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Adevăratul
creştinism
înseamnă
luptă
Domnul a zis: «Dacă voieşte cineva
să vină după Mine, să se lepede de sine
însuşi, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze»
(Marcu 8, 34). Postul mare este o perioadă
de pocăinţă; iar pocăinţa este acea luptă
împotriva patimilor păcătoase şi poftelor, care este atât de grea încât Domnul,
Judecătorul luptei Însuşi, se supune ei
până la cruce. Aşa cum Domnul a purtat
crucea pentru mântuirea noastră, astfel
fiecare dintre noi trebuie să-şi “poarte
crucea” pentru a ajunge la mântuirea
pregătită nouă de Dumnezeul nostru.
Fără cruce, fără luptă, nu există mântuire!
Aceasta este ceea ce creştinismul adevărat
ne învaţă. Învăţătura despre luptă, despre
purtarea crucii este precum un fir roşu în
toată Sfânta Scriptură şi-n toată istoria Bisericii; şi viaţa Sfinţilor care au fost bineplăcuţi Domnului, atleţii duhovniceşti ai
evlaviei creştine, e o adevărată mărturie
la aceasta. Postul mare e pur şi simplu
un exerciţiu repetat anual pentru purtarea crucii în această viaţă, un exerciţiu în
lupta duhovnicească legat, fără putinţa
de a fi separat, de întreaga viaţă a unui
adevărat creştin.
Acum însă, în al 20-lea secol al erei
creştine, au apărut “înţelepţii” – “neocreştinii“, cum se intitulează unii – care
nu vor să audă de aceasta. Ei predică un tip
nou de dragoste siropoasă, sentimentală,
colorată în roz şi o desfătare neînfrânată
cu toate plăcerile acestei vieţi trecătoare.
Ignoră total nenumăratele fragmente
din Sfânta Scriptură care vorbesc cu
convingere şi elocvenţă despre luptele
duhovniceşti, de a-L urma pe Hristos
Mântuitorul în pătimirea Sa, de multele
necazuri care-l aşteaptă pe creştin în
această viaţă, începând cu cuvintele pe
care Hristos le adresează ucenicilor Săi
la Cina cea de Taină: “În lume veţi avea
necazuri” (Ioan 16, 33). Şi aceasta este
aşa, cum Domnul Însuşi explica, pentru
că adevăraţii creştini “nu sunt din lume”
(Ioan 15, 19), de vreme ce “toată lumea
zace în cel rău” (I Ioan 5, 19). De aceea
creştinii nu trebuie să iubească lumea
şi “nici lucrurile care sunt din lume”
(I Ioan 2, 15); “prietenia cu lumea este
vrăjmăşie cu Dumnezeu”, şi “cine vrea să
fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu
Dumnezeu” (Iacob 4, 4).

Aceşti “înţelepţi” moderni eşuează
cumva în a vedea Cuvântul lui Dumnezeu, care nu promite nicăieri creştinilor
deplină desfătare duhovnicească şi binecuvântare cerească în această viaţă
pământească, ci chiar dimpotrivă
subliniază faptul că viaţa pe pământ se
va îndepărta din ce în ce mai mult de Legea lui Dumnezeu; că, în ce priveşte moralitatea, oamenii vor cădea din ce în ce
mai jos (vezi II Timotei 3, 1-5); că “toţi
cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Iisus Hristos, vor fi prigoniţi. Dar oamenii
răi şi înşelători vor merge din rău în mai
rău, vor amăgi pe alţii, şi se vor amăgi
pe ei înşişi” (II Timotei 3, 12-13); şi că,
în fine, “pământul cu tot ce este pe el,
va arde” (II Petru 3, 10). Dar vor apărea
“un cer nou şi un pământ nou, în care va
locui dreptatea (II Petru 3, 13) – un minunat “nou Ierusalim, coborîndu-se din
cer de la Dumnezeu” (Apocalipsa 21, 2),

care i-a fost descoperit lui Ioan, cel care
a privit tainele, în timpul descoperirii
făcute lui. Toate acestea nu sunt pe placul
“neo-creştinilor”. Ei vor desfătarea aici în
această lume, împovărată de mulţimea
păcatelor şi nedreptăţilor; şi aşteaptă
această binecuvântare cu nerăbdare. Una
dintre căile cele mai sigure pentru aceasta, o socotesc a fi “mişcarea ecumenică”,
unirea şi unificarea tuturor popoarelor
într-o singură, nouă “Biserică” care va
cuprinde nu numai romano-catolici şi
protestanţi, dar şi evrei, musulmani şi
păgâni fiecare menţinîndu-şi convingerile şi greşelile. Această dragoste “creştină”
imaginară, în numele viitoarei bunăstări
a omului pe pământ, nu poate călca în
picioare adevărul.
Fraţilor! Nu este destul de clar unde
zace sursa acestei amăgitoare învăţături?
Cine induce toate aceste gânduri
creştinilor de azi cu scopul de a desfiinţa

creştinismul? Ca de o rană infecţioasă,
ca de foc, trebuie să ne temem de acest
“neo-creştinism” care este atât de opus
învăţăturilor cuvântului lui Dumnezeu,
învăţăturilor Sfinţilor Părinţi şi celor
de-a lungul istoriei Sfintei noastre biserici, prin care multe mii de drepţi au fost
mântuiţi.
Fără luptă duhovnicească nu există
şi nici nu poate exista creştinism! Prin
urmare, calea noastră nu nu este cea a
curentelor moderne, nici a ecumeniştilor,
nici a noilor hiliaşti. Credinţa noastră
este credinţa Sfinţilor pustnici, “credinţa
apostolică, credinţa părinţilor, credinţa
ortodoxă”, care, “a făcut întreaga lume
să fie de neclintit” (slujba Duminicii Ortodoxiei). La această credinţă şi numai
la această credinţă vom adera cu fermitate în aceste vremuri rele în care trăim.
Amin.
Arhiepiscop Averchie TAUŞEV
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Strigător la cer

Patriarhul Rusiei va face
o vizită OFICIALĂ
„patriarhului” eretic armean
Conform agenţiei de ştiri panorama.am şi a Site-ului Oficial al
Monofiziţilor Armeni, între 16 şi 18 martie, Patriarhul Moscovei
şi al întregii Rusii, Kirill, va efectua o vizită oficială în Armenia la
invitaţia „patriarhului” monofizit local.
După cum menţionează biroul de presă armean, pe 16 martie,
în catedrala Etchmiadzin va avea loc ceremonia întâmpinării Patriarhului ortodox de către eretici, cei doi recunoscându-şi astfel
reciproc autoritatea ecleziastică.
Pentru a doua zi, 17 martie, în catedrala Sf. Grigorie Luminătorul,
este programat un Te Deum cu ocazia vizitei lui Kirill. Tot atunci

va avea loc o întâlnire a celor doi lideri cu comunitatea ortodoxă
din Armenia.
Ulterior, pe 18 martie, patriarhul şi ereziarhul, se vor întâlni cu
reprezentanţi ai intelectualităţii armeneşti, studenţi şi mass-media.
După aceasta, în catedrala Etchmiadzin va avea loc semnarea unei
declaraţii comune şi ceremonia de rămas bun.
E de asemenea, important de menţionat că pe 20 ianuarie
curent, Karekin II al armenilor a făcut şi el o vizită oficială la Moscova pentru a-i fi acordată distincţia „Alexie II” de la Fundaţia
Internaţională pentru Unitatea Popoarelor Ortodoxe (armenii
NU sunt ortodocşi, ci MONOFIZIŢI, eretici - n.n.). Dat fiind că
distincţia se acordă pentru „activitate deosebită în întărirea unităţii
dintre Popoarele Creştine Ortodoxe şi pentru consolidarea şi promovarea valorilor creştine în viaţa societăţii”, motivaţia acordării
ei unui ereziarh este foarte îndoielnică şi direct sfidătoare la adresa
credincioşilor Bisericii. Ceremonia decernării a avut loc în Catedrala Hristos - Mântuitorul, iar în timpul ei au mai fost decoraţi
preşedintele Federaţiei Ruse Dmitri Medvedev şi regizorul sârb
Emir Kusturica.
După decorare, Karekin şi-a exprimat dorinţa ca „popoarele
noastre (adică cei de sub jurisdicţii - n.n.), oamenii de stat şi
clericii Bisericilor (nu există mai multe biserici, este doar UNA,
Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică - n.n.), să fie
îndrumaţi de dragostea şi purtarea de grijă a Atotputernicului (?!),
astfel încât El să fie slăvit prin vieţile noastre, încât ţările noastre
să se îmbogăţească (?!), iar prietenia noastră să fie neclintită şi să
dureze veşnic.”
În timpul aceleiaşi vizite Karekin II a participat, împreună cu
Kirill la săvârşirea Sfintei Liturghii în Catedrala Adormirii Maicii
Domnului din Kremlin.
În acest context e pe deplin înţeles cine a stat în spatele întâlnirii „frăţeşti” din vara trecută (2009) de la Chişinău.

Învăţământul
în pericol!
Guvernul condus de Vladimir
Filat, intenţionează să închidă o
serie de şcoli din localităţile rurale, precum şi mai multe şcoli
profesionale, a căror întreţinere,
în opinia noii guvernări, “este o
irosire zadarnică de bani publici“.
“Eu cred că este o irosire
zadarnică a banilor din buget
(pentru şcolile din sate – n. red.).
Când într-un sat oarecare nici
cadre didactice nu ajung. Aceasta
se referă şi la şcolile profesionale“, a declarat vicepremierul
moldovean, ministrul Economiei,
Valeriu Lazăr, în cadrul unei
conferinţe de presă organizată
cu ocazia încheierii noului acord
între Moldova şi Fondul Monetar
Internaţional.
Lazăr a specificat că “problema
trebuie examinată nu ca şi închiderea (şcolilor – n. red.), ci ca şi optimizarea sistemului educaţional“,
care potrivit vicepremierului, “va
permite utilizarea mai eficientă a
banilor din buget“. Programul de
stabilizare şi relansare economică
a Republicii Moldova pentru anii
2009-2011 elaborat de Guvernul
Filat prevede închiderea a 60 de
instituţii de învăţământ din întreaga ţară.

Pilatul Moldovei
Declaraţia premierului Filat din data
de 26 februarie 2010 despre rolul pe care
trebuie să-l aibă auto-intitulata “biserică”
catolică în procesul (dez) integrarării
Moldovei în UE sunt încă o palmă dată întregului nostru popor ortodox, confirmând
politica anticreştină a actualei conduceri.
Ea reflectă cel mai bine gravitatea crizei
identitare a premierului, înstrăinarea totală
şi ura faţă de tot ce e sfânt pentru neamul
din sânul căruia a ieşit.
Astfel, cel care are datoria să apere
interesele poporului nostru, a Republicii
Moldova, s-a postat în rolul lui Pilat din
Pont, şi a lovit, pentru plăcerea adunăturii
eurocatolice, în însăşi fiinţa neamului.
Aşadar avem un guvernant, slugă a diavolului, vrednic ucenic al stăpânitorului
lumii acesteia. Numai acesta de două mii
de ani luptă împotriva Bisericii lui Hristos, prin toate metodele. Iar erezia catolică
nu este decât una dintre numeroasele metode, o minciună bine lustruită pentru
drept-credincioşi. Şi cu reprezentanţii
acestei erezii premierul îşi propune să ne
integreze în Uniune.
A căuta sprijinul unei organizaţii
străine şi chiar duşmănoase valorilor
bimilenare a neamului nostru în scopuri politice este o blasfemie, o crimă
la adresa întregii noastre istorii. Premierul sau nu cunoaşte, sau se face a nu
cunoaşte cu câtă jertfelnicie a fost apărată
credinţa ortodoxă pe aceste meleaguri.
Pentru credinţa adevărată s-au luptat
străbunii noştri, pentru credinţa ortodoxă
s-a murit pe câmpul de luptă, pentru

credinţa strămoşească au fost muceniciţi,
împuşcaţi şi duşi în Siberii buneii, părinţii
şi rudele noastre!
Şi totuşi, dl premier-ministru nici mai
mult, nici mai puţin pune la loc de cinste pe cei care cu o mie de ani în urmă
s-au lepădat de Adevăr. Pe cei care mai
apoi, urmându-şi rătăcirea înşelătoare au
ajuns la cel mai jos nivel al putreziciunii
duhovniceşti. Cine dacă nu papa de la
Roma a sărutat Coranul, în care se aduc
cuvinte de ocară în adresa Sfintei Treimi? Cine dacă nu papa şi-a pus pene pe
cap şi a dansat cu aborigenii invocând
duhurile întunericului în sunetul tobelor? Cine dacă nu aşa-zisul „pontif” a
ascultat cu „umilinţă” şi „dragoste” concertele formaţiilor sataniste şi incantaţiile
budiştilor? Lista căderilor adunăturii
auto-intitulate „biserică catolică” care
s-a lepădat de Hristos poate continua la
nesfârşit…
Dacă nu cunoaşte cele de mai sus, cum
poate dl Filat în genere propune soluţii
pentru „criza morală”? Nu în zadar spune
evanghelistul: „Făţarnice, scoate întâi
bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să
scoţi paiul din ochiul fratelui tău” (Matei 7,
5). Cum poate el cere ajutor de la cei ce se
bălăcesc în această criză de o mie ani, neglijând Biserica Ortodoxă, mama poporului
nostru? Se poate oare cere susţinere de la
cei care au adus Europa la starea de dezintegrare morală în care se află în prezent?
Cu legalizarea căsătoriilor homosexuale şi
prostituţiei, cu cazuri tot mai frecvente de
pedofilie, cu cultul morţii exprimat în eu-

tanasie şi avorturi?
E r e z i a
catolică s-a împotmolit până
peste cap în propriile necurăţii
şi e vital să ne
ferim de ea, nu
să-i cerem ajutorul. Mai ales
atunci când rătăciţii din cadrul ei singuri
sunt vrednici de milă.
Iar şeful guvernului nostru, prin
declaraţiile sale, demonstrează că este de
fapt un intrus. Un individ ostil poporului,
ostil credinţei lui, dar în acelaşi timp, doar
o simplă unealtă în mâinile celor ce vor să
ne robească şi să ne desfiinţeze ca neam
ortodox.
Astăzi „biserica” catolică este promotorul unei noi ordini mondiale, a
globalizării religioase agresive, nu în zadar Filat pomenise de necesitatea (re)
„educării poporului” şi de imperativul
creării „unei noi societăţi”. Recunoscând
toate credinţele, superstiţiile păgâne
(drăceşti) ca fiind mântuitoare, catolicismul prin produsul său, erezia ecumenismului, găteşte calea lui antihrist. De aceea
Sf. Cozma Etolul spunea : “Pe papa Romei
să-l blestemaţi, fiindcă el e cauza.”
Noi n-am uitat cum a fost adus papismul în Ardeal cu foc şi sabie. Noi n-am
uitat cum au fost chinuiţi Sfinţii mucenici
Iorest şi Sava, preotul Ioan, Oprea, ş.a. Ei

au primit batjocură, întemniţare şi moarte
mucenicească din mâinile reprezentanţilor
„sfântului” scaun pentru că au stat tari în
credinţă şi n-au primit erezia. Noi n-am uitat cum în 1761, generalul armatei austriece
imperiale, Adolf von Bukow, a distrus cu
tunurile – la ordinul reginei Maria Tereza
– peste 140 mănăstiri şi biserici ortodoxe
care refuzaseră să se închine papei.
Ei dintotdeauna au râvnit sufletele şi
pământurile noastre, dar mâna Domnului
ne-a ocrotit.
Noi nu avem nevoie de călăuze dintre duşmani şi nu facem legăminte cu cei
ce s-au lepădat de Adevăr. Cronicile ţării
noastre grăiesc aşa: „Dacă duşmanul
vostru vă cere legăminte ruşinoase de la
voi, atunci mai bine muriţi prin sabia lui
decât să fiţi privitori împilării şi ticăloşiei
ţării voastre. Domnul părinţilor voştri
însă se va îndura de lacrimile slugilor
sale şi va ridica dintre voi pe cineva,
carele va aşeza iarăşi pe urmaşii voştri
în volnicia şi puterea de mai înainte”.
Cor. “Toaca”

Martiriza\i de catolici

Monahi
de la Athos

În 1274, la Sinodul de la Lyon,
Împăratul Mihail al VIII-lea Paleologul (1261 - 1282) a semnat unirea bisericilor (ortodoxă şi catolică
- n.tr.), pentru a-şi asigura sprijinul
politic al papei şi a putea să restaureze Imperiul Bizantin dezorganizat
de stăpânirea latină (1204-1261).
În Constantinopol unirea a provocat o puternică furtună antiunionistă
în toate straturile sociale. Majoritatea
clerului şi poporului o respingea
şi îl considera trădător al credinţei
pe oricine se declara filounionist.
În prima linie a opoziţiei se găseau
monahii şi în special athoniţii, care
întotdeauna au fost străjeri ai Ortodoxiei. Hotărât să impună unirea
prin violenţă, Mihail al VIII - lea în
colaborare cu Patriarhul Ioan al XI
- lea Vekkos (1275-1282) s-a întors
mai întâi împotriva acestora, deşi
până atunci era entuziast susţinător
al lor. Se menţionează că cei doi
conducători latino-cugetători ai
statului şi ai bisericii s-au dus în
Sfântul Munte cu ajutor militar din
partea papei pentru a-i constrânge
pe athoniţi să accepte unirea.
În acest timp, aproape de
mănăstirea Zografu pustnicea un
bătrân monah, care obişnuia să
citească de multe ori pe zi ImnulAcatist al Născătoarei de Dumnezeu înaintea icoanei ei. Când
latino-cugetătorii s-au apropiat de
mănăstire, stareţul a auzit din icoană
un glas, care îl sfătuia să se ducă
repede în mănăstire şi să vestească
faptul că s-au apropiat duşmanii
credinţei; câţi vor dori cununa cea
mucenicească să rămână unde sunt.
Vestea bătrânului i-a făcut pe majoritatea monahilor să se îndepărteze
în munţii din împrejurimi. Însă
douăzeci şi doi - împreună cu egumenul, şi patru laici, s-au închis în
turnul mănăstirii. Latino-cugetătorii
foloseau linguşiri şi promisiuni de
bani cu scopul de a-i face să cedeze
şi să accepte falsa unire. Dar monahii, indiferenţi la cele pământeşti,
au mărturisit că singurul Cap al Bisericii este Hristos şi l-au anatematizat pe papă şi unirea. Catolicii,
ieşindu-şi din fire, au aprins un foc
în jurul turnului ca să-i ardă de vii,
în timp ce sfinţii îl lăudau pe Dumnezeu. În 1873 pe locul turnului ars
a fost ridicat un monument unde
arde o candelă nestinsă.
Pe la anul 1228, doi pustnici,
Ioan şi Conon, plecând din Sfântul Munte, au ajuns în Cipru care
se afla la acea vreme sub ocupaţie
romano-catolică. După ce au vieţuit
un timp în vestitele mănăstiri Mahera şi cea a Sfântului Ioan Gură
de Aur, s-au stabilit în însingurata Mănăstire a Născătoarei de
Dumnezeu din Kadara. Virtuţile
şi nevoinţele pustniceşti i-au făcut
repede cunoscuţi în popor, care

alerga la ei ca la un izvor de apă vie
în stare să readucă la viaţă credinţa
sa împilată.
Arhiepiscopul
romano-catolic
din Levkosia, pe nume Evstorghie,
temându-se că această faimă va
zădărnici planurile sale, a trimis doi
oameni de-ai săi în mănăstire cu
scopul de a-i supune pe sfinţii monahi. În încercarea lor de a-i convinge
că Dumnezeiasca Liturghie trebuie
să se săvârşească cu azimă (pâine
nedospită), Ioan a propus ca cele
două părţi să săvârşească separat
Liturghia, iar apoi să intre împreună
într-un cuptor aprins, pentru ca
focul să dovedească a cui credinţă
este cea adevărată, dar romanocatolicii au refuzat şi au plecat.
Cei treisprezece Părinţi au petrecut
noaptea următoare în rugăciuni de
mulţumire, iar dimineaţa au pornit
spre Levkosia. Pe drum, poporul

fiind hrăniţi cu pâine mucegăită,
batjocoriţi continuu de către paznici şi adesea supuşi la chinuri. Au
rămas însă neînduplecaţi la toate
propunerile trimişilor arhiepiscopului catolic şi înfăţişându-se
înaintea lui la începutul celui deal doilea an, i-au răspuns cu încă
şi o mai mare îndrăzneală. Atunci
au fost predaţi călăilor. Teognost a
fost primul dintre ei care a câştigat
cununa muceniciei, iar trupul i-a
fost aruncat în foc.
În al treilea an (1231), au fost aduşi
iarăşi în faţa unui vicar (ajutor) al
lui Evstorghie, inchizitorul Andrei,
care a primit porunca de a o termina
cu aceşti răzvrătiţi. I-au răspuns
într-un singur glas că este o cinste
pentru ei să mărturisească credinţa
ortodoxă punându-şi viaţa în pericol, credinţă pe care au prevestit-o
profeţii, au propovăduit-o Apostolii
şi au definit-o Părinţii şi Sfintele Sinoade. Trei zile mai târziu, au fost
chemaţi din nou, în prezenţa lui Erik
I, împăratul latin al Ciprului (12181254), care i-a dat permisiunea lui
Andrei să-i pedepsească pe sfinţi
cum crede el de cuviinţă. Călăii i-au
legat atunci pe sfinţi de picioare în
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Sfântul Sfinţit Mucenic

Isidor preotul

şi ceilalţi 72 de Mucenici
din Yuriev (Estonia)

alerga într-un suflet spre sfinţii
mărturisitori ca să primească binecuvântarea lor.
Imediat ce a aflat de sosirea
monahilor, Evstorghie i-a chemat
în prezenţa numeroasei lui curţi.
Ioan, Conon şi ceilalţi împreunăpătimitori, au combătut argumentele catolicilor cu cuvinte din Sfinţii
Părinţi şi, astfel, arhiepiscopul romano-catolic, înnebunit şi negăsind
nimic cu care să-i convingă să-şi
schimbe credinţa, a poruncit să fie
biciuiţi, iar apoi să fie aruncaţi în închisoare. Timp de trei ani au răbdat
cu tărie şi încredere în Dumnezeu
grelele lanţuri în închisoarea cea
întunecoasă, umedă şi respingătoare,

spatele a doisprezece cai pe care
i-au lăsat să galopeze pe drumurile
cetăţii spre îngrozirea creştinilor
ortodocşi. În cele din urmă, au dezlegat trupurile încă însufleţite şi
le-au aruncat în focul pe care li-l
pregătiseră. În timp ce Ioan se ruga
în mijlocul flăcărilor, unul din cei
ce se aflau acolo l-a lovit în cap cu
un ciomag, dar sfântul căzând a
stins focul. Călăii au aprins atunci
un al doilea foc în care au aruncat
trupurile sfinţilor la un loc cu oase
de animale, iar apoi au împrăştiat
cenuşa. După puţin timp, Andrei,
ce devenise episcop romano-catolic de Avile în Spania, a ars de viu
pe când dormea lângă vatră.

Sfântul Isidor a fost preot
la Biserica Sfântul Nicolae în
oraşul Yuriev (Derpto, în prezent
Taru în Estonia). În conformitate
cu prevederile Tratatului încheiat
în 1463 între Prinţul Ivan al IIIlea cel Mare al Moscovei şi cavalerii Livonieni, aceştia din urmă
au fost obligaţi să extindă asigurarea protecţiei ortodocşilor în
Derpto. Dar cavalerii Livonieni
(care erau catolici germani) au
încălcat pactul şi au încercat să-i
forţeze pe ortodocşi să devină
romano-catolici. Preotul Isidor
s-a împotrivit cu îndârjire pentru
apărarea Ortodoxiei, preferând
să primească cununa muceniciei
decât să se alăture catolicilor.
Episcopului latin şi nobililor romano-catolici din Yuriev
li s-a spus că preotul Isidor şi
populaţia ortodoxă din oraş au
propovăduit împotriva credinţei
şi ritualurilor catolicilor germani. Când Sfântul Isidor şi cei 72
mucenici s-au dus să sfinţească
apele râului Omovzha (sau
Emaiyga, în prezent Emajogi) de
sărbătoarea Botezului Domnului
(Teofania), ei au fost arestaţi şi
aduşi în faţa episcopului catolic
Andrei şi în faţa judecătorilor
civili ai oraşului.
Au fost siliţi să se convertească la catolicism, dar Sfântul
Isidor şi ucenicii săi au refuzat să

se lepede de Domnul nostru Iisus
Hristos şi de credinţa ortodoxă.
Cuprinse de furie, autorităţile
i-au aruncat în închisoare.
Sfântul Isidor şi-a încurajat ucenicii să se pregătească
pentru moarte şi să nu se teamă
de tortură. El s-a împărtăşit cu
Sfintele Daruri pe care le purta
cu el, apoi i-a împărtăşit pe toţi:
bărbaţi, femei şi copii cu Sfintele, Înfricoşătoarele şi de ViaţăFăcătoarele Taine ale Domnului
nostru Iisus Hristos. Apoi episcopul şi judecătorii i-au obligat
pe ortodocşi să apară din nou în
faţa lor, cerându-le convertirea la
catolicism. Pentru că au refuzat,
au fost târâţi la râu şi împinşi în
copca pe care o făcuseră ca să
sfinţească apa.
Astfel, toţi au suferit şi au
murit pentru Hristos, Care le-a
dăruit cununa slavei veşnice. În
timpul inundaţiilor de primăvară,
trupurile întregi ale Sfinţilor
Martiri, precum şi trupul cu totul
înveşmântat al Sfinţitului Mucenic Isidor, au fost găsite de negustorii ruşi care călătoreau de-a lungul malului râului. I-au îngropat
pe sfinţi în jurul Bisericii Sfântului Nicolae. Deşi oamenii au
început să-i cinstească pe aceşti
sfinţi la puţin timp după moartea
lor, ei nu au fost proslăviţi oficial
de Biserică decât în anul 1897.

4

Apostazie

Nr. 3, martie 2010

Iudaizarea catolicismului
Deoarece nu păzeşte cu
sfinţenie hotărârile soborniceşti
şi apostoleşti, ci s-a abătut spre
inovaţii şi cugetări nedrepte, Biserica romană (catolică) nu mai
aparţine de loc Unei Sfinte şi
Apostoleşti Biserici.
Cuv. Amvrosie al Optinei
Prin
mulţimea
eresurilor
lor ei (latinii) au batjocorit tot
pământul… Nu-i viaţă veşnică în
credinţa catolică.
Cuv. Teodosie de la
Lavra Peşterilor din Kiev

La Conciliul II Vatican
(1962-1965), care este un punct
de cotitură în istoria Bisericii
catolice, a fost adoptată declaraţia
cu privire la deschiderea ei în
faţa întregii lumi şi dezvoltarea
ecumenismului. S-a pus începutul
unui “dialog“ interconfesional,
direcţia principală fiind schimbarea radicală a relaţiilor dintre
catolicism şi iudaism.
Cel mai important moment în
relaţiile dintre catolicism şi iudaism îl constituie recunoaşterea holocaustului, pe care liderii iudaici
l-au utilizat drept mijloc de bază
pentru presiunea asupra catolicilor,
având drept scop revizuirea atitudinii faţă de iudaism.
Dacă pentru catolici „dialogul”
cu iudeii semnifica începutul
împăcării, din partea iudaismului
se urmărea o strategie bine pusă
la cale, direcţionată spre revizuirea celor mai de bază învăţături
creştine. Este vorba, că ideea
principală din care a reieşit şi

francez (1877–1963). Scopul său
principal constă în demonstrarea
că toate învinuirile aduse iudeilor
de deicid (uciderea lui Dumnezeu), descrise de evanghelişti,
sunt nefondate şi în dobândirea
„curăţirii” corespunzătoare a
învăţăturii creştine.
„Curăţirea” presupunea: modificarea sau scoaterea rugăciunilor
în care se vorbeşte despre iudei,
mai ales, a celor citite în Vinerea
Patimilor; declaraţia că iudeii nu
poartă nici o responsabilitate pentru moartea lui Hristos, pentru care
trebuie osândită toată omenirea;
eliminarea fragmentelor respective din scrierile evangheliştilor,
unde se povesteşte despre Patimile lui Hristos, referindu-se mai
ales la Evanghelia de la Matei
(anume aici se spune: „Iar tot
poporul a răspuns şi a zis: Sângele
Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri!” Matei 27, 25); promisiunea că Biserica îşi va schimba
radical comportamentul, smerindu-se, pocăindu-se şi cerânduşi iertare de la iudei şi va aplica
toate măsurile necesare pentru lichidarea răului pricinuit.
În
1946
cu
sprijinul
organizaţiilor americane şi britanice iudaice la Oxford a avut loc
prima conferinţă ce i-a adunat pe
catolici şi protestanţi pentru stabilirea contactelor cu iudeii. Iar

Sfatul necredincioşilor: cum să schimbe Biblia
reiese iudaismul în zilele noastre este că creştinismul conţine în
sine „învăţătura dispreţuirii” faţă
de evrei, care constituie principala cauză a antisemitismului laic
al vremurilor moderne. Această
doctrină la rândul său este legată
de poziţia principială creştinească
despre lipsirea Israelului de
făgăduinţă şi har, pe care iudeii o
numesc ideea „înlocuirii” Israelului de către Biserică.
Formula „învăţătura dispreţuirii” cu toate concluziile ce reies
din ea a fost introdusă de Jules
Isaac, istoric şi scriitor iudeu

în 1947 s-a publicat memorandul
„Corectarea învăţăturilor catolice
ce ţin de Israel”, principiile de bază
ale cărui au intrat în declaraţia din
10 puncte, adoptată la conferinţa
creştinilor şi iudeilor din acelaşi
an din Seelisberg, Elveţia.
Prima variantă a textului declaraţiei despre religiile
necreştine, în care capitolul despre iudaism era cel de bază, a
fost înaintată la vot şi a primit
aprobare în septembrie 1964. Însă
tezele despre iudaism erau atât de
revoluţionare şi periculoase, încât
chiar şi pontiful liberal Pavel al

VI-lea nu a îndrăznit să aprobe
această variantă. Textul nega definitiv responsabilitatea liderilor
iudaici pentru moartea lui Hristos,
respingea expresia „popor ucigaş
de Dumnezeu”, acuza Biserica de
antisemitism, punea sub semnul
întrebării autenticitatea scrierilor
evangheliştilor (cu precădere a
Sf. Ioan şi Sf. Matei), discredita

şi cu Iacov în împărăţia cerurilor.
Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi
în întunericul cel mai din afară;
acolo va fi plângerea şi scrâşnirea
dinţilor” (Matei 8, 11–12). Aceste
cuvinte au fost ignorate de tezele
documentului, precum şi cuvintele iudeilor: „Iar tot poporul
a răspuns şi a zis: Sângele Lui
asupra noastră şi asupra copiilor

Adresându-se iudeilor cu un discurs, care purta titlul: „Voi sunteţi
fraţii noştri mai mari”, el a subliniat necesitatea recunoaşterii mai
profunde a relaţiei şi „moştenirii
comune” a iudeilor şi creştinilor.
În 1993 a fost adoptat documentul comisiei pontificale biblice „Tâlcuirea Bibliei în Biserică”, care nu o
singură dată preîntâmpina despre in-

Prima vizită a unui papă (Ioan Paul al II) la sinagogă. Roma, 1986

învăţătura părinţilor Bisericii şi a
teologilor. În cele din urmă documentul, cunoscut ca declaraţia
Noastra Aetate, a fost transcris cu
expresii mai precaute şi, cu toate
că dezbaterile lui nu încetau să
stârnească polemici aprinse, pe
15 octombrie 1965 pentru el au
votat majoritatea membrilor conciliului, iar pe 28 octombrie a
fost aprobat.
În Nostra Aetate se dădea o
nouă apreciere religiilor lumii (inclusiv celor păgâne), se recunoştea
valoarea lor mântuitoare, ceea
ce însemna un apel la sincretism
religios (ecumenism). Documentul, în special, ratifica: „Biserica
catolică nu neagă în nici un fel
ce este adevărat şi sfânt în aceste
religii. Autorii declaraţiei, respingând aşa-zisa idee a „înlocuirii”,
au purces la negarea lipsirii iudeilor de Împărăţia Cerurilor.
Însuşi Hristos însă, propovăduind în Biserică şi răspunzând
„arhiereilor şi bătrânilor poporului” le-a zis: „De aceea vă spun
că împărăţia lui Dumnezeu se va
lua de la voi şi se va da neamului
care va face roadele ei” (Matei 21,
43). Şi a proorocit: „Mulţi de la
răsărit şi de la apus vor veni şi vor
sta la masă cu Avraam, cu Isaac

noştri!” (Matei 27, 25).
„Dialogul” s-a soldat cu
cedările ulterioare din partea catolicismului, care a început să creeze
sub presiunea ofensivă a iudaismului o nouă teologie a relaţiilor iudeocreştine, cu scopul de a revendica
revizuirea principiilor fundamentale
ale învăţăturii creştine.
O nouă etapă în relaţiile iudeocatolice a fost deschisă de papa
Ioan Paul al II-lea, care a întreprins o reevaluare mai profundă a
întregii istorii a creştinismului occidental. În anii lui de conducere
întărirea influenţei internaţionale a
Vaticanului a fost însoţită de extinderea exterioară a catolicismului şi
integrarea activă a lui în mişcarea
ecumenistă, realizată cu ajutorul
„curăţirii memoriei istorice”, ce
avea drept scop „lucrarea concilierii” cu alte religii.
Cel mai grăitor gest al lui Ioan
Paul al II-lea a fost vizita lui din 13
aprilie 1986 la sinagoga principală
din Roma, care a constituit prima
vizită de acest fel din întreaga istorie a catolicismului. Aici s-a produs
întâlnirea papei cu rabinul principal
al Romei doctorul Elio Toaf, ceea
ce a constituit o încălcare crasă a
canoanelor bisericeşti, care interzic
comunicarea religioasă cu iudeii.

admisibilitatea oricărei interpretări,
„care ar provoca, spre exemplu,
antisemitism sau alte discriminări
de rasă sau alte tălmăciri, nefavorabile evreilor”. În conformitate
cu acesta, în următorii ani, din
toate documentele oficiale catolice
au fost scoase orice amintiri despre uciderea lui Hristos de iudei,
se recomanda ca din Biblie să fie
scoase orice cuvinte ale lui Hristos
împotriva iudeilor, s-au introdus
schimbări în textele liturgice, care
au conotaţie antiiudaică sau sunt
compuse în spiritul „înlocuirii”. De
facto, aceasta însemna că catolicismul trece la o astfel de înţelegere a
Bibliei, pe care o permite iudaismul,
în timp ce învăţătura acestuia din
urmă rămâne neschimbată.
Şi, în sfârşit, în martie 1998, a
fost publicat documentul Comisei
din Vatican cu privire la relaţiile
cu iudaismul, numit „Noi ţinem
minte: meditaţii despre Holocaust”,
în care s-a pus problema relaţiilor
persecuţiilor naziste ale evreilor cu
comportamentul creştinilor faţă de
evrei pe parcursul veacurilor, adică a
fost recunoscut că în holocaust este şi
o parte de vină a creştinilor. Astfel a
fost făcut pasul hotărâtor spre trecerea de la „învăţătura dispreţuirii” la
„învăţătura respectului”.

Olga CETVERIKOVA
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Papa -

înaintemergătorul
lui antihrist

Papa Benedict al XVI-lea
descântat de un vrăjitor

Catolicismul
actual dă o nouă
apreciere religiilor
lumii, recunoscând
valoarea şi esenţa
lor “mântuitoare”,
ignorând cuvântul psalmistului
că „toţi dumnezeii
neamurilor sunt
draci” (Ps. 95, 5)

Papa Ioan Paul al II -lea
“binecuvântat“ de o hindusă

Ioan Paul al II-lea sărută Coranul

Ioan Paul al II-lea
“împodobit” cu pene

Un salut pentru motociclişti

Papa Benedict al VI-lea cu păgânii în dans ritualic

Speteaza scaunului papal
e cu crucea întoarsă
(semn satanic)

Aborigeni în aşteptarea cuvântului
de “învăţătură” de la rătăcitul papă
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Cum a fost cenzurat
PROHODUL DOMNULUI
„Stimată redacţie!
Am ajuns acum să vedem
cu ochii noştri lucruri despre
care ne-au vorbit 10-20 de ani
în urmă duhovnici şi stareţi
din mai multe mănăstiri
din Rusia şi Ucraina. Ei ne
spuneau nouă, pelerinilor din
Moldova: „Păstraţi cărţile
vechi, fiindcă va veni timpul şi
veţi avea nevoie de ele, pentru
că cele noi vor fi schimbate”.
Şi iată vedem că multe dintre
texte şi rugăciuni cu care neam obişnuit din copilărie sună
altfel sau chiar au dispărut cu
totul. Vă rugăm să publicaţi
strofele prohodului Mântuitorului care au fost scoase”.
N. M.
„O cenzură foarte tristă este
cenzurarea prohodului. Prohodul Mântuitorului Hristos a
fost cenzurat la presiunile făcute
de evrei. Am să vă spun exact
ce strofe s-au scos. Am să vă
dau câteva exemple din starea
I: „Vino necurate, ucigaş ucenic şi pricina răutăţii arată-mi-o
pentru ce ai ajuns tu pe Hristos
să-L vinzi” sau „O, ce nebunie,
pe Hristos omoară cei ce au ucis
pe profeţi”. Prin această strofă
„O, ce nebunie” era vorba de
strofa a 9-a din starea a III-a.
În total sunt scoase 13 strofe
din Prohod. Din prima stare
s-au scos trei strofe din 76, din
a doua s-au scos trei din 63, iar
din a treia strofă s-au scos şase

din 49. Nu se poate spune, deci,
că au cenzurat prohodul ca să-l
scurteze, pentru că ar fi trebuit
ca din strofa cea mai lungă să
scoată cele mai multe. Din cântarea cea mai scurtă să scoată
cele mai puţine. Dar au scos
cele mai multe strofe din cântarea a treia pentru că ea conţinea
cele mai multe referiri la iudei
şi arăta că ei sunt cei care l-au
răstignit pe Hristos.
Şi în Ceaslov, troparul Învierii, troparul glasului I a fost
cenzurat astfel: în forma veche
„piatra fiind pecetluită de iudei (jidovi) şi ostaşii străjuind
preacurat trupul Tău înviat-ai a
treia zi, Mântuitorule”. A fost
cenzurat astfel: „Piatra fiind
pecetluită” s-au scos cuvintele
„de iudei”.
Sfântul Ioan Gură de Aur a
scris cuvinte împotriva evreilor,
pe care în România le-a tipărit
chiar Institutul Biblic al Patriarhiei. Aceasta a fost învăţătura
sfinţilor. Putem noi astăzi, să
învăţăm altceva în numele iubirii de evrei? Dacă iubim pe
evrei, să ne rugăm pentru ei,
fraţilor, să le dea Dumnezeu
râvnă să cunoască credinţa cea
adevărată. Să iubim pe evrei,
fraţilor, dar să fim tari în credinţa
noastră”.
Danion VASILE.
Conferinţa Teologică
Internaţională, Chişinău,
2010

Arhiepiscopul Averhie (Tauşev) scrie:
“Acum, în aceste vremuri groaznice, pline
de cinism şi de straşnice lepădări de Dumnezeu, noi, ca creştini credincioşi Mântuitorului Hristos şi Adevăratei Lui Biserici,
nu putem să nu osândim cu toată fermitatea pe urâtorii de Dumnezeu, pe hulitori
şi pe aprigii luptători împotriva lui Dumnezeu, ce urmăresc dezrădăcinarea din
întreaga lume a credinţei în Hristos şi
distrugerea Sfintei Biserici, pe cei care
au spurcat Patria noastră şi au batjocorit
Sfinţeniile noastre.
Nu putem să nu-i osândim şi pe toţi
cei care colaborează cu ei, care îi susţin şi
contribuie la întărirea puterii lor, la realizarea intenţiilor lor satanice.
Noi le osândim pe slugile antihristului
care vine şi pe însuşi antihrist …
Oare această osândire este păcătoasă,
interzisă de Evanghelie, cum încearcă să
ne convingă actualii deştepţi – neocreştinii,
plini de o neobişnuită dragoste şi iertare
atotcuprinzătoare?
Să nu îndrăznească aceştia să mintă
asupra Domnului şi Sfintei Lui Evanghelii!”.
„Este interzisă orice răutate şi batjocură
privitor la aproapele care greşeşte, în plan
personal. Aceasta însă nicidecum nu se
referă la aprecierea dreaptă, principială,
imparţială a faptelor lui, care nu numai că
nu este împotriva Evangheliei, ci invers –

Din
PROHODUL
DOMNULUI
ŞI
MÂNTUITORULUI
NOSTRU
IISUS
HRISTOS
au fost
eliminate
13 strofe
pe motiv
că sunt
“antisemite”...

63. Vino, necurate,
Ucigaş ucenic,
Şi pricina răutăţii arată-mi-o:
Pentru ce-ai ajuns tu
pe Hristos să-L vinzi?
Din STAREA A DOUA::
33. Tu, ca Cel ce eşti

Întăreşte stăpânirea împăraţilor
Împotriva duşmanilor,
		
ca un bun.
Din STAREA A TREIA au fost
eliminate total:
7. Cei hrăniţi cu mană
Lovesc cu piciorul

“În mormânt, Viaţă, pus-ai fost Hristoase...”

Din
STAREA
ÎNTÂI lipsesc:
56. Urmaşii lui Iuda,
Din izvor adăpaţi
Şi cu mană săturaţi demult,
		
în pustiu,
În mormânt îl pun pe
		
Hrănitorul lor.
58. Îngâmfat Israil,
Ucigaşe popor !
Pentru ce pe Varava, pătimaş,
		
slobozi,
Iar pe Domnul pentru ce
		
îl răstigneşti?
62. Pizmăreţ popor,
Ucigaş blestemat !
Ruşinează-te măcar,
		
înviind Hristos,

este chiar necesară, ca noi să nu devenim
până la urmă indiferenţi faţă de bine şi rău,
şi ca urmare, să biruiască în lume răul.
„De aceea, preoţii moderni, mai binezis pseudopreoţii, care sub pretextul „dragostei” creştineşti false şi a „atotiertării”,
conştient sau inconştient, îi învaţă pe
păstoriţii lor tolstoievschiana „neîmpotrivire răului” săvârşesc o crimă gravă.
Ce straşnică, întunecată viclenie!
C â t ă
făţărnicie
fariseică!
„Să nu osândim nicicând
pe nimeni şi
pentru
nimic”
– aceasta este
lozinca lansată
în
societatea
creştină de slugile antihristului, pentru a
le fi mai uşor şi mai lesne să acţioneze,
pregătind în lume atmosfera favorabilă
instaurării „Stăpânului” lor.”
„Poate oare în aceste timpuri să nu-i
fie clar creştinului cinstit şi conştient că de
„atotiertarea” necondiţionată are nevoie
doar vrăjmaşul lui Hristos – antihristul,
pentru ca oamenii să piardă definitiv simţul
deosebirii dintre bine şi rău, să se împace
cu răul, să-l primească cu plăcere, iar apoi
– şi pe antihrist, fără a se mai gândi să-l înfrunte? Aceasta nu este altceva decât vicle-

De mahrama şi de giulgiurile Lui.

De viaţă dătător, Cuvinte,
Pe iudei nu i-ai ucis,
		
fiind răstignit;
Ba chiar şi pe morţii lor îi înviezi.
42. O, neam jidovesc
Îndărătnic, ce-ai primit arvuna!
Cunoscut-ai ridicarea Bisericii;
Pentru ce dar pe Hristos
		
L-ai osândit?
51. O, iudeilor !
Ruşinaţi-vă măcar de morţii
Înviaţi de Dătătorul vieţii lor,
Cel pe Care, plini de pizmă,
		
L-aţi ucis.
61. Cel făr de-nceput,
Veşnice Părinte, Fiu
		
şi Duh Sfânt,

nia fariseico-făţarnică a vrăjmaşului care e
însetat de pieirea noastră!”
Apostolul Ioan Teologul nu ne îndeamnă
să iubim toate duhurile, ci ne îndeamnă să
deosebim duhurile: „Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă
sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume. Din aceasta să
cunoaşteţi duhul lui Dumnezeu: orice duh
care mărturiseşte că Iisus Hristos a venit
în trup, este de
la Dumnezeu; şi
orice duh, care
nu mărturiseşte
pe Iisus Hristos, nu este de
la Dumnezeu,
ci este duhul lui
antihrist, despre
care aţi auzit că
vine şi acum este chiar în lume” (1 Ioan 4,
2-3).
Îndemnul de a iubi orice duh şi de a nu
ne opune niciunui duh, fiindcă fiecare duh
învaţă dragostea, este echivalent cu primirea lui antihrist şi cu supunerea duhului lui.
Schimonosind învăţătura vechilor iudei,
antisistemul hazar face tentative obraznice
de a schimba, a adapta intereselor sale nu
doar creştinismul, ci şi islamul, înlocuindu-le cu neoiudaismul hazar.
Cuvintele-cheie, care simbolizează
aceste schimbări sunt: „subordonare, su-

Să consacrăm
viaţa noastră
Adevărului

În Binefăcătorul.
9. O, ce nebunie !
Pe Hristos omoară
Cei ce-au ucis pe profeţi.
12. Zis-a înţeleptul:
“Groap-adâncă este
Gâtlejul jidovilor.”
13. La viclenii jidovi,
Căile lor strâmbe
Curse şi ciulini sunt.
24. Pier răstignitorii,
Împărate-a toate,
Dumnezeiescule Fiu.
25. Toţi pier, împreună,
În groapa pierzării,
Bărbaţii sângiuirilor.

punere, plecăciune”, şi stau la baza religiei universale ale lui antihrist, menite să prefacă întreaga omenire în robi
duhovniceşti ai caganatului Global.
Anume din acest considerent, noi
trebuie să ne ridicăm cu toată puterea
credinţei noastre Ortodoxe, cu flacăra dragostei către Domnul şi cu adâncă nădejde
în milostivirea Lui şi în mântuire spre slujirea Lui şi Patriei.
Arhiepiscopul Averchie ne îndeamnă:
„Luptând cu cele mai mici manifestări ale
răului din propriul suflet, să nu ne temem
să descoperim şi să demascăm răul peste
tot unde apare în viaţa contemporană – nu
din mândrie şi amor propriu, ci din dragoste pentru adevăr. Scopul nostru principal în această vreme vicleană a neruşinării
amăgitoare este de a păstra deplinătatea
credinţei şi credincioşie adevăratului
Adevăr Evanghelic şi Stăpânului mântuirii noastre – Celui înviat a treia zi din
Mormânt, lui Hristos de Viaţă Dătătorul,
Biruitorul iadului şi al morţii”Lui trebuie să-i consacrăm viaţa
noastră. Iar dacă va fi nevoie, să o şi dăm,
împotrivindu-ne cu putere răului, inclusiv
cu puterea demascării răului.
„Voi, copii, sunteţi din Dumnezeu şi
i-aţi biruit pe acei prooroci, căci mai mare
este Cel ce e în voi, decât cel ce este în
lume” (I Ioan 4, 4).
Tatiana GRACIOVA
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Hristos este acelaşi şi ieri, şi astăzi, şi în veac
Continuare din nr. 2
Sfântul Nectarie din Eghina,
marele făcător de minuni, spunea
aşa „Episcopul care nu-i iubeşte
pe eretici şi nu lucrează pentru ei,
toate le face din râvnă mincinoasă
şi este lipsit de dragoste. Căci acolo
unde este dragoste este şi adevăr şi
lumină. Iar râvna cea mincinoasă şi
slava plină de rătăcire sunt vădite
şi alungate de lumină şi de iubire.
Cineva poate atrage prin iubire
la credinţa sa, chiar şi o întreagă
biserică eretică, întemeiată pe o judecare greşită a dogmelor”. Prin iubire, fraţilor, să-i cucerim pe eretici.
Prin iubire, fraţilor, să-i cucerim pe
homosexuali. Prin iubire, fraţilor,
să-i cucerim pe duşmanii Bisericii.
Sfântul Ioan Scărarul spunea aşa „De
voieşti să scoţi ţandăra din ochiul
altuia, să nu o scoţi pe aceasta cu
o bârnă, ci cu o pensetă. Bârna este
cuvântul greu sau purtările urâte.
Iar penseta este învăţătura blândă
şi mustrarea îndelung răbdătoare”.
Sfântul Apostol Pavel spune
„Mustră, ceartă, mângâie, dar nu
şi lovi”. Iar un alt sfânt al secolului
XX, părintele Serafim Rose, spune
aşa „Trebuie să fim osârduitori şi
fermi în Ortodoxia noastră fără a fi
fanatici. Fanatismul este un semn al
îndepărtării de Dumnezeu”.
Trăim într-o lume care şi-a făcut
din toleranţă un idol. Trăim într-o
lume care şi-a făcut din toleranţă un
zeu. Şi-mi permit să vă recomand
în măsura în care veţi putea face
rost de această carte extraordinară
„Zeul toleranţei şi descreştinarea
creştinismului” apărută nu cu multă
vreme în urmă la Editura “Christiana”. Autorul din smerenie, pentru că de curând a îmbrăcat haina
monahală, nu a vrut să-şi spună numele. El arată în această carte că în
Noul Testament, în Sfânta Scriptură,
nu găsim cuvântul toleranţă. Există
doar o traducere a termenului
grecesc ipomoni prin toleranţia,
într-un anumit pasaj. Sensul vechi
al cuvântului toleranţă făcea referire
la purtarea celuilalt. în Dicţionarul
Limbii Române, editat de Academia
Română în 1983, definiţia este
următoarea “a îngădui, a permite un
lucru, o situaţie, un fapt nepermis,
a trece cu vederea, a admite, a reda
sau în forma veche a odihni, a suferi,
a îndura, a tolera, a accepta”. Adică
sensul era de a răbda ceva nepermis.
Numai că în zilele noastre, termenul
toleranţă a fost denaturat.
Duşmanii Adevărului schimbă
sensul termenilor. În Declaraţia
principiilor toleranţei din 16 noiembrie 1995 Organizaţia Naţiunilor
Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi
Cultură (UNESCO) spune, la paragraful 1.3.: „Toleranţa implică
respingerea dogmatismului şi absolutismului”. Iar doi comentatori,
doi teoreticieni ai toleranţei spun că
„Practic orice convingere religioasă,
politică sau culturală poate conduce
la intoleranţă, în cazul în care ea,
convingerea, nu lasă loc de nici o
îndoială de negreşit ideilor în care

credem şi de falsitatea ideilor pe care
le tăgăduim”. Adică, dacă noi credem în Dumnezeu fără să lăsăm în
sufletele noastre o urmă de îndoială,
după această nouă definiţie suntem intoleranţi. Părintele Gheorghe
Florovschi spunea că toleranţa este
doar denumirea defăimătoare a convingerii.
Societatea de astăzi vrea să
lăsăm loc îndoielii în sufletele noastre, adică să fim apostaţi. Apologeţii
toleranţei sunt apologeţii apostaziei şi încearcă să ne convingă să
amestecăm adevărul cu minciuna. Un
intelectual român Costion Nicolescu
spune aşa: „În mod evident sunt lucruri, care spiritual vorbind, nu se
pot tolera unele pe altele. Binele
nu poate tolera răul. Adevărul nu
poate tolera minciuna. Dreptatea nu
poate tolera nedreptatea. Frumosul
nu poate tolera urâtul. Valoarea nu
poate tolera nonvaloarea”.
Cu toate acestea în ziua de azi e
din ce în ce mai accentuată învăţătura
masonică stabilită în Declaraţia
masonică din 1921: “Creştinismul
a cucerit lumea prin intoleranţa sa”.
Dacă îl iubim pe Hristos suntem
numiţi fanatici, intoleranţi, retrograzi, habotnici.
Iubiţilor, în ziua de azi, să vi se
spună retrograzi e un nume de cinste, e un cuvânt pe care ar trebui
să-l purtăm cu bucurie în sufletele
noastre. Ar trebui să ne bucurăm
că păstrăm Adevărul Mântuitorului
Hristos şi al Sfinţilor Părinţi şi ar
trebui să ne întristăm dacă am primi
minciuna.
În vieţile Sfinţilor, în viaţa Sfântului Paisie cel Mare este relatată o
întâmplare care arată cât de strânsă
este legătura între toleranţa zilelor
noastre şi lucrarea drăcească. Sfântul Paisie cel Mare avea un ucenic
care s-a dus să vândă nişte lucruri
de mână şi pe drum s-a întâlnit cu
un evreu care i-a zis aşa: „O, monahule, pentru ce credeţi voi aşa la
întâmplare în Cel Răstignit, fiindcă
nu este El Mesia cel aşteptat, ci altul, pentru că altul este acela, iar nu
acesta în care credeţi voi, creştinii”.
Iar monahul din nerăutate şi din
prostia inimii sale a răspuns „Poate
aşa e cum zici tu”.
La aceasta ne îndeamnă societatea contemporană să zicem la
atâtea şi atâtea rătăciri: „Poate aşa
e, poate nu e credinţa noastră cea
adevărată, poate nu e Mesia, poate
sunt buni catolicii şi nu sunt eretici,
poate homosexualitatea e lăsată de
Dumnezeu, poate că avorturile sunt
o şansă lăsată de Dumnezeu femeii”. “Poate că e aşa”, spun unii.
Dar prin acest „poate” pierd harul
botezului. Iată ce s-a întâmplat. S-a
întors ucenicul la Sfântul Paisie şi
Sfântul n-a vrut să-l primească şi l-a
întrebat „Părinte, pentru ce te întorci
de la mine ticălosul şi nu voieşti
să mă vezi şi te îngreţoşezi ca de o
urâciune? Acest lucru nu mi l-ai făcut
niciodată.” Bătrânul i-a răspuns: „O,
omule cine eşti tu, că nu te cunosc?”
„Oare nu sunt eu ucenicul tău?”, a zis

acela. Bătrânul a zis „Ucenicul meu
era creştin şi avea botez, dar tu nu
eşti ca acela, iar dacă tu eşti ucenicul
meu acela, să ştii că a fugit de la tine
botezul. Spune-mi ce ţi s-a întâmplat
şi ce ai pătimit pe drum?”. „N-am
păţit nimic”, a spus ucenicul, pentru
că nu-şi dădea seama cât de mare era
păcatul pe care îl făcuse. Aşa şi noi
fraţilor, de multe ori, stând de vorbă
cu prietenii, colegii, rudele, în cele
din urmă plictisiţi de discuţia cu ei
zicem: „Bine, poate şi tu ai dreptate”
şi prin aceasta ne lepădăm de Hristos. Sfântul i-a zis: „Du-te departe
de la mine, că nu sufăr a auzi vorbe
din gura omului care s-a lepădat
de Hristos”. Spunând ucenicul ce
făcuse, şi-a dat seama sfântul şi a
zis: „Ticălosule! dar ce este mai rău
şi mai urât decât aceasta care ai zis.
Cu aceasta te-ai lepădat de Hristos”. Şi, pocăindu-se ucenicul, s-a
rugat sfântul pentru el şi, rugânduse, citim în vieţile sfinţilor: “Dumnezeu nu a zăbovit şi a iertat îndată
păcatul ucenicului şi l-a învrednicit iarăşi de darul sfântului botez,
pentru că dumnezeiescul Paisie a
văzut Duhul cel Sfânt intrând ca
un porumbel în gura ucenicului, iar
duhul cel de hulă a ieşit ca un fum,
risipindu-se în văzduh”.

erabile?”. Poate aţi auzit de marele
scandal care a fost în România când
s-a încercat scoaterea icoanelor din
şcoli. Întreabă Preasfinţitul Sebastian: „Dacă marşurile stradale ale
persoanelor care cer dezincriminarea păcatelor împotriva firii sunt
morale, simbolurile religioase de
ce sunt imorale? Dacă prostituţia şi
drogurile se cer dezincriminate şi de
cea mai înaltă instituţie a statului, de
ce sunt condamnate crucifixele? Ce
sunt mai nocive? Imaginile sfinte
ori cele imorale? Iată că, în numele
toleranţei, credinţa noastră creştină
este îngenuncheată. Ni se spune ca
noi să fim îngăduitori cu toate sectele, în timp ce alţii se poartă dur cu
credinţa noastră. Ni se spune să-i
primim în ţara noastră pe toţi de
toate confesiunile, de toate religiile, în timp ce dacă se duc creştinii
ortodocşi să facă misiune în Israel
sunt prinşi, arestaţi şi condamnaţi
pentru acest curaj. Există chiar rapoarte ale statului Israel în care în
fiecare an se spune câţi misionari au
fost prinşi. E adevărat că între acei
misionari unii sunt sectanţi şi ar
trebui să ne doară sufletul că în timp
ce ei au curajul să meargă acolo să-L
mărturisească pe Hristos evreilor noi
nu avem acest curaj. Mai mult, noi

Să ne rugăm lui Dumnezeu
ca după fiecare mică greşeală a
noastră, să-l rugăm să ne ierte şi
să punem iară şi iară început bun
mântuirii. Să lepădăm, deci, de la
noi această îndoială pierzătoare
de suflet.
În pastorala de Crăciun a
Preasfinţitului Episcop Sebastian al
Slatinei şi al Romanaţilor zice aşa:
„Iubiţi fraţi şi surori în Domnul!
Am crezut, în decembrie 1989, că
democraţia înseamnă inclusiv libertate religioasă şi pentru aceasta am
consimţit cu toţii la toleranţă. De
aceea consider că avem tot dreptul
acum, privind cum ne sunt demonizate reprezentările creştine sub pretextul unei toleranţe intolerante, să
ne întrebăm dacă nu cumva avem de
a face de fapt cu o demonocraţie, iar
nu cu o democraţie autentică. Pentru
că, dacă imaginile adeseori imorale
promovate de televiziune şi internet
sunt tolerate, atunci imaginile sfinte,
adică icoanele, de ce sunt intol-

ne temem să-L mărturisim pe Hristos în oraşul în care trăim, la locul de
muncă, să nu ne pierdem postul, să
nu ne pierdem scaunul. Ne temem,
ne temem, ne temem…
Se întâmplă aşa cum se zice în
Sfânta Scriptură: „Acolo s-au temut
de frică unde nu era frică”. Mitropolitul Bartolomeu Anania zice, legat
de atacul duşmanilor credinţei: „E
bine să ştiţi că pe măsură ce aceste
invazii (invaziile sectante) devin
tot mai radicale, nouă ne propun în
mod repetat şi stăruitor toleranţa.
E bine să ştiţi că toleranţa trebuie
să funcţioneze până în clipa când
începe abuzul. Din momentul în
care celălalt abuzează de toleranţa
mea, aceasta încetează şi trebuie
să înceteze. De aceea personal voi
deveni intolerant, chiar cu riscul de
a fi catalogat drept fundamentalist”.
Şi încheie Mitropolitul Bartolomeu
Anania cu mult curaj, un curaj care
din păcate lipseşte multor patriarhi,
mitropoliţi, ierarhi şi preoţi. Zice:

„La urma urmei, dacă e vorba de
fundamentalism, primul fundamentalist a fost însuşi Hristos: înapoia
mea satano!”.
E bine că există astăzi oameni
care au curajul de a spune lucrurilor
pe nume pentru că ni se cere pur
si simplu să primim orice. Spunea
părintele Serafim Rose că dacă
Hristos ar veni a doua oară, astăzi,
lumea L-ar răstigni a doua oară sau
L-ar interna într-un spital de nebuni. Fiţi cu ochii larg deschişi. Aveţi
curajul de a privi lucrurile în faţă.
Pentru că ispitele diavolului sunt
foarte înşelătoare.
La un Congres al religiilor, primul Congres al religiilor
de la Chicago din 1893, Swami
Vivekananda, un mare maestru yogin spunea: „Creştinii nu trebuie
să devină hinduşi sau budişti, nici
aceştia să devină creştini, ci fiecare
religie va trebui să-şi însuşească
duhul celorlalte religii, păstrânduşi, totuşi, particularităţile ei pentru
a putea propăşi potrivit propriilor
legi.” Adică, în faţa creştinilor
Vivekananda spunea „Voi nu
trebuie să deveniţi hinduşi”, aşa
cum ne mint catolicii şi ne spun:
„Păi nu trebuie să deveniţi catolici”.
Dar întorcându-se Vivekananda în
India, în faţa hinduşilor a spus cum
gândeşte: „Acesta este marele ideal
care se află înaintea noastră şi fiecare dintre noi trebuie să se întrarmeze pentru aceasta – cucerirea
lumii de către India. Noi toţi trebuie
să ne înarmăm şi să ne încordăm fiecare nerv pentru acest scop. Ridicăte, Indie, şi biruieşte lumea prin
spiritualitatea ta.”
La fel fac catolicii. La adunările
ecumeniste spun că ei respectă celelalte confesiuni, dar atunci când
se dau mărturisiri de credinţă, ei
spun că singura biserică este biserica catolică, iar ceilalţi nu sunt în
adevăr câtă vreme nu au intrat sub
scaunul papal.
În vremea de astăzi, este foarte
important să ne apărăm credinţa.
Părintele Efrem Filoteul de la Sfântul Munte Athos a spus că în ziua de
azi nu mai putem trăi în nevoinţe
ca ale celor din vechime, când
erau stâlpnici, când erau oameni
care ţineau posturi foarte aspre,
deşi există excepţii. M-am dus, de
exemplu, în Anglia la o mănăstire,
ocrotită de Sfântul Ioan Maximovici cât a trăit, şi mi-a spus stareţa, o
maică bătrână: „Vlădica Ioan Maximovici niciodată nu a dormit în pat.
Au fost perioade când avea pat în
cameră, dar în fiecare dimineaţă
vedeam patul neatins. Sau perioade când nici măcar nu a avut pat
în chilie, pentru că noi ştiam că el
nu doarme întins, dormea doar în
fotoliu”. Sunt asceţi la mari măsuri
de sfinţenie şi în vremurile noastre,
dar pentru cei mai mulţi astfel de asceze sunt greu de purtat. Zicea avva
părintele Efrem Filoteitul că suntem
chemaţi la mărturisirea lui Hristos şi
prin această mărturisire jertfelnică
ne vom mântui.
Danion VASILE
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SFATURI PENTRU PRIGOANĂ
– Şi dacă va fi prigoană
cum să rezistăm, părinte?
– Păi rezistăm, uite aşa.
Ai văzut cum mai sunt nişte
trăistari din ăştia aşa pe
ici pe acolo? Să fii fericită
dacă ai să ajungi aşa, şi să te
mântuieşti. Sau o să-ţi laşi
serviciul de director şi de
mare, mă rog, ştiu eu ce, şi
să iei un colţ de ogor acolo,
să lucrezi aşa la milimetru, să
scoţi de acolo şi sfecla şi porumbul şi fasolea şi să trăieşti
într-un bordeiaş, unde să faci
acolo rânduiala ta, mergi
duminică la o biserică, s-ar
putea să mergi la cine ştie
al câtelea sat, ca să găseşti
o biserică sau un preot care
mai face o liturghie curată.
Şi o să vină vremea când o
să te prigonească chiar ai tăi.
„Mă, tu eşti nebun, nu vezi
că tot satul merge aşa, şi tu
acum ce ai, îi fi tu mai sfânt
decât celălalt?” Şi atuncea
ai tăi din casă, că aşa spune
Mântuitorul, când vor fi vremurile acestea când vă vor
da în judecăţi, vă vor da celor
mari, vă vor judeca: copii,
părinţi, tată, mamă, fii, fiică.
Şi lucrurile acestea trebuie şi
ele să se împlinească, trebuie
să le împlinească cineva.
Creştinismul nostru a mers
aşa, cam într-o permanentă
persecuţie, aşa a fost.
– Dar dacă s-ar putea să
nu putem să răbdăm prigoana din cauză că atunci, la
momentul respectiv, vom fi
prea slăbiţi duhovniceşte?
– Dumnezeu te întăreşte
numai să vrei oleacă să te ţii,
că Dumnezeu te întăreşte. Fiii
lui Brâncoveanu au mers unul
câte unul, ia aşa până la cel
mai mititel…. Şi câţi alţii în
istoria asta a vieţii nu au mai
fost!…în toate temniţele.
Şi eu, slavă Domnului,
am fost într-o marginalizare
permanentă, până astăzi.

Aviz!
Pe 20 martie, la 10.00,
medicul naturist

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

Nu-mi pasă mie de ei …ei
cu ale lor, eu cu ale mele. Că
zice, mă ocup de nu ştiu ce
mentalitate, tulbur lucrurile
normale, …dar ei cu-a lor,
eu cu-a mele, fiecare cum
poate. Şi slavă Domnului,
mă chinui aşa cu bătrâneţile
mele. Şi pot spune orice despre mine. Eu mă gândesc
la Domnul care a zis – nu
vă gândiţi ce veţi răspunde
celor mai mari că Duhul lui
Dumnezeu vă va da cuvânt.
Aşa e şi aicea, noi suntem
cu harul lui Hristos care ne
întăreşte. Păi, ce, mergeau
uriaşi în faţa lui Diocleţian?
Nişte prăpădiţi de creştini îi
întorceau în cuvânt, de nu le
putea sta nimeni împotrivă.
„Îi fi tu împărat, dar eu am pe
împăratul Hristos, care-i şi
peste tine“. Şi până la urmă îl
convingeau şi pe el.
– Dar dacă noi nu avem
credinţa lor, ce facem?
– Ţi-o dă Dumnezeu. Să
ne-o întărim.
– Dar ce să facem să ne
întărim credinţa?
– Pune mâna pe Biblie, ia
vieţile sfinţilor model. Prin
cei slabi, măi, se dovedeşte
puterea harului lui Dumnezeu, nu prin cei tari. Aşa
că stai liniştită, nu te teme.
Creştinul n-are de ce să se
teamă, dacă are pe Mântuitorul Hristos lângă el, Stăpân
şi Împărat şi mergi cu El
înainte şi nu vă temeţi de
ce vă vor spune vouă, nu vă
temeţi deloc. Al Domnului
este pământul şi stăpânirea
lui. Şi noi suntem creştini, a
noastră-i toată împărăţia şi
asta de pe pământ şi cealaltă.
Cu asta ne pregătim pentru
cealaltă. Cum spune psalmistul: „Domnul mă paşte şi
nimic nu-mi va lipsi”. Dacă El
mă paşte, ce mă mai tem eu că
n-o să am de mâncare mâine?
Dă Dumnezeu la fiecare.

– Oricum, vin foarte multe
ştiri tulburătoare peste noi…
– Intenţia lor este ca să
slăbească tăria noastră, să ne
pună la îndoială, şi în felul
acesta ne prăbuşim. În fine,
trebuie să ne pregătim de

menghini, aşa, din toate
părţile. Vezi, din 40 a ieşit
unul totuşi! S-a lăsat ispitit şi
a căzut. I-a luat coroana altul
care i-a luat locul.
– Aţi spus că şi casnicii
noştri pot fi duşmani, spre

Şi-au tremurat stăpânii lumii
La glasul blândului profet
Şi-un duşman au văzut în fiul
Dulgherului din Nazaret!
El n-a venit să răzvrătească
Nu vrea pieirea nimănui;
Desculţ, pe jos, colindă lumea
Şi mulţi hulesc în urma Lui.

El orbilor le dă lumină,
Şi muţilor le dă cuvânt,
Pe cei infirmi îi întăreşte,
Pe morţi îi scoală din mormânt.
Şi tuturor de o potrivă.
Împarte darul lui ceresc
Şi celor care cred într-însul,
Şi celor ce-L batjocoresc.
Urască-L cei fără de lege…
Ce-i pasă Lui de ura lor?
El a venit s-aducă pacea
Şi înfrăţirea tuturor.
Din toată lumea asupriţii
În jurul Lui s-au grămădit
Şi-n vijeliile de patimi
La glasul Lui au amuţit:
“Fiţi blânzi cu cei ce vă insultă,
Iertaţi pe cei ce vă lovesc,
Iubiţi pe cei ce-n contra voastră
Cu vrăjmăşie se pornesc”…
orice, că e omul Bisericii,
că e în afara Bisericii, noi
cu noi trebuie să fim într-o
unitate cât se poate mai
apropiată, să ne ţinem aşa
cât mai aproape unul de altul, să putem rezista aşa mai
uşor. Să nu ne dispersăm, să
nu ne lepădăm, să nu trădăm,
…să nu ne batjocorim, întrun cuvânt. Să putem înfrunta primejdia cu o oarecare
seninătate. Când vezi că-i
băga la îngheţ pe cei patruzeci mucenici! Nu-ţi poţi imagina cum să stai acolo şi să
vezi, cum te prinde frigul,
cum te cuprinde ca nişte

mântuirea noastră. Cum
trebuie să procedăm, să-i
aducem pe calea cea bună
sau să ne îndepărtăm de ei?
– Să-i aducem pe calea cea
bună, prin rugăciuni, prin tot
efortul nostru, să-i dobândim
pentru că nu ei sunt cei care
devin vrăjmaşii noştri, ci diavolii din ei care-i stăpânesc.
Noi suntem datori să-i scoatem, să desatanizăm duhul
acesta, să-l transformăm din
demonul care este în înger;
să transformăm omul din rău
cum e în bun.
Din convorbirile
cu p. Justin PÂRVU

Nu trebuie să dorim moartea păcătosului. La baza absolut tuturor relelor de pe pământ, de
la începutul existenţei pământului civilizat şi până în ziua de astăzi, nu este decât lupta între
diavol şi Dumnezeu. Până când nu conştientizăm că suntem partenerii lui Dumnezeu, şi că navem cum să stăm neutri vom fi instrumente satanice. Cei care se consideră că sunt parte de
mijloc se înşeală amarnic, ori eşti parte a diavolului, ori eşti parte a lui Dumnezeu. Dar trebuie
conştientizat foarte clar de partea cărei tabere eşti şi ce trebuie să faci pentru asta. Trebuie să
te laşi total în mâna lui Dumnezeu, să fii instrument de luptă pentru El şi aşa te vei mântui. Aşa
vei înţelege bucuria de a lupta în durere, în suferinţă, dar cu bucurie pentru Dumnezeu.
Maica Ecaterina FERMO
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Hristos a înviat

Şi mulţi cu pietre îl alungă
Şi râd de El ca de-un smintit:
Iisus zâmbeşte tuturora
Atotputernic şi smerit!
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Iubiţi fraţi şi surori!

Cât bine, câtă fericire,
Şi câtă dragoste-ai adus!
Şi oamenii drept răsplătire
Pe cruce-ntre tâlhari Te-au pus.
Au râs şi Te-au scuipat în faţă
Din spini cunună Ţi-au făcut,
Şi în deşarta lor trufie
Stăpâni desupra-Ţi s-au crezut…
Aduceţi piatra cea mai mare
Mormântul să-I acoperiţi
Chemaţi sutaşii cei mai ageri,
Şi străji de noapte rânduiţi…
S-au veselit necredincioşii
C-au pus luminii stăvilar,
Dar ea s-a întărit în focul
Durerilor de la Calvar,
Şi valurile-i neoprite
Peste pământ se împânzesc,
Ducând dreptate şi iubire
Şi pace-n neamul omenesc.
Voi toţi, ce-aţi plâns în întuneric
Şi nimeni nu v-a mângâiat,
Din lunga voastră-ngenunchere
Sculaţi… Hristos a Înviat!

Alexandru VLĂHUŢĂ

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.

