor
Sfântul Pavel şi Xenofont, Andrei şi Evdochim, favorabili
acestei hotărâri, sunt înlocuiţi
la intervenţia Fanarului, şi
expulzaţi din Muntele Athos.
Obştea călugărilor se opune
radical încercărilor autorităţilor
bisericeşti
de
a
supune
mănăstirea. În 2003 autorităţile
greceşti la dispoziţia patriarhiei
au trimis un regiment de poliţie
care au încercat să evacueze
călugării. Asaltul mănăstirii
a durat câteva săptămâni deoarece autorităţile nu se hotărau
să aplice forţa.
În 2005 cu susţinerea
autorităţilor eclesiastice a fost
creată o obşte “alternativă” a
mănăstirii Esfigmenu, loială
Constantinopolului, iar Fanarul
a recunoscut dreptul juridic al
acesteia asupra mănăstirii.
Mai târziu, procuratura
din Salonic a cerut încă odată
poliţiei sa “cureţe” mănăstirea
de “zeloţi”, afirmând că aplicarea forţei va fi inevitabilă în
cele din urmă “pentru restabilirea legalităţii”.
Călugării de la Esfigmenu
afirmă că MAI din Grecia a dat
ordinul de evacuare a obştii,

1927: Patriarhia Constantinopolului şi Muntele Athos
ajung la un compromis: Comunitatea athonită acceptă să
pomenească din nou pe patriarh
în aşteptarea unui promis sinod
ecumenic care să trateze chestiunea calendarului.
1965: Al doilea pas important pe calea ecumenismului
după cel al adoptării calendarului nou: Patriarhia Constantinopolului “ridică” anatema
aruncată asupra Bisericii papiste la 1054. Una după alta,
mănăstirile întrerup comuniunea cu patriarhul Atenagora,
încetând pomenirea sa.
1971: O reuniune extraordinară a reprezentanţilor celor
20 de mănăstiri (mari) ale Muntelui Athos decide să lase fiecare
mănăstire liberă să pomenească
sau nu patriarhul ecumenic
potrivit propriei conştiinţe. La
puţin timp după aceea, stareţii
mănăstirilor Sfântul Pavel şi
Xenofont, Andrei şi Evdochim,
favorabili acestei hotărâri, sunt
înlocuiţi la intervenţia Fanarului
şi expulzaţi din Muntele Athos.

aceeaşi mănăstire la expulzarea din Muntele Athos. În faţa
refuzului acestora de a se supune, armata greacă (!) impune
o blocadă maritimă şi terestră
vreme de patru luni; monahii
desfăşoară deasupra mănăstirii
lor binecunoscutul steag cu
inscripţia „ORTODOXIE SAU
MOARTE”.
1992: În luna mai patriarhul
de Constantinopol îi expulzează
în forţă cu poliţia înarmată (!) pe
monahii Schitului athonit rusesc
Sfântul Ilie, pe care îl confiscă.
Monahii vieţuitori ai schitului
nu îi pomeneau încă din anii ’50
pe patriarhii constantinopolitani, din pricina ecumenismului
lor, iar Schitul Sfântul Ilie era
de drept proprietatea Bisericii
Ruse din Afara Graniţelor.
1993-1994: În luna decembrie a anului 1993 Comunitatea
Muntelui Athos scrie o scrisoare
patriarhului în care condamnă
Acordul de la Balamand unde
Patriarhia de Constantinopol şi
unele dintre Bisericile locale
(inclusiv B. O. Română) recunosc papismul a fi “Biserică
soră”. Patriarhul Bartolomeu
nu doar că nu îngăduie nici o
discuţie asupra ereziei ecumenismului, ci reacţionează în
forţă depunând câţiva stareţi şi
dând pedepse severe celorlalţi.
Supuşi la presiuni foarte mari,
aceştia dau înapoi, şi într-o scrisoare de apel din mai 1994
imploră iertarea… Astfel,
protestul împotriva Balamandului a fost redus la tăcere.

1972: Monahii de la Esfigmenu ridică steaguri negre
pentru a protesta împotriva
rugăciunilor comune ale patriarhului Atenagora şi papă.
1974: Comunitatea Muntelui
Athos, la instigarea Patriarhiei
de Constantinopol, îl condamnă
pe stareţul de la Esfigmenu
şi pe trei dintre monahii de la

2002: În luna noiembrie,
Comunitatea Muntelui Athos
convoacă pe monahii de la Esfigmenu în faţa unui tribunal
pentru a răspunde la 88 “capete
de acuzare”. Monahii nu se
prezintă, însă răspund în scris.
Comunitatea Muntelui Athos
declară obştea Mănăstirii Esfigmenu ca ilegală şi impune ca

peste 600 de ofiţeri de poliţie
fiind mobilizaţi în acest scop;
spunând că “guvernul va face tot
posibilul ca obştea “nesupusă”
să fie evacuată fără aplicarea
violenţei”. Patriarhul de la Constantinopol a numit călugării
“schismatici” şi a refuzat orice
conciliere paşnică cu aceştia.

Scurtă cronologie
a rezistenţei athonite:

termen 8 ianuarie 2003 pentru
părăsirea mănăstirii.
2003: Poliţia greacă asediază
mănăstirea începând din luna
ianuarie. În februarie, un
tânăr monah moare la volanul
unui tractor al mănăstirii care
rămăsese afară şi pe care încerca să-l recupereze la adăpostul

întunericului nopţii. În martie,
la presiunea mişcărilor de protest în sprijinul Mănăstirii Esfigmenu, Consiliul de Stat al
Greciei dispune ridicarea blocadei asupra mănăstirii.
2005: Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu înfiinţează
o obşte monahală impostoare,
căreia îi sunt atribuite toate
bunurile Mănăstirii Esfigmenu
(conturile din bancă, vaporul ş.
a.). În octombrie, blocada revine şi mai în forţă; mănăstirea
nu se mai poate aproviziona cu
alimente şi medicamente, nici
nu mai poate primi vizite ale
medicilor. Acestea pricinuiesc
moartea a patru monahi.
2006: În octombrie un tribunal (civil!) grec îi condamnă
pe monahii de la Esfigmenu
la doi ani de închisoare pentru
“ocupaţie ilegală” şi “tulburarea liniştii publice”… Monahii
fac apel în justiţie contestând
sentinţa.
La 20 decembrie, membrii
obştii impostoare a patriarhului
Bartolomeu îi atacă violent în
timpul nopţii cu bare de metal

şi topoare pe monahii din birourile Mănăstirii Esfigmenu
din Careia (capitala peninsulei Athos) pe când aceştia
dormeau. În urma bătăii patru
monahi esfigmeniţi au multiple răni, unul dintre ei chiar
fractură craniană.
La 25 decembrie, sub o
puternică presiune mediatică,
guvernul
grec
anulează
operaţiunea expulzării monahilor Esfigmeniţi; cu toate acestea însă, blocada dură impusă
mănăstirii nu este ridicată.
La 30 decembrie cele 20 de
mănăstiri mari (inclusiv noua
obşte înfiinţată de patriarh), ca
urmare a recentei vizite a papei
la Constantinopol, publică un
comunicat în care condamnă
ecumenismul şi afirmă că se întorc la hotărârile dublei întâlniri
din 1980 a Sfintei Chinotite a
Athosului (la care a luat parte şi

Mănăstirea Esfigmenu). Unele
dintre mănăstiri au chemat la
urma Mănăstirea Esfigmenu la
întreruperea comuniunii cu Patriarhia prin încetarea pomenirii
patriarhului, iar Avva Efrem
– ucenicul şi urmaşul lui Gheronda Iosif – fostul stareţ al
Mănăstirii Filotheu, a cerut de
asemenea, potrivit învăţăturii
Sfinţilor Părinţi, ca mănăstirile
athonite să oprească pomenirea
patriarhului eretic.
Situaţia astăzi în Muntele Athos arată astfel: toate
mânăstirile
greceşti
sunt
cumpărate cu banii Uniunii Europene, afară de Esfigmenu şi
Konstamonitu. Totuşi, o linie
bună în privinţa problemelor
de credinţă o au mânăstirile
Grigoriu şi Simonos Petras, iar
cele mai fanatic obediente patriarhului de Constantinopol sunt
Vatoped şi Dohiariu. În afara
celor 20 de mănăstiri mari, în
Muntele Athos se găsesc foarte
multe chilii şi schituri mici, iar
majoritatea vieţuitorilor au orientare zelotistă, refuzând comuniunea cu patriarhul Constantinopolului.
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TRIUMFUL ORTODOXIEI

continuare din pag. 1

Pricinuiesc moarte veşnică
toate învăţăturile omeneşti care
vâră în credinţă filosofarea
proprie, scoasă din ştiinţa cu
nume mincinos, din cugetarea
trupească - această moştenire
de obşte a duhurilor căzute
şi a oamenilor, în învăţătura
de Dumnezeu descoperită
despre Dumnezeu. Filosofarea omenească amestecată în
învăţătura credinţei creştineşti
se numeşte erezie, iar urmarea
acestei învăţături - rea credinţă.
Apostolul înşiră între faptele
trupeşti şi ereziile (Galateni 5,
20). Ele ţin de faptele trupeşti
prin obârşia lor, cugetarea
trupească, care este moarte, care
este vrăjmăşie faţă de Dumnezeu,
care legii lui Dumnezeu nu se supune, că nici nu poate (Romani
8, 6-7). Ele ţin de faptele trupeşti
prin urmările lor. Înstrăinând
duhul omenesc de Dumnezeu,
unindu-l cu duhul satanei în
păcatul de căpetenie al acestuia
- hula împotriva lui Dumnezeu,
ele îl supun robiei patimilor, ca
pe un părăsit de Dumnezeu, ca
pe un lăsat în voia propriei lui firi
căzute, întunecatu-s-a inima lor
cea neînţelegătoare, spune Apostolul despre înţelepţii care s-au
abătut de la adevărata cunoaştere
de Dumnezeu: zicându-se pe sine
a fi înţelepţi, au înnebunit... au mutat adevărul lui Dumnezeu întru
minciună... pentru aceea i-a şi dat
pe ei Dumnezeu întru patimi de
ocară (Romani l, 21-22, 25-26).
“Patimi de ocară” sunt numite
feluritele patimi curveşti. Purtarea ereziarhilor era dezmăţată:
Apolinarie era preacurvar, Eutihie era cu osebire robit patimii
iubirii de bani, Arie era cumplit
de desfrânat.
Ereziile, fiind fapte trupeşti,
roade ale cugetării trupeşti,
sunt născocite de către duhurile
căzute. “Fugiţi de ereziile cele
fără de Dumnezeu”, spune
Sfântul Ignatie Teoforul, “căci
sunt născocire a diavolului, a
şarpelui, începătorului răutăţii”.
Nu trebuie să ne mirăm de
asta: duhurile căzute s-au
coborât din înălţimea vredniciei
duhovniceşti şi au căzut în cugetarea trupească mai mult decât
oamenii. Oamenii au putinţa să
treacă de la cugetarea trupească
la cea duhovnicească; duhurile
căzute sunt lipsite de această
putinţă. Oamenii nu sunt supuşi
unei atât de puternice înrâuriri a
cugetării trupeşti, fiindcă în ei
binele cel firesc nu a fost nimicit, precum în duhuri, de cădere.
În oameni, binele este amestecat cu răul, şi ca atare este
netrebnic; în duhurile căzute
domneşte şi lucrează numai răul.
Cugetarea trupească a dobândit

în privinţa duhurilor dezvoltarea
cea mai cuprinzătoare şi deplină
pe care o putea atinge.
Păcatul lor de căpetenie este
ura înverşunată faţă de Dumnezeu, ce se vădeşte printr-o
înfricoşătoare şi necontenită
hulă împotriva Lui. Ele s-au
trufit înaintea lui Dumnezeu
Insuşi; au prefăcut supunerea
faţă de Dumnezeu, care este
firească pentru zidire, într-o
neîncetată lucrare împotriva
Lui, într-o neîncetată vrăjmăşie.
Din această pricină, căderea
lor este adâncă şi rana morţii
veşnice cu care sunt ele rănite
este cu neputinţă de tămăduit.
Patima lor de căpetenie este
trufia; ele au o monstruoasă
şi prostească slavă deşartă;
află plăcere în toate felurile
păcatului, petrec necontenit în
acestea, trecând de la un păcat
la altul. Ele se târăsc şi în iubirea de argint, şi în îmbuibarea pântecelui, şi în preacurvie.
Neavând putinţa de a săvârşi
păcatele trupeşti cu trupul,
duhurile căzute le săvârşesc cu
închipuirea şi cu simţirea.
A căzut din cer, spune Prorocul
despre heruvimul căzut, luceafărul
cel ce răsărea dimineaţa, zdrobitu-s-a pe pământ. Tu ai zis întru cugetul tău: în cer mă voi sui,
deasupra stelelor cerului voi pune
scaunul meu... fi-voi asemenea Celui preaînalt. Iar acum în iad te vei
pogorî, şi în temeliile pământului...
fi-vei lepădat în munţi ca un mort
(Is. 14, 12-15, 19).
Duhurile căzute, purtând în
sine temeiul tuturor păcatelor,
se străduiesc să-i atragă în toate
păcatele pe oameni, cu scopul şi
cu setea de a-i da pierzării. Ele
ne atrag în felurita desfătare a
trupului, în iubirea de câştig, în
iubirea de slavă, zugrăvindu-ne
în culorile cele mai vii şi mai
atrăgătoare obiectele acestor
patimi. Ele se străduiesc să ne
atragă mai ales în trufie, din care
odrăslesc precum verdeţurile din
seminţe vrăjmăşia faţă de Dumnezeu şi hula împotriva Lui.
Păcatul hulei împotriva lui
Dumnezeu, care alcătuieşte miezul tuturor ereziilor, este păcatul
cel mai greu, care este propriu
duhurilor căzute şi alcătuieşte
însuşirea lor cea mai aparte.
Duhurile căzute se străduiesc
să acopere toate păcatele cu o
mască plăcută, numită în scrierile ascetice ale Părinţilor
îndreptăţiri. Ele fac asta cu
scopul ca oamenii să fie amăgiţi
mai lesne, să se învoiască mai
uşor la primirea păcatului.
La fel fac ele şi cu hula
împotriva lui Dumnezeu: se
străduiesc să o acopere cu nume
măreţe, cu o retorică pompoasă,
cu o filozofie elevată. Cumplită
armă sunt în mâinile duhurilor

ereziile! Ele au pierdut popoare
întregi răpindu-le fără ca acelea
să bage de seamă creştinismul,
înlocuind creştinismul cu o
învăţătură hulitoare, împodobind această învăţătură ucigaşă
cu numele de creştinism purificat, adevărat, restaurat.
Erezia este un păcat săvârşit,
în primul rând, cu mintea. Acest
păcat, fiind primit de minte, se
împărtăşeşte duhului, se revarsă

de moarte, se vindecă uşor şi
hotărâtor - ca păcat al minţii -prin
darea ei nefăţarnică, din toată
inima, anatemei. Sfântul Ioan
Scărarul a zis: “Sfânta Biserică
sobornicească îi primeşte pe
eretici când ei dau anatemei fără
făţărnicie erezia lor, şi îndată îi
învredniceşte de Sfintele Taine;
iar pe cei căzuţi în curvie, chiar
dacă îşi mărturisesc şi părăsesc
păcatul, porunceşte, urmând

asupra trupului, spurcă chiar trupul nostru, ce are putinţa de a
primi sfinţire din împărtăşirea cu
harul dumnezeiesc şi de a se spurca şi molipsi prin împărtăşirea cu
duhurile căzute. Acest păcat este
cu greu băgat de seamă şi anevoie
priceput pentru cei care nu cunosc bine creştinismul, şi ca atare
prinde lesne în cursele sale simplitatea, neştiinţa, mărturisirea
nepăsătoare şi superficială a
creştinismului.
Au fost prinşi de erezie pentru o vreme Preacuvioşii Ioanichie cel Mare, Gherasim de la
Iordan şi alţi câţiva bineplăcuţi
lui Dumnezeu. Dacă sfinţii
bărbaţi care şi-au dus viaţa numai şi numai cu grija mântuirii nu au putut pricepe dintr-o
dată hula ascunsă sub o mască
frumoasă, ce să mai spunem
de cei care-şi duc viaţa în griji
lumeşti, având despre credinţă
cunoştinţe neîndestulătoare?
Cum să recunoască aceştia
erezia aducătoare de moarte,
dacă ea li se înfăţişează sub
masca înţelepciunii, dreptăţii
şi sfinţeniei? Iată pricina pentru care obşti creştine întregi şi
popoare întregi s-au plecat lesne
sub jugul ereziei!
Din aceeaşi pricină este
foarte anevoioasă întoarcerea
din erezie la Ortodoxie, cu mult
mai grea decât întoarcerea din
necredinţă şi idolatrie. Ereziile
care sunt mai aproape de ateism sunt mai lesne recunoscute
şi oprite decât cele mai puţin
îndepărtate de credinţa ortodoxă
şi, ca atare, mai ascunse.
Erezia, fiind păcat greu, păcat

apostoleştilor rânduieli, să fi
despărţiţi de Sfintele Taine pentru mulţi ani”.
Urma lăsată de păcatul
trupesc rămâne în om şi după
mărturisirea păcatului, şi după
părăsirea lui; urma lăsată de
erezie e nimicită îndată după
lepădarea ei. Fără această doctorie, otrava hulei împotriva lui
Dumnezeu rămâne în duhul
omenesc şi nu încetează a-l
clătina cu nedumeriri şi îndoieli pricinuite de împreunăsimţirea netăiată din rădăcină
faţă de erezie; rămân gânduri ce
se ridică împotriva înţelegerii
lui Hristos (II Cor. 9, 5), ce fac
anevoioasă mântuirea pentru
cel ţinut în legăturile lor, ţinut
în legăturile nesupunerii şi împotrivirii faţă de Hristos, pentru cel ce rămâne în împărtăşire
cu satana.
Doctoria anatemei a fost întotdeauna socotită ca neapărat
trebuincioasă de către Sfânta
Biserică în privinţa cumplitei
boli a ereziei. Când Fericitul Teodorit, episcopul Cirului, dorind
să se îndreptăţească în privinţa
învinuirilor aruncate asupra lui,
Părinţii i-au cerut ca mai întâi
de toate să-l dea anatemei pe
ereziarhul Nestorie. Teodorit,
care se lepădase de Nestorie,
dar nu aşa de hotărât cum se
lepădase de el Biserica, a vrut
să dea lămuriri. Părinţii i-au
cerut iarăşi să dea anatemei cu
hotărâre, fără alte explicaţii, pe
Nestorie şi învăţătura acestuia.
Teodorit a vrut din nou să dea
lămuriri, însă Părinţii au cerut
iarăşi ca el să dea anatemei pe

Nestorie, ameninţând că altminteri îl vor socoti eretic pe
însuşi Teodorit. Teodorit a rostit anatema asupra lui Nestorie
şi a tuturor învăţăturilor eretice
ale acelei vremi. Părinţii au dat
slavă lui Dumnezeu, l-au proclamat pe Teodorit păstor ortodox,
iar Teodorit nu a mai cerut să dea
lămuriri, căci lepădase din sufletul său pricinile care îl făceau
să simtă nevoia de a da lămuriri.
Aşa stau lucrurile între duhul
omenesc şi înfricoşătoarea boală
a ereziei.
Auzind astăzi ameninţătoarea
vestire a doctoriei duhovniceşti,
să o primim cu înţelegere
adevărată şi, dând-o sufletelor noastre, să lepădăm fără
făţărnicie şi în chip hotărâtor
acele pierzătoare învăţături
pe care Biserica le va lovi cu
anatema spre mântuirea noastră.
Chiar dacă le-am lepădat întotdeauna, să întărim glasul prin
care le leapădă Biserica.
Libertatea, uşurimea, puterea duhovnicească pe care le
vom simţi negreşit în noi ne
mărturisesc dreptatea acestei
lucrări bisericeşti şi adevărul
învăţăturii vestite în ea.
Biserica vesteşte: “Pe cei care
robesc înţelegerea lor spre ascultarea de dumnezeiasca Descoperire şi se nevoiesc pentru ea îi
fericim şi îi lăudăm; pe cei care
se împotrivesc adevărului, dacă
nu s-au pocăit înaintea Domnului, noi, aşteptând întoarcerea şi
pocăinţa lor, dacă nu au voit să
urmeze Sfintei Scripturi şi Predanii a Bisericii, îi îndepărtăm şi
îi dăm anatemei”.
Adevărul dumnezeiesc S-a
înomenit spre a ne mântui prin
Sine pe noi, cei pierduţi în urma
primirii şi însuşirii minciunii
aducătoare de moarte. De veţi
rămâne în cuvântul Meu, vesteşte
El, de veţi primi învăţătura Mea
şi veţi rămâne credincioşi ei, cu
adevărat ucenici ai Mei sunteţi;
şi veţi cunoaşte Adevărul, şi
Adevărul vă va slobozi pe voi
(Ioan 8, 31-32).
A
rămâne
credincios
învăţăturii lui Hristos poate
numai acela care leapădă şi
va lepăda cu hotărâre toate
învăţăturile care au fost, sunt
şi vor fi născocite de duhurile
lepădate şi de oamenii lepădaţi,
învăţături vrăjmaşe învăţăturii
lui Hristos, învăţăturii lui
Dumnezeu, care pun în primejdie întregimea şi curăţia ei.
În neştirbită întregime este
păstrată învăţătura de Dumnezeu descoperită numai şi numai în sânul Bisericii Ortodoxe
de Răsărit. Amin.
Sf. Ignatie Briancianinov
Din predica la Duminica
Biruinţei Ortodoxiei
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Rugăciune

Minuni şi descoperiri
din timpul Sfintei Liturghii

Sfânta Masă
în flăcări
În secolul trecut, în Asia Mica, a trăit un
preot sfânt, părintele Ioan. Era căsătorit,
avea copii şi era din Ghelverul Capadociei. În zilele de rând muncea pe câmp, în
timp ce duminicile şi sărbătorile slujea în
biserică. La Sfânta Liturghie aproape întotdeauna izbucnea în lacrimi şi bocete. În
timpul sfinţirii Sfintelor Daruri, plânsetele
lui erau auzite de toată lumea. Cântăreţii
cântau „Pre Tine Te lăudăm” cât de rar puteau, însă el întârzia chiar şi 15 minute,
poate şi mai mult. Astfel şi ei repetau cântarea de 5 − 6 ori.
Odată au spus epitropilor problema
lor, iar aceştia, la rândul lor, au spus-o
părintelui.
− Părinte Ioane, deseori întârzii în
timpul Sfinţirii Darurilor. Cântăreţii şi
poporul aşteaptă afară mult timp. Nu poţi
să spui rugăciunea mai repede, ca să nu se
facă zarvă?
− Cum o să se facă asta?

− Este uşor. Atunci când eşti în genunchi, să te ridici să sfinţeşti Cinstitele
Daruri, să spui rugăciunea şi să termini.
− Rugăciunea o ştiu, dar nu pot.
− De ce nu poţi, părinte? Iertaţi-ne, dar
nu este greu.
− Aceasta nu depinde de mine, a
răspuns părintele Ioan. Când încep să
citesc rugăciunea, Sfânta Masă este
înconjurată de un foc dumnezeiesc care
ajunge la înălţimea de 2 − 3 metri. Aşa
că nu pot să mă apropii şi să tai Sfintele
Daruri. Mă cuprinde frica şi groaza. Nu
ştiu ce să fac. Cad atunci la pământ, plâng
şi rog pe Domnul să înlăture focul, ca să
continuu. După aceea ridic ochii. Dacă
flăcările au dispărut, mă ridic şi continuu,
dacă nu, atunci spun rugăciunea cu lacrimi
şi bocete până se stinge focul. Câteodată,
flăcările se dau în dreapta şi în stânga şi
atunci pot să continuu.
Ascultând creştinii acestea, nu l-au mai
deranjat niciodată. Era şi foarte evlavios
şi deosebit de atent când slujea. De aceea
în parohia lui veneau la biserică mulţi
credincioşi din alte sate, care mergeau pe
jos ore întregi ca să ajungă. Câteodată,
veneau la Liturghie o mie de credincioşi,
poate şi mai mulţi. Şi toţi aceştia plângeau
şi ei. La sfârşitul Liturghiei, podeaua bisericii era aşa udată de lacrimi, încât ziceai
că a turnat cineva apă.

Stăpâne-nsângerat, Domn al luminii
şi Veşnicie limpede, Iisuse!
Tu, care ai primit pe frunte spinii
şi cuie-adânci în mâinile-ţi supuse,
Tu, Domn al Răstignirii şi-nvierii,
care din cruce ne-ai făcut lumină
şi Răsărit din rănile tăcerii
şi cântec din osânda-Ţi fără vină –
dă-ne tăria Ta, dă-ne puterea
din ceasul pironirii-nsângerate,
să ne primim şi cuiele şi fierea
ca Tine-n marea Ta singurătate.
Pe fruntea ţării zâmbetul Ţi-l pune
şi neamul care-acum osânda-şi duce
învaţă-l Tu amara rugăciune
din clipele suirilor pe cruce.
Radu Gyr
Citatul ediţiei

S u p eri o ri t a t ea m o ra l ă
a sf i n ţ en i ei şi d ra g o st ei
Când duhul lui antihrist, pe care inconştient sau,
în cazuri rare, conştient îl aşteaptă întreaga omenire, se ridică asupra noastră cu toată oştirea sa,
formată din reprezentanţii săi şi strâns unită, atunci
şi credinţa în Hristos trebuie să-i opună un astfel de
bastion, care ar putea ţine piept tuturor puterilor
iadului, răsculate împotriva Domnului nostru Iisus
Hristos: ea trebuie să lupte cu aceeaşi armă încercată
cu care a luptat la începutul erei creştine, în zilele
straşnice şi pline de cruzime a prigoanei păgâne şi
iudaice împotriva Bisericii lui Hristos.
Această armă este superioritatea morală a
sfinţeniei şi a dragostei smerite a mărturisitorilor
lui Hristos înaintea slujitorilor de azi ai diavolului şi
antihristului. Această armă ţinută în mâini curate,
ca şi Însuşi Numele lui Hristos, ca şi Crucea lui Hristos, singură poate să biruie toată nenumărata oaste
a puterilor întunericului, care s-au năpustit asupra
Patriei, purtătoare de duh adevărat a lui Hristos, a
credinţei apostoleşti. În afara acestei arme nu există
alt mijloc de luptă; fără ea, câmpul de luptă al marii
bătălii, va rămâne fatal în mâinile duşmanilor.
Alex. Nilus

Din scrisoarea către maica Iulia
din mănăstirea Şamordino, 1905

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.

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

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!

Chişinău, str. Columna nr. 76,
tel.: 22 24 93, tel./fax: 22 44 51,
e-mail: ziarultoaca@toaca.md,
toaca.md
Tipografia “Prag-3”, tel. 23 79 56.
Com. nr. 397. Tiraj: 2100 ex. Preţ 5 lei

Abonează-te la ziarul
“TOACA”!
Şi, lunar, vei primi rânduri de aur ale sfinţilor
mari dascăli şi învăţători ai Bisericii,
sfaturi duhovniceşti şi îndemnuri spre întărirea
credinţei şi urmarea neabătută a căii mântuirii.
Indice: PM21915. Preţul pentru o lună - 5 lei.
Te poţi abona începând cu orice lună.

Abonamentul la “Toaca” e un cadou preţios
pe care îl poţi oferi prietenilor şi rudelor.

Iubiţi fraţi şi surori!

Vă invităm să contribuiţi la elaborarea ziarului nostru.
Aşteptăm de la voi relatări şi fotografii de la 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.

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.

