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Învăţători1, care nici nu ştiu a scrie 
bine, dau în mâna copiilor cărţi 
pe care nici ei nu le înţeleg. Multe 
sunt plagiate neruşinate de pe cărţi 
străine, cu atât mai scandaloase 
cu cât plagiatorii s-au dispensat 
până şi de cunoştinţa elementară a 
limbii române, dând textele într-o 
formă nemistuită şi necorectă, 
proprie a nimici simţul logic al 
şcolarilor. Aceştia, când au ajuns 
la capăt cu învăţătura, rămân cu 
capul plin de cunoştinţe al căror 
înţeles nu l-au ştiut niciodată şi de care nu se pot folosi în niciun fel. 
Rămân, astfel, cu zilele încurcate, tăind câinilor frunză, până ce, prin 
intrigi şi umiliri care le pervertesc caracterul, ajung persoane publice, 
spre a continua, asupra generaţiei viitoare, sistemul de stricare a 
minţii şi a inimii. (…)
Şcoala n-ar trebui să fie o magazie de cunoştinţe străine, ci o 
gimnastică a întregii individualităţi a omului. Elevul nu un hamal 
care-şi încarcă memoria cu saci de coji ale unor idei străine, sub 
care geme, ci un om care-şi exercită toate puterile inteligenţei, 
întărindu-şi aparatul intelectual şi ridicându-şi, totodată, nivelul 
moral.

1  Extras din volumul „Spre Eminescu, Răspuns românesc la ameninţările prezentului şi la provo-
cările viitorului”, de Radu Mihai Crişan. 

DEspRE sTAREA ROmâNIEI1

ROmâNIA cA mARfă
de Mihai Eminescu 
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fINANţELE 

La noi sporirea veniturilor statului înseamnă, totdeauna, diminuarea 
veniturilor fiecărei gospodării private. Dările se percep nu din 
prisosul producţiunii, ci din necesităţile primare ale claselor de jos, 
din plata muncii zilnice. De aceea, mărirea contribuţiilor instituite 
de stat este echivalentă cu mărirea mizeriei populaţiei. Într-un stat 
agricol, retragerea din circulaţia monetară a metalelor preţioase nu-i 

decât un plan de a strânge în tezaurul 

Băncii Centrale a tot ce-i aur şi argint 
şi a da ţării, în schimb, hârtiuţe frumos 

tipărite – care, la un moment dat, să nu 
fie bune decât de aprins ţigările. 
Lupta dintre bani şi moşie este atât de 
intensivă încât capitalul bănesc, această 
putere esenţial cosmopolită, ameninţă 
a supune cu desăvârşire forma a doua, 
iar supuind-o, ea va dicta în stat, va 
imprima caracterul său organizării 
sociale şi organizării muncii,  va deveni 
măsura caracterului, a naţionalităţii, a 
idealurilor acelora care cer sacrificii ce 
produc inegalitatea; patria va deveni 
un hotel  şi naţionalitatea o marfă.

AgRIcULTURA

Aproape singurul producător în 
ţara noastră e ţăranul. Susţinerea 

întregii xenocraţii se traduce în muncă 
ţărănească, în bir plătit de ţăran în 
sute de forme. Regimul inuman de 
muncă îi subminează însăşi substanţa 
biologică şi conduce la degenerarea 
clasei ţărăneşti. 

INDUsTRIA 

Un popor se creşte prin industrie proprie. Naţia agricolă e expusă 

de-a fi exploatată de vecinul industrial. Dependenţa economică o 
atrage după sine pe cea politică. La noi industria este slab dezvoltată 
şi se confruntă cu un proces de înstrăinare amplu. Neapărat 
trebuie să devenim naţie industrială, măcar pentru trebuinţele 
noastre. Manufactura dispare, precum dispar la noi pe zi ce merge 
industria de casă  şi meseriile, şi unde creşte necesitatea de-a exporta 
produsele într-o formă crudă, nepregătită, omul recade în barbarie, 
iar averea scade an cu an, scăzând necontenit  şi valoarea omului, care 
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devine, din ce în ce mai mult, sclavul 
aproapelui său.

cOmERţUL 
Este folositor în măsura în care 
sporeşte puterea de muncă şi apti-
tudinile poporului. Altfel, este nociv. 
Modul de efectuare a liberalizării in-
dus triei şi a comerţului a facilitat, cu 
concursul statului român, preluarea 
lor de către străini în detrimentul 
elementului românesc. Aplicarea, în 
relaţiile comerciale cu străinătatea, a 
politicii liberului schimb este complet 

contraproductivă pentru interesele 
unei ţări agricole – cum e România. De 

aceea, ţara noastră trebuie să instituie 
taxe vamale prohibitive şi, simultan, 
să încurajeze producătorii interni în 
realizarea de produse manufacturate.  

TRANspORTUL 

Cheltuielile de transport, trans mi-
siunea şi repartiţia productelor scad 
valoarea acestora, păgubind, astfel, 
şi pe producător şi pe consumator. 

Cu cât aceste cheltuieli se suprimă, 
câştigul amândurora creşte. Cu cât 
mai multe kile de grâu produci, folosul 
e mai mare. Cu cât sunt mai numeroşi 

kilometrii de-a lungul cărora trebuie 
să le transporţi, cu atât paguba e mai 

însemnată. Pentru o ţară agricolă, care 
importă fabricate şi exportă materii 

brute, comunicaţia cu străinătatea e 
pernicioasă.  
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ADEVĂRATA CUGETARE DOGMATICĂ A PĂRINTELUI 
ILIE CLEOPA ȘI RĂSTĂLMĂCIRILE ECUMENIȘTILOR 

Interviu cu părintele Iachint

DESPRE UNITATEA BISERICII
De părintele Iachint

UN EPISCOP MĂRTURISITOR,  
MARTIRIzAT DE BOLȘEVICI
Eroul martir Ermoghen, Episcop de Tobolsk

PROTEST fAţĂ DE EREzIILE PROMOVATE  
DE zIARUL LUMINA
de Pr. Prof. Dr. Mihai Valică

PERICOLUL MONOfIzISMULUI
de Arhimandrit Justin Pârvu

PERICOLUL UNIRII CU MONOfIzIţII
de Ioan Vlăducă

DESPRE EREzIA PAPISTĂşEASCĂ
Răspuns la Epistola Papei Pius al IX-lea, Către Răsăriteni.

 VIzITA PAPEI îN CIPRU
de Mitropolitul Pavel de Kirinia

PREDICA şI INTERNETUL
de Ieromonah Savatie Baştovoi

CHEMTRAILS – CHIMICALE ȘI MICROBI DIN AVION
de Ioan Vlăducă

VAI VOUĂ, ECUMENIȘTI fĂţARNICI!
de Hristu K. Livanos

RUGAţI-VĂ, RUGAţI-VĂ  SĂ NU CĂDEţI  
îN ISPITA îNȘELĂRII!
Interviu cu Părintele Justin Pârvu

MONSANTO - CONTROVERSATA „fABRICĂ” DE 
ORGANISME MODI fICATE GENETIC
de fratele Teodor

CINE A PROVOCAT CRIzA?  CINE NE DĂ 
«SOLUţIA»? de Saccsiv

CUVINTE PENTRU VIAţA DUHOVNICEASCĂ
De vorbă cu Părintele Oprea Crăciun

ARHIMANDRITUL CLEOPA ILIE, O CANDELĂ 
APRINSĂ îN îNTUNERIC de Ieromonahul Cosma

PREDICĂ LA DUMINICA SINODULUI I ECUMENIC
de Pr. Mihai Andrei Aldea
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Blagosloviți, Părinte!
Domnul și Măicuța Domnului! 
Bine ai venit în Sfântul Munte!

Bine v-am găsit! 
Cum sunteți?
Mulțumim Maicii Domnului 
că suntem ortodocși! Și să ne 
ajute Preasfânta să rămânem 
ortodocși până la capăt! În 
rest, scriu, adun învățături 
de la Sfinții Părinți, pentru 
păstrarea dreptei Credințe. E o 
îndeletnicire de mare mângâiere 
pentru sufletul meu.

Ce teme aveți în vedere?
Acum, cu ajutorul Maicii Domnului, tocmai am terminat o lucrare 
despre Unitatea Bisericii. Fiindcă ecumenismul acesta a denaturat 
rău de tot învățătura despre Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și 
Apostolească. Mereu îi auzi vorbind despre „unirea Bisericilor” și despre 
„refacerea unității Bisericii”, ca și cum Biserica și-ar fi pierdut unitatea, și 
vin ei acum, prin întâlniri ecumeniste, să refacă unitatea Bisericii. Această 
rătăcire este o blasfemie adresată direct Domnului nostru Iisus Hristos. 
Fiindcă Biserica este Trupul lui Hristos, iar a spune că există mai multe 
Biserici dezbinate, este tot una cu a spune că s-a împărțit Trupul lui 
Hristos în părți dezbinate.

ADEvăRATA cUgETARE DOgmATIcă 
A păRINTELUI ILIE cLEOpA 
ȘI RăsTăLmăcIRILE EcUmENIȘTILOR
, UcENIcUL DE chILIE AL păRINTELUI cLEOpA
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De aceea, se cuvine să fie botezați ortodox, 
dacă voiesc să vină la Ortodoxie (și dacă 
nu au fost botezați ortodox mai înainte 
de cădere în erezie). Chiar dacă unii 
conducători bisericești, influențați de 
ecumenism, ar primi pe heterodocși doar 
prin Mirungere, fără Botez, noi trebuie 
să cunoaștem și să respectăm învățătura 
ortodoxă cea adevărată, pe care am 
primit-o moștenire de la Sfinții Părinți.

De mult timp am dorit să vorbesc cu Sfinția Voastră, fiindcă în 
mediul teologic universitar am auzit multe zvonuri despre înclinația 
ecumenistă a Părintelui Cleopa. Știu că ați fost ucenic apropiat 
al Părintelui și că ați avut ocazia de a cunoaște direct învățătura 
sa, mai bine zis învățătura ortodoxă 
propovăduită de Părintele. De exemplu, am 
auzit că Părintele Cleopa ar fi fost de acord 
cu dialogurile ecumeniste…
Știi cum a apărut acest zvon? Veneau unii din 
cei mari… și îi spuneau Părintelui că fac eforturi 
deosebite pentru a-i ajuta pe romano-catolici 
să cunoască Ortodoxia. Și că de aceea sunt 
importante dialogurile „ecumenice”, de fapt, 
ecumeniste. Dar nu îi spuneau nimic despre 
compromisurile pe care le fac ei acolo. Nu îi 
spuneau că se pregătesc să accepte „Tainele” 
papistașilor, fiindcă Părintele nu ar fi fost de 
acord. Știi că un om bun la inimă, cu multă 
dragoste de oameni, se înduioșează și crede de 
multe ori tot ce îi spui, nu bănuiește viclenia.
Părintele Cleopa păstra neabătut învățătura 
ortodoxă despre unicitatea și unitatea Bisericii. 
Biserica este Una, adică este unică și unitară. 
Iată, am aici cartea Părintelui, Călăuză în 
Credința Ortodoxă, ediția a patra, îngrijită de 
Părintele Ioanichie Bălan. Uite ce scrie Părintele 
Cleopa în această lucrare, la pagina 111: „Biserica 
lui Hristos este una, deoarece Mântuitorul a 
întemeiat o singură Biserică (Matei 16: 18), nu 
mai multe, pentru că Biserica are un singur cap, 
pe Iisus Hristos, ea fiind înfățișată ca o singură 
Mireasă a lui Hristos (Efeseni 5: 27)”. Aceasta 
despre unicitatea Bisericii.
În ceea ce privește unitatea Bisericii, Părintele 
Cleopa spunea foarte clar că această unitate nu 
se poate rupe, fiindcă Biserica este Trupul lui 
Hristos. Ereticii se desprind de Biserică, se despart, dar Biserica rămâne 
unitară. Iată aici, la pagina 118, cum zice Părintele: „Despărțirea n-a 
atins unitatea Bisericii; pentru că această unitate nu se poate destrăma 
niciodată, oricare ar fi numărul și calitatea ereticilor care se smulg de la 
sânul Bisericii. Ereziile și schismele, oricât de multe și de mari ar fi ele, nu 
pot împărți Biserica cea Una, pentru că ea stă strâns unită cu Capul ei, 
care este Iisus Hristos. Unitatea Bisericii este mai presus de fire și ea nu 
poate fi zdruncinată de nimeni”.
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Iar despre încercările de unire cu papistașii, Părintele spunea așa: „Toate 
încercările de unire între Apus și Răsărit au fost și sunt sortite eșecului, 
câtă vreme nu se va reveni în Apus la Tradiția Sfinților Părinți”(la pagina 
27). Părintele Cleopa nu dorea o unire de tip ecumenist, ci dorea revenirea 
la Ortodoxie a celor care s-au rupt de Biserică.

În Facultate, ne-a spus un părinte cu orientare ecumenistă, că au 
venit la Părintele Cleopa niște neoprotestanți și că Părintele ar fi 
spus că și ei sunt botezați în numele Sfintei Treimi.
Știi cum a fost? E adevărat că au venit acei neoprotestanți, dar Părintele 
nu a spus că și ei au fost botezați, ci i-a întrebat: „Dar, voi, sunteți 
botezați?” Părintele nu accepta botezul acestor eretici, ci le spunea așa 
despre adevăratul Botez: „Botezul este cu adevărat Taină, iar nu simbol, 
așa cum credeți voi, sectarilor neoprotestanți”. Așa cum vezi că scrie și 
aici, la pagina 482.

În ceea ce privește unitatea 
Bisericii, Părintele Cleopa 
spunea foarte clar că acea-

stă unitate nu se poate 
rupe, fiindcă Biserica este 

Trupul lui Hristos. Ereticii 
se desprind de Biserică, 
se despart, dar Biserica 

rămâne unitară. Iată aici, 
la pagina 118, cum zice 

Părintele: „Despărțirea n-a 
atins unitatea Bisericii; 

pentru că această unitate 
nu se poate destrăma 

niciodată, oricare ar 
fi numărul și calitatea 

ereticilor care se smulg de 
la sânul Bisericii. Ereziile 

și schismele, oricât de 
multe și de mari ar fi ele, 

nu pot împărți Biserica cea 
Una, pentru că ea stă strâns 
unită cu Capul ei, care este 

Iisus Hristos. Unitatea 
Bisericii este mai presus 

de fire și ea nu poate fi 
zdruncinată de nimeni”.
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Dar ecumeniștii acceptă pseudo-botezul heterodocșilor, zicând că 
botezul în numele Sfintei Treimi nu se poate repeta.
E greșit. Părintele Cleopa nu spunea așa. Spunea altfel: „Nu se poate 
repeta Botezul asupra celui ce a fost o dată botezat în numele Preasfintei 
Treimi după rânduiala Bisericii celei dreptmăritoare”(pagina 490). 
Atenție: „după rânduiala Bisericii celei dreptmăritoare”, după rânduiala 
Bisericii Ortodoxe. Dar heterodocșii nu sunt botezați după rânduiala 
Bisericii Ortodoxe. Botezul lor nu este valabil. 
De aceea, se cuvine să fie botezați ortodox, dacă 
voiesc să vină la Ortodoxie (și dacă nu au fost 
botezați ortodox mai înainte de cădere în erezie). 
Chiar dacă unii conducători bisericești, influențați 
de ecumenism, ar primi pe heterodocși doar prin 
Mirungere, fără Botez, noi trebuie să cunoaștem 
și să respectăm învățătura ortodoxă cea adevărată, 
pe care am primit-o moștenire de la Sfinții Părinți.

Părintele Iustin spune foarte clar: „Nu ierarhii 
au ținut Ortodoxia românească, ci mucenicii 
din închisori și mamele creștine”.
Așa este. Așa spunea și Părintele Cleopa, când 
vorbea despre uniație. Uite aici, la pagina 35, cum 
spune: „Aproape toți românii au protestat energic: 
«Noi, părinte, papistași morți, iar vii nu vom fi…, 
gata suntem sângele să ni se verse, decât legea 
părinților noștri să pierdem», ziceau credincioșii 
din Șcheii Brașovului într-un protest adresat lui 
Atanasie. La fel credincioșii din Călata spuneau: 
«Noi, tot satul, legea și religia noastră în care  
ne-am născut, nu o părăsim. E treaba popilor cu care 
religie vreau să se unească; noi nu ne amestecăm în 
aceasta, dar dacă vom vedea că vreau să introducă la noi înnoiri, unul ca 
acela nu va mai fi popa nostru». Și la fel a fost în tot poporul ortodox”.

Ce frumoasă pildă de mărturisire ortodoxă! Așa trebuie să spunem 
și noi când or veni ăștia cu inovațiile lor și cu compromisurile lor.
Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu și Maica Domnului și toți Sfinții, să 
mărturisim Dreapta Credință și să răbdăm până la sfârșit, ca să ne mântuim!

Amin!

(interviu realizat de Ioan Vlăducă, 24 mai 2010, Sfântul Munte) 

Mulțumim Maicii
Domnului că suntem 
ortodocși! Și să ne ajute 
Preasfânta să rămânem 
ortodocși până la capăt!
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Prin întruparea lui Hristos, 
prin nașterea Sa din Fecioară, 
prin uni rea firii dumnezeiești 
cu cea omenească în chip ne-
ames tecat, neschimbat, neîm-
părțit și nedespărțit, El a unit 
neziditul cu ziditul, cerescul 
cu pământescul. Astfel s-a 
împlinit resta urarea omului.
Biserica este Trupul lui Hristos. 
Când spunem Biserică nu 
înțelegem ceva abstract, ci 
mădularele Bisericii, căci 
spune Sfântul Apostol Pavel: 
„Iar voi sunteți Trupul lui 
Hristos și mădulare în parte” 
(I Corinteni 12, 27). Hristos 

este nedespărțit de Biserică, al cărei Cap este, iar Biserica este de 
nedespărțită de Hristos, al Căruia este Trup. De aceea se și păstrează 
slava lui Dumnezeu în Biserică.
Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă prin aceste cuvinte: „De aceea, vă 
îndemn, eu cel întemniţat pentru Domnul, să umblaţi cu vrednicie, 
după chemarea cu care aţi fost chemaţi,
Cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-
vă unii pe alţii în iubire,
Silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii.
Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură 
nădejde a chemării voastre;

DEspRE UNITATEA BIsERIcII
AşA cUm Am ÎNvăţAT DE LA păRINTELE cLEOpA
de Părintele Iachint
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Este un Domn, o Credinţă, un Botez, un 
Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate 
şi prin toate şi întru toţi”(Efeseni 4, 1-6). 
Există un singur Domn, o singură credință și un 
singur Botez. Prin acest unic Botez se intră în 
Biserica cea Una.
Biserica lui Hristos este una, deoarece 
Mântuitorul a întemeiat o singură Biserică (Matei 
16, 18), nu mai multe, pentru că Biserica are un 
singur Cap, pe Iisus Hristos, ea fiind înfățișată ca 
o singură Mireasă a lui Hristos (Efeseni 5, 27 ). 
Sfântul Lavrentie de Cernigov spune că „Una 
este doar Biserica Ortodoxă Sobornicească şi 
Apostolească, celelalte, ce se numesc «Biserici», 
nu sunt Biserici, ci sămânţă stearpă a diavolului 
în lanul de grâu al lui Hristos”.
Biserica lui Hristos este și unitară. Separarea 
ereticilor de Biserică nu atinge unitatea Bisericii. 
Părintele Ilie Cleopa spune: „Despărțirea n-a 
atins unitatea Bisericii; pentru că această unitate 
nu se poate destrăma niciodată, oricare ar fi 
numărul și calitatea ereticilor care se smulg de 
la sânul Bisericii. Ereziile și schismele, oricât de 
multe și de mari ar fi ele, nu pot împărți Biserica 
cea Una, pentru că ea stă strâns unită cu Capul 
ei, care este Iisus Hristos. Unitatea Bisericii este 
mai presus de fire și ea nu poate fi zdruncinată 
de nimeni”.
Ecumeniștii vorbesc despre „unirea Bisericilor” 
și despre „refacerea unității Bisericii”, ca și cum 
Biserica și-ar fi pierdut unitatea, iar ei, prin 
întâlniri ecumeniste, încearcă să refacă unitatea 
Bisericii. Această rătăcire este o blasfemie 
adresată direct Domnului nostru Iisus Hristos. 
Fiindcă Biserica este Trupul lui Hristos, iar cine 
spune că există mai multe Biserici dezbinate,  
spune implicit că s-a împărțit Trupul lui Hristos 
în părți dezbinate.
Unitatea și unicitatea Bisericii sunt strâns 
legate. Unitatea Bisericii face ca ea să nu se poată 
împărți în Biserici componente; prin urmare, 
din unitate rezultă și unicitatea. Dacă Biserica 
nu ar fi unitară, ea s-ar împărți în două sau mai 
multe Biserici, deci s-ar pierde și unicitatea.

În Rugăciunea Arhierească, Domnul nostru 
Iisus Hristos rostește aceste cuvinte:  „Dar nu 
numai pentru aceștia Mă rog, ci și pentru cei ce 
vor crede în Mine prin cuvântul lor, ca toți să fie 
una, precum Tu, Părinte, întru Mine și Eu întru 
Tine, așa și aceștia în Noi să fie una” (Ioan 17, 
20-21). Aici se arată unitatea dintre Persoanele 
Preasfintei Treimi ca model pentru unitatea 
oamenilor în Hristos. 
Părintele Dumitru Stăniloae spune că „adeseori 
suntem înclinați să vedem în unitatea noastră 
naturală o unitate asemănătoare unității de ființă 
a Persoanelor Sfintei Treimi. Dar ceea ce e creat 
nu poate avea aceeași unitate ca Dumnezeu Cel 
necreat. Chiar în mărginirea ei este implicată 
unitatea mai redusă. Numai Dumnezeu, Care 
e izvorul a toată existența, e unitatea perfectă. 
Dumnezeu vrea să contribuim și prin libertatea 
noastră, la întărirea unității dintre noi și a 
aceleia dintre noi și El, dar noi putem folosi 
această libertate și spre slăbirea acestei unități. 
Și o unitate ce poate fi slăbită nu poate fi ca aceea 
ce nu poate fi slăbită. [...] Unitatea firii noastre, 
fără să fie ca cea a firii dumnezeiești, se arată 
și în faptul că e făcută de Dumnezeu pentru a 
înainta la nesfârșit prin Hristos în unitatea ei. 
Din unitatea Aceluia sporește unitatea noastră 
în veci, făcându-ne tot mai fericiți. 
Despărțirea creștinilor în tot felul de grupuri 
contravine poruncii lui Hristos de a fi una în El 
și în Sfânta Treime din puterea unității Lui cu 
Tatăl în Duhul Sfânt”. Porunca lui Hristos nu 
este să fim una, adică într-o unitate formală de 
tip ecumenist, ci să fim una întru El, adică în 
Trupul lui Hristos, în Biserica cea adevărată. 
De aceea, ecumenismul greșește încercând o 
unitate formală, obținută la masa de tratative. 
Adevărata unitate este unitatea prin har a 
oamenilor ca mădulare ale Trupului lui Hristos. 
Nu simpla unitate trebuie căutată, ci unitatea în 
Hristos.
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Sfântul sfinţit mucenic Er-
moghen este un model de 
creştin care a îmbinat desă-
vârşit viaţa lăuntrică, de ru-
găciune, cu cea misionară, 
mărturisitoare, un model 
de sfinţenie mai uşor acce-
sibil nouă, generaţiei de azi. 
El a fost numit în 1901 Epi-
scop de Volsk, un vicariat 
al episcopiei Saratov, iar în 
martie 1903 a devenit Epi-
scop de Saratov. A constru-
it multe biserici, schituri, 
case de rugăciune și capele 
în episcopia sa. A reorgani-
zat viaţa duhovnicească şi 

administrativă din mănăstiri, punând accentul pe sfintele slujbe şi 
viaţa ascetică atonită. Episcopul atrase multe persoane prin puterea 
duhovnicească a predicilor sale, care însufleţeau pe mulţi. Acolo în-
cepu publicarea unor broșuri și pamflete pe teme de credință, care au 
fost larg distribuite. Episcopul însuși a coordonat lecturi religioase 
și conferinţe pe teme religioase. A fondat școlile bisericii și a urmărit 
răspândirea lucrării misionare printre oameni.

LUpTA ÎmpOTRIvA LUpILOR ÎN pIEI DE OI

Episcopul Ermoghen a luat parte activă la lupta împotriva fervo-
rii revoluționare crescânde. În perioada tulburărilor din timpul 

UN EpIscOp măRTURIsITOR, 
mARTIRIzAT DE BOLşEvIcI
EROUL mARTIR ERmOghEN, EpIscOp DE TOBOLsk
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revoluției din 1905, în ciuda sănătății precare, el a slujit aproape în 
fiecare zi și a predicat cu o genială inspirație. La solicitarea poporu-
lui ortodox a condus procesiunile crucii şi foarte repede i-a câştigat 
pe aproape toţi locuitorii orașului.
Obișnuia să spună: „Turmă ortodoxă, ţine-te cu tărie de credința în 
Hristos ca de o ancoră a mântuirii și El vă va duce în noua voastră 
patrie... Nu uitați pe Mama voastră, Biserica Ortodoxă. Ea nu vă 
va învăța lucruri rele, vă va apăra de lupii care apar în piele de oaie 
pe lângă voi... Ei promit mult, dar de fapt nu dau 
nimic, decât tulburarea și perturbarea ordinii de 
stat. Întotdeauna să vă amintiți că rugăciunea și 
osteneala sunt adevărata nădejde a adevăraților 
fii ai Sfintei Biserici și ai pământului rus”.
Pe 6 februarie 1905 vlădica a slujit o panihidă pen-
tru asasinatul marelui prinț Sergius Alexandrovici, 
spunând că nu au fost doar teroriștii cei responsabili 
pentru moartea sa, ci de asemeni societatea rusă, din 
care mulți membri au puțină credință și chiar s-au 
împotrivit ordinii statale.
Episcopul Ermoghen a fost foarte admirat de Sf. 
Ioan de Kronstadt, care spunea că nu se teme pen-
tru soarta Ortodoxiei după moartea sa, știind că 
Episcopul Ermoghen îi va continua munca și va 
lupta pentru Ortodoxie. În 1906 îi scria Episco-
pului Ermoghen, prevăzându-i acestuia moartea 
martirică: „Domnul deschide cerurile [pentru 
tine] așa cum a făcut pentru Arhidiaconul Ștefan, 
și te binecuvintează”.
Episcopul Ermoghen a pregătit și a citit cu voce tare la Sfântul Sinod 
un raport, cerând expulzarea anumitor scriitori ruși din Biserică, 
ce se împotriveau tradiţiei ortodoxe. La inițiativa autorului, rapor-
tul a fost publicat și distribuit membrilor statului și multor oameni 
influenți. . Tuturor le-a fost frică să se atingă de idolii publicului, deși 
mulți oficiali ai Statului se considerau ei înșiși ca fiind ortodocşi.
Într-o sesiune a Sfântului Sinod la sfârșitul anului 1911, Episcopul 
Ermoghen a avut o tranșantă diferență de opinie faţă de V.K. Sa-
bler, procuratorul-şef al Sinodului, cu privire la încercarea de a iniţia 
o corporație a diaconiţelor în Biserica Ortodoxă și rânduiala privind 
introducerea rugăciunilor pentru morţii heterodocşi. Episcopul a 
vorbit în apărarea canoanelor Bisericii împotriva procuratorului-şef 
şi funcţionarilor sinodali, care au fost adeseori complet indiferenți 
de soarta Ortodoxiei. Procuratorul-şef, prin acordul tacit al ierar-
hilor prezenţi la ședința sinodului, stăruia în părerea sa. Pe 15 de-
cembrie 1911, Episcopul Ermoghen a trimis o telegramă Țarului ca 

Vieţuia smerit, dormea 
puţin și slujea deseori și 
mulți oameni din sate și 
din orașul Slonim veneau 
la slujbele sale, mai ales 
pentru darurile duhovni-
cești deosebite, prin care 
le alina și le tămăduia 
suferinţele.
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suprem apărător și păstrător al temeiurilor Statului Ortodox. Pro-
curatorul a ripostat prin trimiterea unui raport, prin care îi cerea 
Țarului să suspende episcopul de la participarea la Sfântul Sinod și 
să-i ordone să se întoarcă la episcopia sa. Pe 7 ianuarie Ţarul a emis 
un decret privind suspendarea episcopului.

ÎNcEpUTUL pRIgONIRII şI ExILăRII

Privind suspendarea sa, Episcopul Ermoghen scria: „Consider că 
motivul suspendării mele constă, în principal, în acele diferențe de 
opinie care au apărut între mine și majoritatea membrilor Sinodului, 
în timpul examinării celor mai importante probleme survenite pe 

parcursul prezentei sesiuni (a 
Sinodului). Am subliniat ade-
seori membrilor Sinodului că 
este necesară examinarea pro-
blemelor ridicate de către pro-
curatorul-şef, și nu doar apro-
barea lor în acord cu dorințele 
și viziunile autorităților laice. 
Acum, când în Biserică se poa-
te observa un haos total, vocea 
Sinodului trebuie să fie fermă, 
clară, sigură și în deplin acord 
cu canoanele și învățăturile 

Bisericii. În intervenţiile mele din şedinţele Sinodului am început 
o luptă nu cu ierarhii din Sinod – căci înțeleg poziția lor – ci cu 
atitudinea birocrată care se observa de la o vreme în sinod, faţă de 
problemele Bisericii”. 
Pe 15 ianuarie, într-o telegramă adresată procuratorului, Țarul ce-
rea vlădicii Ermoghen să părăsească imediat orașul. Episcopul, fiind 
bolnav, a solicitat permisiunea să rămână în St. Petersburg pentru 
trei zile. Procuratorul a refuzat. Spre seară, în aceeași zi, Arhiepi-
scopul Nazarie (Kirillov) de Poltava, Episcopul Nicon de Vologda 
și Serafim al Chişinăului veniră la Episcopul Ermoghen și încercară 
să-l convingă să plece imediat.
Aflând că episcopul nu a plecat, procuratorul i-a cerut Țarului să-l sus-
pende din conducerea episcopiei de Saratov și să-l trimită la mănăsti-
rea Jiroviţ a Adormirii Maicii Domnului. Țarul a fost de acord, și în 
aceeași zi, pe 17 ianuarie, a semnat un decret pentru suspendarea de 
la conducerea episcopiei și trimiterea episcopului la mănăstirea Jiroviţ.
Mai târziu, când se afla în captivitate în Tobolsk, Ţarul a trimis me-
tanie Episcopului Ermoghen, cerându-i să-l ierte, pentru pentru că 
a fost forțat să semneze suspendarea sa din funcție. Atunci nu ar fi 
putut proceda altfel, dar era bucuros de posibilitatea de a cere acum 

Episcopul Ermoghen a 
pregătit și a citit cu voce 
tare la Sfântul Sinod un 

raport, cerând expulzarea 
anumitor scriitori ruși din 

Biserică, ce se împotri-
veau tradiţiei ortodoxe. 
La inițiativa autorului, 
raportul a fost publicat 
și distribuit membrilor 

statului și multor oameni 
influenți. Reacția oficia-
lilor de stat a fost una de 

indiferență totală
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episcopului iertare din nou. Episcopul Ermoghen a fost foarte im-
presionat, și a trimis la rândul lui metanie Țarului, împreună cu o 
prescură și i-a cerut să-l ierte.

ALEgE să ÎşI pIARDă scAUNUL DE EpIscOp ÎN LOcUL sUfLETULUI 

săU şI AL TURmEI cE O păsTOREA   

Cum s-a apropiat de Jiroviţ, vlădica a auzit sunetul clopotelor bise-
ricii. Starețul și toți frații veniseră să-l întâmpine pe ierarh. Curtea 
mânăstirii era plină de oameni, și vlădica, adresându-se tuturor, a 
spus: „Nu mă consider a fi în exil, ci ca un om ce dorește să se dedice 
în întregime slujirii Domnului Dumnezeu”.
Aici, în mănăstire, el şi-a re-
luat viața ascetică cu care era 
obișnuit. Vieţuia smerit, dor-
mea puţin şi slujea deseori şi 
mulți oameni din sate și din 
orașul Slonim veneau la slujbe-
le sale, mai ales pentru darurile 
duhovniceşti deosebite, prin 
care le alina şi le tămăduia su-
ferinţele. Credincioşii încercau 
să îi facă dreptate sfântului, dar 
vlădica suferea nu pentru sine 
însuși, ci pentru viitorul Bise-
ricii Ortodoxe, al Rusiei și al 
Familiei Regale. Și-a acoperit 
fața cu mâinile, a plâns mult 
și cu amărăciune, zicând: „Se 
apropie cel mai mare val; va 
zdrobi și va mătura  toată stricăciunea, toate 
epavele. Un lucru teribil se va întâmpla, atât de 
teribil încât să ți se răcească sângele în vene. Îl 
vor distruge pe Țar, îl vor distruge pe Țar, îl vor 
distruge cu siguranță”.
În august 1915, vlădica a fost transferat la Mă-
năstirea Nikolo-Ugreşsky din episcopia Mos-
covei, iar după revoluţia din februarie 1917, a 
fost numit în jurisdicţia Tobolsk, Siberia. Însă 
Guvernul provizoriu nu era deloc încântat de 
neînfricatul episcop, aşa că pe 7 septembrie 1917, Ministerul Culte-
lor a cerut Sfântului Sinod să nu permită Episcopului Ermoghen să 
meargă la Tobolsk, dându-i acestuia câteva sarcini care să-l țină în 
Petrograd sau în Moscova. Aceasta a însemnat că vlădica a putut să 
ia parte la Conciliul Local al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Ziua următoare, după Liturghie, vlădica 
spunea în predică: „Zilele suferințelor lui 
Hristos Mântuitorul pe Cruce se apropie. Și 
eu simt că zilele pătimirii și ale martirizării 
mele se apropie. Și din această cauză sufletul 
meu, în așteptarea suferințelor ce vor veni, 
este în mare neliniște și întristare. De aceea 
vă implor pe voi toți să fiţi alături de mine, 
în aceste zile prin sfintele voastre rugăciuni
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Totuşi, într-un final, în Decembrie 1917, vlădica a ajuns în Tobolsk 
şi mai târziu i-a scris patriarhului că îi mulţumeşte Domnului din adân-
cul sufletului că l-a trimis în acel „oraş-mănăstire îmbrăcat în tăcere”.
În Tobolsk, vlădica Ermoghen şi-a continuat activitatea misionară, 
învăţând poporul astfel: „Rămâneţi fideli credinței Părinților, nu vă 
plecaţi genunchii în fața idolilor revoluției și preoților lor contem-
porani, care cer de la lumea ortodoxă rusă schimonosirea sufletului 
național rus cu cosmopolitanismul, comunismul, ateismul deschis și 
desfrâul animalic”.

Vlădica a acordat o grijă specială soldaților reîntorși de pe front şi 
defăimaţi şi manipulaţi în scopuri revoluţionare de puterile statale. 
Într-un discurs ardent el descria psihologia soldatului, subliniind că 
soldatul aștepta, nu condamnarea, ci ajutorul societății. A decis să 
organizeze un departament special care să ajute soldații. Grija epi-
scopului pentru soldații reîntorși de pe front i-a dus pe bolșevici la 
turbare; aceștia încercară să-i umple pe soldați de ranchiună, dar 
aici, sub influența Episcopului Ermoghen, credincioşii începuseră 
deja să se îngrijească de ei și să îi îndemne la pace.

sE OpUNE sIsTEmULUI BOLşEvIc ATEU 

Temându-se, în ianuarie 1918, bolșevicii au scos un decret despre 
separarea Bisericii de Stat, plasând astfel credincioșii în afara legii, 
și prin care ofereau scuze pentru toate felurile de excese împotriva 
Bisericii și Creștinilor. „Autorii atei ai decretului, scria episcopul, au 
găsit executori ai voinței lor în mijlocul soldaților noștri, care, dato-
rită ignoranței și la instigarea liderilor lor, au îndrăznit să-și ridice 
mâinile împotriva lucrurilor sfinte ale strămoșilor lor și să îndepli-
nească o lucrare vrednică de urgia lui Dumnezeu. Ei au făcut ceea 
ce au făcut cei care L-au răstignit pe Hristos – fie dar ca rugăciunea 

Toţi știau că procesiunea 
crucii era interzisă. Dar 

clopotele băteau cu răsu-
net mare și episcopul cu 

clerul, cu sfintele cruci și  
prapuri, au ieșit din ca-

tedrală și au început pro-
cesiunea. Kremlinul din 
Tobolsk este situat pe un 
deal deasupra orașului și 
casa în care locuia Țarul 
și familia, fiind ușor vi-

zibilă de acolo. Țarul, 
ţarina și copiii lor stătu-

ră la fereastră și priviră 
procesiunea. Vlădica 

opri procesiunea în acel 
punct al zidurilor din care 

casa putea fi văzută și, 
ridicând o cruce de lemn 

deasupra capului, el bine-
cuvântă Familia Regală.
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lui Hristos să fie împlinită şi cu ei: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!” 
„Creștini ortodocşi, dacă Sfânta Biserică vă este dragă, dacă în 
inimile voastre credința în Hristos pe care v-au inspirat-o părinții 
voștri, și în ceea ce ne-a fost transmis printr-o întreagă arie de sfinți 
ruși, nu a fost complet înăbușită în inimile voastre, ascultați vocea 
rațiunii și conștiinței creștine și înțelegeți că decretul asupra Bisericii 
conține prin el însuși un jurământ clar de necredință și o declarație 
de luptă iresponsabilă și necruțătoare împotriva credinței ortodo-
xe și a tuturor credincioșilor. 
Decretul anticreștin declară că 
religia este o problemă personală 
– problema personală a fiecă-
rei persoane în parte, dar nu 
a societății sau a Statului. În 
aceste cuvinte este conținută 
cea mai mare necredință și 
cel mai mare rău pentru orice 
religie în general, și în speci-
al pentru religia universală a 
Creștinismului și pentru Bise-
rica Universală a lui Hristos. 
Instituția Bisericii este precum 
trupul omului: în trup toate 
părțile sunt legate între ele, 
trăiesc și acționează împreună. 
Dacă legătura dintre diferite 
părți este ruptă, corpul este 
distrus și moare. Un om moare 
în exact același mod dacă plea-
că din instituția Bisericii, dacă 
nu vrea să fie mântuit împreu-
nă cu ceilalți, dacă dorește să 
fie o persoană autonomă și nu 
supusă duhului și regulilor so-
borniceşti ale Bisericii tuturor 
credincioșilor.
Știind că Biserica Ortodo-
xă nu poate învăța și mântui 
credincioșii fără biserici, și că credința poporului rus este strâns lega-
tă de venerarea lucrurilor sfinte ale Bisericii, decretul ridică Bisericii 
Ortodoxe dreptul să achiziționeze proprietăți și să dispună de ele, și 
astfel privează Biserica de posibilitatea construirii și întreținerii bi-
sericilor, și a menținerii lor într-o stare frumoasă. Dacă decretul este 
aplicat, pământul rus va fi curând sărăcit de bisericile prin care a fost 
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altădată adorat și slăvit în mijlocul altor oameni; bisericile sale se vor 
transforma, prin mâinile ateilor, în locuri de distracții sau vor ajun-
ge într-o stare de sărăcie totală și deteriorate. Strămoșii noștri au 
construit sfintele biserici cu mare trudă și mare cheltuială, pentru ca 
noi, nedemnii urmași, să trebuiască să le transformăm din frumoasa 
locuință a lui Dumnezeu într-o peşteră de tâlhari, şi astfel, în locul 
slujbelor dumnezeiești ei să poată aranja diverse spectacole și jocuri 
în ele, pentru nerușinatul și coruptul popor rus, în felul acesta Rusia 
fiind batjocorită și făcută de râs în ochii tuturor popoarelor lumii?!      

Frați creștini! Ridicați vocile voastre în apă-
rarea credinței apostolice a Bisericii, a sfinte-
lor lucruri ale Bisericii, a moștenirii Bisericii. 
Nicio putere nu poate cere de la voi ceea ce este 
împotriva credinței voastre, conștiinței voastre 
religioase: Noi trebuie să ne supunem lui Dumnezeu 
mai degrabă decât omului, spun Sfinții Apostoli”. 
Cuvintele Vlădicăi au fost tipărite şi s-a demarat 
o întreagă campanie de distribuire a pliantelor 
sale, spre indignarea autorităţilor care fierbeau 
de mânie. Imediat, în aprilie a fost publicat într-
un ziar local un articol de amenințare împotriva 
lui și i s-a transmis prin cei apropiați lui că a fost 
plănuit ceva împotriva lui. Dar vlădica a primit 
vestea cu bucurie și nu a dat nicio atenție ran-
chiunii bolșevicilor.

AREsTAREA

În seara zilei de 13 aprilie, bolșevicii au între-
prins o percheziţie la locuinţa vlădicii, și-au bă-
tut joc de lucrurile sfinte și chiar au ridicat alta-

rul, dar pe el nu l-au găsit. Letonii luterani (eretici din Ţările Baltice) 
jucau prin altar cu şepcile pe cap, îşi băteau joc de sfânta masă şi de 
sfintele vase şi, presupunând că vlădica se ascunde sub sfânta masă, 
au dărâmat-o cu râsete. În aceeași noapte a fost întreprinsă o perche-
ziţie şi la mănăstirea Znamenski, în locuinţa Episcopului Irinarh, 
precum și în schitul Mihailovski, care era la opt verste de oraș. 
În sâmbăta lui Lazăr, autoritățile spuseră vlădicii că nu vor să-l ares-
teze, ci doar să-l interogheze, și că vor amâna aceasta până luni, după 
sărbătoarea Floriilor. Vlădica a făcut priveghere de toată noaptea şi 
spunea cu pace şi înflăcărare: „Orice spun ei sau fac împotriva mea, 
Dumnezeu va fi judecătorul lor. I-am iertat și-i iert pe ei şi acum... 
Și încă o dată declar că activitatea mea ierarhică este străină tutu-
ror politicilor. Politica mea este credința în mântuirea sufletelor 
credincioșilor. Platforma mea este rugăciunea...”. 
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„Nu mă aștept la bunăvoință din partea lor. Mă vor omorî; mai mult 
decât atât, mă vor tortura. Sunt pregătit, sunt gata chiar acum. Nu 
mă tem pentru mine, nu mă doare pentru mine. Mă doare pentru 
oraș, mă tem pentru locuitori. Ce vor face ei cu aceștia?”
Ziua următoare, după Liturghie, vlădica spunea în predică: „Zi-
lele suferințelor lui Hristos Mântuitorul pe Cruce se apropie. Și 
eu simt că zilele pătimirii și ale martirizării mele se apropie. Şi 
din această cauză sufletul meu, în așteptarea suferințelor ce vor 
veni, este în mare neliniște și întristare. De aceea vă implor pe voi 
toți să fiţi alături de mine, în 
aceste zile prin sfintele voas-
tre rugăciuni...”.
Aceasta a fost ultima sa pre-
dică. Ierarhul nu a mai slujit 
sau învățat turma sa din nou. 
După Vecernie, vlădica a or-
ganizat o procesiune a crucii, 
cu binecuvântarea Patriarhu-
lui Tihon, implicând clerul 
orașului. Toţi ştiau că procesi-
unea crucii era interzisă. Dar 
clopotele băteau cu răsunet 
mare și episcopul cu clerul, 
cu sfintele cruci și prapuri, au 
ieşit din catedrală și au înce-
put procesiunea. Kremlinul 
din Tobolsk este situat pe un 
deal deasupra orașului și casa 
în care locuia Țarul și familia, 
fiind ușor vizibilă de acolo. 
Țarul, ţarina și copiii lor stătu-
ră la fereastră și priviră proce-
siunea. Vlădica opri procesiu-
nea în acel punct al zidurilor din care casa putea fi văzută şi, ridicând 
o cruce de lemn deasupra capului, el binecuvântă Familia Regală.
După procesiunea crucii, care sfârși la ora nouă seara, episcopul a 
fost arestat. La ora unu noaptea vlădica a fost luat într-un convoi 
spre Ekaterinburg. Convoiul și-a bătut joc de el tot timpul călăto-
riei. Pe 18 aprilie a ajuns în Ekaterinburg și dus într-o închisoare 
aproape de piaţa Sennaia, lângă biserica Sf. Simeon. În închisoare, 
vlădica fie citea (în principal Noul Testament și viețile sfinților), fie 
scria; dar mai ales el se ruga și cânta imnuri bisericești. Cei care au 
încercat să îl elibereze au fost împuşcaţi sau au dispărut, sau cu mult 
vicleşug păcăliţi.

Privind suspendarea sa, Episcopul Ermoghen scria: „Con-
sider că motivul suspendării mele constă, în principal, în 
acele diferențe de opinie care au apărut între mine și ma-
joritatea membrilor Sinodului, în timpul examinării celor 
mai importante probleme survenite pe parcursul prezentei 
sesiuni (a Sinodului). 
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În noaptea de 13 iunie, episcopul Ermoghen împreună cu alţi deţi-
nuţi au fost scoşi din închisoare şi îmbarcaţi pe vasul „Oka”. Toţi pri-
zonierii, cu excepţia Sf. Ermoghen, au fost  debarcați și împușcați.

mUcENIcIA 

Pe 15 iunie, episcopul și un alt preot au fost transferați pe „Oka” cu 
care plecară spre Tobolsk pentru procesul vlădicii. Cum merse spre 
echipaj, vlădica spuse calm cârmaciului:
- Slujitorule botezat al lui Dumnezeu, spune întregii lumi că le cer să 
se roage lui  Dumnezeu pentru mine. Până în ultima clipă s-a rugat.

El se rugă pentru prigonitorii săi și-i binecuvântă. Apoi cu inju-
rii obscene însoțite de lovituri, gardieni smulseră rasa episcopului și 
culionul și îi legară mâinile la spate. În timp ce episcopul continua să 
se roage cu voce tare, comisarul ordonă:
- Ține-i falca!
O lovitură în față îl forță pe episcop să tacă. Apoi îi prinseră o piatră 
mare de mâinile sale, legate la spate. Gardienii îl smulseră pe episcop 
și, după câteva îmbrâncituri într-o parte și în alta, îl aruncară în apă.
Aceasta a avut loc pe 16 iunie 1918. Pe 3 iulie sfintele moaște ale 
eroului-martir au fost descoperite pe malurile râului de către țăranii 
satului Usolsk. În următoarea zi el a fost înmormântat de țăranul 
Alexis Egorovici în locul în care a fost descoperit, cu tot cu piatra 
care i-a fost legată. 
Corpul său a rămas aici până pe 21 iulie, când a fost transferat într-
un mormânt temporar în cimitirul Pokroreskoie. Pe 27 iulie, corpul 
a fost dezgropat și îmbrăcat în veșminte ierarhice în biserica satului, 
unde în urma unei comisii au identificat a fi trupul Episcopului Er-
moghen. O procesiune a crucii l-a însoțit pe vaporul „Altai”. Când 

În aceste cuvinte este 
conținută cea mai mare 

necredință și cel mai mare 
rău pentru orice religie 
în general, și în special 

pentru religia universală 
a Creștinismului și pen-

tru Biserica Universală 
a lui Hristos. Instituția 

Bisericii este precum tru-
pul omului: în trup toate 

părțile sunt legate între 
ele, trăiesc și acționează 

împreună. Dacă legătura 
dintre diferite părți este 

ruptă, corpul este distrus 
și moare. Un om moare 

în exact același mod dacă 
pleacă din instituția Bi-

sericii, dacă nu vrea să 
fie mântuit împreună cu 

ceilalți, dacă dorește să 
fie o persoană autonomă 

și nu supusă duhului și 
regulilor sobornicești 

ale Bisericii tuturor 
credincioșilor.
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a ajuns în locul unde sfintele moaşte au fost găsite, vasul a ancorat 
şi, după o panihidă, o cruce mare de lemn a fost înfiptă pe locul 
inscripţionat cu cuvintele: „Aici, pe 3 iulie 1918, au fost descoperi-
te cinstitele rămăşiţe ale Episcopului-Martir Ermoghen, care a fost 
ucis pe 16 iunie pentru Credinţă, Biserică şi Patrie”.
În seara zilei următoare, vasul a ajuns la Tobolsk, unde sicriul și 
corpul ierarhului a fost întâmpinat de o procesiune a crucii din 
toate bisericile orașului și de multe 
mii de oameni. În final corpul a fost 
depus în catedrala Învierii Sfintei So-
fia, unde rămase pentru cinci zile fără 
a da niciun miros de descompunere. 
Pe 2 august, după Dumnezeiasca Li-
turghie, Episcopul Irinarh împreună 
cu o mulţime de clerici și în prezența 
reprezentanților civili și militari ai gu-
vernului siberian, înmormântară pe 
eroul martir într-o criptă construită 
în capela Sf. Ioan Chrisostom, în locul 
unde fusese înmormântat prima dată 
Sf. Ioan de Tobolsk. 
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În vremurile antihristului 
locul idolilor va fi luat de stă-
pânire, care va cere închinare 
pentru sine, iar cel ce va res-
pecta legile civice ale societăţii, 
deşi fără a aduce direct vreo 
atingere credinţei, va fi părtaş 
al acestei stăpâniri. Atunci se 
va face despărţirea celor buni 
de cei răi, potrivit voii lui 
Dumnezeu, a urmaşilor lui 
Hristos de slugile lui antihrist.
Adevăraţii credincioşi din 
împărăţia antihristului – so-
cietatea vremurilor din urmă 
– vor vieţui în singurătate, de-

parte de lume. Ei nu se vor supune nici unor legi civice ale societăţii, 
nu vor avea niciun fel de obligaţii civice. Cei ce vor recunoaşte legile 
societăţii şi se vor supune, chiar cu neplăcere, se vor face părtaşi an-
tihristului prin aceasta şi vor fi lepădaţi de la faţa lui Dumnezeu.
În timpul stăpânirii antihristului va fi minte satanicească, ce va ac-
ţiona politiceşte, fără să se atingă de credinţă în chip brutal. Tu-
turor li se vor acorda drepturi egale, toate sectele vor avea deplină 
libertate, deşi, în cele din urmă, stăpânirea antihristului va combate 
toate sectele şi religiile.
Va acţiona din punct de vedere moral şi va căuta să convingă şi să 
se vatăme de moarte sufletele oamenilor. Dreptul la propovăduire 

TâLcUIRE cUTREmURăTOARE  
LA ApOcALIpsă
A sfâNTULUI IERARh NOU mUcENIc ERmOghEN 
AL TOBOLskULUI şI sIBERIEI
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şi la săvârşirea „legală” a slujbelor bisericeşti îl vor avea numai cei ce 
respectă legile statului şi nu încalcă „disciplina”. Lăcaşurile de închi-
năciune vor fi sub strictă supraveghere şi în ele va dicta aceeaşi ocâr-
muire, ea fiind capul în locul lui Hristos şi nu vor sluji lui Hristos, 
ci antihristului. Dar creştinii orbiţi nu vor observa nimic, deşi acest 
lucru l-ar putea înţelege şi un prunc mic.
Stăpânirea antihristului îi va lua aşadar pe toţi sub un control rigu-
ros, ca să ştie cine se supune şi cine nu; după cum scrie şi părintele 
Lavrentie de la Cernigov: „Atunci te vor mâna cu de-a sila la biserică”. 
Totuşi unii nu vor fi prigoniţi de la început, pentru a păstra aparen-

ţele în legătură cu libertatea 
conştiinţei. Abia spre sfârşit, 
când toţi se vor găsi anihilaţi 
în staulul Babilonului şi mânia 
lui Dumnezeu va fi aproape, 
stăpânirea va da ordin să fie ni-
miciţi ca nişte criminali înrăiţi 
cei ce se răzvrătesc „împotriva 
umanităţii”, iar în acele vre-
muri decăzute, întreg poporul 
va primi cu entuziasm măsuri-
le luate de stat.

Adevăraţii credincioși 
din împărăţia antihris-
tului – societatea vre-
murilor din urmă – vor 
vieţui în singurătate, 
departe de lume. Ei nu 
se vor supune nici unor 
legi civice ale societăţii, 
nu vor avea niciun fel de 
obligaţii civice. Cei ce 
vor recunoaște legile so-
cietăţii și se vor supune, 
chiar cu neplăcere, se 
vor face părtași antihris-
tului prin aceasta și vor 
fi lepădaţi de la faţa lui 
Dumnezeu. În timpul 
stăpânirii antihristului 
va fi minte satanicească, 
ce va acţiona politicește, 
fără să se atingă de cre-
dinţă în chip brutal. 
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După scandalul cu linguri-
ţa de împărtășanie care ar 
putea infecta pe credincios, 
produs de un preot din Pi-
teşti, urmează o altă abera-
ţie şi blasfemie pusă ca dile-
mă duhovnicească în inima 
cititorilor ziarului Lumina. 
Articolul „Un alcoolic îmi 
spunea că alcoolismul este 
mai grav decât cancerul” 
din ziarul Lumina din 20 
aprilie 2010, reprezintă 
după părerea mea o gravă 
eroare teologică, întrucât 
pune semnul egal între vi-

nul din pahar al alcoolicului şi „puţinul vin” transformat prin pute-
rea Sf. Duh în însuşi sângele lui Iisus Hristos din sfânta linguriţă a 
preotului, care a împărtăşit un fost alcoolic...!
Iată textul: „Specialiştii au arătat că, la cei dependenţi, pe creier 
apare o concrescenţă, care nu dispare, chiar dacă intră în remisie. La 
o persoană care n-a mai consumat alcool de 30 de ani, de exemplu, 
acea concrescenţă poate fi reactivată printr-o cantitate foarte mică de 
alcool. Zilele trecute am primit un telefon de la un preot din Paşcani, 
care reuşise să ajute un alcoolic să nu consume timp de un an. A con-
siderat că trebuie să-i dea împărtăşanie şi a recidivat de la acel puţin 
vin. Aşadar, este foarte dificil”.

pROTEsT fAţă DE EREzIILE  
pROmOvATE DE zIARUL LUmINA

de Pr. Prof. Dr. Mihai Valică
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Nu credeţi, D-lor jurnalişti şi preoţi, că problema pusă în această 
manieră este o blasfemie? Cum poate Sfânta Împărtăşanie să 
mijlocească recidiva alcoolismului şi nicidecum vindecarea sau pe 
Iisus Hristos?
Sf. Ioan Gură de Aur spune că prin vinul de la Sfânta Împărtăşanie 
ni se mijloceşte Însuşi Iisus Hristos spre viaţa veşnică. Nu credeţi 
că păcatul a revenit pentru că penitentul s-a împărtăşit cu nevred-
nicie şi fără pocăinţă sinceră şi hotărârea puternică că nu va 
mai bea şi nicidecum puţinul vin, care nu mai este vin, ci Însuşi 
Sângele lui Hristos?

Dacă mai luăm în discuţie şi articolul din ziarul Lumina din 26 
aprilie 2010 http://www.ziarullumina.ro/articole;1232;1;37433;0;
Bisericile-Ortodoxe-Vechi-Orientale-istorie-si-prezent.html unde 
se pune semnul egal între monofiziţii eretici şi Ortodoxie, atunci eu 
refuz să mai plătesc acest ziar şi-l voi returna la biroul de presă al 
Patriarhiei Române cu menţiunea: nu mai promovaţi erezia prin 
această publicaţie plătită de credincioşi!
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În1 veacul acesta, cu atâtea 
frământări politice, eco-
nomice, materiale, nu este 
lipsită nici Biserica de aceste 
grele încercări şi întrebări 
fără răspunsuri, încercări 
concretizate în erezii şi fel şi 
fel de rătăciri. Erezia mono-
fizismului este una din 
ereziile aspru combătute 
şi condamnate de Sfinţi 
mari ai Bisericii noastre, 
începând de la Sfânta Eu-
fimia, Sfântul Eftimie cel 
Mare, Sfântul Sava cel 
Sfinţit, Sfântul Theodosie 
Chinoviarhul, Sfântul Ioan 
Damaschin, Sfântul Max-
im Mărturisitorul şi mulţi 
alţi Sfinţi Părinţi şi teologi 
de renume. A spune că 
monofizismul nu este er-

ezie şi că armenii, copţii, iacobiţii, care susţin în continuare erezia 
monofizită, împărtăşesc adevărul Bisericii Ortodoxe, înseamnă a-i 
anula pe toţi aceşti Sfinţi Părinţi şi a te împotrivi Duhului Sfânt care 
a lucrat şi a grăit prin aceştia. Întrebări nu se pun şi răspunsuri nu se 

1   Cuvânt al Pr. Justin Pârvu extras din prefaţa cărţii Despre Monofizism, Răspunsuri 
la 100 de întrebări, de Ioan Vlăducă.

pERIcOLUL mONOfIzIsmULUI
DAcă ERETIcII sUNT ORTODOcşI,  
ORTODOcşII cE mAI sUNT?

de Arhimandrit Justin Pârvu
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dau, iar lumea ia de bun tot ce se scrie, la nivel 
oficial. Dar prin nerezolvarea acestor probleme 
de ordin dogmatic se sedimentează încet, încet 
neadevărul în Biserica noastră creştin ortodoxă. 
Toate încercările ecumeniste, de unificare a ce-
lorlalte comunităţi creştine aflate în erezie, dia-
loguri care s-au dezvoltat şi în cadrul Bisericii 
noastre creştin ortodoxe, de când cunosc eu, de 
altfel, n-au ajuns la niciun rezultat, pentru că au 
temeiuri false, sunt neadevăruri şi nu fac altceva 
decât să tulbure viaţa creştină autentică. 
Biserica creştină nu a mers niciodată după 
mulţime; nu cei mulţi conduc sau deţin adevărul, 
ci cei puţini, dar aleşi, în calitatea aceasta de 
purtători ai Duhului Sfânt. Noi nu lucrăm decât 
în temeiul acesta al adevărului Sfinţilor Părinţi, 

al Evangheliei Domnului şi în Tradiţia Bisericii 
noastre Ortodoxe.
Să fim atenţi la ce citim. Tot ceea ce apare 
tipărit în broşuri ori în cărţi trebuie citit cu 
multă atenţie şi bine studiat, pentru că acolo se 
pot strecura o mulţime de neadevăruri faţă de 
care noi trebuie să fim cu multă discernere. De 
pildă, într-o singură carte, de trei, patru sute de 
pagini, în care sunt scrise lucruri duhovniceşti 
şi reale, dacă numai un singur cuvânt este îm-
potriva dogmelor Sfinţilor Părinţilor, împotriva 
adevărului Evanghelic, un singur cuvânt care să 
nu fie la locul lui sau un comentariu neadecvat, 
care să modifice subtil înţelesul, atunci toată 
cartea a căzut şi adevăr în ea nu mai este. Să fim 
foarte atenţi! Nu avem voie să plecăm urechea la 
adevăruri apărute peste noapte.
Astăzi asistăm la cea mai grea încercare abătută 

asupra Bisericii Ortodoxe, pentru că nici în 
primele veacuri ale creştinismului nu exista atâta 
vicleşug şi atâta eroare de a putea suci minţile 
oamenilor ca acum. Acum sunt parcă susţinuţi 
şi plătiţi chiar din cadrul – cu părere de rău spun 
aceasta – chiar din cadrul Bisericii noastre. Dar 
aşa cum au fost 12 apostoli şi unul s-a pierdut, 
aşa şi în Biserica noastră, să îmi fie cu iertare, sunt 
astfel de elemente plătite foarte bine şi introduse 
pentru a deforma adevărul ortodox. În Biserica 
noastră, de-a lungul istoriei, lucrurile acestea 
s-au tot petrecut, rătăciţi şi apostaţi au tot fost, 
încercări cu interesul de a lovi Biserica Ortodoxă 
şi care continuă şi azi sub forme diferite. 
Această carte, scrisă de fratele nostru, Ioan 
Vlăducă, vine să răspundă la întrebări la care 

nu se vrea să se răspundă despre erezia mono-
fizismului şi pericolul reactivării ei. S-a ajuns 
până într-acolo încât nişte eretici să fie numiţi 
ortodocşi. Păi dacă  ereticii sunt ortodocşi, 
ortodocşii ce mai sunt? Rătăcirile nu au încetat 
niciodată, ele au menirea să poată micşora şi dis-
truge unitatea aceasta a adevărului ortodox, dar 
noi să fim cu luare aminte să nu ne înfruptăm 
din aluatul ereticilor farisei de azi.
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DATE ExpLIcATIvE

Monofizismul este erezia 
conform căreia Domnul nos-
tru Iisus Hristos ar avea după 
întrupare doar o singură fire. 
Pentru a înţelege corect învă-
ţătura despre Domnul nos-
tru Iisus Hristos trebuie să 
cunoaştem următoarele:
Natură (fire) înseamnă ceea 
ce este comun, de exemplu 
omenitatea (natura umană). 
Astfel, Petru este om, aşa 
cum este şi Pavel sau cum 
sunt ceilalţi oameni. Toţi oa-
menii au aceeaşi natură.

Ipostas (ipostasă) este ceea ce este luat ca parte: un anumit individ 
sau o anumită persoană. Astfel, Petru este un ipostas, iar Pavel un 
altul1.
„Cuvântul «Dumnezeire» indică firea, iar cuvântul «Tată» indică 
Ipostasa, după cum şi «omenirea» (sau «omenitatea» – n. n.) indică 
firea, iar «Petru» indică ipostasa. Cuvântul «Dumnezeu» indică şi 
comunul firii, dar se dă prin derivaţie şi fiecăreia din Ipostase, în 
acelaşi fel şi cu cuvântul «om».
Dumnezeu este Cel care are fire dumnezeiască, iar om cel care are 
fire omenească”2.
Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat; El 

1  Cf. Sfântul Ioan Damaschin, Despre cele două voinţe ale lui Hristos, cap. 4.
2 Ibidem, cap. XI. 

pERIcOLUL UNIRII cU mONOfIzIţII
de Ioan Vlăducă
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este un singur Ipostas (o singură Persoană) în două firi (dumneze-
iască şi omenească).
De ce este atât de important să recunoaştem două firi în Hristos? 
Recunoscând două firi în Hristos, mărturisim că El este Dumnezeu 
adevărat şi om adevărat. „Şi fiind Dumnezeu desăvârşit, se face om 
desăvârşit şi săvârşeşte cea mai mare noutate din toate noutăţile, sin-
gurul nou sub soare, prin care se arată puterea infinită a lui Dumne-
zeu. Căci ce poate fi mai mare decât ca 
Dumnezeu să se facă om? Şi Cuvântul 
s-a făcut fără schimbare trup din Duhul 
cel Sfânt şi din Maria Sfânta Pururea 
Fecioară Născătoarea de Dumnezeu”3. 
El se face mijlocitor între om şi Dum-
nezeu şi „se face supus Tatălui, prin lua-
rea firii noastre, vindecând neascultarea 
noastră şi făcându-ni-se pildă de ascul-
tare, în afară de care nu este cu putinţă 
să dobândim mântuire”4.
Unii monofiziţi, urmând rătăciţilor 
Eutihie şi Dioscor, consideră că Hris-
tos ar avea după întrupare doar fire 
dumnezeiască. În acest caz, care ar fi 
folosul întrupării? 
Alţi monofiziţi, urmând ereticului Se-
ver al Antiohiei, spun că cele două firi 
(dumnezeiască şi omenească) s-ar fi 
amestecat, rezultând o nouă fire. Dacă  
ar fi cum spun ei, această fire hibridă nu 
ar fi nici dumnezeiască, nici omenească, 
iar Hristos nu ar fi nici Dumnezeu, nici 
om. Dacă nu ar fi Dumnezeu, nu ar avea putere să ne mântuiască. 
Iar dacă prin întrupare n-ar fi devenit om, ce rost ar mai fi avut în-
truparea?

AspEcTE IsTORIcE

Sinodul al III-lea Ecumenic (Efes, 431) a condamnat erezia patriar-
hului Nestorie, numită dioprosopism sau nestorianism, care susţi-
nea că în Iisus Hristos sunt două persoane: Persoana dumnezeiască 
a Fiului lui Dumnezeu şi persoana omenească a lui Hristos. Ereticul 
Nestorie considera că Fecioara Maria nu a născut pe Fiul lui Dum-
nezeu întrupat, cum învaţă Biserica, ci a născut pe omul Hristos. 
De aceea, nu o numea Născătoare de Dumnezeu (Theotokos), ci năs-
cătoare de om (Anthropotokos) sau născătoare de Hristos (Hristoto-

3 Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, III, cap. I.
4  Ibidem.

Întemeietorul ereziei 
monofizite a fost bă-
trânul arhimandrit din 
Constantinopol, Eutihie, 
bărbat cu temeinice cu-
noștinţe biblice, care 
luptase cu mult zel con-
tra nestorianismului, 
dar nu sub ascultarea 
Sfinţilor Părinţi, ci după 
născocirile minţii sale.
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kos). Refuzând să se supună hotărârilor Sinodului, Nestorie a fost 
depus din scaunul de patriarh al Constantinopolului şi exilat.

Din opoziţie nechibzuită faţă de nestorianism, a apărut 
o altă erezie, monofizismul. Prima variantă a acestei ere-
zii este cea a lui Eutihie, erezie care afirmă că Hristos are 
o singură fire, cea dumnezeiască, aceasta absorbind cu 
totul firea omenească. Întemeietorul ereziei monofizite a 
fost bătrânul arhimandrit din Constantinopol, Eutihie, 
bărbat cu temeinice cunoştinţe biblice, care luptase cu 
mult zel contra nestorianismului, dar nu sub ascultarea 
Sfinţilor Părinţi, ci după născocirile minţii sale.
Denunţat patriarhului Flavian al Constantinopolului de 
Episcopul Eusebiu de Dorileum, Eutihie a fost chemat 
să-şi expună doctrina într-un Sinod Local din Constan-
tinopol (448).
După ce a refuzat de câteva ori să se prezinte, Eutihie a 
venit la Sinod însoţit de o mulţime de monahi şi o gardă 
militară. În timpul discuţiilor, el a mărturisit că Dom-
nul este din două firi, şi că Sfânta Fecioară este de o fi-
inţă cu noi şi din ea S-a întrupat Dumnezeul nostru. De 
aceea, unii sinodali au avut iniţial impresia că Eutihie 
este ortodox.  Prin întrebări mai precise, s-a cunoscut 
însă că el mărturiseşte că Domnul este „din două firi”, 

dar nu acceptă că este „în două firi”. În final, neavând cum să-şi mai 
ascundă rătăcirea, Eutihie a făcut următoarea mărturisire: „Mărtu-
risesc că Domnul a fost din două firi înainte de întrupare, dar după 
întrupare nu mărturisesc decât o singură fire”. 
În urma acestei mărturisiri eretice, Eutihie a fost anatematizat. 
Sentinţa de condamnare a fost semnată de 30 de episcopi şi 23 de 
egumeni. Revoltat de hotărârea de anatematizare, el a apelat la pa-
triarhul eretic Dioscor al Alexandriei (444-451), în care a găsit un 
apărător înfocat. Aşa fac ereticii când sunt condamnaţi – în loc să se 
îndrepte, se revoltă şi caută ajutor omenesc la puternicii zilei.
Pentru combaterea monofizismului, binecredincioşii împărați Mar-
cian şi Pulheria au convocat al patrulea Sfânt Sinod Ecumenic de la 
Calcedon (451), la care au participat 630 de Sfinţi Părinţi.
În şedinţa a V-a din 22 octombrie 451, luminaţi de harul Sfântului 
Duh, Sfinţii Părinţi au alcătuit următoarea mărturisire de credință: 
„Urmând aşadar Sfinţilor Părinţi, noi învăţăm într-un glas şi mărturi-
sim pe Unul şi Acelaşi Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, Însuşi desăvâr-
şit întru Dumnezeire cât şi întru omenitate, Însuşi Dumnezeu adevărat 
şi om adevărat din suflet raţional şi din trup, de-o-fiinţă cu Tatăl după 
Dumnezeire şi de-o-fiinţă cu noi după omenitate, întru toate asemenea 
nouă afară de păcat, născut din Tatăl mai înainte de veci după Dumne-

Unii spun că Hotărârile 
Sfintelor Sinoade Ecu-
menice au fost bune la 

vremea lor, dar acum nu 
mai sunt valabile, fiindcă 

s-au învechit. Oare este 
posibilă o astfel de înve-

chire? Nicidecum!
Hotărârile Sfintelor Si-
noade Ecumenice nu au 
fost luate după înţelep-
ciunea omenească. Ele 

nu sunt ca teoriile știin-
ţifice care se învechesc și 

sunt înlocuite de altele 
noi. Prin Sfinţii Părinţi 
a grăit Sfântul Duh. De 

aceea, nu este posibilă 
învechirea Hotărârilor 

Sfintelor Sinoade 
 Ecumenice.
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zeire şi, la plinirea vremii, Acelaşi născut pentru noi şi pentru a noastră 
mântuire din Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, după ome-
nitate, Unul şi Acelaşi Hristos, Fiul, Domnul, Unul Născut, cunoscân-
du-se în două firi, fără amestecare, fără schimbare, fără împărţire, fără 
despărţire, deosebirea firilor nefiind nicidecum stricată din pricina uni-
mii, ci mai degrabă păstrându-se însuşirile fiecărei firi într-o 
singură Persoană şi într-un singur Ipostas, nu împărţindu-se 
sau despărţindu-se în două feţe, ci Unul şi Acelaşi Fiu, Unul 
Născut, Dumnezeu Cuvântul, Domnul Iisus Hristos, precum 
au vestit de la început proorocii, precum El Însuşi ne-a învăţat 
despre Sine şi precum ne-a predanisit nouă Crezul Părinţilor”5.
Dumnezeu a arătat în chip minunat, la Calcedon, care este 
mărturisirea adevărată. Punându-se cele două mărturisiri 
în cinstita raclă a Sfintei Mari Muceniţe Eufimia şi pecet-
luindu-se racla, mărturisirea ortodoxă a fost găsită în mâna 
dreaptă a Sfintei (ca semn de acceptare), iar mărturisirea 
monofizită a fost găsită sub picioarele Sfintei (ca semn de 
lepădare şi călcare în picioare).
Mai târziu, patriarhul eretic Sever al Antiohiei, a născocit 
a doua variantă de monofizism, mai vicleană decât prima. 
El considera că în Hristos, cele două firi s-au amestecat, 
formând o fire compusă. 
Părintele Dumitru Stăniloae, în Introducerea la Epistolele 
hristologice ale Sfântului Maxim Mărturisitorul, scrie ur-
mătoarele despre ereticul monofizit Sever: „Scrierile anti-
monofizite (ale Sfântului Maxim – n. n.) sunt îndreptate cu 
precădere împotriva formei date acestuia (monofizismului 
–n. n.) de patriarhul monofizit al Antiohiei, Sever (+ 512). Acesta, 
urmărind înşelarea ortodocşilor, afirma că în Hristos s-au păstrat 
deosebirile dintre calităţile divine şi umane, dar continua să refuze 
admiterea a două naturi în Hristos. Sfântul Maxim arată că prin 
aceasta Sever susţine şi mai direct amestecarea firii omeneşti cu cea 
dumnezeiască într-o singură fire, care nu e nici dumnezeiască, nici 
omenească, ci ceva intermediar între ele, despărţind pe Hristos şi de 
Dumnezeu şi de oameni, deci neputând mântui pe oameni. [...] Faţă 
de afirmaţia lui Sever că Hristos are o fire compusă, Sfântul Maxim 
lămureşte că se poate vorbi de un ipostas compus al lui Hristos, dar 
nu de o «fire compusă»”6. 
În acest text, Părintele Stăniloae arată clar că patriarhul monofizit 
Sever urmărea înşelarea ortodocşilor.

5 Hotărârile Sfintelor Sinoade Ecumenice, Ed. Sfântul Nectarie, Bucureşti, 2003, p. 27. A se vedea 
Hotărârea Dogmatică de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, în Anthologhia Pigon ekklisiastikis isto-
rias, tomos A, tevhos B, Thessaloniki.
6 Părintele Dumitru Stăniloae, în Introducere la Scrieri şi epistole hristologice şi duhovniceşti,  
PSB 81, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1990, p. 7.

Dacă Hristos ar fi dintr-o 
singură fire compusă, 
și dacă este deofiinţă cu 
Tatăl, atunci va fi și Tatăl 
compus și deofiinţă cu 
trupul, lucru absurd și 
plin de toată blasfemia”.
Sfântul Maxim Mărturi-
sitorul aduce următorul 
argument: La orice fire 
compusă, componentele 
ei vin la existenţă în ace-
lași timp. La om, sufletul 
și trupul apar simultan. 
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mINcIUNILE DIN zIARUL LUmINA 

Ziarul „Lumina” numește în mod greșit adunările monofizite, „Bi-
serici Ortodoxe Orientale”: 
„Însă cercetările recente şi dialogul întreprins în a doua jumătate a seco-
lului trecut între reprezentanţii celor două grupuri au dus la concluzia că 
nu este nicio diferenţă doctrinară între Bisericile Ortodoxe Răsăritene şi 
Bisericile Ortodoxe Orientale”.
În Vestitorul Ortodoxiei din 30 noiembrie 1994, patriarhul mo-
nofizit Shenouda al III-lea numeşte „Biserica” sa „Biserica Orto-
doxă Coptă”7. Dar numărul din septembrie 1994 al Vestitorului 
Ortodoxiei, scrie la pagina 8 următoarele: „Denumirea de Bise-
rică Coptă aparţine Bisericii monofizite egiptene. Existenţa ei 

începe în anul 451, odată cu depunerea 
din treaptă a Patriarhului Alexandriei, 
Dioscor, care a refuzat să recunoască ho-
tărârile Sinodului al IV-lea Ecumenic de 
la Calcedon”. Deci în septembrie 1994 
Biserica Coptă era monofizită, iar în no-
iembrie 1994 era numită deja „Ortodo-
xă”. Prin eticheta „Ortodoxă” se încearcă 
înşelarea tuturor oamenilor care nu cu-
nosc amănuntele istorice şi teologice.
Metoda răspândirii prin mass-media a 
titulaturii de „Bise rici Ortodoxe Ori-
entale” pentru grupările monofizite, va 
induce multor oameni impresia că mo-

nofiziţii sunt ortodocşi.
Într-un articol teologic mai vechi găsim scris că „după recensămân-
tul din 1926, numărul credincioşilor copţi sau «ortodocşi» cum le 
place lor să se numească, spre deosebire de adevăraţii ortodocşi 
pe care-i numesc «melkiţi», ajunsese la 859.670”8. Deci copţii nu 
sunt ortodocşi, ci aşa le place lor să se numească.
Ziarul „Lumina” se arată de acord cu Părintele Profesor Ni-
colae Necula, care îi consideră ortodocşi pe actualii copţi 
(monofiziţi egipteni):
„Părintele profesor Nicolae D. Necula de la Facultatea de Teologie Or-
todoxă din Bucureşti a studiat în amănunt cărţile de cult ale Bisericii 
Ortodoxe Copte, scriind chiar şi teza de doctorat pe această temă. «Per-
sonal am această convingere că sunt într-adevăr ortodocşi, n-au nici o 
legătură cu monofizitismul», spune pr. Necula”.

7 Vestitorul Ortodoxiei, 30 noiembrie 1994, p.5, col 1.
8 Diacon Lector I. Pulpea, Posibilitatea întoarcerii Bisericilor monofizite la Ortodoxie. Considera-
ţii istorice şi dogmatice asupra poziţiei lor faţă de Ortodoxie, Ortodoxia, anul III nr. 4, octombrie-
decembrie 1951, p.608.

 „Cât privește cărţile de 
cult, acestea necesită o 
revizuire și reeditare a 

lor, curăţite de anateme-
le sau blestemele îndrep-

tate împotriva unor co-
rifei ai celor două familii 

de Biserici și mai ales 
din familia Bisericilor 

Vechi Orientale (mono-
fizite – n. n.), condam-

naţi și înfieraţi în Sino-
diconul care se citește în 

Duminica Ortodoxiei 
sau în slujba hirotonirii 

Episcopului ortodox”.
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Cum putem considera ortodocşi pe copţii care nu recunosc Sinodul 
al patrulea Ecumenic de la Calcedon şi minunea Sfintei Mari Mu-
ceniţe Eufimia? Cum să îi numim ortodocşi pe cei care nu acceptă 
învăţătura Sfinţilor Ioan Damaschin şi Maxim Mărturisitorul des-
pre cele două firi ale lui Hristos?
Patriarhul monofizit Shenouda al III-lea se preface că acceptă formu-
larea de la Calcedon, dar, în final, ajunge tot la monofizism. În alocuţi-
unea adresată Comisiei Teologice Mixte în 1989, la mănăstirea Amba 
Bishoy, patriarhul copţilor, Shenouda al III-lea, mărturiseşte că Domnul 
nostru Iisus Hristos „a unit Dumnezeirea Sa cu umanitatea Sa în mod 
neamestecat, neschimbat, nedespărţit, şi în urma acestei uniri tainice 

a Domnului nostru nu mai putem vorbi despre două firi”9. Deşi recu-
noaşte că unirea s-a realizat în mod neamestecat şi neschimbat, conside-
ră că în urma acestei uniri nu mai putem vorbi despre două firi. Monofi-
zismul severian al acestei mărturisiri este evident.
Patriarhul monofizit Shenouda al III-lea al copţilor a declarat în 
1979 la întâlnirea de la Chambesy: „În ceea ce priveşte Sinoadele 
Ecumenice, noi nu acceptăm decât pe primele trei […]. Noi re-
fuzăm Sinodul de la Calcedon. […]. Pot să spun foarte deschis, 
nicio Biserică din Orient nu poate să primească Sinodul de la 
Calcedon”10. 

REvIzUIRE A căRţILOR DE cULT?

Iar despre Nicolae Necula, fostul decan al Facultăţii de Teologie 
de la Bucureşti, trebuie să știm că defăimează învățătura Sfinților 

9 Cf. ibidem, p. 22.
10  Cf. Ion Grădincea, Relaţiile dintre Biserica Ortodoxă şi Bisericile Vechi Orientale din anul 
1964 până în anul 2001, Ed. Sitech, Craiova, 2004, p. 214.

După ce a refuzat de 
câteva ori să se prezinte, 
Eutihie a venit la Sinod 
însoţit de o mulţime de 
monahi și o gardă milita-
ră. În timpul discuţiilor, 
el a mărturisit că Dom-
nul este din două firi, și 
că Sfânta Fecioară este 
de o fiinţă cu noi și din ea 
S-a întrupat Dumnezeul 
nostru. De aceea, unii 
sinodali au avut iniţial 
impresia că Eutihie este 
ortodox.  Prin întrebări 
mai precise, s-a cunoscut 
însă că el mărturisește că 
Domnul este „din două 
firi”, dar nu acceptă că 
este „în două firi”
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Părinți și vrea să modifice cărțile de cult. El a declarat:
„Cât priveşte cărţile de cult, acestea necesită o revizuire şi ree-
ditare a lor, curăţite de anatemele sau blestemele îndreptate îm-
potriva unor corifei ai celor două familii de Biserici şi mai ales din 
familia Bisericilor Vechi Orientale (monofizite – n. n.), condamnaţi 
şi înfieraţi în Sinodiconul care se citeşte în Duminica Ortodoxiei sau 
în slujba hirotonirii Episcopului ortodox”11.

NEÎNţELEgERE DE TERmENI?

În ziarul „Lumina” găsim şi mărturia eretică a monofizi-
tului Talaat Takla Mourkus:
„Predicatorii, arhiereii şi Patriarhul nostru recunosc că 
dialogul între biserici a scos la iveală unitatea de doctrină, 
spune Talaat Takla Mourkus Ataas, preşedintele Asoci-
aţiei Ortodoxe Copte „Sfântul Mina” din Bucureşti. În 
toată istoria noastră am avut o concepţie ireală despre Bi-
sericile Bizantine. Aşa cum bizantinii ne numeau mono-
fiziţi, aşa şi noi îi numeam nestorieni. La aceasta s-a ajuns 
din cauza lipsei unei explicaţii ortodoxe clare. A fost o 
neînţelegere de termeni. Nu există lipsă de dumnezeire 
sau umanitate a lui Hristos în Biserica Coptă”.
Nu a fost nicio neînțelegere de termeni, fiindcă Sfinții 
Părinți nu au fost nici înșelați, nici lipsiți de pregătire teo-
logică. Același lucru îl arată și minunea Sfintei Mucenițe 
Eufimia: tomul ortodox a fost găsit în mâna dreaptă a 
Sfintei, ca semn de primire, iar tomul ereticilor a fost 
găsit sub picioarele Sfintei, ca semn de lepădare. Despre 
relevanța acestei minuni, Sfântul Paisie Aghioritul spune 

foarte clar: „Oare atâţia Sfinţi Părinţi care au fost luminaţi de Dum-
nezeu şi au trăit în aceeaşi vreme cu ei [cu monofiziţii] i-au înţeles greşit, 
şi ve nim noi acum, după atâtea veacuri, ca să-i corectăm pe Sfinţii Pă-
rinţi? Dar nici minunea Sfintei Eufimia nu o pun la socoteală? Oare şi 
ea a înţeles greşit cartea ereti cilor?”

mONOfIzIţI NEsTORIENI şI mONOfIzIţI sEvERIENI

Ziarul „Lumina” preia viclenia actualilor monofiziţi care condamnă 
monofizismul eutihian pentru a crea impresia că nu sunt monofiziţi:
„Noi suntem de acord să condamnăm ereziile nestoriană şi euti-
hiană. Noi nu separăm, nici nu divizăm natura umană de natura 
dumnezeiască în Hristos. Cele patru expresii folosite pentru a de-
scrie taina unirii ipostatice aparţin tradiţiei noastre comune (nea-
mestecat, neschimbat, neîmpărţit, nedespărţit, n.r.)”. 
Actualii copți nu sunt monofiziți eutihieni, ci sunt monofiziți seve-

11  Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, Vestitorul Ortodoxiei, 31 ianuarie 2005, p. 13, col. 3.

Sfânta Scriptură este mai 
veche decât Hotărârile 
Sfintelor Sinoade Ecu-

menice. Cei care leapădă 
Hotărârile Sfintelor 

Sinoade Ecumenice pe 
motivul vechimii, ce vor 

face cu Sfânta Scriptură?
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rieni. Monofiziţii severieni spun că Hristos are o fire compusă. 
Sfântul Ioan Damaschin spune foarte clar că „firile s-au unit unele 
cu altele fără să se schimbe şi fără să se prefacă. Firea dumnezeiască 
nu s-a îndepărtat de simplitatea ei proprie, iar firea omenească nici 
nu s-a schimbat în firea Dumnezeirii, nici n-a devenit inexistentă şi 
nici din cele două firi nu s-a făcut o singură fire compusă.
Firea compusă nu poate să fie deofiinţă cu niciuna din cele două firi 
din care a fost compusă, deoarece din naturi deosebite 
rezultă ceva deosebit. […] 
Dar dacă, după cum spun ereticii, Hristos ar fi fost după 
unire dintr-o singură fire compusă, atunci s-a schimbat 
dintr-o fire simplă într-o fire compusă şi în realitate ea 
nu mai este deofiinţă nici cu firea simplă a Tatălui nici 
cu aceea a mamei. O astfel de fire nu este compusă din 
Dumnezeire şi omenitate, nici nu este în Dumnezeire şi 
omenitate şi nu va putea fi numit nici Dumnezeu, nici 
om, ci numai Hristos. […] 
Dacă Hristos ar fi dintr-o singură fire compusă, şi dacă 
este deofiinţă cu Tatăl, atunci va fi şi Tatăl compus şi deo-
fiinţă cu trupul, lucru absurd şi plin de toată blasfemia”12.
Sfântul Maxim Mărturisitorul aduce următorul ar-
gument: La orice fire compusă, componentele ei vin la 
existenţă în acelaşi timp. La om, sufletul şi trupul apar 
simultan. Dar Cuvântul are din veşnicie fire dumneze-
iască, iar firea omenească a asumat-o la un anumit mo-
ment. Cele două firi nu sunt de aceeaşi vârstă. „N-ar îndrăzni cineva 
vreodată din cei ce ştiu să cugete binecredincios, să spună că Hristos 
este o singură fire compusă, ca nu cumva, după ce s-au hotărât să 
spună acestea, din necesitatea unei înlănţuiri naturale şi unei con-
secvenţe, să deducă mai departe că [...], sau trupul e împreună etern 
cu Cuvântul, sau Cuvântul e de aceeaşi vârstă cu trupul. Căci aceas-
ta e raţiunea oricărei firi compuse. [...] Deci nu e îngăduit celor bine-
credincioşi să spună că Hristos e o fire compusă”13.
Ziarul „Lumina” afirmă că anatematismele împotriva monofiziților 
trebuie ridicate, deoarece aceștia nu au fost vinovați de erezie:
„Ultima întrunire a fost în 1993, la Chambésy. Cu această ocazie s-a 
hotărât ridicarea anatemelor şi restabilirea unităţii eclesiale. În 1993, 
noi am semnat actul de unire definitivă cu aceste biserici, şi urma ca să 
definitivăm modalităţile de conslujire, chiar de împărtăşire şi împreună 
slujire a Sfintei Liturghii. Dar au intervenit unele semne negative din 
partea Bisericilor Ortodoxe Greceşti şi Ruseşti şi s-a amânat. Dar do-
cumentul există, fiindcă el a fost semnat de toţi reprezentanţii bisericilor 

12 Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, III, cap. III.
13 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Epistola către Ioan Cubicularul despre dreptele dogme ale lui 
Dumnezeu şi împotriva ereticului Sever, în PSB 81, p. 85-86.

„Cuvântul «Dumnezeire» 
indică firea, iar cuvântul 
«Tată» indică Ipostasa, 
după cum și «omenirea» 
(sau «omenitatea» – n. n.) 
indică firea, iar «Petru» 
indică ipostasa. Cuvântul 
«Dumnezeu» indică și 
comunul firii, dar se dă 
prin derivaţie și fiecăreia 
din Ipostase, în același fel 
și cu cuvântul «om».
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ortodoxe şi vechi orientale, spune pr. Nicolae Necula, reprezentant al 
BOR la dialog alături de Mitropolitul Antonie Plămădeală.(…)
Noi trebuie să ne reconsiderăm această atitudine şi să scoatem din 
cărţile de cult anatematismele împotriva lor, pentru că n-au fost vino-
vaţi. Ei erau naţionalişti puri, ţineau foarte mult la poporul lor”.

ÎNvEchIRE A hOTăRâRILOR sfINTELOR sINOADE?

Unii spun că Hotărârile Sfintelor Sinoade Ecumenice au fost bune 
la vremea lor, dar acum nu mai sunt valabile, fiindcă s-au învechit. 
Oare este posibilă o astfel de învechire? Nicidecum!

Hotărârile Sfintelor Sinoade Ecumeni-
ce nu au fost luate după înţelepciunea 
omenească. Ele nu sunt ca teoriile ştiin-
ţifice care se învechesc şi sunt înlocuite 
de altele noi. Prin Sfinţii Părinţi a grăit 
Sfântul Duh. De aceea, nu este posibilă 
învechirea Hotărârilor Sfintelor Sinoa-
de Ecumenice.
Sfânta Scriptură este mai veche decât Ho-
tărârile Sfintelor Sinoade Ecumenice. Cei 
care leapădă Hotărârile Sfintelor Sinoade 
Ecumenice pe motivul vechimii, ce vor 
face cu Sfânta Scriptură?
Să vedem acum ce posibilitate canonică au 
necalcedonienii de a ieşi de sub anatema.
„Propunerea ridicării anatemelor arun-

cate de Sinoadele Ecumenice asupra ereziarhilor monofiziţi şi asupra 
celor de o cugetare cu aceştia este lipsită de orice bază canonică. Ieşi-
rea de sub anatemă se realizează numai şi numai prin lepădarea ere-
ziei vizate de Sinod şi acceptarea răspicată a învăţăturii ortodoxe”14.
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Dumnezeu a arătat 
în chip minunat, la 
Calcedon, care este 
mărturisirea adevărată. 
Punându-se cele două 
mărturisiri în cinstita 
raclă a Sfintei Mari 
Muceniţe Eufimia şi 
pecetluindu-se racla, 
mărturisirea ortodoxă 
a fost găsită în mâna 
dreaptă a Sfintei (ca 
semn de acceptare), iar 
mărturisirea monofizită 
a fost găsită sub picio-
arele Sfintei (ca semn 
de lepădare şi călcare în 

picioare).
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Tuturor celor de pretutindenea, în 
Duhul Sfânt iubiţi şi doriţi fraţi ai 
noştri, sfinţiţilor Arhierei, preacucer-
nicului cler din jurul lor, şi tuturor 
ortodocşilor, fii adevăraţi ai Biseri-
cii Una, Sfântă, Sobornicească şi 
Apostolească, frăţească îmbrăţişare 
în Duhul Sfânt, şi toate cele bune şi 
de mântuire de la Dumnezeu.
Trebuia ca evanghelica propo-
vaduire, sfântă şi dumne zeiască, a 
răscumpărării noastre, de către  
toţi aşa neschimbată să se ves-
tească, şi în veci aşa curată să 

se creadă, precum au descoperit-o dumnezeieştilor şi sfinţilor săi 
Ucenici Mântuitorul nostru, Care pentru aceasta S-a deşertat pe sine, 
chip de rob luând (Filip. 2, 7), pogorându-Se din sânurile părinteşti 
şi dumnezeieşti; şi, iarăşi, mereu la fel precum aceia, făcându-se 
martori văzători şi auzitori, ca nişte trâmbiţe puternice în toată 
lumea au răsunat-o – căci în tot pământul a ieşit vestirea lor, şi la 
marginile lumii graiurile lor (Ps. 18, 4; Rom. 10, 18); şi, în sfârşit, 
aşa neatinsă, cum de obşte ne-au învăţat-o atâţia şi atât de mari 
de Dumnezeu purtători Părinţi ai Bisericii Soborniceşti, cei de la 
marginile pământului, care aceleaşi graiuri le-au repetat, şi până la noi 
în Sinoade şi fiecare în parte au învăţat. Ci precum odinioară în Eden 
începătorul răutăţii, vrăjmaşul cel înţelegător al mântuirii oamenilor, 
luând cu viclenie chip de sfetnic folositor, l-a făcut pe om călcător 
poruncii celei dumnezeieşte încunoştiinţate, tot astfel, amăgind 

DEspRE EREzIA pApIsTăşEAscă
Epistola encilcică, către ortodocşii cei de pretutin-
denea, a Bisericii celei una, sfântă, sobornicească şi 
apostolească A celor patru Patriarhi ai Răsăritului, 
la anul 1848 de la Hristos.  Răspuns la Epistola Papei 
Pius al IX-lea, Către Răsăriteni. 
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pe mulţi din când în când şi în Edenul cel înţelegător, Biserica lui 
Dumnezeu, şi unelte ale sale pe aceştia făcând, amestecând veninul 
ereziei în izvoarele cele limpezi ale învăţăturii ortodoxe, adapă pe 
mulţi nevinovaţi care vieţuiesc fără pază, neluând seama la cele ce 
s-au auzit (Evr. 2, 1) şi cele vestite de Părinţii lor (A Doua Lege 32, 
7) potrivit Evangheliei şi pururea la fel cu Dascălii cei de mai inainte; 
şi socotind neîndestulător spre mântuirea lor sufletească cuvântul cel 
grăit şi scris al Domnului şi mărturisirea Bisericii celei 
de totdeauna, urmăresc nelegiuire nouă şi înnoiri, 
ca la îmbrăcăminte, şi desfăşoară în toate chipurile 
învăţătura evanghelică cea de ei stricată.
2. De aici dar ereziile cele mult sfâşiate şi îngrozitoare, 
cu care Biserica Sobornicească, primind chiar din scu-
tecele ei toată armarea lui Dumnezeu, şi apucând şi sabia 
Duhului, care este graiul lui Dumnezeu (Efes. 6, 13-17), 
nevoită a fost să se războiască, şi împotriva tuturor a 
biruit până azi, şi va birui în toţi vecii, după toată lupta 
mai strălucită şi mai puternică arătându-se.
3. Ci din aceste erezii, unele au şi pierit cu totul, altele 
se duc, altele s-au veştejit, altele şi înfloresc mai mult ori 
mai puţin, fiind în putere până în vremea întoarcerii lor 
la Credinţă, altele iarăşi răsar, ca să-şi meargă drumul 
lor de la naştere până la pieire; că jalnice cugetări şi 
născociri fiind, de oameni jalnici, trăsnite cu anatema 
celor Şapte Sinoade a toată lumea, ca şi ei se nimicesc, 
chiar de ar mai ţine o mie de ani. Numai ortodoxia 
Bisericii Soborniceşti şi Apostoleşti, cea însufleţită de 
Cuvântul cel Viu al lui Dumnezeu, ea dăinuie veşnic, 
după nemincinoasa făgăduinţa Domnului: porţile 
iadului nu o vor birui pe dânsa (Mat. 16, 18); adică gu-
rile necinstitorilor şi ereticilor (după cum ne tâlcuiesc 
dumnezeieştii Părinţi), oricât de cutezătoare, oricât de 
uimitoare, nu vor birui dreapta învăţătură cea liniştită 
şi fără zarvă. Dar oare ce este căci calea necinstitorilor sporeşte (Ierem. 
12, 1)? Cum de se fălesc cei necredincioşi şi se ridică precum cedrii Lib-
anului (Ps. 36, 35), tulburând slujirea cea liniştită a lui Dumnezeu? 
Pricina acestui lucru este nespusă, şi Biserica, măcar că se şi roagă 
zilnic ca să lipsească de la ea boldul acesta, acest înger al satanei, aude 
de la Domnul totdeauna: Destul este ţie harul Meu, că puterea Mea în 
neputinţă se săvârşeşte (2 Cor. 12, 9). Deci cu dulceaţă se va lăuda mai 
mult în neputinţele sale, ca să locuiască în ea puterea lui Hristos (2 Cor. 
12, 9), şi cei lămuriţi să se facă arătaţi (1 Cor. 11, 19). 
4. Între aceste erezii răspândite, pentru judecăţi pe care Dumnezeu 
le ştie, pe o mare parte a pământului, a fost cândva arianismul, iar 

Şi astfel, cunoscând neîndreptarea lor 
după întâia şi a doua certare frăţească, 
lăsându-i în pace şi ocolindu-i, i-au 
lăsat la mintea lor cea îndărătnică 
(căci mai bun este războiul, decât pa-
cea care desparte de Dumnezeu, cum 
a zis cel între sfinţi Părintele nostru 
Grigorie despre arieni). 
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astăzi este şi Papistăşia, dar şi aceasta (ca şi acela, care a pierit cu totul), 
deşi este în putere acum, nu va birui până în sfârşit, ci va trece şi se va 
doborî, şi în cer va răsuna glas mare: Doborâtu-s-a (Apoc. 12, 10).

DEspRE ÎNşELăcIUNEA fILIOqUE şI ALTE ABATERI

5. Părerea cea nouă, cum că „Duhul Sfânt de la Tatăl şi de la Fiul 
purcede”, este potrivnică lămuririi hotărâtoare a Domnului nostru, 

dată cu dinadinsul pentru aceasta 
(Ioan 15, 26): care de la Tatăl purcede, 
şi potrivnică mărturisirii întregii Bi-
serici Soborniceşti, dupa cum   este 
încredinţată de cele Şapte Sinoade a 
toată lumea, rostind: care de la Tatăl 
purcede (Crez): 
i. Fiindcă înlătură singurimea cauzei 
celei Una şi felurimea obârşirii Per-
soanelor dumnezeieşti ale Fericitei 
Treimi, amândouă acestea mărturisite 
în Evanghelie.
ii. Fiindcă aduce legături felurite şi neas-
emenea între ipostasurile cele de aceeaşi 
putere şi de aceeaşi slujire vrednice, cât 
şi contopirea ori amestecarea lor.
iii. Fiindcă arată ca fiind, aşa-zicând, 
nedesăvârşită, ba chiar întunecoasă 
şi greu de priceput mărturisirea de 
până atunci a Bisericii Una, Sfântă, 
Sobornicească şi Apostolească.
iv. Fiindcă loveşte pe Sfinţii Părinţi 
de la Sinodul Întâi a toată lumea de 

la Niceea şi de la Sinodul al Doilea a toată lumea de la Constan-
tinopol, cum că adică ar fi teologhisit nedesăvârşit despre Fiul şi 
Sfântul Duh, şi ar fi trecut sub tăcere însuşirea deosebită a fiecăreia 
dintre cele două Persoane ale Dumnezeirii, măcar că era de trebuinţă 
a fi lămurite toate însuşirile lor dumnezeieşti împotriva arienilor şi 
makedonienilor. 
v. Fiindcă batjocoreşte pe Părinţii Sinodului al treilea, al patrulea, al 
cincilea, al şaselea şi al şaptelea a toată lumea, care au vestit în lume 
desăvârşit şi întreg dumnezeiescul Crez, încât şi cu înfricoşate afuris-
enii şi cu pedepse nedezlegate au oprit orice adaos sau scădere sau 
schimbare sau mutare, fie şi cu o virgulă, şi lor înşişi, şi oricăror al-
tora; ca şi cum ar trebui a fi îndreptat şi adăugit, şi prin urmare toată 
învăţătura teologhicească a Părinţilor Soborniceşti ar fi de schimbat, 
descoperindu-se parcă noi însuşiri tuturor celor trei Persoane ale 

Ci din aceste erezii, unele 
au şi pierit cu totul, altele 
se duc, altele s-au veştejit, 
altele şi înfloresc mai mult 
ori mai puţin, fiind în 
putere până în vremea în-
toarcerii lor la Credinţă, 
altele iarăşi răsar, ca să-şi 
meargă drumul lor de la 
naştere până la pieire
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Fericitei Treimi.
vi. Fiindcă s-a strecurat la început în Bisericile Apusului ca un lup 
în piele de oaie, adică nu cu însemnare de purcedere, după înţelesul 
grecesc al Evangheliei şi din Crez, ci cu însemnarea de trimitere, cum 
se apăra Papa Martin faţă de Maxim Mărturisitorul şi cum desluşea 
Anastasie Bibliotecarul lui Ioan al VIII-lea.
vii. Fiindcă arată o neînchipuită îndrăzneală, lucrând fără împuter-
nicire, şi cu silnicie măsluieşte Crezul însuşi, care este moştenire de 
obşte a Creştinătăţii.
viii. Fiindcă a adus atâtea tulburări în Biserica cea liniştită a lui Dum-
nezeu şi a dezbinat neamurile.
ix. Fiindcă a fost veştejită pe faţă de la prima sa înfăţişare, de către 
doi Papi de veşnică pomenire, Leon al III-lea şi Ioan al VIII-lea care, 
acesta din urmă, în epistola către sfântul Fotie, a pus în rând cu Iuda 
pe cei care au introdus-o întâi în dumnezeiescul Crez.
x. Fiindcă a fost osândită de multe sfinte Sinoade ale celor patru 
Patriarhi ai Răsăritului.
xi. Fiindcă a fost lovită cu afurisenie, ca o înnoire şi adăugire a Crezu-
lui, la Soborul al optulea a toată lumea, adunat la Constantinopole 
pentru împăcarea Bisericilor Răsăritene şi Apusene.
xii. Fiindcă odată intrată în Bisericile din Apus, fie a odrăslit roade 
de ruşine, fie a atras după sine curând şi alte înnoiri, cele mai multe 
potrivnice poruncilor Mântuitorului nostru celor hotărât scrise în 
Evanghelie, şi ţinute până la intrarea ei în Bisericile în care s-a furişat, 
precum: stropire în loc de botez, oprirea Sfântului Potir mirenilor, 
ridicarea uneia şi aceleiaşi pâini frânte, dar folosirea de ostii, azimă în 
loc de pâine, lăsarea din Liturghii a binecuvântării, a dumnezeieştii 
Chemări a Preasfântului Duh celui care sfinţeşte slujirea, şi părăsirea 
vechilor rânduieli apostolice ale Bisericii Soborniceşti, oprind de 
pildă ungerea cu sfântul Mir şi împărtăşirea cu Preacuratele Taine a 
pruncilor botezaţi; necăsătorirea preoţilor, infailibilitatea Papei şi so-
cotirea lui ca vicar al lui Hristos, şi celelalte, înlăturând astfel tot tipul 
vechi apostolic aproape al tuturor Tainelor şi al întregii învăţături, 
pe care-l ţinea vechea sfântă şi ortodoxă Biserică a Romei, pe atunci 
mădular preacinstit al Sfintei Biserici Soborniceşti şi Apostolice.
xiii. Fiindcă i-a împins pe teologii Apusului, apărătorii săi, neavând 
ei niciun temei în Scriptură ori la Părinţi pentru a da chip plăcut 
greşitelor învăţături înşiruite, nu numai la răstălmăcirea Scrip-
turilor, cum nu vedem la niciunul din Părinţii Sfintei Biserici 
Soborniceşti, dar şi la măsluirea scrierilor sfinte şi neatinse ale 
dumnezeieştilor Părinţi, atât răsăriteni cât şi apuseni. 
xiv. Fiindcă s-a ivit ca un lucru străin, nemaiauzit şi hulitor, chiar pen-
tru celelalte obşti creştineşti bine cunoscute, care, mai înainte de ivirea 
sa, pentru alte drepte pricini au fost înlăturate din Staulul sobornicesc.

Ci orice învăţătură greşită 
care atinge cugetarea 
Sobornicească cu privire 
la Fericita Treime şi la 
obârşiile dumnezeieşti, 
şi chiar fiinţarea Preas-
fântului Duh, este şi se 
numeşte erezie, şi cei 
care cugetă astfel, eretici, 
după hotărârea celui în-
tre sfinţi Damasie, Papă 
al Romei: „De va avea 
cineva dreaptă socotinţă 
pentru Tatăl şi Fiul, dar 
nu pentru Sfântul Duh, 
eretic este” 
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xv. Fiindcă încă nu a putut fi apărată câtuşi de puţin din Scripturi, 
sau măcar în chip raţional de la Părinţi, cu toată osârdia şi osteneala 
apărătorilor ei, în niciuna din învinuirile înşiruite. O asemenea părere 
poartă toate însemnele învăţăturii greşite ivite din firea şi în însuşirile 
ei. Ci orice învăţătură greşită care atinge cugetarea Sobornicească cu 
privire la Fericita Treime şi la obârşiile dumnezeieşti, şi chiar fiinţarea 
Preasfântului Duh, este şi se numeşte erezie, şi cei care cugetă astfel, 

eretici, după hotărârea celui între sfinţi Damasie, Papă 
al Romei: „De va avea cineva dreaptă socotinţă pen-
tru Tatăl şi Fiul, dar nu pentru Sfântul Duh, eretic 
este” (Mărturisirea credinţei soborniceşti trimisă 
de Papă Episcopului Tesalonicului). De aceea, Bi-
serica Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească, 
mergând pe urmele Sfinţilor Părinţi, atât răsăriteni 
cât şi apuseni, a mărturisit odinioară către părinţii 
noştri, şi iarăşi mărturiseşte astăzi în sinod, că noua 
părere mai sus arătată, cum că Duhul Sfânt de la 
Tatăl şi de la Fiul purcede, este în sine erezie, iar cei 
care o urmează, oricare ar fi ei, eretici sunt, potrivit cu 
sus-numita hotărâre sobornică a Preasfântului Papă 
Damasie, iar sinoadele lor eretice, şi orice părtăşie 
duhovnicească în slujire a ortodocşilor fii ai Biseri-
cii Soborniceşti cu unii ca aceia neîngăduită, dupa 
cum întăreşte şi Canonul al şaptelea de la Sinodul al 
Treilea a toată lumea.

scURT IsTORIc AL EREzIEI cATOLIcE

6. Această erezie, care a împreunat cu sine şi multă mulţime de în-
noiri, precum s-a arătat, s-a făcut cunoscută prin jumătatea veacului 
al şaptelea, la început şi tăinuindu-se, şi încă felurite însemnări având 
în ţinuturile apusene ale Europei, până ce cu încetul, furişându-se 
vreme de patru sau cinci veacuri, a covârşit vechea Ortodoxie a ace-
lor părţi prin nepăsarea Păstorilor de atunci, şi cu sprijinul Dom-
nitorilor, ducând la rătăcire puţin câte puţin nu numai Bisericile pe 
atunci încă drept-slăvitoare ale Spaniei, dar şi pe cele germanice, 
galice şi italice, a căror ortodoxie se vestea odinioară în toată lumea, 
şi cu care adeseori se sfătuiau dumnezeieştii noştri Părinţi Ata-
nasie şi Vasile cel până la cer strălucitor, şi a cărora împreună bună-
înţelegere şi lucrare cu noi până la Sinodul al Şaptelea a toată lumea 
a păzit nevătămată învăţătura Bisericii Soborniceşti şi Apostoleşti. 
Dar în urmă, prin zavistia urâtorului de bine, înnoirile privitoare la 
teologhisirea cea sănătoasă şi ortodoxă a Preasfântului Duh – a cărui 
hulire nu se va ierta oamenilor nici în veacul de acum, nici în cel ce va să 
fie, după spusa Domnului (Matei 12, 31-32) – şi prin înnoirile privi-

Trebuia ca evanghelica 
propovaduire, sfântă şi 

dumne zeiască, a răscum-
părării noastre, de către 
toţi aşa neschimbată să 

se vestească, şi în veci 
aşa curată să se creadă, 

precum au descoperit-o 
dumnezeieştilor şi 

sfinţilor săi Ucenici 
Mântuitorul nostru, 

Care pentru aceasta S-a 
deşertat pe sine, chip de 

rob luând
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toare la dumnezeieştile Taine, şi mai ales la Tai-
na cea de-lume-mântuitoare a Botezului, ca şi a 
dumnezeieştii Împărtăşanii şi a Preoţiei, ca nişte 
făpturi îngrozitoare una dupre alta urmând, au 
pus stăpânire şi peste însăşi Roma cea veche; de 
unde, luând întărire în Biserică, au primit, spre 
a se deosebi, şi numele de Papistăşie. Căci măcar 
că la început unii dintre episcopii ei, numiţi şi 
Papi, s-au rostit în chip so-
bornicesc împotriva înnoi-
rii, precum Leon al III-lea 
şi Ioan al VIII-lea, aşa cum 
am mai spus, veştejind-o 
pe faţă în toată lumea, unul 
prin acele table de argint, iar 
celălalt prin epistola sa către 
sfântul Fotie la Sinodul al 
Optulea a toată lumea şi 
prin cea către Sfendopulc-
rie prin mâna lui Metodie, 
episcopul Moraviei – cei 
mai mulţi dintre urmaşii lor, 
momiţi de privilegiile potri-
vnice soborniciei, ce decurgeau pentru dânşii din 
erezie în apăsarea Bisericilor lui Dumnezeu, şi 
găsind în ele mult folos lumesc şi „câştig mult”, 
închipuind o cârmuire monarhică în Biserica cea 
Sobornicească şi o singură-stăpânire a darurilor 
Sfântului Duh, nu numai că au schimbat după 
voie credinţa cea veche, despărţindu-se prin 
arătatele înnoiri de vechea şi primita ocârmuire 
creştinească, ci s-au silit prin nelegiuite uneltiri, 
cum ne încredinţează istoria cea adevărată, ca 
să momească de la Ortodoxie la apostazia lor 
şi celelalte patru Patriarhii, şi astfel să robească 
voilor şi poruncilor oamenilor Biserica cea 
Sobornicească.
7. Cei de fericită pomenire Înaintaşi şi Părinţi 
ai noştri de atunci, întru împreună-osteneală şi 
sfătuire, văzând călcată în picioare evanghelica 
învăţătură strămoşească, şi veşmântul cel de sus 
ţesut al Mântuitorului nostru sfâşiat de nelegi-
uite mâini, mişcaţi de părintească şi frăţească 
dragoste au plâns pierderea atâtor creştini pen-

tru care a murit Hristos, lucrând cu multă os-
ârdie şi iubitoare străduinţă, şi în sinoade şi 
îndeosebi, pentru ca, izbăvind învăţătura drept-
slăvitoare a sfintei Biserici Soborniceşti, să coasă 
împreună la loc, de vor putea, ceea ce s-a sfâşiat; 
şi ca doctori încercaţi au chibzuit laolaltă pen-
tru mântuirea mădularului suferind, îndurând 
multe supărări şi dispreţ şi prigoniri, numai ca 

să nu se despartă în bucăţi trupul lui Hristos, 
numai ca să nu se calce în picioare hotărârile 
dumnezeieştilor şi preacinstitelor Sinoade. Dar 
istoria cea nemincinoasă ne-a încredinţat de 
neînduplecata stăruinţă apuseană în rătăcire. 
Aceşti bărbaţi de fericită amintire au dovedit 
cu adevărat în această privinţă adevărul vorbe-
lor celui întru sfinţi Părintelui nostru Vasile, cel 
până la cer strălucitor, când zicea, din cercare, 
despre episcopii Apusului, şi îndeosebi despre 
Papa: Care nu cunosc adevărul, nici suferă să-l 
înveţe, certându-se cu cei care vor să le vestească 
adevărul, înşişi întărindu-se în erezia lor (Epistola 
către Eusebie al Samosatei). Şi astfel, cunoscând 
neîndreptarea lor după întâia şi a doua certare 
frăţească, lăsându-i în pace şi ocolindu-i, i-au 
lăsat la mintea lor cea îndărătnică (căci mai bun 
este războiul, decât pacea care desparte de Dum-
nezeu, cum a zis cel între sfinţi Părintele nostru 
Grigorie despre arieni). De atunci nu s-a mai  
aflat niciun fel de părtăşie duhovnicească între 
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noi şi ei; căci aceia cu mâinile lor au adâncit prăpastia dintre ei şi 
Ortodoxie.

pROzELITIsmUL BIsERIcII cATOLIcE

8. Dar pentru aceasta Papistăşia nu a încetat a tulbura Biserica cea 
liniştită a lui Dumnezeu, ci trimiţând pretutindenea aşa-numiţi 
propovăduitori, neguţători de suflete, înconjură uscatul şi marea ca 

să facă un prozelit, să înşele pe vreunul dintre 
ortodocşi, să strice învăţătura Domnului nos-
tru, să măsluiască prin adaos dumnezeiescul 
Crez al sfintei noastre Credinţe, să arate de 
prisos Botezul cel lăsat de Dumnezeu, nefolosi-
toare împărtăşirea cu Paharul Legământului, 
şi câte altele nenumărate, însuflate de dracul 
înnoirii atotîndrăznitorilor scolastici din 
Veacurile de Mijloc şi Episcopilor Romei 
celei vechi, care au cutezat toate pentru iu-
birea de stăpânire. Fericiţii noştri înaintaşi şi 
părinţi, în evlavia lor, deşi încercaţi şi prigoniţi 
în multe feluri şi în multe chipuri, dinăuntru şi 
dinafară, pe faţă şi în ascuns de către Papistăşie, 
încrezându-se în Domnul, au izbutit a izbăvi şi a 
ne învăţa şi pe noi această nepreţuită moştenire 
a părinţilor noştri, pe care şi noi, cu ajutorul 
lui Dumnezeu, o vom trece ca pe o comoară 
de mult preţ generaţiilor ce vor veni, până la 

sfârşitul veacului. Dar nu încetează până astăzi, şi nu vor înceta pen-
tru aceasta Papistaşii, a lovi dupa obiceiul lor Ortodoxia, care le este 
zilnică mustrare vie înaintea ochilor, ca unor lepădaţi de credinţa lor 
cea strămoşească. De ar fi dat Dumnezeu să îndrepte ei acele loviri 
împotriva ereziei care a năvălit asupra Apusului şi a pus stăpânire pe 
el! Cine se îndoieşte că, dacă osârdia lor în nimicirea Ortodoxiei s-ar 
fi întrebuinţat cumva în nimicirea ereziei şi a înnoirilor, după sfatu-
rile cele lui Dumnezeu plăcute ale lui Leon al III-lea şi Ioan al VIII-
lea, cei din urmă Papi ortodocşi de fericită pomenire, de mult nu ar 
mai fi rămas nici urmă din ea pe lume, şi am putea acum să spunem 
acelaşi, după făgăduinţa apostolică! Dar osârdia urmaşilor lor nu a 
fost în apărarea Credinţei Ortodoxe, precum osârdia vrednicului de 
pomenire Leon al III-lea, acum între cei fericiţi.

Molima Enciclicei către Răsăriteni a Papei Pius al IX-lea
9. Într-o oarecare măsură silniciile personale ale Papilor din urmă 
încetaseră, şi nu mai erau decât cele ale propovăduitorilor lor; 
de curând însă Papa Pius al IX-lea, care a primit episcopatul Ro-

Care nu cunosc adevărul, 
nici suferă să-l înveţe, 

certându-se cu cei care  
vor să le vestească adevă-
rul, înşişi întărindu-se în 
erezia lor (Epistola către 

Eusebie al Samosatei). Şi 
astfel, cunoscând neîn-

dreptarea lor după întâia 
şi a doua certare frăţească, 

lăsându-i în pace şi 
ocolindu-i, i-au lăsat la 

mintea lor cea îndărătnică
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mei la 1847, a dat la 6 Ianuarie acest an o Epistola Enciclică Către 
Răsăriteni, având douăsprezece file în tălmăcirea grecească, pe care 
trimişii săi au răspândit-o ca pe o molimă venită din afară înăuntrul 
Turmei noastre Ortodoxe. În această Enciclică el se adresează acelo-
ra ce în felurite vremuri şi în felurite obşti creştineşti au apostaziat şi 
au trecut la Papistăşie, fiindu-i deci prielnici, dar se îndreaptă cu di-
nadinsul şi către ortodocşi, fie direct, fie nenumindu-i; şi pomenind 
pe dumnezeieştii şi sfinţii noştri Părinţi (fila 3, r. 14-
18; fila 4, r. 19; fila 9, r. 6; şi filele 17 şi 23), îi defaimă 
în chip vădit pe aceştia, cât şi pe noi, moştenitorii 
şi urmaşii lor: pe ei ca ascultând, zice-se, de porun-
cile papistăşeşti şi de hotărârile venite de la Papi, ca 
de la arbitrii Bisericii Soborniceşti; iar pe noi ca pe 
nişte neascultători de pildele acelora şi, prin urmare, 
defăimându-ne faţă de Turma noastră cea de Dum-
nezeu încredinţată, ca pe nişte despărţiţi de Părinţii 
noştri şi nepurtători de grijă pentru datoriile noas-
tre cele sfinte şi pentru mântuirea sufletească a fi-
ilor noştri duhovniceşti. Şi hrăpind ca pe o moşie a 
sa Biserica cea Sobornicească a lui Hristos, fiindcă 
ţine, precum se laudă, Scaunul episcopal al Ferici-
tului Petru, voieşte să amăgească astfel pe cei mai 
simpli cu apostazia de la Ortodoxie, alegând drept 
temei al oricărei învăţături teologhiceşti aceste 
cuvinte cu totul de mirare (fila 10, r. 29): „nici că 
se află vreo pricină să vă împotriviţi întoarcerii la 
adevărata Biserică şi la părtăşia cu acest sfânt Scaun 
al nostru.”
10. Neîndoielnic, oricare din fraţii şi fiii noştri în 
Hristos, care cu evlavie a fost crescut şi învăţat, cu 
băgare de seamă şi cu înţelepciunea cea dată lui de 
Dumnezeu citind, va socoti că şi vorbele celui de 
acum Episcop al Romei, ca şi ale schismaticilor săi 
înaintaşi, nu sunt vorbe de pace, cum zice (fila 7, r. 
8), şi de bunăvoire, ci cuvinte de amăgire şi vicleşug, ţintind însuşi a 
se mări pe sine, după obiceiul înaintaşilor lui cei potrivnici soborn-
iciei. De aceea şi suntem încredinţaţi că, aşa cum nu s-au înşelat până 
azi, ortodocşii nu se vor înşela nici de acum înainte; căci adevărat 
este cuvântul Domnului nostru (Ioan 10, 5): După cel străin nu merg, 
ci fug de la dânsul, că nu cunosc glasul străinilor.

Căci măcar că la început unii dintre 
episcopii ei, numiţi şi Papi, s-au rostit 
în chip sobornicesc împotriva înnoirii, 
precum Leon al III-lea şi Ioan al VIII-
lea, aşa cum am mai spus, veştejind-o pe 
faţă în toată lumea, unul prin acele table 
de argint, iar celălalt prin epistola sa către 
sfântul Fotie la Sinodul al Optulea a toată 
lumea şi prin cea către Sfendopulcrie prin 
mâna lui Metodie, episcopul Moraviei
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Cu1 adâncă mâhnire şi du-
rere sufletească am fost 
înştiinţaţi de către Pre-
afericitul Arhiepiscop, în 
şedinţa Sfântului Sinod, 
care a avut loc la 4 mai 
2010, despre vizita pa-
pei pe tărâmul ortodox 
al Insulei noastre Cipru, 
cea născătoare de Sfinţi, 
vizită care se va înfăptui 
în urma chemării oficiale, 
care i-a fost trimisă papei, 
în calitate de conducător 
al statului Vatican, de către 
preşedintele Republicii 

Cipru. În cadrul Sinodului ne-am exprimat opoziţia faţă de această 
vizită şi am declarat că nu vom participa la nicio manifestare în acest 
sens, pentru că nu ne îngăduie conştiinţa să facem aceasta, de vreme 
ce papa nu este un oarecare şef politic, ci conducătorul ereziei papis-
mului. Şi aceasta pentru că papistaşii, prin alterarea adevăratei eccle-
siologii, au prefăcut Biserica Dumnezeului Celui viu din Trup al lui 
Hristos într-o „organizaţie politică pământească”, într-un organism 
şi stat lumesc cu guvernare lumească, aşa cum este Vaticanul.
Papa, exploatând ocazia acestei vizite, a cerut să i se scoată în 
evidenţă şi a doua identitate a sa, de şef religios al romano-catolicilor. 

1 Traducere din Orthodoxos Typos, 28 mai 2010, de către Ieromonah Ştefan Nuţescu, Sfântul 
Munte Athos. 
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de Mitropolitul Pavel de Kirinia
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De aceea a cerut şi şi-a asigurat în ascuns, prin serviciile sale diplo-
matice, aşa cum s-a dovedit ulterior, de aprobare, despre care abia în 
ultima vreme ne-am înştiinţat, fără să fim întrebaţi de mai înainte 
dacă suntem de acord. 
Am devenit numai ascultători ai hotărârii luate, cu care desigur nu 
am fost de acord, dar în zadar, căci toate erau deja aranjate şi din-
tru început rânduite fără ştiinţa noastră. Singurul lucru pe care l-a 
primit smerenia noastră, a fost enciclica către plinătatea cea numită 
cu numele lui Hristos, trimisă ca să prevină eventuala sminteală şi 
tulburare ce s-ar fi pricinuit în conştiinţele credincioşilor, şi care ar 
putea duce la consecinţe grave şi împotriviri neprevăzute. 
Este dureros ca susţinătorii ecumenismului să se poarte cu amabili-
tate şi diplomaţie faţă de eretici până acolo încât să se roage împreună 
cu ei, în ciuda categoricei interdicţii a Sfintelor Canoane, şi în aceeaşi 
clipă să înfrunte împotrivirile mădularelor credincioase ale Bisericii, 

care se neliniştesc de rezultatul dialogurilor teologice şi se smintesc 
văzând clerici ortodocşi având legături şi rugându-se cu diferiţi ere-
tici, cu zâmbete ironice, pline de dispreţ, ca şi cum ar fi vrăjmaşi ai 
Bisericii. 
De aceea, am fost de acord cu hotărârea de a se trimite o enciclică 
către plinătatea cea numită cu numele lui Hristos, în care să se arate 
că vizita papei s-a făcut la invitaţia preşedintelui republicii şi că pe 
toată perioada acestei vizite nu  se vor săvârşi dialoguri teologice 
şi totodată se vor arăta rătăcirile romano-catolicilor şi întreţinerea 
Uniaţiei. Din păcate, aşa cum am constatat ulterior, citind tex-
tul fasonat, care, trebuie să consemnăm şi aceasta, ne-a fost trimis 
după şase zile de la Sinod, conţinutul lui nu corespundea cu ceea 
ce exprimasem în Sinod când ne dădusem consimţământul pentru 
editarea enciclicii. Romano-catolicii s-au arătat încă o dată excelenţi 
diplomaţi. Aşa cum se vede din presă, au alcătuit în aşa fel programul 
papei, încât prin întruniri religioase, mai ales prin cea care va avea loc 
în stadionul închis din Limasol, unde vor exista romano-catolici din 

Ce bine ar fi ca papistaşii 
eretici să-şi înţeleagă 
greşelile lor, să-şi lepede 
rătăcirile lor, să se întoar că 
la Una, Sfântă, Sobor-
nicească şi Apostolească 
Biserică şi să primească 
nedespărţitul adevăr ce 
provine de la Apostoli, 
aşa cum s-a formulat în 
primele opt veacuri şi se 
păstrează până astăzi în 
Biserica Ortodoxă.
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Orientul Mijlociu, să se producă confuzie între creştinii ortodocşi 
din Cipru, care nu sunt în măsură să-i deosebească pe uniţi. Căci, 
văzându-i pe aceştia participând la ceremonie îmbrăcaţi în veşminte 
ortodoxe, cu siguranţă vor înşelaţi şi se vor sminti, considerându-
i drept clerici ortodocşi. Nu este exclus ca multe agenţii străine de 
ştiri, derutate de îmbrăcămintea exterioară a uniţilor, să transmită 
în mod greşit că este vorba despre o rugăciune comună a „tuturor 

Bisericilor Ortodoxe Răsăritene”. Este 
clară străduinţa Vaticanului de a exp-
loata ocazia şi de a-l prezenta pe papa 
drept conducător al Creştinismului şi 
al întregii lumi.
Cu acest fel de manifestări, după smer-
ita mea părere, nu sunt ajutaţi ereticii 
papistaşi să conştientizeze rătăcirea 
lor, ci se încăpăţinează să-şi menţină 
intransigenţa lor şi să rămână nemişcaţi 
în rătăcirile lor, iritând simţămintele re-
ligioase ale ortodocşilor.  
Stăruinţa noastră în păstrarea acriviei dog-
mei ortodoxe nu trebuie să fie înţeleasă 
drept fanatism sau intoleranţă religioasă. Ce 
bine ar fi ca papistaşii eretici să-şi înţeleagă 
greşelile lor, să-şi lepede rătăcirile lor, să 
se întoarcă la Una, Sfântă, Sobornicească 
şi Apostolească Biserică şi să primească 
nedespărţitul adevăr ce provine de la Apos-
toli, aşa cum s-a formulat în primele opt 
veacuri şi se păstrează până astăzi în Biseri-
ca Ortodoxă.
Argumentul că această vizită va ajuta 
în rezolvarea cauzei cipriote, va pricinui 
numai durere şi alte mari probleme. Cei 

care stăpânesc să ia aminte să nu intervină în subiectele Credinţei 
Ortodoxe şi să nu constrângă pentru a se face cedări, chipurile, pen-
tru interese naţionale, pentru că singurul lucru pe care îl vor reuşi 
este că ne va părăsi Dumnezeiescul Har, cu consecinţe exact con-
trare celor pe care le urmărim. „Nu vă nădăjduiţi spre boieri, spre fiii 
oamenilor, întru care nu este mântuire”(Ps.145:3), spune în acest sens 
Scriptura. De fiecare dată când ortodocşii i-au implorat pe papistaşi, 
amestecând desigur subiectele credinţei cu politica, ca să primească, 
chipurile, ajutorul şi protecţia papală, a rezultat consecinţa contrară. 
Toţi cei care se hrănesc cu falsul simţământ şi cultivă, şi în poporul 
credincios, ideea că prin ajutorul ereticilor se vor rezolva problemele 

Singurul lucru pe care l-a 
primit smerenia noastră, 

a fost enciclica către 
plinătatea cea numită cu 

numele lui Hristos
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contemporane sociale sau naţionale şi că prin criterii lumeşti se va 
realiza mult dorita unitate între ortodocşi şi membrii altor confesi-
uni, să aibă în vedere că papa consideră aşa numita unire cu Biserica 
Ortodoxă instaurarea instituţiei papale în Răsărit şi supunerea tu-
turor ortodocşilor, care se vor intra sub jurisdicţia lui ca uniţi. Is-
toria ne învaţă că papa niciodată nu a alergat în ajutorul ortodocşilor. 
Împărtăşim neliniştea pentru viitorul mult încercatei noastre insule, 

însă cu smerenie mărturisesc că reabilitarea Ciprului nu va veni prin 
încurajarea sincretismului religios contemporan, ci cu ajutorul atot-
puternicului Dumnezeu, aşa cum s-a dovedit în repetate rânduri în 
decursul istoriei.
Pretenţia imediată a papei este primirea sa ca şef religios mondial al 
tuturor creştinilor iar apoi, recunoaşterea sa ca şef al tuturor religi-
ilor. Invocarea cuvintelor Domnului: „Ca toţi să fie una”(Ioan 17:21), 
în susţinerea deschiderilor ecumenice nu are bază teologică, dacă nu 
se bazează pe „unitatea Credinţei şi împărtăşirea Duhului Sfânt”, pen-
tru că răstălmăceşte condiţiile pe care le-a pus Hristos: „Precum şi 
Noi una suntem” (In. 17:22). Biserica Ortodoxă niciodată nu a înce-
tat să se roage multmilostivului Dumnezeu „pentru unirea tuturor”. 
Trezvia minţii curate şi rugăciunea neîncetată sunt cele care atrag 
Harul Preasfântului Duh şi ajută participarea la Harul necreat al lui 
Dumnezeu, iar nu tehnicile de comunicare şi relaţii publice. 
Fie ca Domnul să ne lumineze pe toţi, ca să „drept-învăţăm cuvântul 
adevărului Său”.

În cadrul Sinodului 
ne-am exprimat opoziţia 
faţă de această vizită 
şi am declarat că nu 
vom participa la nicio 
manifestare în acest sens, 
pentru că nu ne îngăduie 
conştiinţa să facem 
aceasta, de vreme ce papa 
nu este un oarecare şef 
politic, ci conducătorul 
ereziei papismului. 
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De câţiva ani, de când inter-
netul a luat amploare, constat, 
în mod paradoxal, o stăvilire 
a propovăduirii. Acest fapt se 
datorează tocmai vitezei şi ariei 
mari de acoperire a cuvintelor 
scrise pe un blog. Mi-a venit 
cândva în minte, la o conferinţă, 
gândul că atunci când s-a in-
ventat microfonul s-a rupt şi 
legătura dintre predicator şi cei 
ce-l ascultă. Cred că un predica-
tor trebuie să aibă atâţia oameni 
în faţă câţi să-l audă cu voce 
naturală. Din moment ce vocea a 
putut răsuna peste zeci de mii de 

oameni, lucrurile au devenit incontrolabile. Cu atâta mai mult când 
vocea, imaginea sau cuvântul scris, se pot răsfrânge asupra a sute de 
mii şi chiar milioane de oameni din diferite locuri ale globului.
Cei care şi-au propus să înţeleagă propovăduirea în duhul pe care ni 
L-a lăsat Hristos, vor fi descoperit că, de pildă, acelaşi Apostol Pavel 
vorbeşte diferit evreilor, diferit romanilor, diferit elinilor. Evreilor le 
vorbeşte cu multe citate din Vechiul Testament, romanilor le vorbeşte 
lăudându-i înainte de a-i mustra, ca unor imperialişti ce erau, iar 
grecilor le vorbeşte cu citate din poeţii vremii. Cu alte cuvinte, cum 
însuşi Apostolul neamurilor şi-a definit lucrarea „pentru toţi toate 
m-am făcut, ca măcar pe cineva să mântuiesc”. Şi niciodată, nimeni, 
nici chiar Sfântul Pavel, denumit de Sfântul Ioan Gură de Aur „cel 
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mai mare om pe care l-a avut Biserică şi cum nu va avea un altul”, nu 
s-a încumetat să vorbească tuturor la fel, motiv pentru care a şi iscat 
multe neînţelegeri pe care încearcă să le îndreptăţească în epistolele sale.
Înţelepciunea, Cuvântul şi Puterea lui Dumnezeu, Domnul nostru 
Iisus Hristos, nu în zadar vorbea uneori atât de ascuns, adică în pilde, 
iar atunci când era rugat de ucenici să fie mai limpede, să le explice 
înţelesul pildelor, le răspundea: „Cine are urechi de auzit, să audă!” 
Uneori însă le tâlcuia cele zise în faţa mulţimii, 
dar numai după ce rămâneau deosebi. Întrebarea 
firească ar fi: de ce le mai vorbea mulţimilor de 
vreme ce înţelesul celor spuse îl lămurea doar 
ucenicilor atunci când rămâneau singuri? Tocmai 
pentru că există lucruri, pe care noi le numim de 
taină, care oricum nu ar fi înţelese de mulţime, 
deoarece au nevoie de luminarea Duhului Sfânt.
În această împrejurare, când propovăduitorul 
nu mai ştie cui se adresează, sau ştie dar este 
conştient că cele zise unora vor fi citite/auz-
ite şi de alţii, este cu neputinţă să nu stârneşti 
neînţelegeri şi chiar sminteli. Iată de ce inter-
netul este ca o sabie cu două ascuţişuri, pe de o 
parte îţi dă posibilitatea să vorbeşti „în adunare 
mare”, cum spunea Prorocul David, iar pe de altă 
parte iscă şi răspândeşte degrabă smintelile şi 
înţelegerile greşite ale oamenilor de multe feluri 
şi diferite măsuri duhovniceşti şi intelectuale.
Pe de altă parte, propovăduirea tradiţională, faţă către faţă, devine tot 
mai anevoioasă din pricina presiunilor politice. Preoţii nu mai pot 
rosti de pe amvon adevărurile credinţei Ortodoxe, considerate din 
ce în ce mai „incorectă politic”, iar cei câţiva mari duhovnici rămaşi 
în viaţă sunt marginalizaţi, fiindu-le blocat accesul la televiziunea, 
radioul şi gazetele Patriarhiei.
Singura cale de a te face înţeles şi de a înţelege rămâne dragostea. 
Nu ne va ajuta nici mintea ascuţită dăruită unuia sau altuia de bunul 
Dumnezeu, nici multa pricepere dobândită prin citirea cărţilor. În 
această vreme mulţi se vor rătăci de la adevăr, tocmai din pricina 
înmulţirii cuvintelor, tocmai dintre cei care le scriu şi le vorbesc. Şi 
doar cei care vor lua totul cu dragoste, purtând sarcina celuilalt şi 
bolind pentru întregimea Bisericii împreună cu mădularele vătămate, 
se vor face trâmbiţe ale lui Hristos şi se vor mântui pe sine şi pe alţii.

Atunci când s-a inventat 
microfonul s-a rupt şi 
legătura dintre predica-
tor şi cei ce-l ascultă. 
Cred că un predicator 
trebuie să aibă atâţia oa-
meni în faţă câţi să-l audă 
cu voce naturală. Din 
moment ce vocea a putut 
răsuna peste zeci de mii 
de oameni, lucrurile au 
devenit incontrolabile

Copyright Fundația 

Justin Pârvu



50  A T I T U D I N I

Un fost angajat guvernamen-
tal a dat publicității un film, în 
care se vede clar cum avioanele 
sunt folosite pentru a împrăștia 
în atmosferă CHEMTRAILS. 
Nu este vorba de emisia normală 
de la motoarele jet – aceste dâre 
dispar de pe cer în aproxima-
tiv un minut; în schimb aceste 
CHEMTRAILS rămân cu 

orele și chiar cu zilele, formând niște nori lunguieți, care provin din 
extinderea acestor dâre lăsate de avioane. Filmul poate fi vizionat pe 
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/25579/Ex_Govern-
ment_Employee_talk
Meteorologii germani au descoperit că aceste CHEMTRAILS pe 
cer, fiind radio-reflectorizante, produc anomalii la instalațiile radar 
(așa le-au și descoperit). Astfel că Asociația Meteorologilor a dat în 
judecată departamentul armatei germane pentru a se cere dezvăluiri 
oficiale asupra acestui program secret. Amănunte se găsesc pe http://
www.youtube.com/watch?v=51FcITBszj8
Interiorul unui avion care transportă CHEMTRAILS poate fi văzut 
pe http://www.abovetopsecret.com/forum/thread332326/pg1
Mai multe analize de laborator au identificat compoziția CHEM-
TRAILS: aluminiu, oxid de aluminiu, bariu, compuși cancerigeni pe 
bază de zinc și cadmiu, enzime utilizate în laboratoarele de genetică, 
germeni patogeni (Pseudomonas Aeruginosa, Pseudomonas Flore-
scens, Bacillus Amyloliquefaciens, fungi, enterobacterii și alți micro-
bi care produc boli de inimă, meningite, tulburări respiratorii și gas-
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trointestinale). Apariția CHEMTRAILS este 
asociată cu creșterea numărului de îmbolnăviri, 
cele mai dese simptome fiind: durere de cap, 
amețeală, dezorientare, stări depresive, anxietate, 
hemoragii nazale, tuse cu expectorație, tulburări 
respiratorii și gastrointestinale1.
CHEMTRAILS produc depășirea enormă a 
nivelelor maxime admise de poluanți: aluminiul 
depășește de 6400 de ori nivelul maxim admis, 
bariul depășește de 278 de ori nivelul maxim ad-
mis, cuprul de 28 de ori, zincul de 593 de ori, 
cadmiul de 126 de ori, cromul de 282 de ori, ni-
chelul de 169 de ori2.
Boala Morgellons este un sindrom relativ nou, 
asociat cu CHEMTRAILS. Primele cercetări 
asupra acestei boli au început în anul 2001. 
Nici până astăzi nu se cunosc exact cauzele și 
nu se poate stabili un tratament. De fapt, nici 
nu se știe precis ce este. Simptomele bolii sunt: 
somnolență, dureri musculare, erupții cutanate, 
mâncărimi ale pielii, senzația că pe sub piele se 
mișcă insecte. În leziunile pielii au fost descope-
rite fibre microscopice neobișnuite. Specialiștii 
sistemului oficial fac tot posibilul să-i convingă 
pe bolnavi că totul se petrece în mintea lor. Iar 
despre fibrele neobișnuite, spun că ar proveni 
din praful din cameră3.
Mulți oamenii de știință care au avut curajul să 
cerceteze bolile provocate de CHEMTRAILS 
sau alte acțiuni distructive ale sistemului oficial, 
au fost eliminați rând pe rând.
Pe http://www.rense.com/general62/list.htm gă-
sim o listă de specialiști în microbiologie și alți oa-
meni de știință care au murit în condiții suspecte…

cE sE pOATE fAcE ÎN AcEsTE cONDIțII?

Să ne străduim să viețuim în dreapta Credință 
și în curăție, știind că sfârșitul vieții noas-
tre pământești se apropie! Să nu ne temem de 
cei care ucid trupul, că sufletului nu-i pot face 
nimic! Să păstrăm și să mărturisim dreapta 

1  http://www.mayanmajix.com/art2152.html
2  http://www.rense.com/general82/chemit.htm
3 http://www.morgellonspictures.org/morgellons-pictures/

Credință cu prețul vieții noastre pământești, ca 
să fim împreună cu Sfinții Mărturisitori și Mu-
cenici în fericirea cea veșnică! Amin.

BIBLIOgRAfIE

http://www.youtube.com/watch?v=H-uSqZbEiJk

(imagini chemtrails, compoziţie şi boli provocate)

http://imageevent.com/firesat/strangedaysstrangeskies

(imagini chemtrails, compoziţie şi boli provocate)

http://www.youtube.com/watch?v=pMpTdV9_mLI  

(video: imagini chemtrails, compoziţie şi boli provocate)

http://www.youtube.com/watch?v=ybLl5bmGjQ8

(filmare cu avioane care pulverizează chemtrails)

http://www.youtube.com/watch?v=TGsGYKpQIl0

(chemtrails vizualizate cu infraroşii)

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread332326/pg1

(interiorul unui avion cu containere chemtrails)

http://www.abovetopsecret.com/book/chemtrails

(un foarte bun dosar digital despre chemtrails)

http://www.rense.com/general62/list.htm

(listă cu microbiologi şi alţi oameni de ştiinţă care au murit în 

condiţii suspecte...)

http://www.morgellons.org/

(informaţii medicale foarte folositoare)
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Ceea1 ce a mustrat mai mult 
şi a înfierat cu tărie Hristos 
în vremea lucrării Sale 
pământeşti a fost făţărnicia. 
Şi pe bună dreptate, pentru 
că făţărnicia, după Sfântul 
Grigorie Teologul, este atât 
de vicleană şi primejdioasă 
în societate, precum stânca 
din mare în care se izbeşte 
corabia şi se scufundă. 
Făţărnicia, după Sfântul 
Grigorie, este rodul invidiei. 
Astfel, făţarnicii, „atunci 
când au mânia în adânc şi îşi 
arată dragostea răspândită la 

suprafaţă, aşa cum stâncile sunt acoperite de apă, o vătămare neaşteptată 
pricinuiesc celor care nu se păzesc”2.
Făţărnicia este un mare rău pentru om, dar acest rău devine şi mai 
mare atunci când omul este religios, este om al Bisericii, şi mai ales 
cleric. Aşa erau cărturarii şi fariseii din vremea lui Hristos, oameni 
invidioşi şi răutăcioşi, care se străduiau să pară buni şi sfinţi în ochii 
oamenilor, dar în realitate erau morminte văruite, aşa cum i-a numit 
Hristos, plini „de oasele morţilor şi de toată necurăţia”3. 
Fiecare epocă are fariseii ei, dintre care mulţi, aşa cum am spus, se află 

1 Tradus din Orthodoxos Typos, 14 Mai 2010, de către Ierom. Ştefan Nuţescu, Sfântul Munte Athos.
2  Despre invidie, PSB 6, 154. PG 31, 385 B.
3  Matei 23, 27.
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în sânul Bisericii şi sunt teologi, propovăduitori 
ai Evangheliei, preoţi şi episcopi care ţin în 
mâinile lor Sfântul Potir. Da, din nefericire, 
există şi episcopi. Dar să nu ne smintim. Între 
cei doisprezece Apostoli nu a fost şi un făţarnic 
şi trădător al apostoliei lui şi, prin aceasta, chiar 
şi al Învăţătorului lui? Ce lucru mai firesc este 
ca printre miile de clerici ai fiecărei epoci să se 
găsească şi mulţi urmaşi ai nevrednicului ucenic 
şi apostol? 

cARAcTERIsTIcILE EpIscOpULUI făţARNIc

Cu cât este mai mare vrednicia episcopului 
făţarnic, cu atât mai mare este şi răul pe care 
făţărnicia sa îl pricinuieşte Bisericii. Treapta cea 
mai înaltă a preoţiei este cea a episcopului. Şi cel 
mai mare rău în cadrul Bisericii şi, în general, 
în societate îl pricinuieşte episcopul făţarnic. 
Episcopi făţarnici au existat întotdeauna, 
chiar şi în epoca marilor Părinţi ai Bisericii, 
secolul IV, care este considerat „veacul de aur” 
al Creştinismului. Atât de mare era făţărnicia 
episcopilor în acea vreme, încât s-a îndeletnicit 
cu descrierea ei şi Sfântul Grigorie Teologul, 
scriind o poezie specială despre ea.
O redăm aici spre folosul cititorilor.

„Există, da, şi unii mai vrednici de milă, 
nenorociţi, de care ne depărtăm,  

care-şi schimbă ideile după împrejurările vieţii  
şi după legile vremurilor;

care se clatină în credinţă şi nu cinstesc cele  
ale lui Dumnezeu.

Nestatornici în cuvânt, care dau înapoi, sau 
ramuri care se rup;

linguşitori ai femeilor, otrăvuri plăcute  
pentru leii neputincioşi, 

iar pentru cei puternici, câini care ling.
Vânători isteţi ai tuturor meselor bogate, 
care bat adeseori la uşile celor puternici,  

iar nu la ale celor înţelepţi.
Cinstesc ceea ce mulţumeşte pe alţii,  

iar nu ceea ce le este de folos,
ca să-i facă răi şi pe cei de aproape ai lor”4.

4  Sfântul Grigorie Teologul, Poezia 12, La sine şi despre episcopi, 

Câtă asemănare cu vremea noastră! Pentru că 
şi în vremurile noastre există episcopi făţarnici. 
Pe cei mai mulţi îi găsim în cetele ecumeniştilor. 
Căci acolo unde se află ecumenist, există şi 
făţărnicie, iar unde se află făţărnicie, acolo este, 
după toată probabilitatea, şi ecumenistul. 
Făţărnicia ecumeniştilor este atât de mare şi 
pricinuieşte o atât de mare vătămare Bisericii, 
încât dacă ar fi venit iarăşi Hristos ca să 
propovăduiască pe pământ, ar fi mustrat-o şi 
ar fi condamnat-o mai cu tărie, decât pe cea a 
cărturarilor şi fariseilor. Şi iată ce ar fi spus:

hRIsTOs căTRE EcUmENIşTI 
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, căci construiţi în 
oraşe biserici măreţe, însă prin smintelile voastre 
distrugeţi credinţa din inimile credincioşilor!
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, căci îi prăznuiţi 
pe Sfinţi în sărbătorile voastre, însă îi necinstiţi 
prin faptele voastre!
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, căci vorbiţi despre 
dragoste şi unire cu ereticii, însă pe ortodocşi îi 
urâţi şi îi prigoniţi!
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, care vorbiţi peste 
tot, zi şi noapte, despre dragoste, care ridicaţi 
în slăvi dragostea Tatălui Meu, însă lepădaţi 
dreptatea şi judecata Lui; care aţi şters cuvintele: 
păcat, urgie a lui Dumnezeu, iad şi pocăinţă din 
vocabularul vostru, ca să plăceţi oamenilor!
Povăţuitori orbi, care umblaţi în întunericul 

EPE 10, 190, BEPES 62, 97, PG 37, 1190-1191. 

Vai vouă, ecumeniști făţarnici, că îl afurisiţi 
pe robul Meu, apărătorul Numelui Meu, 
judecându-l fără drept de a se apăra. Căci aţi 
spus în sinea voastră: De partea noastră este 
puterea legii dreptăţii. Veniţi să-l afurisim 
pe acesta, pentru că nu ne este folositor și se 
împotrivește lucrurilor noastre și ne impută 
nouă încălcările legii; greu ne este chiar și 
a-l vedea.
Nedrepţilor și nelegiuiţilor! Nu știaţi că 
blestemul aruncat pe nedrept și care nu află 
loc, se întoarce la cel care l-a aruncat?
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ecumenismului şi consideraţi că lumea este lumină, care vă numiţi 
pe voi înşivă teologi, însă lepădaţi teologia ortodoxă!
Slugi viclene şi nevrednice! Nu ştiaţi că „sluga aceea care a ştiut voia 
stăpânului şi nu s-a pregătit, nici nu a făcut voia lui, va fi bătută mai 
mult”5?
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, care desfiinţaţi Canoanele Bisericii şi 
vă rugaţi cu ereticii împotriva legii lui Dumnezeu.

Nebuni şi orbi! Nu vedeţi căci cu cât vă rugaţi 
mai mult cu ei, cu atât mai mult se depărtează 
de adevărul Meu? 
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că pretindeţi 
ascultare oarbă de la poporul Meu pentru 
împlinirea poruncilor voastre nedrepte şi 
potrivnice lui Dumnezeu, iar voi daţi cu copita 
ca măgarii la voia Tatălui Meu!
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că părăsiţi oile 
Mele şi îi îmbrăţişaţi pe lupi!
Păstori necredincioşi şi năimiţi, care stricaţi 
via Mea şi întinaţi partea Mea cu întinăciunea 
ecumenistă, care daţi partea Mea cea dorită în 
pustiul neumblat al pan-religiei antihristului! 
Cum veţi scăpa de Judecata ce va să fie?
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că aţi numit 

ereziile Biserici, făcându-le asemenea cu Sfânta şi neprihănita Mea 
Biserică, pe care am câştigat-o cu Sângele Meu!
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că organizaţi conferinţe împotriva sectelor 
şi ereziilor noi, dar conlucraţi în chip minunat cu cele vechi, condamnate 
de Sfinţii Părinţi!
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că închideţi oamenilor Împărăţia 
Cerurilor; voi nu intraţi, dar nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi. Îi înşelaţi 
pe eterodocşi cu înşelare jalnică numind Biserici adunările lor satanice şi 
asigurându-i că sunt botezaţi şi merg pe calea cea bună şi sigură.
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că pregătiţi Sinod sfânt şi mare, nu ca 
să daţi, aşa cum spuneţi, mărturia ortodoxă în lume, ci ca să desfiinţaţi 
poruncile Mele!
 Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că vă îngrijiţi şi vă preocupaţi de mediul 
înconjurător (natural), în loc de cel duhovnicesc, adică de pădurile 
pământului, care sunt mistuite de foc din pricina fărădelegilor ce se 
săvârşesc pe el (pământ), iar nu de sufletele oamenilor, care trebuie să 
moştenească Împărăţia Cerurilor; de dobitoace, de zburătoare şi de cele 
dispărute, mai degrabă decât de embrionii umani ucişi în chip înfricoşător 
prin  avorturi. Câini fără de glas, care nu latră, adormiţi în paturi, cărora 
le place să trândăvească, încăpăţânându-se să nu mustre genocidul acesta! 

5 Luca 12, 47.

Cu cât este mai mare 
vrednicia episcopului 

făţarnic, cu atât mai 
mare este și răul pe 
care făţărnicia sa îl 

pricinuiește Bisericii. 
Treapta cea mai înaltă 

a preoţiei este cea a 
episcopului. Și cel mai 

mare rău în cadrul 
Bisericii și, în general, în 

societate îl pricinuiește 
episcopul făţarnic. 

Episcopi făţarnici au 
existat întotdeauna, 

chiar și în epoca marilor 
Părinţi ai Bisericii, 

secolul IV, care este 
considerat „veacul de 

aur” al Creștinismului
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Vai vouă, ecumenişti făţarnici, care vă făţărniciţi că sprijiniţi drepturile 
omului în parlamentele statelor, însă îi afurisiţi fără justificare pe cei care 
vă mustră fărădelegile voastre! 
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că îl afurisiţi pe robul Meu, apărătorul 
Numelui Meu, judecându-l fără drept de a se apăra. Căci aţi spus în sinea 
voastră: De partea noastră este puterea legii dreptăţii. Veniţi să-l afurisim 
pe acesta, pentru că nu ne este folositor şi se împotriveşte lucrurilor 
noastre şi ne impută nouă încălcările legii; 
greu ne este chiar şi a-l vedea.
Nedrepţilor şi nelegiuiţilor! Nu ştiaţi că 
blestemul aruncat pe nedrept şi care nu 
află loc, se întoarce la cel care l-a aruncat?
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că 
dăruiţi oamenilor Coranul în loc de 
Evanghelia Mea, şi îl mai numiţi şi 
sfânt! Dacă credeţi despre Coran că este 
sfânt, atunci vă lepădaţi de Mine şi de 
Evanghelia Mea. Iar dacă nu credeţi că 
este rătăcire şi minciună, dar îl numiţi 
sfânt ca să plăceţi celor de alte credinţe 
şi celor care primesc darul făţărniciei 
voastre, vă amăgiţi şi dragoste nu aveţi 
întru voi.
S-au pocăit cărturarii şi fariseii după 
acele înfricoşate «Vai»-uri pe care 
le-a rostit Hristos împotriva lor? Din 
păcate, nu. În loc să se pocăiască, „s-au 
sfătuit ca să-L prindă pe Iisus, cu vicleşug, 
şi să-L ucidă”6. 
Se vor pocăi ecumeniştii în urma mustrării făcută împotriva lor? 
Dacă l-am fi întrebat pe Sfântul Vasile cel Mare, ne-ar fi răspuns: 
„Nici etiopeanul nu-şi schimbă pielea, nici leopardul culorile sale, 
nici cel întărit în dogme strâmbe nu este cu putinţă să se întoarcă de 
la răul ereziei”7.
Suntem îndreptăţiţi ca noi, astăzi, să fim mai optimişti decât 
luminătorul cel mare care luminează din Cer, Vasilie din Cezareea, 
când aceea, pe care sunt chemaţi ecumeniştii să o renege, este nu o 
erezie, ci panerezie?

6  Matei 26, 4.
7 Epistola 120, Lui Teodot, episcopul Nicopolei, EPE 2, 132 PG 32, 564 B.

Ceea ce a mustrat mai mult și a înfierat cu tărie 
Hristos în vremea lucrării Sale pământești a fost 
făţărnicia. Și pe bună dreptate, pentru că făţărnicia, 
după Sfântul Grigorie Teologul, este atât de vicleană 
și primejdioasă în societate, precum stânca din mare 
în care se izbește corabia și se scufundă. Făţărnicia, 
după Sfântul Grigorie, este rodul invidiei.
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Părinte, cu durere observăm 
că România nu mai are 
puterea şi valoarea de 
altădată, pentru că ea nu 
face decât să execute ordinele 
marilor puteri ce conduc 
întreaga omenire, fără să se 
mai opună câtuşi de puţin 
şi se acceptă nişte măsuri 
împotriva României, în 
defavoarea noastră, atât 
material cât şi spiritual. 
Credeţi că mai există o 
Românie liberă?

România azi nu mai 
există decât cu numele, şi nu numai România, de altfel. Realitatea 
popoarelor nu mai este controlată de ele însele, ci ele sunt conduse de 
centrul european. Nu se poate vorbi despre o Românie liberă pentru 
că guvernul României este condus de marile puteri care stau ascunse 
în spatele Uniunii Europene sau al altor uniuni internaţionale. 
Democraţia nu există în realitate, ea este numai în aparenţă şi ne dă 
nouă impresia că suntem liberi. A rămas doar o rezistenţă formală a 
naţiunilor, astfel încât să le mai poţi numi România, Bulgaria, Serbia. 
Realitatea este doar în mâinile comitetului central care dirijează toată 
viaţa popoarelor. Este o evidentă înăbuşire a voinţei popoarelor şi o 
tendinţă evidentă de amestecare a neamurilor, ca oamenii să nu îşi mai 
recunoască mai întâi identitatea ca neam, iar mai apoi identitatea ca 
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IU

RUgAţI-vă, RUgAţI-vă  
să NU căDEţI ÎN IspITA ÎNşELăRII!
INTERvIU cU păRINTELE JUsTIN pâRvU
interviu realizat de Monahia Fotini, 5 iunie 2010
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om, creaţie a lui Dumnezeu. Nu vedeţi experimentele americanilor, 
că iau un grup de copii dintr-o ţară şi îi pun să înveţe în altă ţară, 
ca să amestece culturile şi obiceiurile natale? Pe ei nu îi interesează 
pacea şi bunăstarea popoarelor, asta e numai o teorie goală pentru 
prostimea asta a lumii. Naţiunile, la ora actuală, sunt descompuse.

Şi cei care nu cred în această falsitate a păcii lor cum să se opună?
Nu ai cum te opune. Dacă te revolţi şi ieşi în stradă împotriva lor, 
tot jocul lor îl faci. Majoritatea revoltelor de azi ori sunt manevrate 
tot de ei, ori au grijă ei să îşi infiltreze oamenii lor ca să le deturneze 
rostul. Şi nici nu ştim de fapt împotriva cui ne răzvrătim şi protestăm. 
Noi avem impresia că Europa are un sistem democratic la bază, 
dar Europa este tot sovietizată, o Europă sovietică. Este acelaşi 
mare lagăr sovietic al Moscovei decât cu altă şapcă, iar dincolo, în 
Occident, avem de-a face cu lagărul capitalismului. În aparenţă, între 
ruşi şi americani pare a fi o diferenţă politică şi economică, dar în 
spatele lor este un singur stăpân, care atunci când îşi va desăvârşi 
puterea asupra tuturor statelor, se va încorona drept conducătorul 
lumii şi nu va fi altul decât marele antihrist. Această putere dirijează 
şi controlează totul până la preţul unei pâini, totul e controlat. De 
aceea şi vor să pună aceste cipuri electronice, ca să te controleze şi pe 
tine, nu numai pâinea pe care o mănânci.

Am citit că unele state europene se opun implementării cipurilor în actele 
de identitate. Credeţi că atunci când ţara aceasta va îmbrăţişa toate 
principiile sistemului antihristic, pentru că practic noi suntem o ţară uşor 
de manevrat, neînsemnată economic,  - credeţi că e bine să fugim în altă 
cetate care să ne dea posibilitatea să alegem legea lui Dumnezeu?
Dar unde să fugi? Este şi asta o altă înşelătorie de a lor, de a se opune 
chipurile actelor biometrice, dar până la urmă tot le vor introduce. 
Să nu cumva să fugi de aici de urs şi să dai dincolo de mama ursului. 
Fac şi ei aşa, un fel de propagandă ca să apară că sunt în viaţa politică 
altceva decât sunt de fapt. La ora actuală nu trebuie să ne mai 
încredem în niciun sistem politic sau economic. Nu, să nu ne facem 
iluzii deşarte. Unde să te duci? Că tot lagăr e peste tot, doar că pare 
că e mai bun, dar e aceeaşi amărăciune. 

Vedeţi aproape un eventual război?
Este posibil, după cum se derulează evenimentele. Şi, pe de altă parte, 
este aproape şi sfârşitul acesta al lumii şi trebuie să se împlinească 
toate prorociile Apocalipsei. De aceea ei cumva se şi grăbesc şi 
vor să diminueze numărul acesta al consumatorilor, ca să îi poată 
stăpâni mai uşor. Vor veni vremuri grele – nu ai să poţi să mai iei 
un medicament, o bucată de pâine, şi comunicarea şi întrajutorarea 

Astăzi mi se pare că nepă-
sarea este cel mai greu 
păcat.  Nu mai simţim 
nimic la  rugăciune, nu 
avem la crimi de pocăinţă. 
Vor veni vremuri în care 
numai cei ce vor simţi 
harul lui Dumnezeu vor 
putea distinge binele de 
rău. Cu mintea omenească 
va fi cu neputinţă de ales 
între bine și rău. Vor fi 
mari înșelări și numai 
harul lui Dumnezeu ne va 
putea izbăvi de ele.
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dintre noi va fi cu anevoie  de făcut. Se va face, şi asta deja s-a început, 
uciderea omului la nivel oficial, prin otrăvurile care ni le introduc în 
mâncare, prin otrăvurile ce ni le introduc în aerul ce-l respirăm, prin 
otrăvurile din vaccinuri – toate se fac la nivel oficial. Iar noi le luăm 
pe toate de bune, pentru că aşa spune ziarul ori televiziunea. Omul a 
ajuns un sclav, un rob, dar cu mult sub condiţia sclavului de altădată. 
Pentru că sclavul înainte ştia cui se supune, dar omul de azi a devenit 

un rob care nu îşi cunoaşte stăpânii. El nici măcar nu ştie 
că este rob.

Deci această criză economică consideraţi că trebuie răbdată 
aşa sau să căutăm alte soluţii economice şi politice? Cum ne 
putem opune?
Grevele nu au nicio valoare, ele fac parte din planul lor. 
Românul de altfel e foarte puturos, s-a învăţat cu comoditatea 
şi nu suportă să muncească ceva. Au grădini la ţară cu pomi 
fructiferi şi nici că se duc să îngrijească grădina sau să adune 
prunele. Ei vor ceva confortabil; de pildă aici la noi, în zonă, 
abia găseşti un instalator să îţi repare chiuveta sau pe cineva să 
îţi văruiască sau să îţi tencuiască în casă. Ne-am învăţat boieri. 
Eu cred că această criză este şi din iconomia lui Dumnezeu, 
pentru că ne îndeamnă la o viaţă mai austeră, la o seriozitate 
în viaţa noastră creştină de zi cu zi, la lacrimă şi pocăinţă. 
Să mulţumim lui Dumnezeu că nu ne-a pedepsit mai rău 
pentru cât am fi meritat. Poate că va mai trezi pe unii criza 

asta. Prea multă necredinţă şi prea multă fărădelege este pe pământ. 
De aceea, dacă vom avea conştiinţa păcătoşeniei noastre, ne vom 
asuma şi criza în care trăim. Mai bine să ne rugăm ca Sf. Siluan pentru 
întreaga omenire decât să protestăm. Pentru legea lui Dumnezeu nu 
ştim să protestăm, dar pentru mărirea salariilor da. Când mărşăluiesc 
homosexualii, când ni se pun cipuri, când ni se omoară copiii prin 
vaccinuri, nu protestează nimeni, sau foarte puţini. Iată că avem 
posibilitatea să revenim la asceza creştinismului de altădată. 
Pentru noi, creştinii, este o binefacere această sărăcie, pentru că ne 
învaţă să fim mai cu stăpânire de sine, mai grijulii şi mai cu frică de 
Dumnezeu. Nu vedeţi că popoarele mai emancipate, care au toate 
la îndemână, nu mai cred în Dumnezeu? Primul act pe care îl fac, 
atunci când se simt în bunăstare, este să uite de Dumnezeu. Unde 
este o Franţă, unde este o Spanie, o Italie de altădată? Dar să crezi 
că un sistem politic sau economic te mai poate izbăvi, este o mare 
înşelare, pentru că societatea este alterată ca şi conducătorii lumii 
până în adâncurile fiinţei lor. E o mare pierdere de timp. Nu mai 
avem altă soluţie decât rugăciunea.

Trebuie să avem mare 
grijă cum mânuim 

internetul, pentru că el 
este unealtă mai mult 

drăcească. Este creat tot 
de sistem ca un mijloc de 

scandal, pentru a distrage 
atenţia oamenilor de 

la lucrurile esenţiale și 
de a ne pierde timpul 

pălăvrăgind. Folosirea 
acestei metode nu are 

cum să aducă binele 
omului și societăţii.
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Şi cum să ne rugăm? În spital, la Cluj, îmi spuneaţi că vă pare rău că 
nu aţi îndemnat oamenii mai mult spre rugăciune, că nu i-aţi învăţat 
să se roage.
E foarte important să ştii să te rogi. De multe ori şi noi, călugării, 
stăm în mănăstiri şi nu ne rugăm, doar ni se pare că ne rugăm. Nu 
e de ajuns să mergi la biserică, la slujbe şi să stai acolo ca şi cum 
ţi-ai făcut datoria, din obligaţie. Trebuie să insistăm pe lucrarea 
lăuntrică. Degeaba zicem 
multe rugăciuni cu gura sau cu 
mintea, dacă nu aprofundăm, 
dacă nu trăim ceea ce ne rugăm. 
Acum şi mirenii trebuie să 
aprofundeze rugăciunea din 
inimă, pentru că va fi singura 
noastră izbăvire – rugăciunea 
din inimă. Pentru că în 
inimă este rădăcina tuturor 
patimilor şi acolo trebuie să 
lucrăm. Până acum a mai 
mers cu lucruri superficiale, 
dar pentru vremurile ce ne 
stau înainte, nu va fi de ajuns. 
Dacă nu vom avea rugăciune cu străpungerea inimii, nu vom rezista 
la tot atacul psihologic, pentru că au metode nevăzute de reeducare 
a minţii. Astăzi mi se pare că nepăsarea este cel mai greu păcat. Nu 
mai simţim nimic la rugăciune, nu avem lacrimi de pocăinţă. Vor 
veni vremuri în care numai cei ce vor simţi harul lui Dumnezeu 
vor putea distinge binele de rău. Cu mintea omenească va fi cu 
neputinţă de ales între bine şi rău. Vor fi mari înşelări şi numai harul 
lui Dumnezeu ne va putea izbăvi de ele. Aşadar, rugaţi-vă, rugaţi-
vă să nu cădeţi în ispita înşelării! Pentru că numai prin rugăciune 
putem primi harul lui Dumnezeu. Dacă nu ne rugăm şi perseverăm 
în lenevia şi nepăsarea noastră fără pocăinţă, atunci este posibil să 
pierdem instinctul îndreptării. Să ne ferească Dumnezeu să pierdem 
instinctul îndreptării!

Dar nu există riscul ca în aceste strâmtorări şi pe fondul unei sărăcii 
de proporţii, oamenii să intre în panică şi să se ridice unul împotriva 
celuilalt şi să nu mai existe bunăvoinţa creştină?
Păi tocmai de aceea vom avea nevoie să învăţăm rugăciunea lăuntrică, 
să ne putem stăpâni în aceste situaţii şi să nu ne părăsească harul lui 
Dumnezeu. Ei asta şi urmăresc – instaurarea anarhiei, ca astfel să ia 
amploare ura şi dezbinarea între oameni, până şi între creştini.
Ce credeţi că mai contribuie la dezbinarea care este astăzi între 

Dar Dumnezeu își va 
păstra aleșii Lui și va păzi 
Biserica Ortodoxă, după 
cum ne-a făgăduit. Să 
ne rugăm să ne păzească 
în acele vremuri și să nu 
cădem în mreaja înșelării.
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creştini? De pildă, pe internet sunt multe bloguri sau saituri ortodoxe 
în care se prezintă realităţile lumii ce ne înconjoară. Pe de o parte ele 
sunt bune, pentru că îţi oferă posibilitatea să te informezi, pentru că 
majoritatea surselor de informare din mass-media sunt compromise 
şi manipulatoare – dar pe de altă parte se dezbat între creştini 
probleme care, de cele mai multe ori, duc la certuri şi ajung să se 
clevetească fraţii întru credinţă unii pe alţii. Comentarii se numesc ele 

în lumea blogurilor. Credeţi că astfel de discuţii au folos 
duhovnicesc? Ne ajută ele să vedem mai bine realitatea?
Trebuie să avem mare grijă cum mânuim internetul, 
pentru că el este unealtă mai mult drăcească. Este creat 
tot de sistem ca un mijloc de scandal, pentru a distrage 
atenţia oamenilor de la lucrurile esenţiale şi de a ne 
pierde timpul pălăvrăgind. Folosirea acestei metode 
nu are cum să aducă binele omului şi societăţii. Nu 
vedeţi cum se tâmpesc copiii care stau la televizor, la 
calculator, pe internet, că nu mai ştiu să numere nici 
până la cinci? Ce exemplu le oferim noi acestor copii 
dacă noi ne permitem să pălăvrăgim pe internet? 
Folosind prea mult internetul ne facem părtaşi la 
acest sistem care urmăreşte să transforme societatea 
într-o lume oarbă, handicapată mintal, care să nu mai 

poate distinge mai târziu binele de rău şi astfel să accepte pecetea lui 
antihrist. Internetul poate fi folosit în bine, dar cu măsură şi cu mare 
atenţie ce promovăm prin el. Tehnica e bună, dar în măsura în care 
realizezi ceva bun. Dar dacă noi realizăm dezbinare şi pălăvrăgeală 
nu facem altceva decât să fim precum circarii şi bufonii. Oferim 
oamenilor pâine şi circ. 

Mărturisirea credinţei, care este o datorie evanghelică, cum ar trebui 
făcută, astfel încât să nu cădem în extreme, ajungând în felul acesta la 
schisme grabnice şi neîntemeiate? 
Dragii mei, mărturisirea trebuie făcută fără echivoc, fără ascunzişuri. 
Adevărul trebuie scos la lumină, dar numai adevărul, pentru că lumea 
nu mai ştie de unde vine şi încotro merge. Din păcate manualele 
teologice prezintă realitatea Bisericii trunchiat şi copiii noştri nu 
vor avea acces la o învăţătură autentică a istoriei bisericeşti. Sistemul 
politic a urcat şi până la vârful ierarhiei bisericeşti, ca peste tot, de 
altfel. Dar asta nu e nicio noutate. Cum a fost Biserica sub comunism, 
aşa e şi acum. Şi tot aşa va şi supravieţui – prin jertfă şi mărturisire. 
Însă nu ieşim din staul şi nu trecem la nicio altă biserică schismatică, 
chipurile ortodoxă. Rămânem în Biserica în care ne-am născut şi 
să avem curajul să mărturisim orice abatere de la dreapta credinţă. 
Deocamdată nu se pune problema unei erezii vădite în Biserica 

E foarte important să 
știi să te rogi. De multe 

ori și noi, călugării, stăm 
în mănăstiri și nu ne 

rugăm, doar ni se pare că 
ne rugăm. Nu e de ajuns 

să mergi la biserică, la 
slujbe și să stai acolo ca 

și cum ţi-ai făcut datoria, 
din obligaţie. Trebuie 

să insistăm pe lucrarea 
lăuntrică.  Degeaba 

zicem multe rugăciuni 
cu gura sau cu mintea, 

dacă nu aprofundăm, 
dacă nu trăim ceea ce ne 
rugăm. Acum și mirenii 

trebuie să aprofundeze 
rugăciunea din inimă, 
pentru că va fi singura 

noastră izbăvire – 
rugăciunea din inimă.
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noastră. Avem datoria de a vădi rătăcirile conducătorilor bisericeşti, 
de a vădi pericolul ecumenist, pentru a evita fatala unire cu papistaşii 
sau alte comunităţi bisericeşti care sunt căzute din Har, nu mai au 
succesiune apostolică şi nu mai păstrează adevărul întreg al Bisericii 
Soborniceşti, stabilit prin cele 7 sinoade ecumenice. Să ne păzească 
Dumnezeu de o astfel de unire necanonică! Atunci nu va mai fi har 
într-o astfel de biserică. Dar Dumnezeu îşi va păstra aleşii Lui şi va 
păzi Biserica Ortodoxă, după cum ne-a făgăduit. 
Să ne rugăm să ne păzească în acele vremuri şi să 
nu cădem în mreaja înşelării. Însă tot erezie este şi 
să te desparţi de Trupul Bisericii fără întemeiere 
canonică, aşa cum e cazul bisericii stiliste de la 
noi. Un apologet înţelept şi un adevărat apostol ar 
vremurilor noastre are discernământul mărturisirii 
şi nu mărturiseşte cu patimă, fără socoteală, ci 
ştie să se facă tuturor toate, fără să se abată de 
la Adevăr. El caută mereu să lupte să poată trezi 
în ceilalţi sentimentul de apărare a Adevărului. 
Acesta este rostul mărturisirii lui, dar, din păcate, 
ţara noastră nu are un astfel de mărturisitor la ora 
actuală. Rostul mărturisitorilor este să facă ostaşi 
ai apărării Ortodoxiei.

În încheiere am vrea să ne spuneţi cum aţi depăşit 
greutatea bolii şi totodată un cuvânt de încurajare 
pentru creştinii care trec prin boli grele şi suferinţe trupeşti.
Aş vrea să le mulţumesc din nou tuturor celor care s-au rugat pentru 
nevrednicia şi neputinţa mea şi Maica Domnului să răsplătească 
rugăciunea şi osteneala fiecăruia. Dar să ştiţi că întotdeauna bolile 
şi necazurile sunt consecinţa păcatului, de sus până jos. Fiecare este 
pedepsit de Dumnezeu după răspunderea pe care o are – mică sau 
mare. Stăteam şi mă gândeam pe patul spitalului de la Cluj: Care o fi 
cauza suferinţei mele, de nu vrea Domnul să mă ridice deloc? Şi cauza 
nu eram decât eu, păcatele mele. Şi când am conştientizat că pentru 
păcatele mele sufăr această boală, atunci m-a şi ridicat Dumnezeu. 
Mândria mea este pricina bolii. Acum mi-a mai dat Dumnezeu şi 
şchiopătul asta la piciorul drept – şi asta are o cauză: că mergeam 
prea ţanţoş aşa. Prea credeam eu că toată lumea e a mea şi eu sunt 
buricul pământului. Dar iată că nu sunt nimic, decât iarbă uscată. 
Aşa că să dăm slavă lui Dumnezeu în boli, pentru că prin boală 
învăţăm smerenia, bunătatea, răbdarea şi aşa primim mântuirea. 
Toate sunt spre smerenia şi mântuirea noastră. Fără smerenie nu ne 
putem mântui.

Ne-am învăţat boieri. 
Eu cred că această criză 
este și din iconomia lui 
Dumnezeu, pentru că ne 
îndeamnă la o viaţă mai 
austeră, la o seriozitate 
în viaţa noastră creștină 
de zi cu zi, la lacrimă și 
pocăinţă. Să mulţumim 
lui Dumnezeu că nu 
ne-a pedepsit mai rău 
pentru cât am fi meritat. 
Poate că va mai trezi 
pe unii criza asta. Prea 
multă necredinţă și prea 
multă fărădelege este pe 
pământ
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cE REpREzINTă

 mONsANTO?

Monsanto este o corporaţie 
multinaţională de bio-
tehno logie agricolă, care 
este responsabilă pentru 
producerea şi vânzarea de 
seminţe modificate genetic.
Acestea sunt seminţele care 
de fapt produc acele culturi 
modificate genetic. Mon-
santo a avut o asemenea 
putere în industrie, încât a 
produs 90% din seminţele 
modificate genetic din 
Statele Unite. Aceasta este 

aceeaşi societate responsabilă pentru dezvoltarea hormonului de 
creştere din specia bovină, care a cauzat controverse în masă, privind 
efectele acestuia. S-a determinat de către mulţi experţi de sănătate că 
ar fi extrem de periculos, mulţi spunând că are legătură cu apariţia 
cancerului şi a altor boli ce pun viaţa în pericol.
Pe tot parcursul activităţii, Monsanto a fabricat pe scară largă 
cele mai periculoase produse din istoria industrială, printre care: 
PCB-uri (policlorobifenil) interzise în 1987 în Europa, dioxina 
(cancerigenă), agentul orange (folosit de Pentagon în războiul din 
Vietnam împotriva populaţiilor civile), DDT, insecticide toxice, 
aspartam etc.
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mONsANTO - cONTROvERsATA 
„fABRIcă” DE ORgANIsmE  
mODI fIcATE gENETIc
de fratele Teodor
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cE sUNT Omg (ORgANIsmELE mODIfIcATE gENETIc)?

Numeroase studii au dovedit că alimentele (organismele) modificate 
genetic sunt un pericol extrem pentru sănătate, dar este suficient să 
vedeţi modul în care sunt create pentru a realiza cât de periculoase 
sunt cu adevărat produselor alimentare modificate genetic. 
Procesul de bioinginerie în sine este destul de ridicol. Miliarde sunt 
cheltuite în fiecare an pentru a modifica genetic aprovizionarea cu 
alimente, alterând-o cu produse grotesc mod-
ificate genetic. Modificarea genetică a alimen-
telor necesită manipularea codului genetic al 
culturilor şi/sau al seminţelor. Procesul implică 
transferul de gene de la un organism la altul, 
cum ar fi luarea anumitor gene de la un porc şi 
transferarea lor la o roşie. Nu numai că această 
acţiune sfidează natura, dar conduce la o serie 
de probleme de sănătate.
Datorită complexităţii genetice a structurii 
unui organism viu, este imposibil de a urmări 
rezultatele pe termen lung ale consumului de 
alimente modificate genetic. Introducerea unor 
noi gene, chiar în cele mai simple bacterii, poate 
provoca o serie de probleme, subliniind com-
plexitatea chiar şi a celor mai simple organisme. Introducerea de noi 
gene la organismele extrem de complexe, cum ar fi animalele sau cul-
turile agricole, este chiar mai riscant.
Atunci când se face introducerea genei în noua sa gazdă, este impo-
sibil să se prevadă, în esenţă, ce reacţie se va produce. Informaţiile 
genetice ale gazdei ar putea fi perturbate cu introducerea de noi gene, 
creând o reacţie adversă. Nu există cu adevărat nicio modalitate de a 
cunoaşte efectul pe termen lung al produselor alimentare modificate 
genetic, având în vedere că există prea multe variabile.

UN sTUDIU RUsEsc RApORTEAză 2 mILIOANE DE mORţI mIsTE-

RIOAsE ÎN AmERIcA cAUzATE DE Omg

Un raport cutremurător a circulat în luna aprilie(a.c.) la Kremlin, 
pregătit de Academia Medicală şi Ştiinţe Tehnice din Rusia pentru 
primul ministru Vladimir Putin. Raportul afirma că în SUA a fost 
consemnat un număr de 2.000.000 de morţi misterioase începând 
cu anul 2008, şi că aceste morţi au foarte probabil legătură cu boli 
provenite din încrucişări ale seminţelor modificate genetic.
Conform acestor rapoarte, misterioasa şi încă neidentificata boală a 
plămânilor este direct răspunzătoare de decesele în masă începute în 
primăvara anului 2008 în statul agricol american Iowa, unde, în mod 
ironic, un număr de 36 de persoane decedate erau din rândurile celor 

Pentru cei care se în-
treabă cum de guvernul 
american a permis ca o 
asemenea monstruozi-
tate să fie comisă îm-
potriva cetăţenilor săi, 
aceştia trebuie să ştie că 
în ultimii 10 ani Mon-
santo a plătit peste 500 
de milioane de dolari 
mită către oficialii ameri-
cani responsabili pentru 
siguranţa alimentelor, iar 
în acelaşi timp s-a aliat 
giganţilor precum Gen-
eral Electric şi Exxon 
Mobil în a nu plăti taxe 
statului în ciuda profitu-
rilor de miliarde de dolari 
obţinute
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ce au luat parte la un eveniment al Lung Association, organizat la vila 
guvernatorului.
Important de menţionat despre statul Iowa este că aici se găsesc câte-
va dintre cele mai întinse ferme agricole din lume, semănând peste 
50 de milioane de tone de porumb pe 13 milioane de hectare de 
teren agricol, iar peste 99% din seminţele folosite sunt modificate ge-
netic, provenind de la gigantul Monsanto, identificabile prin numele 

lor ca Mon 863, produse insecticide 
Mon 810 şi Roundup (erbicidul ab-
sorbant NK 603).
Ce nu s-a raportat poporului ameri-
can despre aceste varietăţi de porumb 
modificat genetic, creat de Monsanto, 
au fost rezultatele studiilor făcute de 
Jurnalul Internaţional al Ştiinţelor 
Biologice, care avertiza asupra riscu-
lui iminent de afectare a unor organe 
interne. Monsanto a răspuns rapid 
acestui studiu, spunând că cercetările 
au fost bazate pe metode analitice ero-

nate şi motivând că nu se pune problema siguranţei acestor produse.
Oameni de ştiinţă ruşi au contactat Monsanto spunând că afirmaţia, 
conform căreia „porumbul lor Mon 863 este totalmente sigur pentru 
consum uman şi animal”, este o afirmaţie fără nicio garanţie, concluz-
ie susţinută şi de comisia franceză de inginerie biomoleculară (CGB) 
care scria în raportul său: „cu datele prezente nu se poate concluziona 
faptul că porumbul modificat MON 863 este un produs sigur”.
O altă organizaţie care susţine poziţia oamenilor de ştiinţă ruşi a 
fost Greenpeace Internaţional, care avertiza în raportul său intitulat 
„MON 863: Cronica unei decepţii sistematice” că MON 863, din-
colo de orice îndoială, nu este benefic consumului.
Din nefericire pentru cei mai mulţi americani, toate aceste avertizări 
au fost ignorate de guvernanţii la vârf, care au permis plantarea în 
masă a acestor culturi modificate genetic, într-o aşa măsură încât în 
Statele Unite, astăzi, 80% din porumb şi 93% din soia reprezintă o 
varietate a acestor seminţe periculoase.
Acest lucru a făcut ca unul dintre cercetătorii ruşi să avertizeze că 
lumea noastră este acum la graniţa unei experienţe de dezastru 
ecologic ce pot atinge proporţii biblice.
Şi conform acestor rapoarte, acest dezastru ecologic este bine imple-
mentat în America, iar afirmaţia este susţinută de statisticile ameri-
cane ce arată că din 2.5 milioane de morţi raportate în fiecare an, 
numărul „morţilor subite” a crescut cu un procent de 40 % din martie 
2008 până în martie 2010.

Atunci când se face intro-
ducerea genei în noua sa 
gazdă, este imposibil să 
se prevadă, în esenţă, ce 

reacţie se va produce.
Informaţiile genetice ale 
gazdei ar putea fi pertur-

bate cu introducerea de 
noi gene, creând o reacţie 

adversă. Nu există cu 
adevărat nicio modalitate 

de a cunoaşte efectul pe 
termen lung al produselor 

alimentare modificate 
genetic, având în vedere că 
există prea multe variabile.
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Rapoartele şi analizele acestor morţi misterioase şi inexplicabile 
continuă; aproape toate dintre ele sunt legate de boli ale plămânilor 
şi sunt eronat documentate ca fiind cauzate de boli de tipul gripei şi 
pneumoniei (să nu se creeze o psihoză de masă!).
În susţinerea concluziilor ruseşti vine şi noua cercetare condusă de 
Didier Raoult de la Universitatea Mediteraneană din Marsilia, unde 
pentru prima dată în istoria umanităţii s-a identificat un virus al pl-
antelor, cauzator de boli la oameni.
Cercetătorii ruşi merg şi mai departe în 
aceste rapoarte, afirmând că vaccinarea în 
masă a populaţiei Statelor Unite împotriva 
presupusului virus AH1N1 ce a provocat 
gripă porcină anul trecut, nu a fost decât o 
tentativă bâjbâită de a stopa împrăştierea 
acestei boli misterioase de plămâni, in-
jectând oamenilor un fel de reparator de 
ADN al acestui porumb modificat genet-
ic, şi că, după toate evidenţele, se pare că 
tentativa a eşuat.
Pentru cei care se întreabă cum de gu-
vernul american a permis ca o asemenea 
monstruozitate să fie comisă împotriva 
cetăţenilor săi, aceştia trebuie să ştie că în 
ultimii 10 ani Monsanto a plătit peste 500 
de milioane de dolari mită către oficialii 
americani responsabili pentru siguranţa 
alimentelor, iar în acelaşi timp s-a aliat 
giganţilor precum General Electric şi 
Exxon Mobil în a nu plăti taxe statului 
în ciuda profiturilor de miliarde de dolari 
obţinute.
Când oamenii de ştiinţă FDA (Food 
and Drug Administration) au fost puşi 
să cântărească care ar putea fi cea mai 
radicală şi potenţial periculoasă schimbare 
în rezervele de hrană – introducerea ali-
mentelor modificate genetic (GM) – doc-
umente secrete acum dezvăluie că experţii 
au fost foarte îngrijoraţi. Memorii după 
memorii descriau toxine, boli noi, carenţe 
nutriţionale şi alergeni greu detectabili. Ei au fost fermi, afirmând că 
această tehnologie purta cu sine „un hazard serios asupra sănătăţii”, 
care necesită multă grijă şi cercetări pe termen lung, incluzând studii 
pe oameni, înainte ca orice fel de organism modificat genetic (GMO) 

Numeroase studii au dovedit că alimentele 
(organismele) modificate genetic sunt un peri-
col extrem pentru sănătate, dar este suficient să 
vedeţi modul în care sunt create pentru a realiza 
cât de periculoase sunt cu adevărat produselor 
alimentare modificate genetic. Procesul de bio-
inginerie în sine este destul de ridicol. Miliarde 
sunt cheltuite în fiecare an pentru a modifica 
genetic aprovizionarea cu alimente, alterând-o 
cu produse grotesc modificate genetic.
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să fie în mod sigur inoculat în hrană.
Dar industria biotech a manevrat jocul astfel încât nicio ştiinţă sau 
om de ştiinţă să poată sta în calea ei. Această industrie şi-a plasat 
omul lor în fruntea FDA, iar acesta nu avea de gând să se clatine 
în faţa niciunui argument referitor la siguranţa alimentelor. Nu, el 
urma să facă ceea ce corporaţiile făceau de decenii pentru a face să 
treacă astfel de îngrijorări supărătoare. El urma să mintă”.

măsURI NEcEsARE

Ce încep oamenii să vadă este o chemare la acţiune 
rapidă, dar nu numai împotriva modificării genetice 
a aprovizionării cu produse alimentare, ci împotriva 
contaminării pe plan mondial a aprovizionării no-
astre cu alimente. Oamenii încep să ceară ca siropul 
de porumb cu mari concentraţii de fructoză să fie 
scos din hrana lor, şi ca aspartamul să fie eliminat de 
la produsele dietetice, cum ar fi sucul, şi din guma 
de mestecat. Marile societăţi încearcă să introducă 
monstruozităţi în alimentele noastre, dar mai 
devreme sau mai târziu, cetăţenii vor cere acţiune.
India a început recent să recunoască pericolele ali-
mentelor modificate genetic, solicitând o multitu-
dine de studii ştiinţifice pentru a stabili dacă aceste 
produse alimentare constituie sau nu o ameninţare. 
Oamenii din India aşteaptă o schimbare, pe care gu-
vernul a fost obligat să o recunoască drept necesară.
„Sentimentul public este negativ. Este datoria mea 

să adopt o abordare reţinută, pe principiul precauţiei”, a declarat 
Ministrul Mediului Jairam Ramesh.
Chiar şi în Statele Unite ale Americii, Monsanto este în prezent în 
curs de investigare de către şapte state. Din moment ce atât de mulţi 
cetăţeni îngrijoraţi sunt exigenţi cu privire la modificările genetice, 
guvernul naţiunii dvs. este forţat să răspundă. Prin activismul şi 
răspândirea informaţiilor, produsele alimentare modificate genetic 
pot deveni cu uşurinţă o greşeala tristă din trecut.
Pe 20 ianuarie 2007, Monsanto a fost acuzată de publicitate falsă 
prezentând erbicidul Roundup că biodegradabil şi negând astfel con-
taminarea solului. Principalul ingredient al erbicidului este „glypho-
sate”, o substanţă patentată în 1970, produsă şi comercializată 
de aceeaşi companie şi este clasată de Uniunea Europeană ca 
„periculoasă pentru mediu” şi „toxică pentru organismele acvatice”. 
Această substanţă este cel mai utilizat erbicid în SUA şi cea mai 
comercializată substanţă agrochimică.

Cercetătorii ruşi merg 
şi mai departe în aceste 

rapoarte, afirmând că 
vaccinarea în masă a 

populaţiei Statelor Unite 
împotriva presupusului 
virus AH1N1 ce a pro-

vocat gripă porcină anul 
trecut, nu a fost decât o  

tentativă bâjbâită de a  
stopa împrăştierea 

acestei boli misterioase 
de plămâni, injectând 

oamenilor un fel de repa- 
rator de ADN al acestui 

porumb modificat genetic
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cONcLUzII

Proliferarea culturilor modificate genetic nu va duce doar la contam-
inare genetică, ci va avea un efect major asupra terenurilor astfel cul-
tivate; vor exista adevărate „Deşerturi verzi”, unde nicio altă plantă 
nu va mai creşte cu excepţia plantelor modificate genetic, astfel încât 
să reziste erbicidului aplicat.
Principala problemă legată de Organismele Modificate Genetic 
este cea legată de patentele puse 
pe „viaţă”. Scopul final al acestor 
corporaţii este că controleze tot ce 
înseamnă producţie agricolă, adică 
tot ceea ce vom mânca. Şi aici nu 
mă gândesc numai la sănătatea, ci 
şi la buzunarul nostru, în sensul 
că  seminţele fiind patentate, fer-
mierul român nu va putea să plan-
teze nimic fără să dea cotă parte 
corporaţiilor cum ar fi Monsanto 
(cotă parte care va fi impusă de 
corporaţie prin monopolul pe care 
şi-l creează uşor – uşor, cu accep-
tul nostru). Fermierii nu vor avea 
opţiunea să planteze organisme 
nemodificate, nepatentate! Cel 
puţin asta se doreşte! În Statele 
Unite deja sunt cazuri în care fer-
mierii care refuză să planteze Or-
ganisme Modificate Genetic, sunt scoşi de pe piaţă.
Nu uitaţi! Seminţele modificate genetic trebuie cumpărate de la an 
la an! Se exclude din start opţiunea de stocare de seminţe pentru o 
nouă recoltă anul următor! O parte din ele nu mai dau roade, dar şi 
pentru faptul că astfel se încalcă patenta.
De aici sunt şanse mari ca produsele agricole să crească în preţ, deo-
arece având un monopol asupra seminţelor, corporaţiile vor impune 
şi un preţ nejustificat de mare!

REfERINţE

CodexAlimentarius.info – portal despre ameninţarea Codex-ului;
EcoSapiens.ro
Infowars.com

Aceasta este aceeași soci-
etate responsabilă pentru 
dezvoltarea hormonului 
de creștere din specia 
bovină, care a cauzat 
controverse în masă, 
privind efectele acestuia. 
S-a determinat de către 
mulţi experţi de sănătate 
că ar fi extrem de peri-
culos, mulţi spunând că 
are legătură cu apariţia 
cancerului și a altor boli 
ce pun viaţa în pericol.
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PĂPUŞARII au declanşat criza 
financiară din 2008 pentru a crea 
foamete, revolte şi război.  Tot ei 
vor veni apoi cu soluţia …

Walther Rathenau (1867 – 
1922) scria la 24 decembrie 1921 
în Wiener Freie Presse: Trei 
sute de oameni foarte apropiaţi 
între ei ghidează mereu destinele 
economice ale continentelor şi tot 
ei decid cine le sunt succesorii
Personajul a fost un evreu, 
politician, scriitor, ministru de 

externe în timpul Weimar Republic şi fiul lui Emil Rathenau; avea 
legături strânse cu masoneria. Lider industriaş în vechiul imperiu 
german şi nouă republică; este unul din fondatorii German Democratic 
Party. În 1921, Walther Rathenau devine ministru al reconstrucţiei 
şi în 1922 ministru de externe. Insistenţa sa ca Germania să accepte 
integral obligaţiile Tratatului de la Versailles precum şi cel de la 
Rapallo cu Uniunea Sovietică, i-a înfuriat pe naţionalişti. 
Ei bine, aceşti câteva sute de PĂPUŞARI sau ELITE nu stăpânesc 
doar sistemul financiar-bancar şi economicul, ci şi masoneria. 
Coordonează de asemenea politicul, mass-media, trasează liniile 
directoare din cultură şi ştiinţă; finanţează masiv mişcările feministe, 
pro homosexualitate şi pro avort.
Pentru a înţelege mai bine cum stau lucrurile, să facem o scurtă 
incursiune în istorie:

cINE A pROvOcAT cRIzA?  
cINE NE Dă «sOLUţIA»?
de Saccsiv
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La 1 mai 1776, sub conducerea evreului Mayer Amschel Rothschild 
(în traducere Scutul Roşu – înainte chemându-l Mayer Amschel 
Bauer, dar şi-a schimbat numele în mod special pentru ce avea 
în plan să facă), cu sprijinul altor familii de evrei germani bogaţi: 
Wessely, Moses, Mendelsson şi a unor bancheri: Itzig, Friedlander, 
evreul Weishaupt fondează în secret societatea „Vechii căutători de 
lumină din Bavaria”, care va deveni mai cunoscută sub denumirea 
„Ordinul Iluminaţilor”. Weishaupt a 
susţinut că numele provenea din vechi 
scrieri şi însemna „cei care deţin lumina”. 
Primul profet al „Ordinului”, cel care 
întocmise o doctrină de la care mai 
târziu s-au inspirat alte societăţi secrete 
influente – „Carbonarii” lui Giuseppe 
Mazzini, „Liga Drepţilor” a lui Karl Marx  
sau „Decembriştii” lui Cernisevski – a 
fost Adam Weishaupt, din acest punct 
de vedere poate cel mai influent om al 
secolului al XIX-lea. Doctrina lui, Novus 
Ordo Seclorum, a supravieţuit veacului şi a 
schimbat lumea în secolul XX. 
1) Abolirea monarhiei şi a oricărei puteri 
ordonate;
2) Abolirea proprietăţii private;
3) Abolirea moştenitorilor;
4) Abolirea patriotismului;
5) Abolirea familiei (a căsniciei şi instruirea 
în comun a copiilor); 
6) Abolirea creştinismului.
Între 16 iulie şi 29 august 1782, la 
Wilhelmsbaden a avut loc al doilea 
Congres Masonic, sub preşedinţia 
baronului de Braunswick. Congresul 
de la Wilhelmsbaden a încercat să 
facă o conciliere între diverse secte francmasonice: rosicrucieni, 
necromanţi, cabalişti şi umanitarişti. La Congres a fost prezent şi 
Adam Weishaupt, care a reuşit să fuzioneze Ordinul Iluminaţilor cu 
masonii din lojile engleze şi franceze. Congresul mai este important şi 
pentru că a coincis cu emanciparea evreilor din Imperiul Habsburgic. 
Totodată, a fost pus la punct în mare secret planul Revoluţiei franceze 
care se va declanşa şapte ani mai târziu. Contele de Virieu, un 
mason care a participat la congresul secret de la Wilhelmsbaden, 
i-a dezvăluit ulterior unui prieten: „Nu pot să-ţi spun ce s-a hotărât 
acolo. Pot doar să-ţi spun că este mult mai grav decât îţi închipui tu. 

Să ne gândim la mântuire 
și să conștientizăm că 
oricum suntem trecători 
pe acest pământ. Mai 
devreme sau mai târziu 
tot murim. Toţi trebuie 
să murim, căci toţi 
trebuie să înviem
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Conspiraţia care s-a pus în mişcare la Wilhelmsbaden este atât de 
perfect organizată, încât nu au scăpare nici monarhia, nici biserica”. 
În fapt, Noua Ordine Mondială reprezintă faza finală a unei 
revoluţii continue ce a început atunci şi care a cuprins încet-încet 
toată omenirea. Iar această doctrină va sta la baza Guvernului 
Mondial. O mare revoluţie punctată în cursul istoriei de multe revoluţii 
mai mici: industrială, 1848, bolşevică, sexuală, etc., necesare pentru 

schimbarea din temelii a vechilor 
structuri statale, politice, sociale, 
a tradiţiilor şi a concepţiilor 
despre lume şi viaţă.
Mayer Amschel Rothschild 
(1744 – 1812), a fost însă şi 
fondatorul imperiului bancar 
Rothschild, cea mai de succes 
familie din istorie. Acesta 
şi, mai apoi, fiii săi au creat 
acest imperiu cu întindere 
mondială, determinând 
explozia revoluţiei industriale, 
au influenţat dezvoltarea 
economică pe direcţia deja 

cunoscută a folosirii combustibililor fosili, inclusiv dezvoltarea 
transporturilor; au modernizat şi stăpânit sistemul bursier, bancar, 
financiar; au influenţat direct politicul; au finanţat mereu ambele 
tabere ale unui război; au pus la punct un sistem continental de 
informaţii rapide, etc. La sfârşitul secolului al XIX-lea controlau 
peste jumătate din întreaga bogăţie a planetei. Desigur, ei au fost 
vârful unui ice-berg, partea vizibilă a unui sistem piramidal în care 
au fost ajutaţi de prieteni mai puţin vizibili opiniei publice. În SUA 
i-au finanţat pe coloşii Rockefeller (petrol), Andrew Carnegie (oţel), 
Harriman (căi ferate), J. P. Morgan şi pe bancherii ce au pus bazele 
Federal Reserve.
Fostul preşedinte SUA James Abram Garfield (1831–1881) scria:
„În orice ţară, cine controlează banii, controlează întreaga industrie şi 
comerţul. Şi când veţi înţelege că întregul sistem este foarte uşor controlat, 
într-un fel sau altul, de câţiva oameni puternici din top, vă va fi clar cine 
este la originea inflaţiilor şi a depresiilor economiei”.
Dar PĂPUŞARII creează crize având deja soluţiile pregătite… Iată 
un exemplu:
În 1907, evreul Jacob Schiff (un greu al cămătăriei planetare, ce a 
finanţat între altele şi revoluţia bolşevică) declara, într-un discurs la 
New York, că fără o bancă centrală care să aibă un control adecvat, 
ţara va aluneca înspre cele mai severe crize din istorie. 

Ce trebuie să facem noi, 
creștinii, știind toate 

acestea? Părintele Justin 
Pârvu spunea: „Soluţii 

omenești nu sunt, dragii 
mei!  Soluţia este moar -

tea pentru Hristos”.  
Asta trebuie să înţelegem 
noi. Sigur că uneori vom 
fi cuprinși de teamă, căci 

suntem oameni cu trup de 
carne. Dar să ne punem 

nădejdea în Domnul 
nostru Iisus Hristos
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După criza artificială din 1907,  „rezolvată” de J. P. Morgan, în 1908 
congresul îl însărcinează pe influentul mason Nelson W. Aldrich cu 
descoperirea cauzelor şi cu căutarea soluţiilor pentru prevenirea crizelor… 
Acesta, după o vizită la greii europeni din finanţe-bănci (Rothschild 
şi prietenii), în noiembrie 1910, la Jekyll Island Club, se întâlneşte 
cu evreul Paul Warburg1, Frank A. Vanderlip2, Henry P. Davison3, 
Charles D. Norton4, Benjamin Strong5, în cel mai mare secret posibil, 
şi pun bazele Federal Reserve, în conformitate 
cu înţelegerea prealabilă Aldrich, Warburg, 
JP Morgan, Rockefeller. Secretul era necesar 
deoarece opinia publică nu ar fi acceptat o „bancă 
naţională” creată de bănci private. De abia în 1913 
este recunoscută oficial de către preşedintele 
Woodrow Wilson, influenţat fiind de evreul 
Bernard Mannes Baruch.  
Iar acest Woodrow Wilson recunoştea: 
„Unii dintre cei mai mari oameni din Statele Unite, 
din domeniul comerţului şi producţiei, se tem de ceva. 
Ei ştiu că undeva există o putere atât de organizată, 
atât de subtilă, atât de atentă, atât de completă, de 
perseverentă, încât nu au curajul să o vorbească de 
rău sau să o condamne, decât în şoaptă”. 
Malefica Alice Bailey, unul din stâlpii new age, spunea:
„Noua Ordine Mondială trebuie să fie destinată 
pentru o lume care a trecut printr-o criză 
distrugătoare. Noua Ordine Mondială trebuie 
să pună bazele pentru o viitoare lume, posibilă 
doar după o perioadă de timp de recuperare şi 
reconstrucţie”.
Şi iată că în ultimii 10-15 ani au apărut declaraţii ale unor grei din 
zona economicului, precum cele ale lui David Rockefeller:
„Tot ce avem nevoie este o criză majoră, iar naţiunile vor accepta Noua 
Ordine Mondială”. 
Sau George Soros: 
„Lumea are nevoie de o nouă ordine mondială şi vă avertizez că urmează 
o perioadă de puternică dezordine în întreaga lume”.
Altfel spus, întreaga lucrătură de peste 200 de ani a ELITELOR se 
apropia de final, iar crearea Federal Reserve nu este decât un palid 
exemplu despre cum funcţionează SISTEMUL… 

1 Din partea Băncii Kuhn, Loeb & Co., finanţator al nazismului, primul director al Council on 
Foreign Relations, ginerele lui Jacob Schiff.
2 Din partea National City Bank of New York.
3 Din partea companiilor J. P. Morgan.
4 Din partea First National Bank of New York.
5  Reprezentant J. P. Morgan.

„Noua Ordine Mondială 
trebuie să fie destinată 
pentru o lume care a 
trecut printr-o criză 
distrugătoare. Noua 
Ordine Mondială trebuie 
să pună bazele pentru o 
viitoare lume, posibilă 
doar după o perioadă 
de timp de recuperare și 
reconstrucţie”.
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Şi a venit 2008 şi mulţi se îmbătau cu apă rece că e doar o criză 
financiară ce va trece curând. A venit 2009 şi ea s-a extins şi s-a 
transformat în recesiune, dar încă se minţeau mulţi că va trece 
repede. Şi am ajuns în 2010 şi auzim de iminentul faliment al din 
ce în ce mai multor state. Acum lumea deja e speriată şi nu prea mai 
sunt mulţi optimişti. Ba mai auzim din ce în ce mai des specialişti 
ce ne reamintesc că marea criză din 1929 – 1933 s-a terminat de 

fapt după războiul mondial… Şi nu trece 
săptămână să nu auzim de ample proteste 
şi greve în diferite zone ale lumii. Şi nu trece 
lună să nu vedem la ştiri de câte un miting 
cu zeci sau sute de mii de participanţi. 
Dar acesta nu este decât începutul, căci 
va fi mai rău, va fi cumplit, va curge sânge 
cum niciodată nu a mai curs. ELITELE, 
toate practicante ale închinării la lucifer, 
nu se vor lăsa. Au toate instrumentele 
necesare în mână pentru a declanşa acest 
teribil cumul de crize (foamete, revolte, 
război) ce se vor desfăşura într-o perioadă 
scurtă de timp. Căci ei ştiu cum e omul şi 
cum reacţionează, presându-l, hăituindu-l,  
speriindu-l, înfometându-l, ucigându-i 
apropiaţii. Toate năpastele într-un ritm 
alert, fără pauze, fără odihnă, fără a avea 
răgazul de a se adapta. Supunându-l unui 
stres dincolo de limita suportabilului, 
dar având grijă să lase să scape zvonuri de 
„soluţii” lumeşti, SISTEMUL îl va aduce 
pe om în jalnica situaţie în care să accepte 
orice, dar să se termine… Şi atunci va veni 

„salvarea”: „minunata” Noua Ordine Mondială a unui Guvern 
Mondial al „păcii”, al „iubirii”. Atunci se va arăta şi „salvatorul”, cel ce 
va face minuni, cel charismatic, cel adorabil, cel ce împacă religiile 
lumii, cel pe care mulţi îl vor prezenta ca fiind iluminatul învăţător 
mult aşteptat. Şi tot atunci va fi prezentată şi „soluţia” însemnării, 
ca un lucru bun, necesar şi suficient: să ştie SISTEMUL de fiecare 
membru al umanităţii ce face, când face şi cum face. Să fie o disciplină. 
Să nu cumpere sau să vândă fiecare ce vrea şi când vrea. Chipurile, 
să nu mai poată teroristul să cumpere dinamită, să nu mai poată 
războinicul să cumpere arme, să nu mai poată cel rău să facă rău… 
Şi popoarele vor zice DA. Şi vor accepta. Şi vor spera să fie bine şi 
vor urma antihristul şi îi vor prigoni pe creştinii ce nu se vor supune. 
Nu vor înţelege, nefericiţii, cum de unii nu acceptă tot acest „bine” 

În fapt, Noua Ordine 
Mondială reprezintă 

faza finală a unei 
revoluţii continue ce a 

început atunci și care a 
cuprins încet-încet toată 

omenirea. Iar această 
doctrină va sta la baza 
Guvernului Mondial.
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promis. Nu vor înţelege cum Dumnezeul creştinilor e bun, învăţându-i 
pe robii Săi să nu se supună „învăţătorului”. Şi vor huli cumplit…
Ce trebuie să facem noi, creştinii, ştiind toate acestea? Părintele 
Justin Pârvu spunea: „Soluţii omeneşti nu sunt, dragii mei! Soluţia 
este moartea pentru Hristos”. Asta trebuie să înţelegem noi. Sigur că 
uneori vom fi cuprinşi de teamă, căci suntem oameni cu trup de carne. 
Dar să ne punem nădejdea în Domnul nostru Iisus Hristos. Să ne 
gândim la mântuire şi să conştientizăm că 
oricum suntem trecători pe acest pământ. 
Mai devreme sau mai târziu tot murim. 
Toţi trebuie să murim, căci toţi trebuie 
să înviem, indiferent că trecem la cele 
veşnice pe timp de pace sau în vremurile 
apocaliptice. Datori suntem însă să ne 
străduim, iar bunul Dumnezeu, care 
vede strădania noastră, va da fiecăruia 
după puterile lui. Unii poate nu vor 
apuca maximul tulburărilor, alţii poate 
vor fi mucenici, alţii poate vor apuca să-i 
vadă pe Sfinţii Enoh şi Ilie sau chiar pe 
Domnul nostru Iisus Hristos venind pe 
norii Cerului. 
Orice ar fi însă, sub niciun chip nu 
trebuie să ne alăturăm „soluţiilor” 
lumeşti, căci deja militanţii lor se agită 
şi promovează conceptul de revoluţie 
ce va schimba lumea în „bine”. Dar vai, 
revoluţia nu va face altceva decât să 
instaureze „soluţiile” ce le-am arătat mai 
sus, căci, să nu uităm că diavolul este 
revoluţionar… 
Revoluţia doar va părea că luptă 
împotriva celor ce conduc actualmente lumea, ea însă va fi finanţată şi 
coordonată în fapt de realele ELITE. Se va petrece ceva asemănător, 
dar la un nivel cu mult mai teribil, cu ceea ce s-a petrecut în timpul 
revoluţiilor franceză, bolşevică sau naţional-socialistă. Pentru a 
se înţelege însă mai bine cum funcţionează SISTEMUL, despre 
acestea, voi detalia în articolele din numerele viitoare. 

Revoluţia doar va părea 
că luptă împotriva celor 
ce conduc actualmente 
lumea, ea însă va fi 
finanţată și coordonată în 
fapt de realele ELITE. 
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Sărut mâna, Părinte? Sănătos? 
Ce vă mai face spatele?
Mă ajută să mă smeresc. 
Dacă vreau să mă mândresc, mă 
doare spatele.
Dar cică ar trebui să mă mângâi 
că s-a dat o lege acum, ca toţi 
cei ce au suferit în timpul 
comunismului, să primească 
despăgubiri pentru pierderile, 
pentru suferinţa lor de acolo. Şi 
nu numai ei ci şi soţiile, copiii 
şi nepoţii. Dar şi asta poate fi 
o politică. Şi s-au lăudat că îmi 
trimit ei, că am fost cu ei în lot, 
cu cei de la Arad, şi că îmi trimit 

ei hârtiile şi că  angajează ei un jurist să-mi  susţină cazul. Însă în ce 
mă priveşte pe mine, nu îmi trebuie niciun ajutor. După legea aceea 
din ’91, s-a organizat imediat Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici. 
Eu însă nu am înaintat nicio cerere, până când m-or silit ăştia din 
Hunedoara, prin ’93. Dar eu n-am nevoie de despăgubiri de felul 
acesta. Puteţi să mă pârâţi… Prin ’49 am căpătat în închisoare o 
pneumonie şi pe care nu am avut cum să o tratez. Şi am rămas cu 
o bronşită astmatică până acum. Mă tratez de o bucată de vreme cu 
frunze de varză. Şi am început să tuşesc mai puţin, dar până acum 
doi ani, tuşeam câte 10-15 minute, până când eliminam. Şi spatele 
tot cu nişte legături de plante am început să îl tratez. Am localizată 
o ruptură de fibre musculare. Cum le-am făcut? Lucram la Canal, 
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cUvINTE pENTRU vIAţA 
DUhOvNIcEAscă
DE vORBă cU păRINTELE OpREA cRăcIUN 
DE LA hUNEDOARA
Interviu realizat de Monahia Fotini şi Rasofora Neonila

Copyright Fundația 

Justin Pârvu



75  A T I T U D I N I

spre Mamaia. Acolo trebuia să încarci un vagon, fiecare, singur. Dacă 
nu voiai, numai Dumnezeu ştie ce păţeai. Pământul era argilos, era 
foarte gras. Eram foarte gras pe atunci şi, aruncând pământul pe care-l 
săpam cu hârleţul, se ţinea de hârleţ; se desprindea greu. Şi, aruncând 
aşa, se desprindeau aici fibrele musculare de sub omoplatul stâng. 
Nu mă puteam îmbrăca. Cămaşa o ţinea numai un macedonean, 
s-o iau în spate. N-am mai putut. Timp de o lună, m-a pus la uns 
de vagonet, căci numai cu o mână 
puteam lucra; toţi vagoneţii de la toate 
garniturile… Tot acolo am mai făcut 
o infecţie la un picior. M-a operat un 
medic de-al nostru, deţinut, infirmeria 
era vizavi de brigada noastră. Dar nu 
am fost scutit de muncă decât în ziua în 
care m-am operat. Mergeam în cârje, la 
săpat pentru calea ferată. Şi trebuia să-
ţi faci norma, şi dacă erai într-un picior. 
Tata m-a văzut în cârje, venise fără 
autorizaţie, că nu i-au dat autorizaţie să 
poată veni aici, la baracă. Şi s-a întors 
acasă şi aşa a fost de bucuros că m-a 
văzut, încât, după vreo două săptămâni 
a murit. Mama mea a murit curând 
după ce m-au condamnat, dar ea nu a 
ştiut că mai trăiesc.

Şi părintele Justin la fel a păţit.
Eu sunt mic pe lângă Părintele Justin. Dar Mântuitorul i-a răsplătit 
suferinţa şi i-a dat şi lui darul de a alina suferinţele oamenilor, că nu 
degeaba vin la uşa lui atâţia călugări, maici şi mireni. Şi încerc şi eu 
să îl imit pe Părintele Justin şi să nu închid uşa nimănui care vine la 
mine. Am observat că dacă intră cineva în crâşmă, crâşmarul nu-l dă 
afară. Apoi eu să-i dau? Deşi câteodată oamenii intră în crâşmă şi cu 
treburi duhovniceşti. Poate aţi citit întâmplarea aceea cu un călugăr 
care era foarte frământat de următoarea întrebare: De ce unii mor 
tineri, alţii bătrâni, alţii se chinuiesc şi nu mai mor? Ştiţi pilda cu un 
beţiv care intra în rai şi un şuştăr, rămas afară, în iad?
Zice că tot la şase secunde moare câte unul pe glob. Şi-i coadă la uşa 
raiului. Petru ştie şi omul şi starea lui sufletească. Şi în şirul celor ce 
mergeau spre uşa raiului, apare un om care se cam legăna. Şi avea 
nasul roşu şi obrazul vânăt. Şi călca când în stânga, când în dreapta, 
aluneca. Când se apropie, Sf. Petru suceşte cheia din uşă. Dacă vine 
acesta în rai, ce mă fac, că acesta-i beţiv? Şi beţivii n-au loc în rai ca şi 
tâlharii şi ca hulitorii. Şi când ajunge în dreptul uşii i se porunceşte lui 

De aceea, formarea 
călugărilor, formarea 
teologilor, formarea 
oricărui creștin poate 
fi călăuzită în mod 
deosebit de traducerea 
acestei scrieri a 
părintelui Felea, după 
ce a experimentat 
nu numai trăirea în 
biserică dar și experienţa 
pușcăriei.
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Petru: La dreapta cu acesta. Sfântul îşi face o cruce mare: Mă, m-am 
mai păcălit o dată. În rândul celor ce veneau, observă şi pe unul care 
a fost cizmar, cârpaci. Avea vreo 35 de ani şi de la 15 ani era bolnav 
de tuberculoză. Pe atunci nu erau medicamente de tuberculoză. 
Căsătorit, cu vreo 3-4 copii, trăia din munca lui. Atâţia ani de 
suferinţă, de tuse şi de muncă… se gândeşte Petru: Hai să-i deschid 
uşa la acesta. Şi întredeschide uşa raiului. Când ajunge în dreptul uşii, 

aude: La stânga cu acesta. Nu se potrivea cu socotelile lui. 
Nu se poate. Întreabă: Doamne, s-au schimbat rânduielile? 
De ce, Petre? Păi, beţivii, desfrânaţii şi alţi împătimiţi nu 
intră în rai. Şi pe acela cu nasul roşu şi obrazul vânăt mi-ai 
spus să-l dau în dreapta, iar pe acesta, care a suferit o viaţă 
întreagă, îl trimiţi la stânga. Nu-i destul cât a suferit? Petre, 
uite cum stau lucrurile: acela care intră în dreapta, o dată 
nu mi-o spus o vorbă de ocară. De câte ori ridica paharul, 
zicea: Dea Dumnezeu sănătate, pace în lume. Acesta, de câte 
ori scăpa ciocanul pe degete, ridica şi degetul către cer cu 
multe înjurături la adresa Mea. Şi se lămuri Sf. Petru. Şi de 
atunci a rămas vorba asta: Uite, cu gura poţi câştiga şi raiul 
şi iadul. Şi dacă vrei să-ţi fie primite rugăciunile cu plăcere, 
să ai grijă de ce scoţi din gură.

Părinte, cum e de luptat cu forma falsei smerenii, pentru că 
este mai greu? Când e mândrie făţişă, măcar ştii… 
Dacă mă păcăleşte satana, mă face el să mă văd sfânt.

Dar când suntem cu totul neputincioşi, la limita deznădejdii, 
aia nu tot din mândrie vine?

Nu, nu întotdeauna. Dacă o zic cu sinceritate şi-mi dau seama că nu 
pot fără El să realizez ceva, atunci sunt sincer. Dar când mi se pare că 
nu mai sunt bun de nimic şi-mi vin gânduri de sinucidere, atunci e o 
problemă mare. Acolo călăuzeşte cel rău, al deznădejdii. Am lucrat 
la traducerea cărţii „Spre Tabor” de Părintele Ilarion Felea şi aceste 
virtuţi teologice – credinţa, nădejdea şi dragostea – trebuie bine 
analizate şi sunt chiar analizate în volumul III, dar trebuie urmărite 
pas cu pas şi împlinite. Dumnezeu ascultă de multe ori pe omul 
smerit. Neputinţa mă învaţă să nu mă încred în cine ştie ce lucrez 
sau fac. Dacă fac ceva, o fac ca o datorie şi ca pe o poruncă.

Dar gândul că putem fi mai curaţi?
Aia e altceva… nu mă curăţ eu repede de patima desfrânării. Aia 
e cu multă muncă şi efort. De aceea din volumul II al cărţii „Spre 
Tabor” învăţăm încet, încet cum să ne curăţim, dar trebuie citit nu 
doar o dată, … să traducă în viaţa personală conştiinţa misiunii 

Iubiţi pe vrăjmașii voștri, 
binecuvântaţi pe cei 

ce vă blestemă. Dă de 
mâncare la sărac și la 

străin, adăpostește pe 
drumeţ, caută-l pe cel din 

temniţă, încurajează-l, 
dar și pe cel beteag din 

spital, și pe cel de acasă. 
Spune tuturor legea lui 

Dumnezeu, ca nu cumva 
să rătăcească. Evanghelia 

te va învăţa toate.
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pe care o are orice creştin, din clipa botezului, de a cunoaşte 
şi de a mărturisi pe Hristos. Să aducă toate îndemnurile şi 
toate învăţăturile Mântuitorului, în viaţa personală. Iar cine se 
sileşte să facă aşa ceva, niciodată nu se poate considera împlinit 
şi tratează lucrurile cu seriozitate, convins de ceea ce spune 
dar analizând lucrurile la justa lor valoare pentru alţii, dar şi 
pentru sine, cu smerenie. Şi aşa era şi părintele Stăniloae, dar 
şi părintele Arsenie. Părintele Arsenie avea 
un dar deosebit. Era un vizionar, era un om 
deosebit. Cunoştea omul de departe ce are în 
suflet, dacă e bun de ceva, dacă e bun de bob 
de grâu sau e bun de gunoi. Şi gunoiul e bun 
pentru că fără gunoi nu se face grâul. 
De aceea, formarea călugărilor, formarea 
teologilor, formarea oricărui creştin poate 
fi călăuzită în mod deosebit de traducerea 
acestei scrieri a părintelui Felea, după ce a 
experimentat nu numai trăirea în biserică 
dar şi experienţa puşcăriei. S-ar cădea apoi ca 
fiecare student de azi şi fiecare preot care nu 
a citit, nici nu a suferit această transformare, 
şi i-ar fi necesară pentru duhovnicie, să aibă 
aceste cărţi obligatoriu. Să fie atât în biblioteca 
lui personală cât şi în fiecare parohie, şi să 
o aibă fiecare faţă monahală, ca să poată fi 
citită şi la strană, şi la masă, dar neapărat să 
o poată aprofunda şi acasă, când are timp. 
Părintele Cleopa avea un îndrumător pentru 
spovedania duhovnicilor şi a stareţilor. El este adus de la Athos 
şi apoi tradus în limba românească sau cu referinţele creştinilor 
de la noi, de către părintele Cleopa. Şi acesta ar fi absolut 
necesar să-l aibă preoţii, şi cu îndrumătorul acesta completat, şi 
cu îndrumarea la ce trebuie să fie atent un duhovnic, şi un preot, 
şi un stareţ apoi. Să ştie când trebuie să certe şi cu câtă bunătate 
trebuie să certe pe celălalt, şi cum trebuie să-l înţelegi, să-l ierţi 
şi să-l îndrumi. Poate că cineva se va ocupa şi de treaba aceasta. 
Acesta este tipărit cu binecuvântarea Prefericitului Casian 
Crăciun de la Galaţi. Ar fi necesar pentru fiecare preot, pentru 
fiecare parohie, pentru fiecare mănăstire, ca să putem învăţa să 
ne curăţim de patimi.

Părinte, dar cum să citim Scriptura?
Cu toată inima şi cu încredere pentru că ce este scris acolo e 
Cuvântul lui Dumnezeu. 

Trebuie să mulţumești 
și de necazuri lui 
Dumnezeu, că toate sunt 
îngăduite cu un rost. Ce 
mai este după ce ai aflat cu 
Cine ai stat de vorbă și că 
Cel cu care ai stat de vorbă 
la fântână îţi dă niște apă 
de nu mai trebuie să mergi 
după apă?
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Dar cum să-I mulţumeşti lui Dumnezeu atunci când eşti în necaz 
sau în ispită? Pentru că după ce trece, Îi mai mulţumeşti… Dar cum 
ai puterea să-I mulţumeşti în ispită? 
Trebuie să mulţumeşti şi de necazuri lui Dumnezeu, că toate sunt 
îngăduite cu un rost. Ce mai este după ce ai aflat cu Cine ai stat de 
vorbă şi că Cel cu care ai stat de vorbă la fântână îţi dă nişte apă de nu 
mai trebuie să mergi după apă? Nu te îndeamnă să chemi tot satul să 
vină să ia apă de la Cel ce dă apă fără să mai vii după apă? Dacă rămâi 

statornic în atitudinea asta… 
Dacă ne vor închide în închisori şi ne vor pune cipul forţat? Să facem 
precum Sfânta Teodosia care a preferat mai degrabă să sără pe geam 
decât să îşi piardă fecioria? Sau e considerată sinucidere? 
Păi, nu i se consideră sinucidere. E sfântă pentru păstrarea fecioriei. 
Pe de altă parte, dacă voi reuşi eu să fiu un creştin trăitor şi cât de cât 
să nu mă cuminec fără căinţă şi cercetare de sine, atunci şi orice otravă 
îmi pune, nu mă poate distruge. Noi, toţi creştinii trebuie să fim 
conştienţi de importanţa Sfintei Împărtăşanii. Nu zice Mântuitorul: 
„Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu, are viaţă în sine?” 

Dacă ai o ispită cu cineva şi-ţi tulburi pacea cu el şi nu mai reuşeşti 
să-l iubeşti, cum reuşeşti să depăşeşti starea asta? Încerci să te rogi 
pentru el şi tot nu ai pace. Îţi aminteşti răul pe care ţi l-a făcut şi simţi 
că te otrăveşte…Cum te lupţi ca să te cureţi şi să poţi iubi, orice ţi-ar 
face ? 
Sfinţiile voastre, mai ţineţi ceaslovul la îndemână?! La sfârşitul 
pavecerniţei mari se zice aşa: „Pe cei ce ne urăsc pe noi şi ne fac 
strâmbătate, iartă-i Doamne!” 

S-ar cădea apoi ca 
fiecare student de azi 

și fiecare preot care nu 
a citit, nici nu a suferit 

această transformare, și 
i-ar fi necesară pentru 

duhovnicie, să aibă 
aceste cărţi obligatoriu. 
Să fie atât în biblioteca 

lui personală cât și 
în fiecare parohie, și 
să o aibă fiecare faţă 

monahală, ca să poată 
fi citită și la strană, și 
la masă, dar neapărat 
să o poată aprofunda 

și acasă, când are timp. 
Părintele Cleopa avea 
un îndrumător pentru 

spovedania duhovnicilor 
și a stareţilor. 
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Citeşti rugăciunea dar sentimentul acela din 
inimă, cum îl ştergi?
Dar cine te opreşte să zici din inimă când 
zici „Doamne, iartă-i?” Şi mai e una… Zice 
Mântuitorul: „Fără Mine nu puteţi face nimic”. 
Şi îi îngăduie şi satanei să ne mai încerce. Nu 
zice în acelaşi timp Evanghelia lui Luca: „Ca să 
nu cădeţi în ispită, rugaţi-vă?” Deci Hristos este 
Cel ce îl împiedică pe satana. Eu, ca să nu cad în 
ispită, Îl rog pe Mântuitorul. Hristos şi pentru 
unii şi pentru alţii a spus: „Părinte Ceresc, iartă-i 
că nu ştiu ce fac”. Şi iată cum El spune: „Fără 
Mine nu puteţi face nimic.” Lucrul acesta nu e 
uşor: să te rogi pentru cei ce te-au bătut în cuie, 
răstignit de viu. Dar să ne rugăm: Ajută-mă să 
mă pot ruga şi eu ca şi Tine! Mare lucru…
  
Părinte, dar cum ne vom putea împărtăşi 
în închisori dacă nu vom avea la cine să ne 
spovedim? Putem primi dezlegarea dacă ne 
mărturisim direct în faţa lui Dumnezeu? Ce 
putem face în aceste condiţii? 
Nădăjduim totuşi la mila lui Dumnezeu! 
Ş-apoi şi în închisori, mai trimite Dumnezeu 
soluţii. L-am cunoscut pe Părintele Serghie 
de la Bârlad, foarte deosebit. Era duhovnicul 
închisorilor acolo, la Aiud… Dar veţi vedea la 
vremea potrivită. 

Care-i diferenţa dintre diplomat şi înţelept?
Cam care-i diferenţa dintre fariseii cărturari şi 
Iisus Hristos. Numai atât…

Deci nu ne trebuie diplomaţie?!
Ce să faci cu ea?

Păi, ce este înţelepciunea atunci? 
Înţelepciunea… măsura în care Îl primim pe 
Hristos să locuiască în noi. Să gândim ca El şi 
El să gândească în noi… Mare lucru…

Putem însă să încercăm să mărturisim chiar 
dacă ştim că suntem neînţelepţi?
E bine că ştiu că nu sunt înţelept, dar o cer 

mereu lui Dumnezeu. 

Dar mărturisirea noastră nu poate fi sminteală 
pentru oamenii care văd că nu sunt înţelept?
Mă bucură că lumea nu mă socoate înţelept. Pe 
măsură ce vom avea curajul acesta al mărturisirii, 
în legea dragostei lui Hristos, în măsura în care 
facem asta, ne înţelepţim. Dumnezeu are grijă de 
noi. Cu ajutorul Lui doar reuşim să ne modelăm 

sufletul. Vai de noi, că noi vom fi după legea 
iubirii, a iubirii milostive! Iubiţi pe vrăjmaşii 
voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă. Dă 
de mâncare la sărac şi la străin, adăposteşte pe 
drumeţ, caută-l pe cel din temniţă, încurajează-l, 
dar şi pe cel beteag din spital, şi pe cel de acasă. 
Spune tuturor legea lui Dumnezeu, ca nu cumva 
să rătăcească. Evanghelia te va învăţa toate.
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Părintele Cleopa s-a născut 
la data de 10 aprilie 1912 
în comuna Suliţa, judeţul 
Botoşani, într-o familie cu 
10 copii, el fiind al cincilea 
copil al lui Alexandru şi Ana 
Ilie. Se pare că strămoşii 
părintelui Cleopa ar fi fost 
oieri, originari din Siliştea 
Sibiului, care, datorită 
persecuţiilor religioase de la 
sfârşitul secolului al XVII-
lea, au trecut Carpaţii 
stabilindu-se în Moldova1. 
În familie a primit o aleasă 
educaţie creştinească, fapt 

ce i-a marcat pozitiv întreaga existenţă. De momentele copilăriei, de 
părinţii, fraţii, obiceiurile satului moldovenesc şi de modul cum a fost 
crescut în satul natal îşi va aduce aminte cu recunoştinţă toată viaţa. 
A urmat ciclul şcolii primare în sat, evidenţiindu-se printr-o minte 
ageră şi mare dragoste pentru carte. Încă din fragedă copilărie îl 
cunoaşte pe Schimonahul Paisie Olaru din Schitul Cozancea, de la 
care a deprins primele nevoinţe monahale. 

INTRAREA ÎN vIAţA mONAhALă

La numai 17 ani, în data de 12 decembrie 1929, a fost închinoviat 
la Schitul Sihăstria, fiind primit aici de Protos. Ioanichie Moroi, 

1 Arhim. Ioanichie Bălan, Viaţa Părintelui Cleopa, Editura Doxologia, ediţia a treia, Iaşi, p. 12. 
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ARhImANDRITUL cLEOpA ILIE, O 
cANDELă ApRINsă ÎN ÎNTUNERIc
de Ieromonahul Cosma, m-rea Sihăstria
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care îl va şi călugări la 2 august 1937. La Sihăstria Părintele Cleopa 
a mai avut doi fraţi, mai mari ca el, pe monahul Gherasim şi fratele 
Vasile, care însă au murit de tineri. În primii ani de viaţă monahală 
a făcut ascultare la stâna mănăstirii. Atunci, pe când mergea cu oile 
prin pădurile din jurul mănăstirii, l-a întâlnit pe pustnicul Ioan, fost 
arhiereu-vicar la Kiev, refugiat din Rusia sovietică datorită persecuţiei 
bolşevice. Acest arhiereu cu viaţă sfântă i-a descoperit fratelui 
Constantin, viitorul Părinte Cleopa, multe taine ce 
s-au împlinit toate la vremea lor. 
În anul 1942 părintele Cleopa primeşte ascultarea de 
locţiitor de egumen, iar după trecerea la cele veşnice a 
stareţului său Ioanichie Moroi, în anul 1944, este ales 
egumen al schitului. În această calitate restaurează 
schitul, care trecuse în ultimii ani prin mai multe 
greutăţi, şi reorganizează viaţa monahală. Datorită 
strădaniilor lui, în anul 1947 schitul a fost ridicat la 
rang de mănăstire.

ÎNcEpUTUL pERsEcUţIEI

Regimul comunist, instalat la putere prin fraudarea 
alegerilor din 1946 şi în urma abdicării regelui în 
30 decembrie 1947, a început să controleze despotic 
întreaga viaţă politică, economică şi culturală a ţării. 
Au început epurările, au fost înlăturate în mod 
brutal personalităţi marcante din diferite domenii 
de activitate, care nu acceptau compromisul şi 
delaţiunea. În acest sens, începând din anul 1948, 
pentru Părintele Cleopa, începe un greu supliciu, 
care va dura până în 1989, la căderea regimului ateu. În anul 1948, pe 
când avea 36 de ani, va fi anchetat prima dată în beciurile securităţii 
de la Târgu Neamţ2. Acest fapt a avut loc în ziua de 21 mai, când 
se pomenesc Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. În predica de la 
Sfânta Liturghie părintele făcuse o afirmaţie care a deranjat regimul, 
ceea ce a determinat ridicarea şi anchetarea lui. La puţin timp după 
eliberare va fi sfătuit de către un om cu frică de Dumnezeu, care 
făcea parte din structurile regimului, să se retragă într-un oarecare 
loc, până se vor linişti lucrurile. În acest sens, o notă informativă 
menţionează: În ziua de 23 noiembrie discutând cu călugărul Ioachim 
Spătarul despre Ilie Cleopa, a spus că a plecat din mănăstire, căci a 
fost anunţat de la miliţie (căci şi acolo sunt oameni credincioşi) că-l va 
aresta şi deci să se facă dispărut (sic). Nu mi-a spus de unde are această 
informaţie sau este o presupunere personală3.

2  Ibidem, p. 106.
3 Arhiva CNSAS, dosar I. 235183, f. 164.

Regimul comunist a 
încercat să-l folosească 
pe Părintele Cleopa, 
în timp ce era stareţ 
la Slatina, deoarece se 
bucura de o mare popu- 
laritate în faţa credin-
cioșilor. Comuniștii au 
făcut presiuni asupra lui 
ca să-i convingă pe ţărani 
să-și dea pământurile la 
colectiv și să le inoculeze 
ideile ,,democratice 
populare”. 
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sTAREţ LA măNăsTIREA sLATINA

În 1949 Patriarhul Justinian îl trimite pe Părintele Cleopa, cu un 
grup de 27 călugări din Sihăstria, la Mănăstirea Slatina, pentru 
a reorganiza viaţa monahală de acolo. La Mănăstirea Slatina el 
reuşeşte într-un timp extrem de scurt să adune un mare număr de 
călugări tineri, unii cu studii superioare, şi să organizeze o viaţă de 

obşte model. Aceste realizări ale Părintelui Cleopa, personalitatea 
puternică şi prestigiul de care se bucura în rândul credincioşilor au 
atras asupră-i persecuţii din partea regimului comunist. Începând cu 
plecarea din Mănăstirea Sihăstria, în 1949, Părintele Cleopa va trece 
prin foarte multe încercări.
Într-o sinteză a notelor informative, care face referinţă la începutul 
anilor 50, se menţionează: „Susnumitul s-a călugărit din anul 1937, 
a fost preoţit în 1945. Înainte de a fi stareţul Mănăstirii Slatina a 
fost stareţ la Sihăstria. În trecut nu este cunoscut să fi făcut vreo 
politică, iar în prezent nu s-a încadrat în nicio organizaţie politică. 
Susnumitul este un element duşmănos al regimului şi permanent se 
manifestă ostil la adresa guvernului şi regimului democrat popular. 
Astfel a fost semnalat de inf. Galina că în cursul lunii septembrie 
1950 a spus că securitatea a vrut să-i ridice o icoană făcătoare de 
minuni, dar că plecând de la ei, motorul s-a oprit mereu şi ofiţerii 
securităţii s-au rugat în genunchi să ia icoana înapoi în mănăstire, iar 
el a trimis copii mici şi curaţi să facă această acţiune. Apoi a afirmat 
că o parte din oamenii securităţii s-au convertit iar ceilalţi nu mai 
îndrăznesc să se apropie de mănăstire.
În ziua de 29 iulie 1950, aflându-se în comuna Rădăşeni, raionul 
Fălticeni, ar fi spus că el este mare predicator şi vin la el mii de 

Din cauza deselor 
intimidări și a 

ingerinţelor securităţii 
în viaţă monahală de la 

Slatina, care a culminat 
în anul 1953 cu o anchetă 

la sediul Securităţii 
din Fălticeni, Părintele 

Cleopa va fi nevoit să 
se retragă din stăreţia 

Mănăstirii Slatina și să 
fugă pentru a două oară 

în munţi, de astă dată 
împreună cu Părintele 

Arsenie Papacioc. În 
acea anchetă, Părintele 

Cleopa a fost bătut și 
ţinut timp îndelungat 

nedormit în lumina unor 
reflectoare puternice, 

pentru a-și pierde 
memoria. 
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cetăţeni pentru a-i asculta predica, care durează două-trei ore. Apoi 
a afirmat că el este în legătură cu Patriarhia şi că a mers împreună cu 
patriarhul la o mănăstire de maici de lângă Tecuci, unde stareţa acelei 
mănăstirii a avut nişte vedenii. Tot cu această ocazie, în legătură cu 
colectivizarea agriculturii, a spus că preoţii de mir nu trebuie să facă 
nimic în această privinţă, că preoţii nu trebuie să vorbească decât 
despre Hristos”4. 

Regimul comunist a încercat să-l folosească pe Părintele Cleopa, în 
timp ce era stareţ la Slatina, deoarece se bucura de o mare popularitate 
în faţa credincioşilor. Comuniştii au făcut presiuni asupra lui ca să-i 
convingă pe ţărani să-şi dea pământurile la colectiv şi să le inoculeze 
ideile ,,democratice populare”. Aceste intenţii ale regimului reies din 
următorul fragment: „El (Pr. Cleopa), a fost chemat să vorbească 
la o audiţie cinematografică de către plasa PRM Mălini, raionul 
Fălticeni, dar el le-a răspuns că nu vorbeşte decât în biserică şi chiar 
toată conducerea Uniunii Sovietice şi a RPR daca ar avea nevoie de 
el, să vină şi să stea de vorbă cu el la mănăstire” (dosar 235183, f. 
142)5. Într-o altă notă se spune că Pr. Cleopa ar fi zis: El nu vorbeşte 
decât în biserică şi chiar dacă Stalin sau Petru Groza ar avea nevoie de 
el atunci ar trebui să vină la mănăstire să stea de vorbă. 
Că Părintele a fost consecvent în convingerile sale iar poporul 
dreptcredincios i-a fost alături, se arăta în următoarea informaţie: 
„În ziua de 13 noiembrie 1950 a spus că lumea a început să aibă 
frică de Dumnezeu şi că vin mai mulţi la mănăstire, unde dau bani şi 
pomelnice, ca să nu le ia pământul la colectiv, iar el îi încurajează şi le 
spune că Bunul Dumnezeu are grijă să-i ferească să nu le ia pământul 

4 Ibidem, f. 110.
5 Ibidem.

În acest sens, începând 
din anul 1948, pentru 
Părintele Cleopa, începe 
un greu supliciu, care 
va dura până în 1989, 
la căderea regimului 
ateu. În anul 1948, pe 
când avea 36 de ani, va fi 
anchetat prima dată în 
beciurile securităţii de la 
Târgu Neamţ. Acest fapt 
a avut loc în ziua de 21 
mai, când se pomenesc 
Sfinţii Împăraţi 
Constantin și Elena. 
În predica de la Sfânta 
Liturghie părintele 
făcuse o afirmaţie care a 
deranjat regimul, ceea ce 
a determinat ridicarea și 
anchetarea lui. La puţin 
timp după eliberare va 
fi sfătuit de către un om 
cu frică de Dumnezeu, 
care făcea parte din 
structurile regimului, 
să se retragă într-un 
oarecare loc, până se vor 
liniști lucrurile.
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(comuniştii) la colectiv. În ziua de 7 decembrie 1950, a spus că pace 
nu va fi deoarece lumea îşi pierde credinţa, că el oriunde ar fi nu-i 
(este) frică de moarte şi nici de închisoare, că are pe Hristos cu el”6.
În acelaşi context se vorbeşte într-o fişă de observaţii la dosarul 
personal al Părintelui Cleopa: „În ziua de 1 iunie 1951, într-o 
discuţie, a spus că el nu mai predică în biserică deoarece i s-a interzis, 
afară de trapeză, unde i s-a îngăduit să vorbească. Fiind plecat la 

Bucureşti a fost solicitat să vorbească la mai 
multe biserici, căci acolo nu îi este interzis a 
vorbi. A vorbit la bisericile Antim, Sf. Dumitru, 
Patriarhie, Sf. Ecaterina iar la întoarcere a vorbit 
la o biserică din Ploieşti şi la mănăstirea de maici 
Vladimireşti din Tecuci”7. 

pUsTNIc ÎmpREUNă cU păRINTELE ARsENIE

Din cauza deselor intimidări şi a ingerinţelor 
securităţii în viaţă monahală de la Slatina, care 
a culminat în anul 1953 cu o anchetă la sediul 
Securităţii din Fălticeni, Părintele Cleopa va fi 
nevoit să se retragă din stăreţia Mănăstirii Slatina 
şi să fugă pentru a două oară în munţi, de astă 
dată împreună cu Părintele Arsenie Papacioc. 
În acea anchetă, Părintele Cleopa a fost bătut şi 
ţinut timp îndelungat nedormit în lumina unor 
reflectoare puternice, pentru a-şi pierde memoria. 
I s-a reproşat de către anchetatorul evreu: 
Dumneata sabotezi economia naţională şi spui ca 
azi este Gheorghe şi mâine Vasile şi este sărbătoare, 

iar oamenii pun ţapina jos şi nu mai lucrează8. În perioada 1952-
1954 Părintele a stat retras în Munţii Stânişoarei, apoi este readus 
la conducerea mănăstirii, prin iniţiativa Patriarhului Justinian care, 
în perioada 1954-55, îl trimite, împreună cu alţi clerici, prin satele 
din Bucovina pentru a face misiune şi a lămuri oamenii dezorientaţi 
şi tulburaţi de problema schimbării calendarului. Cum părintele, 
punând înainte de toate mântuirea sufletului său, nu făcea decât cele 
ce i se păreau drepte după Dumnezeu şi nicidecum după gânduri sau 
rânduieli omeneşti, a făcut această ascultare convins fiind că trebuie 
să mergem după hotărârea Bisericii în problema calendarului. 
În anul 1956, din cauza urmăririi de către securitate, revine la 
Mănăstirea Sihăstria şi încearcă să ducă o viaţă cât mai simplă şi 
tăcută, fără a ieşi în evidenţă cu ceva. În acel an, Mitropolitul Sebastian 

6 Ibidem.
7 Ibidem, f. 139.
8 Ioanichie Bălan, Viaţa şi nevoinţa arhimandritului Cleopa Ilie, Editura Trinitas, Iaşi, 1999, p. 101.

Astfel a fost semnalat de 
inf. Galina că în cursul 

lunii septembrie 1950 
a spus că securitatea a 

vrut să-i ridice o icoană 
făcătoare de minuni, 

dar că plecând de la ei, 
motorul s-a oprit mereu 

și ofiţerii securităţii 
s-au rugat în genunchi 

să ia icoana înapoi în 
mănăstire, iar el a trimis 

copii mici și curaţi să facă 
această acţiune.
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al Moldovei a trimis un alt grup de călugări de la Sihăstria la Putna, 
pentru reorganizarea vieţii monahale9. Părintele Cleopa se implică 
şi în această acţiune de reorganizare a Mănăstirii Putna, însoţind 
pentru câteva luni noua obşte de monahi strămutaţi la Putna. El 
revine în Sihăstria şi rămâne până în octombrie 1959 când, prin la 
decretul 410/ 1959, este silit să ia din nou calea codrului.
Părintele rătăceşte prin pădurile din munţii Neamţului până în 
toamna anului 1964, trăind prin 
bordeie în pământ, comunicând 
cu un număr foarte restrâns de fii 
duhovniceşti, călugări şi mireni. În 
această perioadă a ţinut legătura 
cu Părintele Varsanufie Lipan, din 
Pipirig, ucenic apropiat, scos şi el din 
mănăstire prin decretul 410. 

REvINE LA sIhăsTRIA

Una din notele informative 
precizează referitor la reîntoarcerea 
părintelui în obştea Sihăstriei: „În 
ziua de 22 noiembrie 1964 mi-a spus 
(informatorul) că la 21 noiembrie a.c. 
a fost în Sihăstria cu unele treburi şi 
a văzut pe Ilie Cleopa oficiind slujba 
religioasă împreună cu Partenie Buşcu 
şi alţi călugări şi că predica a fost 
ţinută de Ioanichie Bălan. A vorbit 
apoi cu Cleopa Ilie puţin şi a rămas 
că va mai merge pe acolo. Am întrebat 
pe Mitrofan Băltuţă cum şi unde ar fi 
putut sta Ilie Cleopa atâta timp fără 
să ştie nimeni. La aceasta Mitrofan B. mi-a spus că a avut oameni 
de încredere la care a stat. Nişte călugări care au fost vieţuitori la 
Schitul Tarcău, care depinde de Mănăstirea Bistriţa şi anume Casian 
şi Ianuarie, care l-au aprovizionat cu miere de albine şi cu alte lucruri. 
La ei ar fi stat o vreme (nu mi-a spus locul). Un om care face var, 
un oarecare Ion Amariei, era intermediar, ducând alimente la casa 
(bordeiul) unde era tăinuit Ilie Cleopa”10. 
Despre modul cum Părinte Cleopa a revenit la Mănăstirea Sihăstria, 
în anul 1964, după ce timp de cinci ani a pribegit prin munţi, se arată 
şi într-o notă informativă din data de 15 octombrie 1964. ,,Sursa 

9 Ierom. Cosma Giosanu, Răstignirea Monahismului românesc la mijlocul secolului al XX-lea – 
Studiul de caz M-rile Sihăstria şi Slatina, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2009, p. 140. 
10 Ibidem, p. 164.

Într-o sinteză a notelor 
 informative, care face  
referinţă la începutul 
anilor 50, se menţionează: 
„Susnumitul s-a călugărit 
din anul 1937, a fost 
preoţit în 1945. Înainte 
de a fi stareţul Mănăstirii 
Slatina a fost stareţ la 
Sihăstria. 
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(Dumitrescu Gh.) informează: La 4 octombrie stareţul Dionisie 
Velea a spus că la Sihăstria a apărut Ilie Cleopa, care ar fi stat fugar la 
un fost călugăr din Pipirig şi că Mitropolitul Iustin nici nu a vrut să 
audă de primirea lui (în mănăstire), dar că Departamentul Cultelor 
i-ar fi îngăduit acest lucru… În ziua de 13 noiembrie am spus 
directorului seminarului, Vasile Ignătescu, că am auzit că Pr. Cleopa 
a venit în mănăstire. La aceasta el a răspuns că a auzit despre Pr. 

Cleopa de la credincioşii din Vânători şi 
că Mitropolitul nu a vrut să-l primească, 
spunând să se ducă acolo unde a stat 
până acum ascuns…11”.
Din 1964 Părintele rămâne în Sihăstria, 
ducând o viaţă călugărească smerită, 
împărţindu-şi timpul între slujbele 
bisericii şi chilie, între rugăciune, 
studiu şi călăuzirea sufletească a fiilor 
duhovniceşti monahi şi mireni, dar va 
rămâne sub observaţia organelor de 
securitate.
În anul 1971, când stareţul Shăstriei, 
Caliopie Apetri, a fost înlăturat de 
la conducerea Mănăstirii Sihăstria şi 
înlocuit cu Protos. Loghin Pop, adus de 
la Mănăstirea Neamţ, susţinut de regim, 
securitatea trimite în mănăstire 10 maşini 
cu agenţi, care să intervină dacă părinţii 
din Sihăstria vor manifesta opoziţie 
faţă de noul stareţ, impus de autorităţi. 
Este un moment monitorizat intens de 
securitate, în ale cărei note informative 
avem dovada permanentei supravegheri 

a Părintelui Cleopa. Astfel, într-una din notele din arhiva securităţi 
am găsit următoarea informaţie: „Referitor la numitul Cleopa, 
sursa (informatorul Neagu) informează: Deşi nu se prea împacă cu 
schimbările ce au avut loc în cadrul mănăstirii din toate punctele de 
vedere, în ultimul timp, a început să se mai potolească în sensul că 
nu mai boicotează că în mănăstire se mănâncă carne, că s-a instalat 
telefon, televizor şi altele. În ce priveşte predicile, a fost atenţionat de 
stareţul mănăstirii să predice ceea ce se cuvine, fără a mai răstălmăci 
şi exemplifica în fel şi chip pildele şi alte citate din Evanghelie. Pentru 
a nu mai predica de fiecare dată, cu ocazia slujbelor s-a reglementat 
serviciul la biserică prin rotaţie cu toţi preoţii. Totuşi nu a renunţat 
definitiv la concepţiile lui mistice şi continuă să întreţină relaţii cu 

11  Ibidem, f. 109.

Revine în obștea 
mănăstirii în 1964, atunci 

când, timid și tacit, au 
început să revină în 

mănăstire acei călugări 
care nu se încurcaseră cu 

ispitele lumii. 
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fosta conducere a mănăstirii, Ioanichie Bălan, Caliopie Apetri şi alţii. 
Până în prezent nu are ieşiri mai deosebite”12.

pOzIţIA mIsTIcă şI DUşmăNOAsă fAţă DE pARTID 

Din anul 1973, din raţiuni care până în prezent nu sunt pe deplin 
elucidate, asupra Părintelui Cleopa încep iarăşi presiuni ale 
organelor securităţii. De fapt, de la sfârşitul anului 1972, odată cu 
scoaterea din stăreţie a Protos. Loghin Pop, se 
încearcă compromiterea Părintelui Cleopa în 
faţa călugărilor şi a credincioşilor sau racolarea 
ca informator. Încercarea eşuează şi este pus 
sub atenta supraveghere a unor informatori, i 
se montează în chilie dispozitive de ascultare 
a convorbirilor şi i se propune plecarea în 
Canada, ca misionar. Aceste realităţi sunt 
consemnate de către o notă sinteză, din data de 
23. 02. 1973: „Despre numitul Ilie Constantin 
– … Din 1959 până în 1964 a stat fugar 
pentru atitudinea lui mistică şi duşmănoasă. 
În 1964 revine la Mănăstirea Sihăstria unde se 
află în prezent. Din toate datele ce le deţinem, 
rezultă că se menţine pe aceeaşi poziţie, adică 
mistică şi duşmănoasă – fiind împotriva 
cuceririlor ştiinţifice şi tehnice, a culturalizării 
maselor prin radio şi televiziune. A scris 
multe materiale de propagandă mistică. De 
enoriaşii din partea locului este cunoscut 
ca un făcător de minuni – ca cel mai bun 
duhovnic. Se bucură de mare popularitate, cu 
influenţă multă atât în rândul călugărilor cât 
şi a cetăţenilor care au auzit de el, chiar din 
diferite localităţi din ţară. În jurul său polarizează o serie de elemente 
cunoscute cu trecut politic – foşti legionari, condamnaţi mistici 
cum ar fi: Gheorghiţă din Târgul Neamţ, Cârbuleţ Gheorghe din 
Pângăraţi, Ioanichie Bălan, Caliopie Apetri şi mulţi alţii. Întreţine 
relaţii cu diferite elemente din ţară şi din străinătate. A desfăşurat 
activitate duşmănoasă împreună cu Braga Roman, fugit în SUA, Nil 
Dorobanţu şi alţii. Ioanichie Bălan şi Gheorghiţă sunt urmăriţi prin 
D.U.I., pentru activitate duşmănoasă.
Pentru prevenirea unor acţiuni duşmănoase organizate, aşa cum s-a 
prevăzut în planul de măsuri întocmit în acţiunea BARBU propunem 
a se întreprinde următoarele măsuri:
1. Cunoaşterea şi contactarea lui Cleopa Ilie sub pretextul că anterior 

12  Ibidem, f. 38.

În perioada 1952-1954 
Părintele a stat retras în 
Munţii Stânișoarei, apoi 
este readus la conducerea 
mănăstirii, prin iniţiativa 
Patriarhului Justinian 
care, în perioada 1954-
55, îl trimite, împreună 
cu alţi clerici, prin satele 
din Bucovina
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s-au mai făcut unele discuţii cu el de către Tov. Col. Popescu şi despre 
plecarea lui în Canada – a refuzat.
• Discuţiile vor fi purtate de Tov. Col. Toma şi (mr.) Trofin V. în 
ziua de 27. 02. 1973.
• În raport de comportarea lui în discuţii se va hotărî fie compro-
miterea lui în faţa călugărilor şi credincioşilor, fie contactarea lui în 
continuare în vederea atragerii la colaborare.

2. Se vor lua măsuri ca, cu ocazia contactării 
care se va face la chilia lui, să se introducă 
mijloace speciale mobile pentru a controla 
comentariile ce le face în urma discuţiilor 
purtate cu el.
3. Prin colaboratorul DAN se va organiza 
o discuţie cu Cleopa după retragerea 
organelor noastre pentru a stabili modul cum 
reacţionează.
• Tot prin colaboratorul DAN se va amenaja 
o cameră de unde să se facă înregistrarea şi sub 
pretext că rămâne pentru recreere un cunoscut 
de al nostru să rămână 4-5 zile (cineva) la 
mănăstire pentru înregistrare. 
• Se va introduce şi colaboratorului DAN 
mijloace speciale (de ascultare) pentru a-l verifica.
4. Prin colaboratorul DAN se va stabili 
comportarea lui în mijlocul călugărilor, 
persoanele de care este vizitat, trimiţându-
se în această perioadă la el şi informatorul 
PETRESCU şi MARCU. În raport de 
datele ce se vor obţine se vor întreprinde noi 

măsuri”13 (Semnează: Mr. Trofin V). 
Ca urmare a măsurilor de mai sus, în data de 16 martie 1973, 
organele de securitate făceau următorul bilanţ: În urma întreprinderii 
măsurilor de mai sus au rezultat următoarele:
• Cu ocazia discuţiilor purtate cu el de Col. Toma a rezultat că nu 
se pretează la recrutare (racolare), iar cele discutate i-au fost aduse 
la cunoştinţă şi stareţului – ceea ce denotă că nu poate fi atras la 
colaborare.
• A recunoscut faptul că are cunoştinţă despre lucrările lui Barbu14, 
că întreţine relaţii cu diferiţi cetăţeni străini cât şi cu Gheorghiţă din 
Tg. Neamţ, care este urmărit prin D.U.I., fost legionar.
• S-a încercat introducerea mijloacelor mobile de ascultare, însă nu 
au fost introduse nefiind condiţii de ascultare.

13 Arhiva CNSAS, dosar I. 235183, f. 1-2
14 Pr. Ioanichie Bălan era urmărit sub numele conspirativ de obiectivul ,,Barbu”.

Totuși cei 45 de ani trăiţi 
sub dictatură comunistă 
au lăsat urme în sufletul 

cald, bun și smerit al 
bătrânului duhovnic. 

După 1990, când în 
mănăstiri au intrat mulţi 
tineri, Părintele Cleopa 

nu a mai avut vigoarea și 
curajul de a revitaliza și 

reorganiza monahismului 
moldav, așa cum o făcuse 

în anii tinereţii
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• Discuţiile purtate de colaboratorul DAN cu cel în cauză au avut 
loc la chilia lui Cleopa, unde i-a confiat tot ce s-a discutat.
• În aceeaşi zi a fost vizitat şi de informatorul PETRESCU – însă a 
evitat a purta discuţii cu acesta afirmând: Fugi că e securitatea la mine.
• Introducându-se mijloacele speciale şi la stăreţie pentru a stabili şi 
alte aspecte – nu au rezultat probleme deosebite.
Faţă de această situaţie se impun noi măsuri:
1. Pr. Cleopa va fi lucrat în continuare 
prin D.U.I.
2. Să se stabilească dacă desfăşoară 
activitate duşmănoasă organizată şi dacă 
este de natură legionară.
3. Formele şi metodele pe care le 
foloseşte.
4. Identificarea şi verificarea elementelor 
ce polarizează în jurul său.
Pentru stabilirea celor de mai sus se 
impune:
- Prin colaboratorul DAN şi informatorul 
MARCU, ambii din Mănăstirea 
Sihăstria, se va stabili pe cât posibil, 
cine sunt persoanele care îl vizitează mai 
des sau care îi solicită diferite servicii 
religioase.
- Dacă în predicile ce le ţine în Biserică 
caută să atingă politica statului nostru.
- Care este comportarea lui faţă de 
Dumitru Constantin – călugăr, fost 
legionar şi condamnat şi faţă de Clement 
Hotnogu, fost condamnat pentru 
deţinere ilegală de armament, ambii din 
Mănăstirea Sihăstria.
Ce discuţii poartă despre preocupările lui Barbu cât şi despre 
Gheorghiţă. Termen 20.07.1973; Semnează: Mr. Trofin V”15.
Aşa cum s-a amintit deja, în anii ’70 i s-a propus Părintelui Cleopa 
să plece în Canada ca misionar, însă nu a acceptat să-şi părăsească 
mănăstirea de metanie şi ţara. Datorită presiunilor de tot felul 
la care era supus din partea organelor de securitate, pe la sfârşitul 
anilor şaptezeci, a intenţionat să se retragă la Muntele Athos. Dar, 
din rânduiala lui Dumnezeu, cu sfatul părintelui Iustin Popovici16 şi 
prin intervenţia autorităţilor bisericeşti, nu şi-a împlinit acest gând. 
Va merge totuşi în pelerinaj la Muntele Athos şi la Ierusalim, dar va 

15 Arhiva CNSAS, Dosar I. 235183, f. 2-3.
16 Sf. Iustin Popovici i-a spus Părintelui Cleopa ca de va merge la Athos, va îmbogăţi Sf. Munte cu 
încă o floare, iar de va rămâne în Sihăstria, va muri ca un apostol.

 Tot cu această misiune 
a tipărit Patriarhia 
Română, sub semnătura 
Pr. Cleopa, broșura 
Lămuriri despre 
rătăcirea stilistă și rostul 
îndreptării calendarului, 
de fapt singura publicaţie 
documentată în 
problema îndreptării 
calendarului. 

Copyright Fundația 

Justin Pârvu



90  A T I T U D I N I

rămâne cu dorul după Athos, unde, spunea el, a avut doi unchi călugări. 
În anii următori, până la evenimentele din 1989, s-a bucurat de o 
oarecare linişte din partea securităţii, fiind însă căutat de multă lume. 
Documentele prezentate mai sus redau într-o oarecare măsură 
realitatea dificilă a perioadei de dictatură comunistă, prin care a trecut 
Biserica în a doua jumătate a secolului al XX-lea şi contextul în care a 
vieţuit Părintele Cleopa. Mănăstirea Sihăstria, una dintre mănăstirile 

de referinţă din acea perioadă, a fost confruntată cu 
rigorile impuse de regim, viaţa duhovnicească de aici 
având foarte mult de suferit. Ingerinţele organelor de 
securitate în viaţa mănăstirească au strivit şi mutilat 
multe conştiinţe, au impus un anumit fel de gândire şi 
au promovat oameni care au compromis într-o mare 
măsură idealul monahal. Părintele Cleopa, unul din 
puţinii călugări cu experienţă duhovnicească totală17, 
unul din cei mai mari duhovnici18 ai secolului al XX-
lea, a fost urmărit, hăituit, agresat şi marginalizat 
de către regim pentru simplul fapt că nu accepta 
compromisul. Vremurile i-au fost potrivnice dar nu 
l-au biruit. Furtunile i-au întărit rădăcinile şi a rodit 
bogat în vreme de mare secetă duhovniceasă. Iată că 
se poate şi ajută Dumnezeu dacă omul se hotărăşte 
pentru mântuire! Şi iată apostol la aproape 2000 de 
ani după Marele Pavel, iată mucenicie fără sânge la 
atâta amar de vreme după primii mucenici! Părintele 
Cleopa este o ilustrare a prezentului continuu în viaţa 

Bisericii, încă o mărturisire a lucrării reale a Adevărului în istorie, pe 
care o transcende însă.

păRINTELE cLEOpA şI sTILIsmUL

Aşa cum se ştie, Părintele Cleopa a fost un adversar redutabil al 
stilismului. Sunt bine cunoscute scrierile şi atitudinea referitoare 
la această problemă, ce a agitat spiritele şi a creat multe schisme în 
spaţiul Bisericii Ortodoxe pe parcursul secolului al XX-lea. Această 
problemă, ce caută să dezbine şi să învrăjbească, pare a fi reluată 
şi întreţinută iarăşi de anumite cercuri. Pentru ilustrarea poziţiei 
Părintelui în această problemă voi reda o simplă convorbire, a unui 
informator de securitate cu Părintele Cleopa (şi raportată de acesta) 
pe tema stilismului, lăsând pe fiecare să-şi formeze propria opinie. 
„Aflând de la stareţa maicilor pe stil vechi din Vânători, Schitul 
de la Dobru, că Pr. Cleopa este considerat cel mai aprig duşman al 

17  Bartolomeu, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, Părintele Cleopa vorbea în graiul 
Patericului şi al Vieţilor Sfinţilor, în vol. ,,Părintele Cleopa Ilie – prieten al Sfinţilor şi duhovnic al 
credincioşilor”, Editura Trinitas, Iaşi, 2005, p. 68 
18 Ibidem, p. 67.

Că Părintele a fost consec-
vent în convingerile sale  

iar poporul dreptcredincios 
i-a fost alături, se arăta în 

următoarea informaţie: 
„În ziua de 13 noiembrie 

1950 a spus că lumea a 
început să aibă frică de 

Dumnezeu și că vin mai 
mulţi la mănăstire, unde 

dau bani și pomelnice, ca 
să nu le ia pământul
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stilismului din România, după opinia ierarhilor de la Slătioara, am 
căutat să aflu părerea Pr. Cleopa despre această mărturie a stiliştilor. 
I-am spus Pr. Cleopa că am vizitat pe maicile stiliste din Vânători, 
căutând pe nepoata părintelui profesor Stăniloae din Bucureşti, 
despre care ştiam că doreşte mult să intre într-o mănăstire din 
Moldova. I-am spus că n-am aflat-o acolo, dar am aflat de la maica 
stilistă Serafima, consăteană cu dânsul, că nu poate să-l viziteze 

fiind oprită de duhovnicii de la Slătioara, deşi ar avea nevoie să-şi 
procure nişte cărţi de slujbă cu slovă veche. Cu această ocazie, drept 
răspuns, Pr. Cleopa, cel mai bine documentat în problema stilistă 
din România, mi-a spus că într-adevăr stiliştii din România au 
dreptate să-l considere ca cel mai de temut duşman al lor. Între anii 
1954-55 a fost delegat de Patriarhia Română împreună cu episcopul 
Partenie Ciopron al Romanului, cu episcopul vicar al Patriarhiei 
Antonie Plămădeală19, cu alţi călugări şi protopopi, să întreprindă 
o misiune antistilistă în jurul mănăstirilor Slatina şi Slătioara, să 
mai atenueze şi să câştige pentru Biserica oficială satele din părţile 
acestor mănăstiri, care erau aprige în sprijinul stilismului. Cu prilejul 
acesta… factorul principal de convertire (a fost) prin discuţii şi 
povestiri atrăgătoare din istoria creştinismului şi a monahismului. 
A readus în sânul Bisericii, prin adeziuni scrise peste 40 de mii de 
stilişti, care au rămas de atunci credincioşi ai Bisericii pe stil nou. Tot 
cu această misiune a tipărit Patriarhia Română, sub semnătura Pr. 
Cleopa, broşura Lămuriri despre rătăcirea stilistă şi rostul îndreptării 
calendarului, de fapt singura publicaţie documentată în problema 
îndreptării calendarului. 
În continuare Pr. Cleopa mi-a povestit o serie de fapte din trecutul 
stilismului din România, care dacă într-adevăr sunt veridice – ele 

19 La acea vreme ierodiacon în Mănăstirea Slatina.

Vremurile i-au fost 
potrivnice dar nu 
l-au biruit. Furtunile 
i-au întărit rădăcinile 
și a rodit bogat în 
vreme de mare secetă 
duhovniceasă. Iată că se 
poate și ajută Dumnezeu 
dacă omul se hotărăște 
pentru mântuire! Și 
iată apostol la aproape 
2000 de ani după Marele 
Pavel, iată mucenicie 
fără sânge la atâta amar 
de vreme după primii 
mucenici! Părintele 
Cleopa este o ilustrare 
a prezentului continuu 
în viaţa Bisericii, încă 
o mărturisire a lucrării 
reale a Adevărului 
în istorie, pe care o 
transcende însă.
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putând fi verificate istoric – atunci stilismul nu este numai o problemă 
strict de natură religioasă, ci are un substrat şi de altă natură. Îmi 
povestea Pr. Cleopa că în anul 1935 stilismul din Moldova, prin 
călugării din Slătioara, au pornit o demonstraţie în masă, sate întregi 
de stilişti cu căruţe în coloană au mers şi au demonstrat la Piatra 
Neamţ şi la Panciu în Vrancea, unde sunt mulţi stilişti precum şi 
în părţile Hotinului în Basarabia, cerând ostentativ dependenţa 

lor de Biserica pravoslavnică 
a Rusiei, pe atunci stilistă. 
Prin represiuni sângeroase, 
armata română, fiind pusă să 
tragă în demonstranţi ca să-i 
risipească; dat fiind atunci 
şi politica antisovietică, a 
întreprins măsuri şi anchete, 
cu care ocazie au fost 
descoperiţi la Mănăstirea 
Slătioara, îmbrăcaţi în 
haine monahale agenţi ai 
guvernului stalinist, Ana 
Pauker – maica Anastasia, 
Teoharie Georgescu – diacon 
la Bogdăneşti, care apoi au fost 
expulzaţi la cerere în Rusia. 

La interogatoriu au declarat că au venit în …(România) cu cărţi, 
veşminte şi blagoslovenie din partea Bisericii pravoslavnice ruse, 
care doreşte să-i protejeze pe stiliştii din România. Tot atunci a 
fost descoperit un evreu din Odesa, iscusit călugăr, preot slujitor 
pe stil vechi, care a condus răscoala stilistă din Hotin, cerând 
alipirea Basarabiei pravoslavnice la Biserica rusă. Dacă aceste 
evenimente sunt adevăr istoric, ce poate fi verificat, atunci stilismul 
din România, poate fi judecat pe bună dreptate, după părerea Pr. 
Cleopa, nu numai o problemă religioasă, ci o problemă de securitate 
naţională, stilismul fiind, conştient sau inconştient – acest lucru 
aparţine ierarhiei de la Slătioara – un agent al imperialismului 
panslavist, interesat să pătrundă prin mişcarea stilistă în toate 
ţările balcanice.
Părintele Cleopa spunea că a propus Mitropoliei Moldovei, respectiv 
IPS Iustin, tipărirea şi răspândirea unei broşuri sub formă de catehism 
– întrebări şi răspuns, în legătură cu problema stilistă, pentru a 
lămuri mai pe înţelesul poporului toate nedumeririle ce parcă iau 
mai multă amploare în satele din jurul mănăstirilor, unde încă mai 
persistă atitudinea păgubitoare a unor călugări duhovnici bătrâni 
– în deosebi la Mănăstirea Neamţ – că e bine să ţină credincioşii 

Ingerinţele organelor 
de securitate în viaţa 

mănăstirească au strivit și 
mutilat multe conștiinţe, 

au impus un anumit fel  
de gândire și au promo-

vat oameni care au 
compromis într-o mare 

măsură idealul monahal. 
Părintele Cleopa, unul 
din puţinii călugări cu 

experienţă duhovnicească 
totală, unul din cei 

mai mari duhovnici ai 
secolului al XX-lea, a 
fost urmărit, hăituit, 

agresat și marginalizat 
de către regim pentru 

simplul fapt că nu accepta 
compromisul
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sărbătorile şi pe stil vechi şi pe stil nou, dând astfel curs influenţei tot 
mai active a mişcării stiliste patronate de călugării de la Slătioara”20 

(Semnat ,,Ilieş”, nedatat).
La o anchetă a securităţii din data de 09. 01. 1972, Părintele Cleopa 
se pronunţa referitor la problema stilistă: ,,...atunci au fost tulburări 
mari la Piatra Neamţ şi Chişinău; au venit jandarmi la aceste tulburări 
făcute de stilişti... Glicherie (de la Slătioara) a fost la Ierusalim (şi) 
susţine că a fost făcut episcop (acolo), dar 
nu-l făcuse; este scrisoarea Patriarhului 
de Ierusalim la Preotul Săvescu din 
Răuceşti, (care) este autentică, nu am 
văzut-o, dar mi-a spus Părintele Săvescu 
că este la el. Patriarhul Ierusalimului de 
atunci, spunea: Anatema lui Glicherie 
Tănase, că minte cu neruşinare...21 

ÎNchEIERE

Evenimentele din 1989 l-au găsit pe 
Părintele Cleopa încărunţit de ani 
dar cu sufletul tânăr şi vioi, în pofida 
încercărilor, umilinţelor de tot felul la 
care a fost supus în timpul regimului 
comunist. Totuşi cei 45 de ani trăiţi sub 
dictatură comunistă au lăsat urme în 
sufletul cald, bun şi smerit al bătrânului 
duhovnic. După 1990, când în mănăstiri 
au intrat mulţi tineri, Părintele Cleopa 
nu a mai avut vigoarea şi curajul de a 
revitaliza şi reorganiza monahismului 
moldav, aşa cum o făcuse în anii tinereţii 
la Sihăstria, Slatina şi Putna. Ultimii opt 
ani din viaţă şi i-a petrecut în rugăciune 
şi linişte la chilia din deal, fiind înconjurat cu multă dragoste şi 
afecţiune de ucenicii din obşte dar şi de mulţimea de oameni, veniţi 
de pretutindeni pentru rugăciune şi binecuvântare. 
Trecerea în Lumina cea neînsetată a Părintelui Cleopa a fost lină şi 
firească pentru sufletul lui bun, curat şi iubitor, dar dureroasă pentru 
cei rămaşi orfani în vremuri de mare furtună duhovnicească. 
  

20  Arhiva CNSAS, dosar I. 235183, f. 7-9. 
21 Ibidem, p.169.
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Iubiţi credincioşi, sincer vă 
spun că sunt puţin tulburat 
şi înspăimântat faţă de 
adâncimea Evangheliei de 
astăzi, pentru că astăzi îi 
prăznuim pe părinţii de la 
cel dintâi sinod ecumenic 
şi Evanghelia aceasta, care 
este strâns legată de cel 
dintâi sinod ecumenic, 
este un rezumat al întregii 
Evanghelii; este e cheie, 
dacă vreţi, pentru toată 
Evanghelia şi pentru toată 
viaţa noastră creştină. 
Mulţi, foarte mulţi dintre 

cei care vin către Biserică, sunt încercaţi de felurite ispite cu care 
e foarte greu să lupte (nu vorbesc aici de obişnuitele ispite ale 
păcatului, ci de acelea mai subtile ale sufletului – de împietrirea 
inimii, de neputinţă, de nepăsare, de întristare şi celelalte semne ale 
lor). De multe ori omul, chiar dacă ştie că ar trebui să vină la Biserică, 
greu se poate aduna; totuşi îşi poate strânge puterile ca să vină la 
Biserică. Vine la Biserică pentru că trebuie, dar nu-şi dă seama foarte 
bine de ce trebuie şi stă la slujbă că trebuie, dar nu-şi dă foarte bine 
seama de ce stă la slujbă. Aude nişte cuvinte, dar greu poate să le 
asculte. În toate aceste lucrări, mereu sunt ispite, sunt slăbiciuni, care 
ne despart pe noi de Biserică, chiar şi atunci când suntem în Biserică. 
Ne despart de sfintele slujbe chiar şi atunci când suntem la slujbă, 

pR
ED

Ic
ă

NUANţELE cARE NE DEspART DE 
ADEvăRATA ÎNvăţăTURă A LUI 
hRIsTOs
pREDIcă LA DUmINIcA sINODULUI I EcUmENIc
de Pr. Mihai Andrei Aldea
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şi până la urmă, ne despart de Hristos, deşi purtăm numele de 
creştini, de ucenici ai lui Hristos. 
Cred că ceea ce poate dezlega neputinţa noastră, este înţelegerea 
acestui cuvânt: «Viaţa veşnică aceasta este: să Te cunoască pe Tine, 
singurul adevăratul Dumnezeu şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis». 
Sunt nişte cuvinte pe care formal, din auzite, le ştim. De multe 
ori s-au auzit aceste cuvinte, dar cât de mult stăm asupra lor să le 
gândim şi să le înţelegem? Cuvintele acestea sunt 
foarte grele. În ispitirile sufleteşti de care am vorbit 
sunt şi cele privind felul în care este primită credinţa 
în sufletul nostru. Pentru că, uitaţi-vă, în zilele noastre 
în Biserică este multă tulburare, multă vorbă, multă 
vorbărie putem spune chiar, despre ortodocşi şi cei 
de alte credinţe, despre credinţa Bisericii Ortodoxe 
şi despre credinţa mărturisită de alte biserici, despre 
Biserică şi confesiuni, discuţii filosofice şi pseudo-
filosofice şi tot felul de alte asemenea lucruri, care 
năucesc şi zăpăcesc pe mulţi, şi care riscă foarte multe 
îndoieli, întristări, de multe ori chiar ură, chiar între 
cei care-şi spun ortodocşi, într-un cuvânt – încercări, 
ispite şi căderi, foarte multe şi foarte mari. Şi totuşi, 
cuvântul acesta, deşi este greu de primit, în sine este 
foarte limpede. El spune aşa: Viaţa veşnică este aceasta: 
să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi 
pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. 
Dacă spunem că suntem creştini, noi credem în 
cuvântul lui Iisus Hristos. Şi Iisus Hristos ne spune 
acest lucru: Viaţa veşnică este aceasta. Ceea ce înseamnă 
că în afară de asta nu există viaţă veşnică. Deci dacă Îl cunoaştem pe 
Dumnezeul cel adevărat şi pe Iisus Hristos pe care L-a trimis, intrăm 
în viaţa veşnică. Dacă nu cunoaştem, nu putem intra în viaţa veşnică. 
Lucrurile sunt foarte limpezi. Scriptura le arată foarte limpezi. De 
aceea Iisus Hristos face şi deosebire şi spune: «Eu pentru aceştia mă 
rog, care au primit cuvintele Mele şi au crezut că Tu M-ai trimis», 
nu pentru lume se roagă, pentru că lumea nu L-a primit; deci El S-a 
rugat pentru cei care L-au primit. Deşi de jertfit s-a jertfit pentru 
toţi, nu înseamnă că-i primeşte pe toţi. Jertfa a fost făcută pentru toţi, 
dar aceşti toţi mai trebuie să şi primească jertfa, trebuie să creadă 
în Dumnezeul cel adevărat şi Iisus Hristos pe care Dumnezeu L-a 
trimis, şi Care S-a jertfit pentru ei. Nu cred, nu se mântuiesc. Nici 
măcar nu intră în rugăciunea pe care Fiul ca Om o înalţă Tatălui, nu 
intră în împărăţia cerurilor, nu intră în viaţa veşnică. Lucrurile sunt 
atât de simple şi atât de limpezi, oricât de dureroase sau de neplăcute 
ar fi pentru noi. Dacă noi credem în cuvântul lui Dumnezeu, asta 

Și atunci de ce nu zice 
Hristos: viaţa veșnică 
este să intri în rai? 
Răspunsul este dat 
de Scriptură: pentru 
că raiul este lumea în 
care sălășluiește bunul 
Dumnezeu. Raiul este  
o lume a iubirii. Iubi-
rea nu se bucură de 
nedreptate ci se bucură 
de adevăr
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este. Ne place sau nu ne place, nu avem de ce să discutăm, asta 
este. Viaţa veşnică aceasta este – ca să Te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat şi pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. 
La  Sinodul I ecumenic de la Niceea, s-au adunat sute de sfinţi; oameni 
care purtau în trupurile lor răni, unele dintre ele încă sângerânde, încă 
nevindecate, ale persecuţiilor anticreştine prin care trecuseră. Cei mai 
mulţi dintre ei trecuseră prin temniţă, prin chinuri, prin tot felul de 

încercări, şi se adunaseră acum la Niceea, ca să apere 
Biserica împotriva altei prigoane, o prigoană mult mai 
grăbită decât prigoanele acestea pe faţă ale păgânilor, 
prigoana celor care se pretind că sunt ai Bisericii, dar 
încearcă să schimbe învăţătura Bisericii. Ori aici este 
o încercare mai mare decât a prigoanelor obişnuite. 
Într-o prigoană obişnuită, dacă cineva mărturiseşte, se 
mântuieşte, dacă se leapădă, se osândeşte. Dar într-o 
astfel de prigoană, a învăţăturii mincinoase, lucrurile 
nu sunt atât de simple. Este ca o otravă, ca o boală care 
se strecoară în Biserică şi care atinge pe unii mai mult, 
pe alţii mai puţin, şi împotriva căreia este greu de luptat 
şi lucrează multă vreme. Dacă cineva s-a lepădat în 
faţa prigonitorilor, s-a lepădat el. Lucrul acesta poate 
pe cei care sunt în jurul lui, pe creştinii care sunt şi ei în 
prigoană, poate să-i deznădăjduiască sau dimpotrivă 
să-i întărâte, să-i întărească în dorinţa de a mărturisi şi 
mai mult, şi pentru cel care a căzut. Dar ce te faci când 
vine cineva în Biserică şi spune: „Iubite frate, să ştii că 

adevărul este acesta, dar ...”? Şi începe, ca să zicem aşa, cu nuanţe, 
nuanţe care de fapt te despart de învăţătura adevărată a lui Hristos. 
Cum te aperi? Există o singură cale: trebuie să ştii cu adevărat care 
este credinţa lui Hristos. Dar de ce viaţa veşnică este aceasta: «Să Te 
cunoască pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu şi pe Iisus Hristos 
pe care L-ai trimis»? De ce a spus Hristos aceste cuvinte? De ce nu a 
spus: Viaţa veşnică este să intri în rai? Oare cei care sunt primiţi în rai 
nu au intrat în viaţa veşnică?
Şi atunci de ce nu zice Hristos: viaţa veşnică este să intri în rai? 
Răspunsul este dat de Scriptură: pentru că raiul este lumea în care 
sălăşluieşte bunul Dumnezeu. Raiul este o lume a iubirii. Iubirea nu 
se bucură de nedreptate ci se bucură de adevăr. Deci cei care intră în 
rai sunt oameni care-L iubesc pe Dumnezeu şi vor să fie împreună cu 
El, cunoscându-L pe El aşa cum este, nu închipuindu-şi că Dumnezeu 
ar fi altfel decât este; nu refăcându-L după poftele lor; ei Îl primesc 
pe Dumnezeu şi-L iubesc pe Dumnezeu aşa cum este. Şi atunci pot 
într-adevăr să fie împreună cu El şi au câştigat viaţa veşnică încă de 
aici, chiar dacă încă n-au intrat în rai. De aceea spune Hristos: «Viaţa 

Știm că Dumnezeu este 
întreit în persoană: Tatăl, 
Fiul și Sfântul Duh. Și ce 
dacă? Câţi dintre noi s-au 

gândit: De ce sunt trei? 
Și ce folos este pentru el 

faptul că sunt trei și ce 
poate să înveţe de aici? 
Vă dau o singură pildă: 
În zilele noastre este o 

neîncetată răzvrătire. 
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veşnică aceasta este: ca să Te cunoască pe Tine singurul adevăratul 
Dumnezeu şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis».
Cel care consemnează aceste cuvinte, Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan 
pe care l-am prăznuit acum două sâmbete fără să-l băgăm în seamă, 
este cel care în una din epistolele sale ne spune şi acest cuvânt: «Cel 
care zice că pe Dumnezeu Îl iubeşte, pe care nu L-a văzut, dar pe 
fratele său pe care l-a văzut, îl urăşte, acela este mincinos». Că nu poţi 
să urăşti pe fratele tău care este chipul lui Dumnezeu 
şi pe care-l vezi, iar pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, 
să-L iubeşti. Vedeţi că problema aceasta este foarte, 
foarte delicată şi foarte greu pătrunde în inimile noastre 
fiindcă noi suntem obişnuiţi să credem că-L iubim pe 
Dumnezeu, chiar şi când îi urâm pe unii sau alţii din 
jurul nostru. Şi dintr-odată ne aflăm în înşelare.
Mă întorc iarăşi la aceste cuvinte: «Viaţa veşnică este 
aceasta: să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu 
adevărat şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis». Cât de 
mare este această nevoie! În tot ceea ce avem, în tot ceea 
ce suntem, întâlnim atâta însingurare, atâta greşeală, 
atâta minciună, atâta răutate, tot felul de încercări, tot 
felul de ispite, tot felul de păcate, tot felul de tulburări, 
tot felul de valuri care se ridică împotriva noastră. Şi ce 
este oare statornic? Din lumea aceasta, nimic. Singurul 
care este neschimbat şi veşnic este Dumnezeu. Ca 
să putem să ne liniştim, să câştigăm pacea sufletelor 
noastre, trebuie să ne aşezăm în Dumnezeu.  Este o lucrare fără de 
care nu este cu putinţă mântuirea. Este o lucrare fără de care toată 
viaţa noastră nu mai are niciun rost. Fără Dumnezeu, degeaba trăim, 
degeaba existăm. Şi cum să ajungem la Dumnezeu dacă nu încercăm 
să-L cunoaştem?
Am dat de multe ori această pildă: să zicem că vrea cineva să intre 
aici în Biserică, şi să spună cuiva ceva. Dar pentru că este slujbă, 
nu poate, stând aşa, să strige: Vasile, sau Ioană, sau Gheorghe, vino 
încoace. Să zicem că nici nu cunoaşte persoana respectivă direct, îl 
ştie din descriere. Se întâmplă câteodată ca să ajungi într-un loc sau 
altul, să trebuiască să te întâlneşti cu un om pe care nu-l cunoşti, 
vorba aceea – poate v-aţi cunoscut pe messenger şi nu l-ai văzut la 
faţă, n-ai intrat pe un webcam ca să vezi cum arată – şi atunci pe 
ce te întemeiezi când îl cauţi? Pe descrierea lui, cum ţi se spune că 
arată. Ori dacă el îţi este descris altfel decât este, e limpede că n-o 
să-l găseşti. Dacă ţi se schimbă şi mai multe informaţii despre el, 
este şi mai sigur că n-o să-l găseşti. Încât se ajunge până la urmă la 
imposibilitatea de a te întâlni cu persoana respectivă. Cam asta se 
întâmplă în relaţia noastră cu Dumnezeu. 

Dacă spunem că 
suntem creștini, noi 
credem în cuvântul 
lui Iisus Hristos. Și 
Iisus Hristos ne spune 
acest lucru: Viaţa 
veșnică este aceasta. 
Ceea ce înseamnă că în 
afară de asta nu există 
viaţă veșnică. Deci 
dacă Îl cunoaștem pe 
Dumnezeul cel adevărat 
și pe Iisus Hristos pe 
care L-a trimis, intrăm 
în viaţa veșnică. Dacă nu 
cunoaștem, nu putem 
intra în viaţa veșnică. 
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Să nu uităm un lucru: toţi suntem ispitiţi să minţim şi să ne 
răzvrătim înaintea lui Dumnezeu. Toţi. Dar atunci când se adaugă 
şi o învăţătură mincinoasă pe care noi o primim, sau faptul că nu ne 
pasă de învăţătura aceasta, pur şi simplu nu căutăm s-o cunoaştem, 
nu avem cum să ne întâlnim cu Dumnezeu. Repet această întrebare: 
cum să întâlneşti pe cineva, despre care nu ştii nimic, sau nimic 
adevărat? Cum ai putea să te întâlneşti cu Dumnezeu, să ajungi să-L 

cunoşti pe Dumnezeu, fără să înveţi niciodată 
despre El? Există acest cuvânt îngrozitor: Am 
credinţa mea. Mulţi spun: Ştiţi, nu-mi pasă, că 
eu am credinţa mea. Păi, şi ce dacă o ai? E egal 
cu zero, dacă nu este credinţa cea adevărată. O 
credinţă mincinoasă nu te va duce decât în iad. 
Poţi să ai credinţa ta, dar nu-ţi serveşte la nimic. 
Dimpotrivă, e o piatră de moară de gâtul tău. 
Ori ai credinţa lui Hristos, ori eşti rătăcit. Cât 
de bine ar fi să înţelegem lucrul acesta, cât de 
bine ar fi să înţelegem cât de mult ne este de 
folos să-L cunoaştem cu adevărat pe Dumnezeu 
şi cunoaşterea Lui să ne preocupe neîncetat. 
Ştim că Dumnezeu este întreit în persoană: 
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Şi ce dacă? Câţi 
dintre noi s-au gândit: De ce sunt trei? Şi ce folos 
este pentru el faptul că sunt trei şi ce poate să 
înveţe de aici? Vă dau o singură pildă: În zilele 
noastre este o neîncetată răzvrătire. Spectatorii 
care se uită la meciurile de fotbal, de pildă, sunt 
desăvârşit convinşi că ei ar fi mult mai buni 

decât antrenorul, decât arbitrul şi decât jucătorul. În acelaşi timp, 
cei mai mulţi dintre jucătorii de fotbal sunt ferm convinşi că ei sunt 
mai buni decât antrenorii şi decât arbitrii. Astea cu toate că dacă-l 
iei pe un spectator şi îl pui ca arbitru sau ca antrenor, bineînţeles că 
se alege praful, nu mai vorbesc ca jucător, căci este limpede totuşi, 
pentru oricine gândeşte raţional; şi o mulţime de jucători de vârf, în 
clipa în care au încercat să treacă de partea cealaltă, adică să devină 
antrenori, sau arbitri, s-au făcut de râs. Şi câteodată e delicat spus că 
s-au făcut de râs. Cu toate că au fost nişte jucători formidabili, nu 
erau în stare să fie antrenori, nu erau în stare să fie arbitri. Nu poţi 
neapărat să le faci pe toate, chiar dacă ţi se pare că le înţelegi. Dar la 
noi este răzvrătire neîncetată. 
Femeia vrea să ia locul bărbatului, şi bărbatul vrea să ia locul femeii. Şi 
aceste răzvrătiri se întâmplă din toate punctele de vedere. Copiii vor 
să dicteze părinţilor. Fiecare om vrea să conducă ţara. Şi este convins 
că este şi în stare să o facă. Fiecare om este sigur că poate să explice 

Și uitaţi-vă că n-am 
vorbit decât un pic de 

tot despre Dumnezeu, 
Cel întreit în persoane 
și unic în fiinţă. Un pic 
am vorbit și deja este o 

lecţie pentru toată viaţa 
noastră, pentru tot ceea 
ce suntem. Din felul în 

care este Dumnezeu, să 
știţi, izvorăște felul în 

care este Biserica.
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preotului cum e mai bine să meargă Biserica. Să nu mai vorbim de 
episcopi, care este foarte uşor să fie puşi la punct în mintea celor 
mai mulţi dintre oamenii noştri. Dragostea dintre oameni, respectul 
dintre oameni, sunt rupte de această răzvrătire neîncetată, care ne 
macină şi ne ridică unii împotriva altora. 
Dar ce vedem? Fiul, unul dintre Ei, Se pleacă, Se întrupează, ia 
chip de om şi suferă toată batjocura unei smeriri care este dincolo 

de închipuirea noastră, fără să-i zică Tatălui: „Auzi, dar de ce nu Te 
întrupezi Tu?” Noi, ca oameni, aşa am face. Dacă ni s-ar da nouă 
puterea lui Dumnezeu şi am fi puşi în locul Fiului, am spune: „Dar 
de ce să mă întrupez eu? Întrupează-Te Tu, de ce să sufăr eu? Dar 
eu sunt nedreptăţit că trebuie să mă întrupez. Dar mai bine Duhul 
Sfânt să se întrupeze”. Sau dacă ni s-ar da puterea Duhului Sfânt şi 
am fi în locul Său am zice: „Dar de ce să am un rol atât de modest, ia 
să mântuiesc eu lumea, să mă jertfesc eu, de ce să te jertfeşti Tu? Şi 
eu sunt mare, şi eu sunt în stare”. Pare ridicol şi pare chiar blasfemie 
să spui asemenea lucruri. Dar să ştiţi că nu este mai puţin ridicol 
sau blasfemie tot ceea ce facem noi, când ne ridicăm împotriva 
rostului pe care ni l-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat pe 
toţi cu un rost în lume. Şi fiecare dintre noi se cuvine să ne împlinim 
rostul nostru. Atunci când ne răzvrătim împotriva rostului nostru, 
ne-am despărţit de Dumnezeu şi cădem în păcat cumplit de mare. 
Dar dacă ne-am gândi cu adevărat la Dumnezeu şi la cum este El, 
dacă ne-am uita la smerenia, la dragostea şi la înţelegerea cu care 
fiecare dintre persoanele Sfintei Treimi îşi lucrează lucrarea Sa, deşi 
toate trei persoanele au aceeaşi fire şi aceeaşi putere? Fiecare în felul 

În ispitirile sufletești de 
care am vorbit sunt și 
cele privind felul în care 
este primită credinţa în 
sufletul nostru. Pentru 
că, uitaţi-vă, în zilele 
noastre în Biserică 
este multă tulburare, 
multă vorbă, multă 
vorbărie putem spune 
chiar, despre ortodocși 
și cei de alte credinţe, 
despre credinţa Bisericii 
Ortodoxe și despre 
credinţa mărturisită de 
alte biserici
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ei poate să pretindă să facă ceea ce face cealaltă, şi totuşi nu există 
aşa ceva. Dimpotrivă, există o înţelegere desăvârşită, o smerenie 
desăvârşită. Dacă am înţelege acest lucru, dintr-odată am înţelege 
cât de bine este să stăm la locul nostru şi să facem lucrarea noastră, 
fără a încerca să o luăm pe scurtătură ca Adam şi Eva, fără a încerca 
să ne ridicăm în alt loc, ca Satana sau să facem alte asemenea greşeli 
teribile, care ne distrug. 

Şi uitaţi-vă că n-am vorbit decât un pic 
de tot despre Dumnezeu, Cel întreit în 
persoane şi unic în fiinţă. Un pic am vorbit şi 
deja este o lecţie pentru toată viaţa noastră, 
pentru tot ceea ce suntem. Din felul în 
care este Dumnezeu, să ştiţi, izvorăşte 
felul în care este Biserica. Din felul în 
care este Dumnezeu, izvorăsc rosturile 
popoarelor sau ale neamurilor; din felul 
în care este Dumnezeu izvorăşte tot rostul 
existenţei Lui. Şi dacă înţelegem acum 
acest lucru, înţelegem cât de adevărate sunt 
aceste cuvinte. Viaţa veşnică aceasta este: să 
Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat şi pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. 
Sinoadele ecumenice, sinoadele apostolice, 
dumnezeieştile canoane, dumnezeieştile 
Scripturi sunt comori din care Dumnezeu 
a lăsat să se păstreze această învăţătură 
fără de care nu există viaţă veşnică. A lăsat 

să se păstreze această învăţătură care este viaţa veşnică. Nu există 
învăţătură mai mare decât să cunoşti pe singurul Dumnezeu adevărat 
şi pe Iisus Hristos pe care L-a trimis. Să cunoşti învăţătura lui şi s-o 
cunoşti cu adevărat, adică şi în teorie, şi în practică. Luptând să-i ştii 
cuvintele, dar să le şi trăieşti, pentru că în acelaşi cuvânt pe care l-a 
spus Hristos pe Muntele Măslinilor, înainte de Răstignire, zice iarăşi 
:«Cel ce Mă iubeşte pe Mine, păzeşte poruncile Mele. Cel care are 
poruncile Mele şi le păzeşte, acela este cel care Mă iubeşte».
Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înţelegem şi să împlinim aceste cuvinte.

De multe ori omul, chiar 
dacă știe că ar trebui să 

vină la Biserică, greu se 
poate aduna; totuși își 

poate strânge puterile ca 
să vină la Biserică. Vine la 

Biserică pentru că trebuie, 
dar nu-și dă seama foarte 
bine de ce trebuie și stă la 

slujbă că trebuie, dar nu-și 
dă foarte bine seama  

de ce stă la slujbă. 
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