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În urma controverselor şi nelă
muririlor legate de problema
introducerii actelor electronice
în România şi poziţia creştinilor
faţă de ele, ne simţim îndatoraţi
să facem următoarele precizări,
care vizează strict poziţia
mănăstirii Petru Vodă:
1. Cipul din actele biometrice
nu este pecetea finală, ci unul
din paşii premergători acesteia.
2. Cei care nu se opun imple
mentării actelor de identitate electronice şi nu văd un pericol în
acceptarea lor, trebuie să fie conştienţi că săvârşesc un păcat împotriva
evidenţei Apocalipsei1 şi se fac părtaşi, mai mult sau mai puţin, acestui
sistem care începe să semene din ce în ce mai mult cu fiara apocaliptică2.
3. După cum ne învaţă Sfânta Scriptură şi Sfintele Canoane, avem
datoria de a primi pe oricine vine la spovedanie cu duh umilit şi
dorinţa de îndreptare. Aşadar nu excludem pocăinţa şi îndreptarea
celor ce au acceptat actele cu cip.

1 Thesal. 5:20.
2 Nu putem, de asemenea, să trecem cu vederea prorociile Sfinţilor, mai vechi sau mai noi, care
pun egal între lucrările fiarei apocaliptice şi măsurile antihristice şi antiumane ale statului global
contemporan.

EDITORIAL

Comunicat cu privire la
problema actelor cu cip
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4. Dacă penitentul nu renunţă la actele cu cip, după ce a fost mai
înainte duhovniceşte catehizat şi mustrat, noi, mănăstirea Petru
Vodă, nu ne putem asuma ca aceştia să fie dezlegaţi la spovedanie,
decât dacă renunţă la aceste acte şi acceptă canonul de îndreptare3.
5. În privinţa acelei înregistrări video postate pe internet, în care
cineva întreabă cum să procedeze cu soţia care are un act cu cip,

ţinem să facem precizarea că acea înregistrare nu trebuia făcută
publică, deoarece era un sfat personal, menit să câştige pocăinţa şi
trezirea conştiinţei penitentului, şi nu reprezintă un sfat general
valabil. Epitimia pentru păcate diferă de la fiecare individ în
parte. Chiar dacă la început se face afirmaţia, aparent gravă, ca
soţul să îşi părăsească soţia, totuşi se revine cu precizarea ca soţia
să fie adusă spre catehizare şi spovedanie. Un duhovnic iscusit
acordă canonul şi mustrarea în funcţie de starea sufletească a
fiecăruia. Pentru acel suflet era poate necesară o astfel de mustrare.
Aşadar, mustrarea şi canonul celui ce primeşte acte cu cip, se face
particular, după cum hotărăşte duhovnicul şi în funcţie de situaţie.
6. Precizăm iarăşi că prin această poziţie a noastră nu intenţionăm
să facem niciun fel de scindare în Biserica cea Una, Sfântă,
Sobornicească si Apostolească, ci cerem să ni se dea voie să purtăm
3 Nu putem dezlega unele păcate, iar pe altele nu.
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mai departe lucrarea Duhului celui ce
a spus cândva: „Iată şi securea zace la
rădăcina pomilor; deci tot pomul care
nu face roadă bună se taie şi în foc se
aruncă”. (Mt. 3:10) şi să ne temem de
mustrarea Celui ce a spus: „faţa cerului
ştiţi să o socotiţi; iar semnele vremilor
nu puteţi” (Mt. 16:3). Chiar dacă nu
mai este între noi un Sfânt Apostol
Pavel, nu mai avem un dumnezeiesc
ierarh ca Vasilie cel Mare, ca Grigorie
Palama, sau ca Ioan Maximovici, şi
pentru aceea şi situaţia este cu atât mai
greu de judecat, avem încredere însă că
bunul Dumnezeu va păzi turma Sa şi
că Păstorul cel Bun cunoaşte oile Sale
şi ele Îl cunosc pe El şi ascultă glasul
Lui (In. 10:14).
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PORTRET

Viaţa şi nevoinţele
Cuviosului Paisie Aghoritul1

Copilăria
Stareţul Paisie s-a născut
în Farasa din Capadocia
cea născătoare de sfinţi,
pe 25 iulie 1924, în ziua
pomenirii Sfintei Ana.
Cuviosul Arsenie l-a botezat
cu numele său, însoţit de
binecuvântarea sa, deoarece
a văzut mai dinainte că va
deveni călugăr, aşa cum s-a
şi întâmplat.
Persoana care, după Cuvi
osul Arsenie, i-a influenţat
în chip binefăcător toată
viaţa a fost mama sa, faţă de
care simţea o deosebită dragoste şi o ajuta cât de mult putea. De la ea
a învăţat smerita cugetare. Ea îl sfătuia să nu îşi dorească să învingă
colegii la jocuri, ca apoi să se mândrească, nici să nu urmărească
să treacă primul linia de sosiri la alergări, căci, aşa cum spunea ea,
acelaşi lucru era dacă ajungea primul sau ultimul.
Pe lângă aceasta, l-a învăţat şi înfrânarea. Îl sfătuia să nu mănânce
înainte de ora mesei. Iar încălcarea acestei reguli o considera
desfrânare. L-a ajutat de asemenea să dobândească simplitate,
hărnicie, spirit gospodăresc.
Când a învăţat să citească bine, a găsit o Biblie şi a început să citească
1 Rezumat şi extrase din cartea Viaţa cuviosului Paisie Aghioritul, de Ieromonahul Isaac, Editura
Evanghelismos.

în fiecare zi din cele patru Evanghelii. Când se întorcea de la şcoală, nu
voia nici să mănânce, ci mergea mai întâi şi citea din Vieţile Sfinţilor.
Chemarea sa monahală s-a manifestat din fragedă vârstă. Simţea
o mare dragoste către Dumnezeu şi rugăciunea lui era o manifestare
a acesteia. La marile sărbători priveghea, aprindea candela şi se ruga
în picioare toată noaptea, dar fratele său cel mai mare îl împiedica de
la aceasta. Când se scula noaptea să citească Psaltirea, acela nu-l lăsa,
ci-l băga înapoi sub pături. Dar tactica
fratelui său nu numai că nu i-a stins râvna,
ci, dimpotrivă, i-a mărit dragostea pentru
Dumnezeu.
Stareţul povestea: „Când eram încă la
şcoală, citeam Vieţile Sfinţilor şi doream
să devin ascet. Ieşeam adesea din sat (eram
pe atunci de vreo 11 ani). Într-o zi am
privit cu insistenţă la o stâncă mare. A
doua zi, dis de dimineaţă, am pornit spre
ea cu dorinţa de a mă face stâlpnic. Stânca
era înaltă. Am urcat cu greutate pe ea
şi-am început să mă rog. Mi se sfârşiseră
toate puterile şi-am început să mă gândesc:
Pustnicii aveau ca hrană rădăcini, puţină
apă, o curmală… Tu nu ai nimic aici sus pe
stâncă. Cum vei putea trăi? În cele din urmă am hotărât să cobor, dar
deja se înnoptase. Coborâtul era mai greu, fiindcă nu vedeam. Cu
mare greutate am reuşit să cobor. Maica Domnului m-a păzit să nu
mă zdrobesc de stânci”.
Micul Arsenie a terminat şcoala primară cu media 8 şi purtare
exemplară. Nu a vrut însă să-şi continue studiile, deoarece în
Koniţa nu exista gimnaziu. Îşi dorea să devină tâmplar, fiindcă iubea
meşteşugul Domnului nostru. Mai târziu şi-a deschis atelierul său
de tâmplărie. Făcea ferestre, uşi, tavane, duşumele, iconostase şi chiar
sicrie, pentru care însă nu a luat niciodată bani, participând astfel la
durerea acelor oameni.
Transmisionist în războiul civil
Vedea că starea generală a ţării era foarte grea şi de aceea se gândea
că peste puţin aveau să-l cheme să slujească patria. A mers, aşadar,
în bisericuţa Sfintei Varvara, care se afla înafara satului, şi s-a rugat
Maicii Domnului spunând: „Maica Domnului, primesc să fiu
chinuit, să mă primejduiesc, numai să nu omor vreun om, ca să mă
învrednicesc să devin monah”. Atunci a făgăduit că, dacă-l va păzi
Maica Domnului în război, va sluji trei ani în mănăstirea ei, Stomiu,
pe care o arseseră nemţii, şi va ajuta să fie zidită din nou.
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Arsenie a rămas pentru
puţin în Koniţa şi
apoi a vizitat Sfântul
Munte, îmbrăcat în
haine militare. A vizitat
multe colibe, schituri şi
chilii, deoarece înclina
spre vieţuirea isihastă.
Alerga oriunde auzea că
există stareţi virtuoşi,
precum albina la florile
înmiresmate
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În biserică nu se aşeza
deloc în strană, ci stătea
în picioare, iarna nu
aprindea soba. Chilia în
care stătea avea atât de
multă umezeală încât
mucegaiul de pe pereţi
era ca bumbacul.
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În anul 1945, Arsenie a fost chemat să slujească patria. S-a prezentat
la Navplio şi a fost numit transmisionist, după aceea a fost transferat
în Agrinio. Acolo, ceilalţi soldaţi îl întrebau:
- Ce mijlocitor ai avut de te-au repartizat la transmisiuni?
- Nu am niciun mijlocitor.
- Lasă astea, i-au spus ei.
- Ei, pe Dumnezeu Îl am, le-a răspuns el.
Şi într-adevăr „Domnul era cu el şi el era bărbat
îndemânatic”.2
Dragostea lui pentru ceilalţi ajungea până la
jertfă. Făcea şi treburile celorlalţi, lucra mult.
Când cineva pleca în permisie, Arsenie îl înlocuia
cu bunăvoinţă. Mulţi îi exploatau bunătatea şi-l
considerau prost, el însă simţea bucurie din
jertfă şi, în acelaşi timp, prin aceasta afla ocazia
să rămână singur şi să se roage. Comandantul
său spunea: „Ce se va întâmpla cu acest om? Nu
cere niciodată să se odihnească”.
Stareţul povestea că odată li s-a terminat hrana
şi mâncau zăpadă. Altădată au rămas flămânzi
13 zile şi au trăit hrănindu-se doar cu castane
sălbatice. Adesea sufereau de sete. Atunci erau
nevoiţi să bea apă stătută din urmele făcute
de copitele animalelor. Cel mai mare duşman
era însă frigul. Dormeau în corturi şi uneori,
dimineaţa, se trezeau îngropaţi în zăpadă. Atunci
îi numărau pe cei care muriseră îngheţaţi de frig.
Într-o dimineaţă a scos, săpând cu cazmaua în
zăpadă, 26 de soldaţi care muriseră îngheţaţi. Odată a stat 3 zile în
zăpadă, trimiţând mereu semnale la comandament. Atunci a suferit
şi el degerături. Carnea de pe picioare i se desprindea şi de aceea l-au
trimis la spital.
Se bucura să stea în ploaie şi în frig, să se ostenească, numai să
nu se ostenească ceilalţi. Unii soldaţi, atunci când stricau ceva,
pentru a se îndreptăţi, aruncau vina pe Arsenie. Ofiţerul îl certa, iar
el, ca să nu-i vădească, răbda cu smerenie mustrările. Comandantul
însă îl preţuia şi avea încredere în el. În misiunile grele îl trimitea pe
Arsenie, fiindcă ştia că era cel mai capabil să ducă la bun sfârşit ceea
ce îi încredinţa.
„Într-o luptă, povestea stareţul, săpasem o mică groapă. Apoi a
venit unul şi m-a întrebat: Pot să intru şi eu? M-am strâns şi cu greu
am încăput amândoi. Apoi a venit încă unul. L-am lăsat şi pe acela
în groapă, iar eu am ieşit afară. La un moment dat mi-a trecut un
2 Fac. 39:2

proiectil foarte aproape de cap. Nu purtam cască, ci numai căciulă.
Mi-am pipăit capul şi-am văzut că nu sângeram. L-am pipăit din
nou, dar nimic. Proiectilul îmi trecuse razant cu capul şi numai părul
mi l-a ras pe o lăţime de 6 cm. Nici măcar o zgârietură nu mi-a lăsat.
Făcusem acea jertfă din toată inima. Mai bine să fiu omorât eu, miam spus, decât să fie ucis altul, iar apoi să fiu ucis de conştiinţă toată
viaţa. Cum voi îndura după aceea mustrarea conştiinţei, când mă voi
gândi că aş fi putut să-l salvez şi nu am făcut-o?
Şi, fireşte, Dumnezeu îl ajută mult pe cel ce se jertfeşte
pentru alţii”.
Stareţul ne-a povestit o întâmplare, care s-a petrecut
cu puţin timp înainte de eliberare: „Ne întorceam din
Florina, fiindcă se terminase războiul. Pe drumul de
întoarcere l-am auzit pe căpitan înjurând de cele sfinte.
M-am apropiat de el şi i-am zis: Din această clipă refuz
să execut ordinele dumneavoastră, deoarece înjurând de
cele sfinte, ocărâţi credinţa mea şi jurământul pe care l-am
depus pentru patrie, credinţă şi familie. Auzind acestea,
s-a simţit jignit şi m-a numit obraznic. Mai târziu, când
mi-a spus: Îţi ordon…, i-am răspuns: Doar v-am spus
că nu voi mai executa ordinele dumneavoastră. Atunci
ofiţerul mi-a spus: Să considerăm subiectul încheiat.
Când am ajuns la cantonament, am mers imediat şi
am raportat cele întâmplate comandantului. Acela
mi-a spus că refuzul de-a executa ordinul superiorului
este pasibil de judecata tribunalului militar. Atunci
am declarat din nou că nu mai execut ordinele
căpitanului, fiindcă este călcător de jurământ, căci
blesteamă pe Dumnezeu, căruia ne-am jurat amândoi. Apoi i-am
spus cu indignare: Trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât
pe oameni”.3
Pregătirea pentru viaţa monahală

Arsenie a rămas pentru puţin în Koniţa şi apoi a vizitat Sfântul
Munte, îmbrăcat în haine militare. A vizitat multe colibe, schituri
şi chilii, deoarece înclina spre vieţuirea isihastă. Alerga oriunde
auzea că există stareţi virtuoşi, precum albina la florile înmiresmate.
Arsenie însă, în urma multor căutări ostenitoare, nu a găsit ceea ce
dorea. Stareţul spunea mai târziu: „La început, până să-mi crească
aripi duhovniceşti, nu m-a ajutat nimeni, ci toţi mă îmbrânceau.
Călugări sfinţi am întâlnit mai târziu”. Deşi nu a reuşit să găsească
ceea ce căuta, suferinţa pe care a răbdat-o i-a fost de folos şi l-a învăţat
multe. Şi fiindcă se primejduia să-şi piardă, precum spunea, şi puţina
3 Fapte 5:29
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După ce şi-a pus ca
temelie a vieţii monahale
smerita cugetare şi
ascultarea, Arsenie a
început să facă nevoinţă
mai presus de puterea sa.
Ziua se ostenea trupeşte,
iar noaptea rămânea treaz,
rugându-se şi slăvind pe
Dumnezeu.
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minte pe care o avea, a luat hotărârea de a se întoarce în lume. Aceasta
o făcea şi din motive familiale, deoarece primise şi o scrisoare de la
tatăl său care-i cerea ajutorul.
Întors în lume, Arsenie a început să lucreze din nou ca tâmplar în
Koniţa şi în satele dimprejur, sprijinindu-şi astfel familia. În satele
unde lucra, era cu multă luare aminte. Vorbea puţin, iar atunci
când lucra, psalmodia încet. Când nu i se dădea mâncare de post,
petrecea ziua cu mâncare uscată. Rudelor sale le spunea
că va deveni monah, dar din sensibilitate pretexta că nu
este încă pregătit, ca nu cumva să-şi dea seama că ei sunt
pricina rămânerii lui în lume şi astfel să se mâhnească.
După ce şi-a îndeplinit toate îndatoririle faţă de familia sa,
pe cât a fost omeneşte cu putinţă, a hotărât să părăsească
din nou lumea. „Când am plecat să mă fac călugăr, nimeni
nu avea să-mi reproşeze ceva”, spunea Stareţul.
Intrarea în monahism

Părintele iubea în mod
deosebit şi animalele
sălbatice. În pădurea din
jurul mănăstirii, trăiesc
mulţi urşi. Odată Stareţul
a întâlnit un urs pe o
cărare îngustă în timp ce
urca la mănăstire cu un
măgăruş încărcat. Ursul
s-a strâns într-o margine
ca să treacă Stareţul.

Astfel, în martie 1953, după o rugăciune fierbinte, după
ce îşi împarte săracilor toţi banii, Arsenie se îndreaptă
din nou spre Sfântul Munte, hotărât să intre mai întâi în
viaţa de chinovie. Ajunge astfel vieţuitor în Mănăstirea
Esfigmenu. Stareţul spunea: „Era mănăstirea cu rându
iala cea mai grea. În prima săptămână a Postului toţi
părinţii stăteau aproape toată ziua în biserică. Se dădea
numai o farfurie de fiertură pe zi”.
Tânărul începător înainta cu bucurie în ostenelile vieţii
de obşte. La început l-au rânduit ajutor la trapeză şi la
brutărie. Mai târziu l-au rânduit la tâmplărie, deoarece cunoştea
meşteşugurile de tâmplar. Era priceput la orice lucru şi lucra foarte
repede. Din mărinimie Arsenie a cerut binecuvântare ca să ajute şi
la arhondaric, atunci când în mănăstire veneau mulţi închinători.
Avea de asemenea în grijă şi două paraclise dinafara mănăstirii. În
fiecare zi aprindea candelele, se îngrijea să fie mereu curăţenie şi să se
săvârşească în ele, din când în când, Sfânta Liturghie.
Nevoinţele călugăriei

După ce şi-a pus ca temelie a vieţii monahale smerita cugetare şi
ascultarea, Arsenie a început să facă nevoinţă mai presus de puterea
sa. Ziua se ostenea trupeşte, iar noaptea rămânea treaz, rugându-se şi
slăvind pe Dumnezeu. Simţea multă oboseală, dar era neînduplecat
în asceză. Mereu adăuga noi nevoinţe, dar făcea aceasta întotdeauna
cu binecuvântarea şi supravegherea egumenului. Toate le făcea cu
bună dispoziţie.
„Lucram din greu la strung toată ziua, iar seara mergeam la arhondaric

şi ajutam până la 10-11 noaptea. Nu-mi rămânea timp nici pentru
cele duhovniceşti. De aceea, atunci când mergeam la chilie, nu mă
culcam, ci doar mă întindeam, punând picioarele pe ceva mai înalt
pentru a se odihni puţin şi pentru a coborî sângele care se aduna în
ele după multe ore de stat în picioare.
Apoi stăteam în picioare într-un lighean cu apă rece ca să nu mă
ia somnul şi mă rugam cu Doamne Iisuse. Dormeam o jumătate de
oră sau o oră şi apoi mergeam la biserică
pentru a citi Miezonoptica”.
În biserică nu se aşeza deloc în strană, ci
stătea în picioare, iarna nu aprindea soba.
Chilia în care stătea avea atât de multă
umezeală încât mucegaiul de pe pereţi era
ca bumbacul.
Diavolul, văzând că nu-l poate opri pe
Arsenie de la nevoinţe, nu se mulţumea
să-i aducă numai războiul gândurilor, ci îi
apărea şi în chip simţit. Îl vedea şi vorbea
cu el. Fratele Arsenie nu se tulbura, nici nu
se înspăimânta de arătarea diavolului, ci îi
spunea: „Să mai vii, fiindcă îmi faci bine.
Mă ajuţi să-mi aduc aminte de Dumnezeu
atunci când Îl uit şi să mă rog Lui”.
Pe 27 martie 1954, Arsenie a fost tuns rasofor,
primind numele de Averchie. Egumenul îi
propusese să primească schima mare, dar el
(din smerenie) nu a voit.
După aspre nevoinţe şi ascultări muceniceşti, îndurând multă
umilinţă şi nedreptăţire de la unii părinţi din mănăstire, sub a căror
ascultare se afla, puterile au început să îi scadă. „Când mi s-au golit
de tot bateriile, povestea Stareţul, am trăit următorul lucru: într-o
noapte, în timp ce mă rugam în picioare, am simţit ceva coborând
de sus şi cuprinzându-mă cu totul. Simţeam veselie, iar ochii îmi
deveniseră ca două izvoare, din care curgeau în continuu lacrimi.
Vedeam şi trăiam în chip simţit harul. Faptul acesta mi-a dăruit atâta
putere duhovnicească, încât m-a întărit şi susţinut timp de aproape
zece ani, până când, la Sinai, am trăit şi altfel de stări, mai înalte”.
Plecarea la linişte

După astfel de experienţe, părintele Averchie a luat binecuvântare să
plece din mănăstire pentru a merge în pustie. A lăsat în mănăstire
osteneli şi slujire, sânge şi sudori şi a ieşit, având nădejde că Dumnezeu
şi Maica Domnului îl vor povăţui în „pământ pustiu”4.
4 Ps. 62:3
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Diavolul, văzând că nu-l
poate opri pe Arsenie de la
nevoinţe, nu se mulţumea
să-i aducă numai războiul
gândurilor, ci îi apărea şi
în chip simţit. Îl vedea
şi vorbea cu el. Fratele
Arsenie nu se tulbura,
nici nu se înspăimânta
de arătarea diavolului,
ci îi spunea: „Să mai vii,
fiindcă îmi faci bine. Mă
ajuţi să-mi aduc aminte de
Dumnezeu atunci când Îl
uit şi să mă rog Lui”.
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Stareţul le dădea bani,
alimente şi medicamente,
se îngrijea de copiii săraci
şi orfani, dădea terenurile
mănăstirii familiilor sărace.
Stareţul avea şi activitate
misionară, luptând
împotriva unor eretici
evanghelişti care apăruseră
în Koniţa, propovăduind
musulmanilor şi pe unii
din ei aducându-i la
adevărata credinţă.
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Ajunge însă la Mănăstirea Filotheu, unde face iarăşi ascultări de obşte.
După un an de nevoinţe ascunse de ochii celorlalţi, a fost tuns monah
în schima mică. A primit numele de Paisie, iar naş de călugărie i-a fost
bătrânul Sava. Stareţul îl cinstea şi preţuia pe acest bătrân, deoarece,
după mărturisirea sa, era „virtuos, cult şi evlavios”.
În scurta lui şedere la Filotheu nu a încetat să se gândească la pustie,
ci dimpotrivă simţea mai puternic dorinţa pentru isihie. Atunci când
părintele Paisie auzea că trăiau părinţi virtuoşi, care duc
o viaţă ascetică şi au ajuns la o măsură duhovnicească
înaltă, se străduia să-i întâlnească pentru a se folosi
duhovniceşte. A păstrat cuvintele şi pilda lor în
cugetarea sa ca pe o comoară de mult preţ, pentru ca
mai târziu să le publice în cartea sa „Părinţi aghioriţi”.
A făcut mai multe încercări de a pleca la pustie, dar
toate au eşuat. Drumul către isihie rămânea închis şi
plin de piedici, căci planul lui Dumnezeu era altul.
Părintele Paisie ne-a povestit mai târziu întâmplarea
care l-a făcut să meargă la Mănăstirea Stomiu, şi nu
la Katunakia (după cum ar fi vrut): „Mă rugam în
chilie când, dintr-odată, am simţit că nu mă mai
pot mişca deloc. Îmi era cu neputinţă să mă ridic. O
putere nevăzută mă ţinea nemişcat. Am înţeles că ceva
se întâmplă. Am rămas aşa ţintuit aproape 2 ore şi
jumătate. Puteam să mă rog, să cuget, dar nu puteam
să mă mişc deloc. În timp ce mă aflam în această stare
am văzut ca la televizor într-o parte Katunakia, iar în
cealaltă parte Mănăstirea Stomiu din Koniţa. Atunci
eu mi-am întors cu dorire ochii spre Katunakia, dar un glas – era al
Maicii Domnului – mi-a spus limpede:
- Nu vei merge la Katunakia, ci vei merge la Mănăstirea Stomiu.
- Maica Domnului, eu ţi-am cerut pustie şi tu mă trimiţi în lume?
i-am spus eu.
Atunci am auzit din nou acelaşi glas, spunându-mi cu asprime:
- Vei merge să te întâlneşti cu persoana cutare, care te va ajuta mult”.
La Mănăstirea Stomiu

Astfel Stareţul, în luna august din 1958, a ajuns la mica şi liniştita
Mănăstire Stomiu. Oamenii din preajmă s-au bucurat mult de
venirea lui şi mulţi dintre ei îl vizitau adesea. Stareţul a început
rezidirea mănăstirii arse, fără să aibă banii şi materialele necesare.
Însă cu ajutorul Maicii Domnului şi cu bunăvoinţa unor creştini
evlavioşi, a reuşit încet, încet să rezidească mănăstirea. „Când turnam
placa, povestea Stareţul, au venit să ajute 70 de persoane. La un
moment dat, meseriaşii mi-au spus: Mai trebuie 20 de saci de ciment.

Ce puteam să fac? Mă aflam într-o situaţie dificilă. Să lăsăm placa pe
jumătate nu se putea, să aducem alt ciment era foarte greu, deoarece
trebuiau să meargă 4 ore şi jumătate cu catârii, dar aceia erau la
ţarini. Atunci am alergat în biserică. Am aprins o lumânare, am
îngenuncheat şi am rugat-o pe Maica Domnului să ne ajute. Apoi am
mers la muncitori şi le-am spus să continue lucrul, punând cantitatea
normală de ciment. Când au terminat, le-au rămas 5 saci de ciment!”
Cu toate că mănăstirea se afla într-un loc retras şi liniştit, Stareţul se
retrăgea uneori într-o peşteră.
Mergea acolo noaptea şi prive
ghea, rostind Rugăciunea lui
Iisus şi făcând nenumărate
metanii.
Când nu avea închinători se
închidea câteva ore în chilie.
Studia, se ruga şi făcea lucrare
duhovnicească în sine însuşi. În
acest timp lăsa uşa chiliei puţin
deschisă ca să vadă poarta mă
năstirii, pentru a observa dacă
vine cineva.
Stareţul se îngrijea atât de
lucrările de construcţie, cât
şi de cei care aveau nevoie
de ajutor.
Aceştia erau foarte mulţi, săraci şi nefericiţi. Stareţul le dădea bani,
alimente şi medicamente, se îngrijea de copiii săraci şi orfani, dădea
terenurile mănăstirii familiilor sărace.
Stareţul avea şi activitate misionară, luptând împotriva unor eretici
evanghelişti care apăruseră în Koniţa, propovăduind musulmanilor
şi pe unii din ei aducându-i la adevărata credinţă.
Părintele iubea în mod deosebit şi animalele sălbatice. În pădurea
din jurul mănăstirii, trăiesc mulţi urşi. Odată Stareţul a întâlnit un
urs pe o cărare îngustă în timp ce urca la mănăstire cu un măgăruş
încărcat. Ursul s-a strâns într-o margine ca să treacă Stareţul. Acesta,
la rândul său, i-a făcut semn cu mâna să treacă el mai întâi. „Iar
ursul, povestea Stareţul, şi-a întins laba, m-a prins de mână şi
m-a tras puţin ca să trec eu primul”. Atunci Stareţul i-a zis: „Mâine
să nu mai apari pe aici, pe jos, deoarece aştept lume. Altfel te voi
prinde de-o ureche şi te voi lega la iesle”.
Chiar dacă faima virtuţii sale se răspândise dincolo de Koniţa
şi mulţi oameni veneau să-i ceară sfatul, totuşi Părintele a părăsit
mănăstirea Stomiu. În ajunul hramului a mers în biserică pentru a
face slujba, iar când a terminat, a văzut afară mai mulţi vizitatori

ia
aț
nd
Fu rvu
ht â
ig P
yr tin
op Jus

11

C

AT I T U D I N I

Părintele Paisie a cerut
binecuvântare pentru a
locui singur în pustie. Şi
a ales sihăstria sfinţilor
Galaction şi Epistimi,
care era formată dintr-o
bisericuţă, în continuarea
căreia se afla o chilie
foarte mică. Această
sihăstrie este aşezată
la înălţime, exact în
faţa sfântului vârf, la o
distanţă de mai puţin de
o oră de la mănăstire.
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care aprinseseră focuri în curte şi jucau. Atunci şi-a luat rasa şi a
plecat noaptea mâhnit spre Sfântul Munte, la Mănăstirea Filotheu.
La rugăminţile insistente ale locuitorilor din Koniţa, părintele Paisie
este trimis din nou la Stomiu, pe data de 7 august 1961.
Deşi înnoise mănăstirea, îi alungase pe eretici şi îi ajutase pe mulţi,
gândurile îi spuneau că nu face nimic şi adesea se mustra pe sine: „Eu
sunt călugăr, ce caut aici în lume?”
Pustnic pe Muntele Sinai

A iubit Sinaiul pentru
că acolo a trăit adevărata
viaţă pustnicească. Până
la sfârşitul vieţii Stareţul
a trăit nostalgia petrecerii
la Sinai, iar acum cu multă
durere părăseşte Sinaiul.

Pe 30 septembrie 1962, atunci când a văzut că
şi-a terminat misiunea în pustia lumii şi şi-a
împlinit făgăduinţa făcută Maicii Domnului,
a părăsit definitiv Mănăstirea Stomiu şi a
pornit către Muntele Sinai, după cum Maica
Domnului l-a încredinţat. Când Părintele
Paisie a ajuns la Sinai era mare secetă. În
condiţii obişnuite în această provincie plouă
foarte rar, dar în acel an era simţită în mod
deosebit lipsa de apă. În acea noapte stareţul
făcu rugăciune şi a plouat mult.
Părintele Paisie a cerut binecuvântare pentru
a locui singur în pustie. Şi a ales sihăstria
sfinţilor Galaction şi Epistimi, care era
formată dintr-o bisericuţă, în continuarea
căreia se afla o chilie foarte mică. Această
sihăstrie este aşezată la înălţime, exact în faţa
sfântului vârf, la o distanţă de mai puţin de
o oră de la mănăstire. La 200 de metri mai
sus se află peştera Sfântului Galaction, iar
puţin mai în spate este schitul unde a vieţuit
Sfânta Epistimi împreună cu alte pustnice.
Foarte aproape,„ca la o aruncătură de piatră”
de locul lui pustnicesc se afla un izvoraş. În 24 de ore aduna 2-3 litri
de apă. „Mâncarea mea, spunea Stareţul, era ceai cu posmag pe care-l
făceam singur. Făceam turte şi le uscam la soare. Uneori fierbeam
şi orez pisat într-o cutie de conservă, care era şi ibric, şi cratiţă, şi
farfurie, şi pahar. Aveam şi un rând de haine de corp groase, pentru
că noaptea se făcea foarte frig. Nu aveam nici felinar, nici lanternă,
ci numai o brichetă ca să văd puţin prin întuneric. O dată am pus în
pământ un răsad de roşii, dar după aceea m-a mustrat conştiinţa şi
le-am smuls. Mi se părea nepotrivit ca sărmanii beduini să nu aibă
roşii iar eu, care eram călugăr, să am, fie şi numai un fir. Ziua rosteam
Rugăciunea şi făceam lucru de mână. Rugăciune şi lucru. Acesta
era tipicul meu. Noaptea făceam câteva ore metanii fără să le număr.

Nu citeam pravilă, ci o înlocuiam cu Doamne Iisuse”.
La mănăstire, Stareţul cobora în fiecare Duminică sau o dată la 15 zile
şi se împărtăşea. Avea o chiliuţă mică în turn care era foarte izolată,
acolo unde altădată erau închişi cei care erau exilaţi în Sinai. Participa
la ascultările de obşte ale mănăstirii, la lucrările de tâmplărie şi la
curăţarea măslinilor. Făcea din lemn icoane sculptate pe care le dădea
la mănăstire spre vânzare. Erau foarte căutate de închinători. „Banii
pe care îi luam pe ele îi dădeam la taximetriştii
care veneau din Cairo, spunându-le să-mi
cumpere haine, şepci, biscuiţi, alimente, etc.
După ce îmi umpleam traista cu binecuvântări
întrebam unde se află corturile beduinilor, după
care mergeau acolo, îi strigam pe copiii cei mici
şi împărţeam acele binecuvântări”.
După multe ispitiri de la diavolul, în urma
multor nevoinţe trupeşti şi duhovniceşti, Părin
tele Paisie trăia deja o viaţă imaterială.
Era robit de iubirea dumnezeiască. Rugăciunea
lui era neîncetată, precum răsuflarea lui şi nu
se întrerupea nici măcar în somn. Se adăpa cu
harul, după cum aflăm din scrierile Stareţului:
„Simt că se încrustează ceva deosebit
înlăuntrul meu”. Cu siguranţă, Părintele Paisie
a trăit aici, în Muntele Sinai, taine înalte, numai
de el ştiute, pe care Dumnezeu i le descoperea,
precum oarecând Prorocului Moise.
Starea sănătăţii Stareţului însă se înrăutăţea
tot mai mult. Suferea de dureri de cap, care
se datorau lipsei de oxigen de la marea altitudine unde pustnicea.
Despre aceasta Stareţul scrie într-o epistolă de-a sa din 1 martie
1964: „Văd că Dumnezeu mă coboară tot mai jos. De o săptămână
mă aflu la mănăstire pentru că mi-a apărut astma. În cazul că voi
suferi şi aici, voi veni în Grecia. În orice caz, eu las lucrurile în seama
lui Dumnezeu”.
A iubit Sinaiul pentru că acolo a trăit adevărata viaţă pustnicească.
Până la sfârşitul vieţii Stareţul a trăit nostalgia petrecerii la Sinai,
iar acum cu multă durere părăseşte Sinaiul.
Din nou în Sfântul Munte

Reîntors din Sinai, Părintele Paisie a mers la schitul Ivirului şi s-a
stabilit în Chilia Sfinţilor Arhangheli. Aici are parte şi de linişte,
însă nu este scutit de vizitele ucenicilor. Primind descoperire de
la Dumnezeu să primească pe toţi cei ce vin la dânsul, în jurul
Părintelui s-au adunat mai mulţi fraţi şi părinţi doritori să vieţuiască
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Părintele Paisie trăia deja
o viaţă imaterială.
Era robit de iubirea
dumnezeiască.
Rugăciunea lui era
neîncetată, precum
răsuflarea lui şi nu se
întrerupea nici măcar
în somn.
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împreună cu Stareţul. Stareţul însă suferea în continuare de
plămâni. Boala, nefiind tratată, starea de sănătate a Părintelui Paisie
s-a înrăutăţit. Pentru aceasta a fost nevoit să iasă din nou din Sfântul
Munte pentru analize. Acestea au arătat că trebuie să fie operat
cu orice preţ. Intervenţia chirurgicală a avut loc la Centrul pentru
boli pulmonare din Tesalonic. I-au scos aproape în întregime
plămânul stâng şi două coaste. La spital s-a legat duhovniceşte
de nişte tinere evlavioase, iubitoare de
monahism. Acelea îl vizitau şi i-au dat
sângele de care avea nevoie în timpul
operaţiei (este vorba de 4 L de sânge).
Stareţul, simţindu-se îndatorat faţă de
ele, le-a ajutat mai târziu duhovniceşte,
cât a putut de mult. Astfel a întemeiat
celebra sihăstrie a Sfântului Ioan
Teologul, din Suroti. În continuare,
până la adormirea sa, Stareţul le-a
îndrumat duhovniceşte şi tot acolo şi-a
lăsat şi mult pătimitorul său trup. A luat
sânge de la surori, iar el le-a dat duh,
adică ajutor duhovnicesc.
Povăţuitor de suflete

pe preoţii care renunţau la
reverendă îi mustra astfel:
„Îţi place copacul aşa cum
este decojit? Aşa sunt şi
preoţii fără reverendă”.

În iulie 1967, datorită problemelor
de sănătate, se stabileşte la coliba lui
Ipatie Vlahul din Katunakia, unde se
nevoieşte un an de zile.
La chemarea Kinotitei, Părintele Paisie
se mută la Mănăstirea Stavronikita,
pentru a reorganiza viaţa de obşte. După
ce a ajutat să intre în rânduială obştea de
curând înfiinţată, s-a stabilit pentru mai
multă linişte la Chilia Cinstitei Cruci (2
martie 1969). Din această chilie Părintele Paisie avea să povăţuiască
multe suflete, călugări sau mireni vizitatori, dedicându-se întru totul
slujirii aproapelui.
Prin anul 1972 se discuta subiectul nepurtării reverendei preoţeşti.
Faţă de această problemă Părintele Paisie spunea: „Preotul fără rasă
nu este de rasă”, iar pe preoţii care renunţau la reverendă îi mustra
astfel: „Îţi place copacul aşa cum este decojit? Aşa sunt şi preoţii fără
reverendă”.
Stareţul nu era de acord cu introducerea maşinilor în Sfântul
Munte. A luat poziţie şi vorbea cu îndrăzneală: „Mulţi vor cutreiera
cu maşinile tot Muntele pentru turism, iar alţii vor vinde răcoritoare.

Şi ce va deveni Sfântul Munte, pe care l-au sfinţit Sfinţii Părinţi prin
nevoinţele lor? Un adevărat spital de nebuni”.
După ce a petrecut 11 ani de nevoinţă la Coliba Cinstitei Cruci, se
mută la coliba Panaguda, un loc mai retras şi cu multă vegetaţie. Însă
şi aici este asaltat de credincioşi. De dimineaţa până seara Stareţul
primea oameni, îi servea cu obişnuita trataţie athonită şi jertfea mult
timp, stând împreună cu ei şi ascultându-le problemele, urmând
prorocului Isaia care zice: „Mângâiaţi pe poporul
meu, zice Domnul”, lăsând să se înţeleagă că a
primit această poruncă.
Părintele Paisie a luat poziţie drastică şi faţă de
buletinele de identitate, însemnate cu codul de
bare 666 despre care zicea: „Chiar şi primirea
buletinului este lepădare. Din moment ce
există pe buletin simbolul diavolului – 666 şi
eu iscălesc, înseamnă că sunt de acord cu acest
lucru. Altceva e cu bancnotele care au numărul
666 – daţi Cezarului cele ce sunt ale Cezarului – şi
altceva buletinul care este ceva personal”.
De asemenea, în anul 1988 Părintele Paisie ia
poziţie şi faţă de filmul hulitor Ultima ispită,
după Kazanţakis şi chiar participă la protestul în
stradă faţă de acest film. În urma acestui protest,
Guvernul a interzis rularea filmului hulitor.
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Boala şi fericitul sfârşit

După ce este operat de hernie, în noiembrie 1987, la Spitalul
Teaghenio din Tesalonic, starea sănătăţii Părintelui se înrăutăţeşte
foarte mult. Era foarte slăbit şi pierdea mult sânge datorită cancerului
înaintat la intestinul gros. Cu toate acestea nu şi-a pierdut zâmbetul şi
îi mângâia pe ceilalţi bolnavi, fără să primească îngrijire medicală. Pe
22 octombrie 1993, a mers la Mănăstirea Suroti pentru privegherea
Cuviosului Arsenie. Dar aceasta avea să fie ultima sa ieşire din
Sfântul Munte. Nu avea să se mai întoarcă nici după moartea lui.
Între timp, Părintele a făcut ocluzie intestinală. Părintele Paisie este
internat din nou la spitalul Teaghenio, pentru a i se extirpa tumoarea.
La 4 februarie 1994 a avut loc operaţia. Tumoarea de la intestinul
gros a fost eliminată, dar boala evolua înfricoşător de repede. A făcut
metastază la ficat şi plămâni.
Deşi pentru o vreme Stareţul s-a supus cu smerenie prescripţiilor
medicilor, într-o zi l-a chemat pe chirurgul care l-a operat şi i-a spus:
- De acum înainte vom opri tratamentul.
- De ce, gheronda?
- Acum vei face ascultare. Nu mai pot primi pe nimeni. S-a terminat

De dimineaţa până
seara Stareţul primea
oameni, îi servea cu
obişnuita trataţie
athonită şi jertfea mult
timp, stând împreună
cu ei şi ascultându-le
problemele, urmând
prorocului Isaia care zice:
„Mângâiaţi pe poporul
meu, zice Domnul”,
lăsând să se înţeleagă că a
primit această poruncă.
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misiunea mea. Până aici a fost. De acum înainte mă veţi lăsa
liniştit.
Durerile deveneau tot mai mari, dar nu primea să i se facă injecţii
calmante. Cu toate că a încercat de mai multe ori să revină în Sfântul
Munte, nu a putut, pentru că voia lui Dumnezeu era să rămână
în lume la Mănăstirea Suroti, lângă Cuviosul Arsenie, Sfântul său
ocrotitor. A cerut să i se aducă schima mare şi camilafca. A stabilit

Stareţul ajunsese
la ultima sa noapte
mucenicească. O
chema pe Maica
Domnului în durerile
lui, spunând: „Măicuţa
mea cea dulce!” Timp
de două ore şi-a
pierdut cunoştinţa,
iar când şi-a revenit
a spus cu voce stinsă:
„Mucenicie, adevărată
mucenicie…”. Apoi a
adormit în pace.

locul mormântului şi a dat porunci privitoare la înmormântarea sa.
La sărbătoarea Sfintei Eufimia, 11 iulie, într-o zi de luni, s-a
împărtăşit pentru ultima dată, stând în genunchi pe pat, fiindcă
îi era cu neputinţă să meargă la biserică. De câteva zile încetase să
mai primească lume. Acum, când se apropia sfârşitul, dorea ca nici
surorile să nu mai intre la el în chilie. Când avea nevoie de ceva, bătea
în perete şi venea monahia care îl slujea. Voia să fie singur, să se roage
nestingherit şi să se pregătească mai bine pentru ieşirea lui.
Stareţul ajunsese la ultima sa noapte mucenicească. O chema pe Maica
Domnului în durerile lui, spunând: „Măicuţa mea cea dulce!” Timp
de două ore şi-a pierdut cunoştinţa, iar când şi-a revenit a spus cu
voce stinsă: „Mucenicie, adevărată mucenicie…”. Apoi a adormit în
pace. Era 12 iulie 1994, marţi la ora 11 noaptea, iar după calendarul
aghioritic 29 iunie, pomenirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

A fost înmormântat în spatele bisericii Sfântului Arsenie, fără să
afle cineva şi fără să cheme pe nimeni la înmormântarea lui. Aceasta
a fost dorinţa Stareţului, ca înmormântarea lui să se facă în taină.
Ceea ce s-a întâmplat după trei zile, când adormirea lui s-a făcut
cunoscută, este de nedescris. Din toate părţile venea puhoi de lume
pentru a se închina la mormântul lui. Coliba lui din Sfântul Munte,
Panaguda, a căzut pradă tâlharilor duhovniceşti. Închinătorii au
intrat pe sub gardul de sârmă şi s-au căţărat pe balcon. Luau tot ce
găseau: căni, cuţite, lemne, covoraşe, funii, hârtii, până şi buturugele
pe care Stareţul le folosea ca scăunele.
Deasupra mormântului său simplu, pe o placă de marmură, a fost
încrustat poemul care a fost scris de el însuşi:
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Aici s-a terminat viaţa mea,
Aici şi răsuflarea mea.
Aici trupul mi se va îngropa,
Iar sufletul mi se va bucura.
Sfântul meu aici locuieşte,
Iar aceasta mă cinsteşte.
Şi cred că el se va milostivi
Şi pe Izbăvitorul Îl va îmblânzi,
Ca sufletul meu cel ticălos
Să aibă alături pe Maica Domnului Hristos.
Monahul Paisie Aghioritul
Testamentul duhovnicesc al Stareţului

Atunci când eu, renumitul Paisie, m-am cercetat pe
sine-mi, am văzut că toate poruncile Domnului
le-am călcat şi toate păcatele le-am făcut.
Nu are importanţă dacă unele le-am făcut
într-o măsură mai mică, deoarece nu am deloc
circumstanţe atenuante.
Căci multe faceri de bine am primit de la Domnul.
Rugaţi-vă să mă miluiască Hristos. Iertaţi-mă şi iertaţi să fie toţi cei
ce cred că m-au mâhnit.
Vă mulţumesc mult şi iarăşi rugaţi-vă!
Monahul Paisie
(Acest text preţios, scris de mâna Stareţului, a fost aflat la „Panaguda”
după adormirea sa).

Ceea ce s-a întâmplat
după trei zile, când
adormirea lui s-a făcut
cunoscută, este de
nedescris. Din toate
părţile venea puhoi de
lume pentru a se închina
la mormântul lui.
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Scrisoarea Părintelui Paisie
Aghioritul referitoare la
Semnele vremurilor, 6661

SCRISOARE

După furtunA diavolească, va veni
însorirea dumnezeiască

În spatele duhului lumesc al
„libertăţii” de astăzi, al lipsei de
respect în Biserica lui Hristos faţă
de cei mai mari, părinţi şi dascăli,
care au frică de Dumnezeu, se
ascunde sclavia duhovnicească,
stresul şi anarhia, care conduce
lumea la impas, la catastrofă
sufletească şi trupească.
Iar în spatele sistemului perfect
de asigurare computerizată, ce
se face prin „cartela” electronică,
se ascunde dictatura mondială,
sclavia lui antihrist. „... ca săşi pună semn pe mâna lor cea
dreaptă sau pe frunte, încât
nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are
semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este
înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numele fiarei, căci
este număr de om. Şi numărul lui este şase sute şaizeci şi şase” (Apoc.
15:16-18).
Sfântul Andrei al Cezareii scrie următoarele: „Despre numele cel
murdar al lui antihrist şi despre tâlcuirea numărului precum şi despre
altele ce s-au scris despre acela, vremea le va descoperi şi experienţa
celor înţelepţi..., dar nu a binevoit harul dumnezeiesc să se scrie
1 Acest text a fost scris de Părintele Paisie, de mâna lui, şi a insistat să circule aşa scris de mâna lui
şi necorectat gramatical, deoarece se temea ca nu cumva unii să spună că „nu l-a scris el” şi să dis
torsioneze cuvintele Stareţului după minţile lor. Din păcate temerile lui s-au adeverit după moartea
Stareţului.

în dumnezeiasca carte numele lui cel pierzător. Însă cercetând cu
raţiunea, cu adevărat multe (nume) se pot afla...”(Sfântul Andrei al
Cezareii, Tâlcuire la Apocalipsă, cap.58, pp. 541-342, ediţie greacă).
Dar lucru ciudat este că mulţi oameni duhovniceşti, pe lângă faptul că
fac tâlcuirile lor proprii, se mai şi tem cu o frică lumească de „punerea
la dosar”, în timp ce ar fi trebuit să se neliniştească duhovniceşte, să-i
ajute pe creştini cu neliniştea cea bună şi să le întărească credinţa,
şi astfel să simtă mângâierea
dumnezeiască.
Mă mir cum toate aceste eveni
mente nu le creează probleme de
conştiinţă!
De ce nu-şi pun măcar un semn
de întrebare la tâlcuirile minţii
lor? Şi dacă îl ajută pe antihrist
la pecetluirea lor, de ce mai trag
şi alte suflete la pierzare? Căci la
aceasta se referă: „... ca să înşele,
dacă este cu putinţă, şi pe cei
aleşi”(Mc. 13: 22).
Se vor înşela cei care le vor
tâlcui pe acestea cu mintea lor.
În timp ce semnele sunt foarte
clare. „Fiara” de la Bruxelles a
sorbit în computerul cu 666
aproape toate statele. Cartela,
buletinul electronic, „înainte mergătoare ale pecetluirii”, ce arată? Din
păcate la radio ascultăm numai timpul probabil.
Ce ne va spune Hristos? „Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o judecaţi,
dar semnele vremurilor nu puteţi”(Mt. 16: 3).
Aşadar, după cartelă şi după buletinul electronic, adică „îndosarierea”
persoanelor, ce se face pentru a înainta cu viclenie la pecetluire, vor
spune mereu la televizor că oarecare a furat cartela cutăruia şi i-a luat
banii din bancă. Pe de altă parte vor face reclamă „sistemului perfect”,
adică pecetluirii pe mână sau pe frunte cu raze laser, a numărului
666, numele antihristului, care nu se va distinge cu ochiul liber.
Din păcate, iarăşi „anumiţi cunoscători” îi vor „înfăşa” pe fiii lor
duhovniceşti ca pe nişte prunci, chipurile ca să nu-i mâhnească.
„Aceasta nu are importanţă”. „Nu-i nimic, este destul să credeţi
lăuntric”. Şi, deşi vedem că Apostolul Petru, care s-a lepădat numai la
exterior de Hristos, i s-a socotit aceasta cu adevărat lepădare, aceştia
se leapădă de Sfânta pecete a lui Hristos, ce le-a fost dată la Sfântul
Botez, care este „Pecetea darului Sfântului Duh”, prin primirea peceţii
lui antihrist şi mai spun apoi că Îl au pe Hristos înlăuntrul lor.
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Dar lucru ciudat
este că mulţi oameni
duhovniceşti, pe lângă
faptul că fac tâlcuirile
lor proprii, se mai şi
tem cu o frică lumească
de „punerea la dosar”,
în timp ce ar fi trebuit
să se neliniştească
duhovniceşte, să-i
ajute pe creştini cu
neliniştea cea bună
şi să le întărească
credinţa, şi astfel să
simtă mângâierea
dumnezeiască.
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Din păcate, o astfel de logică aveau şi unii „gnostici” pe vremea
sfinţilor mucenici, care încercau să întoarcă pe mucenici de
la mărturisirea lor, aşa cum spune Sfântul Vasile cel Mare în
„Cuvântul” său la mucenicul Gordie:
„... mulţi încercau să-l convingă pe mucenic să se lepede numai cu gura
şi să-şi păstreze credinţa în suflet prin aceeaşi dispoziţie lăuntrică,
pentru că Dumnezeu nu caută la cele pe care le rosteşte limba, ci
la intenţia omului. Insă mucenicul Gordie a rămas neînduplecat şi
a răspuns: „Nu suferă limba cea zidită de Hristos să rostească ceva
împotriva Ziditorului... Nu vă înşelaţi, Dumnezeu
nu se lasă batjocorit căci din cele ce ies din gura sa,
fiecare va fi judecat; din cuvintele tale te va îndreptăţi
şi din cuvintele tale te va osândi”.
De asemenea, sub stăpânirea lui Deciu, s-a poruncit
creştinilor să mărturisească religia închinătorilor
la idoli, iar creştinii care au mărturisit şi au jertfit
idolilor, au primit un certificat scăpând astfel de
mucenicie. Dar nu numai aceştia s-au lepădat de
Hristos, ci şi cei care au dat bani închinătorilor la idoli
şi au luat certificatul fără să se lepede de Hristos, aşa
numiţii „libellus”. Dar şi pe aceştia Biserica noastră
i-a considerat lepădaţi, căzuţi.

Aşadar, după cartelă şi
după buletinul electronic,
adică „îndosarierea”
persoanelor, ce se face
pentru a înainta cu
viclenie la pecetluire, vor
spune mereu la televizor
că oarecare a furat cartela
cutăruia şi i-a luat banii
din bancă.

Să ne amintim şi de minunea săvârşită de Sfântul
Teodor, care se prăznuieşte în fiecare an în sâmbăta
din prima săptămână a Postului Mare: „Iulian
Paravatul ştiind că poporul lui Hristos, mai cu
seamă în săptămâna întâi a Postului Mare, caută să
se curăţească şi să se apropie mai mult de Dumnezeu,
a voit să-i spurce. De aceea a poruncit să pună în piaţă în acele
zile mâncăruri spurcate cu sângele jertfelor idoleşti. Dar Sfântul
mucenic Teodor s-a arătat în vis lui Evdoxie, arhiepiscopul de atunci
al Constantinopolului, şi descoperindu-i fapta împăratului, i-a
poruncit să-i adune pe credincioşi dis-de-dimineaţă ca să-i împiedice
să folosească acele mâncăruri spurcate. Iar lipsa hranei necesare să o
înlocuiască vremelnic prin colivă... În felul acesta scopul Paravatului
a fost zădărnicit şi poporul cel credincios a fost păzit nespurcat...”.
Depărtarea de cele jertfite idolilor a fost rânduită printr-un canon al
Sfinţilor Apostoli: „Şi apostolii şi preoţii s-au adunat... (şi au hotărât)
să se ferească de cele jertfite idolilor şi de desfrâu şi de (animale)
sugrumate şi de sânge”(Fapte 15: 6, 20).
Dar cu toate cele pe care le-am arătat, auzi, din păcate, o grămadă
de neghiobii ale minţii unor „gnostici” de astăzi. Unul spune: „Eu voi
primi buletinul cu 666, şi voi pune şi o cruce alături”. Altul spune:

„Eu voi primi pecetea cu 666 pe frunte şi voi face şi o cruce pe cap...”.
Iar alţii spun o grămadă de alte neghiobii, crezând că se vor sfinţi în
felul acesta. Dar toate acestea sunt înşelări.
Numai cele care primesc sfinţire, numai acelea se sfinţesc. De pildă, apa
primeşte sfinţire şi se face agheasmă. Insă urina nu primeşte sfinţire.
Piatra se poate face pâine prin minune, dar necurăţia nu primeşte sfinţire.
Prin urmare, diavolul, antihristul, atunci când este pe buletin, pe
mână sau pe fruntea noastră prin simbolul lui, nu se sfinţeşte
chiar şi o cruce de ai face pe el.

Avem puterea Cinstitei Cruci, a simbolului sfânt, şi harul dumnezeiesc
al lui Hristos numai atunci când ne îndestulăm cu Sfânta pecetluire
a Botezului, prin care ne lepădăm de satana, ne unim cu Hristos şi
primim sfânta pecetluire: „Pecetea darului Duhului Sfânt”.
Hristos să ne lumineze pe toţi. Amin.
Sfântul Munte Athos

Chilia Panaguda - Mănăstirea Cutlumuş
Sâmbăta din prima săptămână a Postului Mare 1987

Cu multă durere şi dragoste în Hristos
Monahul Paisie
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Iar în spatele sistemului
perfect de asigurare
computerizată, ce se face
prin „cartela” electronică,
se ascunde dictatura
mondială, sclavia lui
antihrist.
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Despre
antihrist şi pecetluire

TâLCUIRI

Pe cât s-a vătămat Ortodoxia prin comunism,
pe atât se va vătăma şi acum.
Interviu cu Părintele Paisie Aghioritul1
Părinte, spuneţi-ne ceva despre
Antihrist
Să spunem mai bine despre
Hristos... Cât putem, să fim
lângă Hristos. Dacă suntem
cu Hristos, ne vom teme de
Antihrist? Oare nu există duh
antihristic acum? Răul face
duhul antihristic. Şi dacă se va
naşte şi un monstru antihrist şi
va face unele neghiobii, va fi luat
în râs la sfârşit. Se vor petrece
multe evenimente. Poate veţi
apuca să trăiţi şi voi multe din
semnele scrise în Apocalipsă.
Încet-încet destule încep să iasă la
iveală. Strig şi eu netrebnicul de atâţia ani! Situaţia este înfricoşătoare,
ciudată. Nerozia a întrecut limitele. A venit lepădarea şi rămâne ca
acum să vină „fiul pierzării” (2 Tes. 2:3). Totul va deveni un spital de
nebuni. În harababura ce va stăpâni, fiecare stat se va ridica să facă
orice-i spune cugetul. Dumnezeu să ajute, ca interesele celor mari să fie
astfel încât să ne ajute. Din ce în ce vom auzi de ceva mai nou.
Vom vedea făcându-se lucrurile cele mai neaşteptate, mai neraţionale.
Numai că evenimentele se vor derula cu repeziciune. Ecumenism,
piaţă comună, un stat mare, o religie după măsurile lor. Acesta este
planul diavolilor. Sioniştii pregătesc pe cineva de Mesia. Pentru
1 Extras din Cuviosul Paisie Aghioritul, „Cuvinte duhovniceşti II - Trezire duhovnicească”, Ed.
Evanghelismos, 2003.

ei Mesia este împărat, adică va stăpâni aici pe pământ. Martorii lui
Iehova şi ei visează la un împărat pământesc. Sioniştii vor prezenta
unul şi martorii lui Iehova îl vor primi. Vor spune: „Acesta este”. Se va
face mare zăpăceală. În mijlocul acestei zăpăceli toţi vor cere un Mesia,
ca să-i mântuiască. Şi atunci vor prezenta pe unul care va spune: „Eu
sunt Imam, eu sunt al cincilea Buda, eu sunt Hristos pe care-l aşteaptă
creştinii, eu sunt acela pe care-l aşteaptă Martorii lui Iehova, eu sunt
Mesia evreilor”. Va avea cinci „eu”-uri ! ...
Evanghelistul Ioan, atunci când în prima sa epistola
spune: „Copiii mei... că vine antihristul, iar acum
mulţi antihrişti s-au arătat...” (1 In. 2:18), nu înţelege
că aşteptatul Antihrist va fi ca prigonitorii Maximian
şi Diocletian, ci că Antihristul cel aşteptat va fi întrun fel ca un diavol întrupat, care se va prezenta
poporului israelian ca Mesia şi va înşela lumea. Vin
ani grei, vom avea încercări mari. Creştinii vor avea
mare prigoană. Şi uită-te: oamenii nici nu înţeleg
că trăim în semnele vremurilor, că pecetluirea
înaintează. Trăiesc ca şi cum nu s-ar întâmpla
nimic. De aceea spune Scriptura că va căuta să înşele,
de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi (Mt. 24:24; Mc.
13:22). Cei care nu vor avea intenţie bună, care
nu vor fi luminaţi, se vor înşela în anii apostaziei.
Pentru că cel ce nu are harul dumnezeiesc, nu are
claritate duhovnicească, asemeni diavolului.
Părinte, sioniştii cred cele despre Antihrist?
Aceştia vor să stăpânească toată lumea. Ca să le
reuşească scopul, folosesc vrăjitoria şi satanismul. Satanolatria o văd
că pe o putere, care îi va ajuta în planurile lor. Adică vor să stăpânească
lumea cu putere satanică. Pe Dumnezeu nu-L pun în socoteala lor.
Se vor binecuvânta aşadar de Dumnezeu? Din asta Dumnezeu va
scoate multe lucruri bune. Celelalte teorii satanice au ţinut cel puţin
70 de ani; ale acestora nici 7 ani nu vor ţine.
Părinte, atunci când aud despre Antihrist simt o frică înăuntrul meu.
De ce te temi? Va fi mai înfricoşător decât diavolul? Acesta este om.
Sfânta Marina l-a bătut pe diavol şi Sfânta Iustina a alungat atâţia.
La urma urmei noi n-am venit să ne aranjăm în această lume. Semnul
că se apropie împlinirea proorociilor va fi dărâmarea templului
lui Omar din Ierusalim. Îl vor dărâma, ca să rezidească Templul lui
Solomon, care, precum se spune, a fost zidit în locul acesta. În cele
din urmă, sioniştii îl vor aşeza acolo pe Antihrist ca Mesia. Am auzit
că evreii deja se pregătesc să rezidească Templul lui Solomon.
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Cei care nu vor avea
intenţie bună, care nu vor
fi luminaţi, se vor înşela
în anii apostaziei. Pentru
că cel ce nu are harul
dumnezeiesc, nu are
claritate duhovnicească,
asemeni diavolului.
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Părinte, evreii, deşi citesc Vechiul Testament, cum de nu cred în
Hristos?
Nu te duci să le-o spui asta evreilor? Evreii au avut fanatism de la
început. Ei înţeleg, dar egoismul îi orbeşte. Dacă ar fi luat puţin
aminte, n-ar fi rămas niciun evreu (necreştinat).

Cele pe care le-au citit, cum le-au explicat?
Cum le-au explicat şi cum le
explică? Noimele duhovniceşti le
fac materiale. De pildă,ceea ce spune
proorocul Isaia, „au înflorit pustiu
rile Iordanului” (Is. 35,2), să vezi
cum au explicat-o. Ca să arate că
a înflorit pustiul, au întors înapoi
un râu, au făcut diguri, grădini,
au sădit banani, lămâi, portocali,
au făcut numai livezi, aşadar, spun
că „a înflorit pustiul”. Pe toate aşa
le explică. În timp ce cuvintele
acestea ale Proorocului se referă
la renaşterea lumii prin Sfântul
Botez, prin baia naşterii din nou.

Unele televizoare trimise
în ultimul timp în
Grecia au şi un aparat
care urmăresc pe cei ce
privesc la televizor. Peste
puţin toţi cei ce vor avea
televizor, vor privi la
televizor, dar vor fi văzuţi
şi ei. Adică vor urmări şi
vor fi urmăriţi.

Acum aşteaptă pe împăratul
pământesc?
Da, pe Antihrist. Rabinii ştiu că a
venit Mesia şi că L-au răstignit. Am aflat de la o persoană că, atunci
când un evreu trage să moară, merge rabinul şi-i spune la ureche:
„Mesia a venit”. Vezi, îi mustră conştiinţa, pentru că se simt vinovaţi,
dar nu se smeresc.
Părinte, peste cât timp se vor petrece aceste evenimente?
Întârzie din pricina ta şi a mea, ca să dobândim o stare duhovnicească
bună. Dumnezeu încă mai rabdă, pentru că de se vor întâmpla
acum ne vom pierde amândoi. Nu se spune nicăieri în învăţătura
lui Hristos despre un anumit timp (Mt. 24:36; Mc. 13:32; Fapte
1:7; I Tes. 5:1;) însă Scriptura spune că semnele vremurilor vor
înştiinţa despre venirea lor (Mt.24:29; Mc.13:24; Lc.21:25). Să fim
întotdeauna gata şi le vom vedea atunci când se va apropia timpul.
Atunci vom fi mai siguri. „Timpul şi experienţa le vor descoperi celor
treji” (Sf. Andrei al Cezareii).
Mi-a căzut în mână o carte care avea pe copertă un 666 mare. Ei,
oameni lipsiţi de mărime de suflet! O fac ca să-l prezinte frumos pe 6
şi să obişnuiască lumea cu el. Astfel, încet-încet va veni şi pecetluirea.

Părinte, şi nasturii ce se cos la haine se vând prinşi pe nişte hârtii
care au numărul 666.
Măi, şi diavolul ăsta! Pe cartelele de credit l-au pus de mult timp.
Acum şi pe nasturi. Mulţi pun pe 666 ca firmă, ca să fie preferate
produsele lor. Unul îl sprijină pe altul. Adică 666 să ia de la 666.
S-a scris că atunci când va circula reclamă cu şarpele ce îşi mănâncă
coada, asta va însemna că evreii vor stăpâni toată lumea. Acum şi-au
pus numărul şi pe unele bancnote. 666 a cuprins şi
China şi India.
Părinte, cum de ştiu şi totuşi pun acest număr ?
Sfântul Evanghelist Ioan ştia ce va face diavolul,
precum şi proorocii au proorocit că-L vor vinde pe
Hristos pentru „treizeci de arginţi”(Zah. 11:1-13;),
că-L vor adăpa cu oţet (Ps. 68:22), că-I vor împărţi
hainele (Ps. 21:19). Cu 2000 de ani în urmă s-a scris în
Apocalipsă că oamenii se vor pecetlui cu numărul 666.
„Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci
este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci
şi şase”(Apoc. 13:18). Pentru evrei numărul 666 este
simbolul economiei. Evreii, precum se arată în Vechiul
Testament, au pus impozit concret neamurilor pe care
le-au supus în diferite războaie. Impozitul anual era
de 666 talanţi de aur (3 Regi 10:14 şi 2 Par. 9:13).
Acum, ca să supună toată lumea, pun iarăşi acest
număr de impozit vechi, care se leagă de trecutul
lor slăvit. De aceea nu vor să-l înlocuiască cu alt
număr. Adică 666 este simbolul lui mamona. L-au
luat de la greutatea aurului – nu ştiau aceasta ce o spune Sfântul Ioan
în Apocalipsă – dar nu încetează să fie mamona. Evanghelia însă
spune: „sau Hristos sau mamona”. „Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi
lui mamona” (Mt. 6:24).
Lucrurile înaintează în mod programat. În America câinii umblă
fiind pecetluiţi cu un emiţător şi, pac!, îi găsesc. Aşa ştiu unde se află
fiecare câine. Câinii care nu au marcaj şi sunt fără stăpân, îi omoară
cu raze laser. După aceea vor începe să-i omoare şi pe oameni. Au
pecetluit tone de peşti şi-i urmăresc din satelit în ce mare sunt.
Acum iarăşi a apărut o boală, pentru care au aflat un vaccin care va
fi obligatoriu şi, ca să-l poată face cineva, îl vor pecetlui. Câţi oameni
nu sunt deja pecetluiţi acolo cu raze laser, unii pe frunte şi alţii pe
mână. Mai târziu, cel care nu va fi pecetluit cu nr. 666 nu va putea
nici vinde, nici cumpăra, sau să ia împrumut, să fie numit într-un
post etc. Îmi spune gândul că Antihrist cu acest sistem vrea să prindă
toată lumea şi, dacă cineva nu este în sistem, nu va putea lucra etc.,

ia
aț
nd
Fu rvu
ht â
ig P
yr tin
op Jus

25

C

AT I T U D I N I

Oamenii care se vor
pecetlui vor atrage astfel
razele soarelui şi vor fi
atât de vătămaţi, încât
îşi vor mânca limbile de
durere (Apoc. 16:10). Cei
care nu se vor pecetlui
vor petrece mai bine
decât ceilalţi, pentru
că Hristos îi va ajuta pe
cei ce nu s-au pecetluit.
Acesta nu este puţin
lucru!
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fie el roşu, fie negru, fie alb, adică toţi. Va supraveghea astfel printrun sistem economic care va controla economia mondială şi numai
aceia care au primit pecetea cu numărul 666 vor putea avea acces la
schimburi comerciale.
Dar ce vor păţi oamenii care se vor pecetlui!... Mi-a spus un specialist
că prin razele laser se pricinuiesc vătămări. Oamenii care se vor
pecetlui vor atrage astfel razele soarelui şi vor fi atât de vătămaţi,
încât îşi vor mânca limbile de durere (Apoc. 16:10).
Cei care nu se vor pecetlui vor petrece mai bine decât
ceilalţi, pentru că Hristos îi va ajuta pe cei ce nu s-au
pecetluit. Acesta nu este puţin lucru!
Părinte, când îi va ajuta? După aceste evenimente?
Nu, chiar atunci.

Părinte, dacă nu vor putea vinde şi cumpăra, cum vor
putea petrece mai bine ?
Să vezi, Dumnezeu ştie un mod, îl ştiu şi eu. Aşadar...,
m-a preocupat mult subiectul acesta şi mi-a trimis după
aceea... o telegramă. Măi, măi, cum le iconomiseşte
Dumnezeu!

Pecetluirea va fi
încrestare, pe care o vor
pune mai întâi pe toate
produsele şi după aceea
vor impune să se facă şi
cu raze laser pe mâna sau
pe fruntea oamenilor.

Părinte, de ce pecetluirea se numeşte şi încrestare?
Pentru că nu este la suprafaţă. Ce înseamnă „a încresta”?
Nu înseamnă a trage linii adânci, crestături? Pecetluirea
va fi încrestare, pe care o vor pune mai întâi pe toate
produsele şi după aceea vor impune să se facă şi cu raze
laser pe mâna sau pe fruntea oamenilor. Acum doi ani i-am spus unui
medic din Toronto despre pecetluire şi acum, mi-a spus acela, a citit
într-un ziar că în loc de cartelă cer amprentele de la mână. Ei înaintează
dar nu putem spune că va fi asta sau aceea. Unele televizoare trimise
în ultimul timp în Grecia au şi un aparat care urmăresc pe cei ce
privesc la televizor. Peste puţin toţi cei ce vor avea televizor, vor privi
la televizor, dar vor fi văzuţi şi ei. Adică vor urmări şi vor fi urmăriţi.
Li se va controla astfel prin computer toată viaţa lor; ce spun, ce fac,
totul. Vezi la ce fel de dictatură s-a gândit diavolul! La Bruxelles au
o clădire întreagă cu 666, în care-şi adăpostesc computerul. Acest
computer poate controla miliarde de oameni – sunt aproape 6
miliarde toată lumea. Toate le vor fi cunoscute printr-o răsucire de
buton. Unii europeni s-au împotrivit, deoarece se tem de dictatura
mondială. Noi, ortodocşii, ne împotrivim, pentru că nu-l vrem pe
Antihrist şi, fireşte, nici dictatura. Ne aşteaptă evenimente, dar nu
vor dura mult. Pe cât s-a vătămat Ortodoxia prin comunism, pe
atât se va vătăma şi acum.

Părinte, a spus cineva: „Cum de folosiţi bancnota de 5.000 de
drahme care are pe ea nr. 666? Acelaşi lucru este şi cu buletinul”.
Hârtia de 5.000 este ban – şi lira Angliei are pe ea pe regina Elisabeta;
asta nu vatamă. „Cele ale Cezarului, Cezarului” (Mt. 22:21; Mc.
12:17). Aici însă este vorba de identitatea mea, este ceva personal; nu
este ban. Identitatea înseamnă ceea ce înseamnă şi cuvântul; adică
cineva se identifică cu cele pe care le declara. Ei pun pe diavolul şi
să semnez că îl primesc. Cum să fac asta?
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Părinte, ce legătură are acest buletin de identitate
cu pecetluirea?
Buletinul de identitate nu este pecetea; este intro
ducerea pecetluirii.
Părinte, lumea întreabă ce să facă în legătură cu
noile buletine de identitate.
Atunci când vă întreabă, voi cel mai bine să le
spuneţi oamenilor să întrebe pe duhovnicii lor şi
să facă răbdare să vadă cum va acţiona Biserica,
pentru că mulţi pun întrebări, dar puţini înţeleg
răspunsurile. Deoarece eu am scris clar în broşura
„Semnele vremurilor”: fiecare să acţioneze potrivit
cu conştiinţa lui. Desigur, unii spun: „Ei, acestea
sunt o părere a unui călugăr; nu este poziţia Bisericii”. Eu însă nu miam spus părerea mea, ci am formulat simplu cuvintele lui Hristos, ale
Evangheliei, pentru că propria noastră părere trebuie s-o supunem
voii lui Dumnezeu, ce se exprimă în Evanghelie. Alţii, spun cele
contrare celor ce le-am spus eu, spunând că le-a zis Părintele Paisie.
Unii, care le aud, deşi lucrurile sunt aşa de serioase, nu întreabă dacă
sunt aşa, dacă într-adevăr le-am spus, ci le cred. Eu nu mă tem; le
spun cu curaj. Vin şi la Colibă şi aruncă 666 în cutie. În sfârşit, asta
nu-i nimic! Într-o zi mi-au pus o inscripţie pe uşă ... Am crezut că a
venit cineva, nu m-a găsit şi a scris „lipseşte”, ca s-o vadă şi altcineva.
Dar mă uit mai bine, şi ce să văd? Era scrisă o ocară. O astfel de ocară
n-am auzit nici când eram mirean. Toată această situaţie va primi o
măturătură bună, dar vom trece şi noi o furtună.
Pe unii îi interesează subiectul buletinelor de identitate, alţii îl
exploatează şi creează probleme. Biserica trebuie să ia o poziţie
corectă. Să vorbească; să explice credincioşilor ca să înţeleagă
că de vor lua buletinul de identitate, asta va constitui o cădere.
În acelaşi timp să ceară de la stat ca noul buletin cel puţin să nu
fie obligatoriu. Dacă Biserica ia o poziţie serioasă, se va respecta
libertatea credincioşilor, aşa încât cel ce vrea îşi va lua noul buletin,
iar cel ce nu vrea, să-l păstreze pe cel vechi; atunci vor plăti numai

Cei trei ani şi jumătate vor
fi grei şi o vor plăti unii
care nu vor fi de acord cu
acest sistem. Pentru unii
ca aceştia vor găsi vreo
pricină şi-i vor băga în
închisoare. După un an îi
vor duce în alt oraş pentru
cercetări, ca să treacă pe
la alt tribunal; dintr-un
oraş în altul. După aceea
vor spune: „Să ne ierţi, eşti
nevinovat. Dacă ai fi fost
pecetluit, am fi cercetat
despre tine într-un minut.
Acum însă nu-ţi putem
face control”.
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câteva nuci tari, pentru că ceilalţi le vor sta împotrivă. Cei ce vor voi
să se folosească (lumeşte) vor avea noul buletin, iar ceilalţi, sărmanii,
cei credincioşi, vor avea buletinul vechi şi-i vor chinui.
Acum, fiindcă ministrul a făgăduit să nu pună 666 în buletinele
de identitate, nici la vedere, nici nevăzut, şi asta e ceva. Vom avea
răbdare şi se va vedea ce va fi şi numai faptul că spun că nu îl pun pe
666 este ceva. Se leapădă şi ei înşişi. Să vedem în cele din urmă ce
vor pune. Până să circule noile buletine de identitate,
poate veni urgia lui Dumnezeu.
După aceea, nu înseamnă că în 24 de ore toţi vor
trebui să-şi scoată buletine noi. Să iasă primele; se vor
examina, să iasă ministrul mincinos, şi atunci lupta va
fi dreaptă.
Dacă acum continuăm protestele, aceia vor spune: „Iată,
aceştia pricinuiesc tulburare. Deşi nu s-a pus problema,
ei strigă şi protestează”. Câinele, dacă e păzitor bun, latră
atunci când vine hoţul. Când pleacă, tace. Dacă însă
continuă să latre, atunci nu e păzitor bun. (…)
Cei trei ani şi jumătate vor fi grei şi o vor plăti unii
care nu vor fi de acord cu acest sistem. Pentru unii ca
aceştia vor găsi vreo pricină şi-i vor băga în închisoare.
După un an îi vor duce în alt oraş pentru cercetări, ca
să treacă pe la alt tribunal; dintr-un oraş în altul. După
aceea vor spune: „Să ne ierţi, eşti nevinovat. Dacă ai fi
fost pecetluit, am fi cercetat despre tine într-un minut.
Acum însă nu-ţi putem face control”.
Pentru că nu este la
suprafaţă. Ce înseamnă
„a încresta”? Nu
înseamnă a trage linii
adânci, crestături?
Pecetluirea va fi
încrestare, pe care o
vor pune mai întâi pe
toate produsele şi după
aceea vor impune să se
facă şi cu raze laser pe
mâna sau pe fruntea
oamenilor.

Părinte, vor putea impune pecetluirea cu sila?
„Politeţea” lor nu va ajunge până acolo! Vor fi politicoşi pentru că
vor fi ... europeni. Vor arăta că sunt la înălţime. Nu vor chinui pe
oameni, dar omul nu va putea trăi, dacă nu are pecetea. Vor spune:
„Fără pecete vă chinuiţi! Dacă aţi fi primit-o, nu aţi fi trăit aşa de
greu. Nu vor putea folosi nici monezi de aur, nici dolari dacă vor
avea. De aceea, dacă fiecare se va îngriji să trăiască de pe acum
simplu, în cumpătare, va putea trăi în acei ani. Să aibă un ogoraş,
să cultive grâu, cartofi. Să pună puţini măslini şi atunci, cu vreun
animal, cu vreo capră, cu puţine găini va putea înfrunta nevoile
familiei sale. Pentru că şi provizii de ar face, nu-i vor folosi mult,
deoarece alimentele nu ţin mult, ci se strică repede. Fireşte, greul va
dura puţin, trei ani-trei ani şi jumătate. Pentru cei aleşi se vor scurta
zilele. Nu-şi vor da seama când au trecut. Dumnezeu nu va lăsa pe
om neajutorat.

Părinte, în aceşti ani grei va interveni Hristos?
Da. Vezi, dacă aici unui nedreptăţit, care are dispoziţie bună, fiindcă
este îndreptăţit să primească ajutorul dumnezeiesc, i se arată de
multe ori sfinţii, Maica Domnului, Hristos, ca să-l mântuiască, cu
cât mai mult atunci când sărmana lume se va afla într-o situaţie
atât de grea. Va fi o vijelie, o mică ocupaţie a lui Satana - Antihrist.
După aceea va mânca o palmă de la Hristos, se vor cutremura toate
neamurile şi va veni pacea în lume pentru
mulţi ani. De această dată Hristos va da
o ocazie ca să se mântuiască făptura Sa.
Hristos îşi va lăsa făptura Sa? Se va arăta
la punctul culminant, când oamenii nu ar
mai putea ieşi singuri, ca să-i mântuiască
din mâinile lui Antihrist. Oamenii se
vor întoarce la Hristos şi va veni în toată
lumea o linişte duhovnicească pentru
mulţi ani. Unii leagă a Doua Venire de
această intervenţie a lui Hristos. Eu nu
pot spune asta. Gândul îmi spune că
nu va fi a Doua Venire, când va veni ca
Judecător, ci o intervenţie a lui Hristos,
pentru că sunt atâtea fapte care nu s-au
petrecut încă. Va interveni Hristos, va da
o brâncă acestui întreg sistem, va pedepsi
tot răul şi în cele din urmă îl va transforma
în bine. Drumurile se vor umple de locuri
de închinare. Autobuzele vor avea icoane
pe dinafară. Toţi oamenii vor crede. Te vor
trage să le vorbeşti despre Hristos. Aşa se
va propovădui Evanghelia la toată lumea.
Şi atunci Hristos va veni ca Judecător
să judece lumea. Altceva este Judecata, altceva o intervenţie a lui
Hristos, ca să ajute făptura Sa.
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Noi mergem tot cu mucenicia!
Aşa mergem până la moarte
şi nu renunţăm!

INTERVIU

Interviu cu Părintele Justin Pârvu
Monahia Fotini, 5 august, 2010

Părinte, există o nelămurire în
rândul credincioşilor cu privire
la problema cipurilor. Aţi folosit
cuvintele: lepădare şi cădere din
Har. Mulţi s-au scandalizat.
Poate Sfinţia Voastră aţi avut o
altă înţelegere a termenilor decât
au înţeles ei. La ce v-aţi referit?
Când m-am referit la cădere din
Har, n-am căutat să desfiinţez
fiinţa umană în divinitatea ei.
Chipul lui Dumnezeu rămâne,
numai că este pervertit. Omul,
chiar şi în păcatele lui, nu este
lipsit de Harul lui Dumnezeu.
Pentru că unde lipseşte harul,
lipseşte şi omul, şi divinitatea. Omul este o fiinţă care nu poate
trăi izolată şi fără ocrotire divină, pentru că altfel nu s-ar mai numi
fiu al lui Dumnezeu, sau fiu al Tatălui ceresc. El, prin existenţa
aceasta, poate să ducă o viaţă pe pământ într-o formă superioară,
îndumnezeit sau cât mai aproape de divinitate, în care trebuie să
se mişte toată viaţa. Evident că Harul creşte sau descreşte în viaţa
omului, în măsura în care el lucrează virtutea, sau păcatul. În măsura
în care a dobândit virtutea se găseşte în Harul lui Dumnezeu, la
înălţimea aceasta dorită de Creator. Dacă însă omul acceptă să se
lase pervertit şi înjosit prin păcat, atunci harul lui Dumnezeu nu
mai lucrează în toată plinătatea lui, pentru că este împiedicat de
voinţa rea a omului. Noi colaborăm cu Dumnezeu atâta vreme cât

ne aflăm în concordanţă cu voinţa Lui. Dar în momentul în care noi
nu ne mai aflăm în concordanţă cu voinţa lui Dumnezeu, atunci ne
cuprinde energia negativă a răului, care ne îndepărtează de Har.
În conştiinţa noastră, îngerul păzitor, care ne este dat la Botez, se
apropie de noi şi ne ocroteşte de tot răul numai în măsura vredniciei
noastre. El se poate apropia sau se poate depărta, în măsura în care
noi dorim să trăim viaţa asemenea acestui înger. Acesta este de fapt
şi scopul îngerului dat nouă la Botez – ca să ne
poată apăra, să ne poată ridica, să ne poată apropia
cât mai mult de Harul lui Dumnezeu. Câte daruri
nu a lăsat Dumnezeu pentru a-l ridica pe om la
înălţimile de la care el căzuse! Această ridicare şi
sfinţenie a omului este lăsată în Biserica Domnului
prin Sfintele Taine care conlucrează cu fiecare
în parte.
Când am spus că se pierde Harul lui Dumnezeu,
nu m-am gândit la o părăsire a noastră, fiinţială.
Ci este mai mult o răcire în raporturile noastre
cu Dumnezeu. Răcirea aceasta, într-adevăr,
dacă se perpetuează în viaţa omului, poate
duce la o pierdere mai mare a Harului. Cu
cât sunt mai învechiţi în răutăţi şi în compromisuri, nepocăite, cu
atât şi posibilitatea ridicării este mai anevoioasă, şi uneori aproape
imposibilă. Păi diavolul de ce nu mai poate să se pocăiască şi să
redevină înger de lumină? Pentru că el este învechit în răutăţi, a uitat
frumuseţea Dumnezeirii, a uitat gustul Harului. Aşa şi omul, dacă
persistă în răutăţi, Dumnezeu îi poate lua darul de a se ridica, darul
de a tânji după Divinitate. Adevăratul creştin conştientizează că tot
darul de Sus este şi pentru aceasta este foarte atent cum merge pe
drumul mântuirii, astfel încât să nu supere câtuşi de puţin Harul
Domnului, prin care viază. Adevăratul creştin se teme în fiecare clipă
să nu cadă câtuşi de puţin, prin gând, nu doar prin faptă. Am zis
doar că acest cip nu este lepădarea finală prin pecetea Fiarei, 666.
Acest cip este premergător peceţii antihristice.
Din acest motiv mulţi v-au acuzat că sunteţi prea aspru, pentru că atâta
timp cât nu este pecetea, înseamnă că nici lepădare nu e.
Ce creştin adevărat poate să se însemneze cu pecetea înainte
mergătorului lui antihrist? Creştinul adevărat ştie că la cea mai
mică lepădare îl părăseşte Harul lui Dumnezeu, şi cu cât este mai
sporit, cu atât simte această părăsire pe pielea lui. Mă minunez
când aud despre preoţi şi monahi sihaştri, spunând că nu reprezintă
niciun pericol acest cip. Mai bine ar tăcea. Călugării, mai cu seamă,
sunt aceia care renunţă la toate cele lumeşti şi acced spre cea mai

ia
aț
nd
Fu rvu
ht â
ig P
yr tin
op Jus

31

C

AT I T U D I N I

Când m-am referit la
cădere din Har, n-am
căutat să desfiinţez fiinţa
umană în divinitatea ei.
Chipul lui Dumnezeu
rămâne, numai că este
pervertit.

înaltă treaptă a desăvârşirii. Călugărilor, ca asceţi
trezvitori, nu li se permite să facă nici măcar
compromisuri mici, dar astfel de devieri? Avem
o responsabilitate mare, pentru că lumea ne vede
pe noi, monahii, ca pe nişte modele, vase alese
ale Duhului Sfânt. Dar tot aşa şi creştinii – au
datoria de a lumina prin vieţuirea lor popoarele
neortodoxe. Altceva este să accepte cipul cineva

care nu a trăit într-un mediu ortodox, ci a fost
crescut într-o mentalitate occidentală sau
needucat defel, şi altfel i se socoteşte unuia care
cunoaşte prorociile şi a fost crescut în Tradiţia
Ortodoxă. Dacă noi, creştinii, nu vom lupta
împotriva compromisurilor, ceilalţi nici atât. Şi
atunci nu ne facem vinovaţi pentru generaţiile
viitoare pentru că nu le-am lăsat un model de
rezistenţă? Dacă noi primim acum cipul, ceilalţi
de după noi vor primi liniştiţi pecetea.
Au căzut oameni şi cad în păcate diferite. Noi, în
general, putem să ne situăm pe poziţie de înger,
sau putem să ne situăm pe poziţie de demon,
în funcţie de păcatele noastre. Trebuie să fim
conştienţi că, tot ceea ce lucrăm în viaţa noastră
creştină, afectează şi pe îngeri în ceruri. Bucuria
cerească este cu atât mai mare cu cât viaţa noastră
spirituală de pe pământ este mai apropiată de
ceruri. „Precum în Cer, aşa şi pe pământ” trebuie
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să fie. Viaţa noastră este mereu într-o strânsă
legătură cu Viaţa şi voinţa lui Dumnezeu. Cerurile
nu se pot asemăna cu noi, nici noi cu Cerurile,
decât dacă purtăm acelaşi veşmânt.
Poziţia căzută a omului a fost o dată ridicată prin
jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar este
nevoie ca şi noi să trăim această jertfă, cei care neam botezat în numele Lui. Ca să revenim din nou
la starea noastră de virtute, trebuie să ne ridicăm
la nişte eforturi peste puterile noastre astfel încât
să ajungem din nou în locul din care-am căzut.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, nu?
Cu ajutorul lui Dumnezeu, sigur că da. Vedeţi
dumneavoastră acum? Se duc oamenii să urce
muntele Ceahlău, chiar dacă este destul de
prăpăstios, ca să serbeze de la înălţime Schim
barea la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos, ca
şi pe Tabor. De ce merge vizitatorul la înălţime?
De ce se duc creştinii noştri, la 6 August, pe munţi,
la înălţime? Se duc ca să ridice şi trupul, şi sufletul
lor la înălţime. Că una este să te găseşti pe vârful
a 2000 de metri altitudine, şi alta e să priveşti la
o înălţime de 500 de metri. Ai un orizont mult
mai redus, mult mai obscur, în ceea ce priveşte
viziunea ta asupra lumii înconjurătoare. Aşa este
şi cu viaţa creştinului în parte, cu cât se urcă
mai la înălţime în virtute şi în necompromis,
cu atât are o vedere mai clară a patimilor şi a
luptei cu ele. Nu este o luptă uşoară, este o luptă
grea pentru omul care se dezbracă de vechimea
acestui veşmânt şi se îmbracă în sfinţenia cămăşii
celei noi a lui Hristos. Dar ca să ajungi la cămaşa
lui Hristos, se întâmplă fenomenele cotidiene ale
vieţii: prigoană, osândă, batjocură, nemulţumiri
şi greutăţi. Aceasta este haina de nuntă, cămaşa
lui Hristos, cămaşa jertfei, nu a compromisului
cu bucuriile şi comodităţile acestei lumi.
Vreţi să spuneţi că, pe cât eşti mai la înălţime, pe
atât eşti mai responsabil şi te fereşti de orice cădere
şi compromis?
Deci cu cât te găseşti mai la înălţime, cu atât
vezi şi gândurile şi bogăţia şi frumuseţea lui

Dumnezeu, care se pogoară asupra ta, ca să poţi deveni iertător,
blând, milostiv, să fii cu dragoste, să îmbrăţişezi pe toată lumea, şi pe
cel care-ţi vrea binele, şi pe cel care-ţi vrea răul, pentru că în tine nu
mai există altă viaţă, decât Hristos. Şi cu cât ne vom sui la înălţime,
cu atât ne va fi şi mai uşor să ne lepădăm de toate podoabele false ale
lumii. Adesea confundăm falsul cu realul. Dar de la înălţime se
disting lupii din spatele măştilor.
De ce consideraţi primirea cipului o lepădare
aşa de gravă?
Am să vă povestesc ceva din închisoare.
Viaţa în celulă nu e uşor de descris, pentru
că nu o poate înţelege decât cel ce a trăit-o.
Lepădarea noastră de lumea aceasta era
într-atât încât pe noi nu ne mai deranjau
nici cântecele străzilor de dimineaţă, nici
ostaşi mergând pe câmpul de luptă, nici
gingăşiile copiilor care mergeau, de la cei
mai mici până la cei mai mari, la scoală, cu
bucuriile lor, cu zâmbetele lor, cu jocurile
lor, nici frumuseţile şi bogăţiile lumii nu ne
mai ispiteau, nici dorul după codri şi izvoare şi nici torturile lor. Era
una şi aceeaşi pentru mine – ori era viaţa aceasta, ori moartea.
Eram împăcat cu toate stările de lucruri, şi cu viaţa noastră chinuită,
şi cu plecarea noastră de-aici, din lume. Pentru că concepţiile şi
trăirile noastre erau mult mai apropiate de viaţa nematerialnică
decât de cea materială, a unei bucurii de scurtă durată. Că omul
întotdeauna, fie că este într-o stare, fie că este în alta, îşi dă seama
de deşertăciunea şi-a unora, şi-a altora; are această capacitate cu care
se naşte. Deci ridicarea şi îndreptarea este posibilă din orice păcat şi
până la sfârşitul vieţii. Dar dacă nu te păzeşti în smerenie poţi rata şi
şansa aceasta şi să nu îţi mai revii. Pentru că noi, chiar dacă aveam
aceste bucurii spirituale, totuşi nu am fost scutiţi de încercări ce
porneau de la mici compromisuri şi te aduceau într-o stare de
totală neputinţă şi inconştienţă. Era o grea ispitire şi cernere.
Venea un caraliu şi-ţi punea în faţă o hârtie sau două, îţi dădea un
creion sau un toc, şi trebuia să scrii că te lepezi de tot ce-ai gândit tu
până atunci, şi de Dumnezeu şi de neam. Şi mulţi credeau că dacă se
leapădă doar cu gura, sau în scris, dar îşi menţin credinţa în suflet,
pot merge mai departe aşa, cu nădejdea că îi va ierta Dumnezeu.
Dar nu a fost aşa, dragii mei. Am văzut cu ochii mei această mare
durere – foarte puţini erau cei care îşi reveneau. Majoritatea cădeau
din cădere în cădere. Au fost ispitiţi ca şi Mântuitorul pe Muntele
Carantaniei – li s-a pus în faţă libertatea, li s-a pus în faţă familia,
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O lepădare mică atrage
alta mai mare după ea.
Nu-şi mai reveneau,
puţini din ei care îşi mai
reveneau. Şi pe aceştia
îi ţineau izolaţi, ca să
nu aibă contact cu cei
care puteau să-i pună
pe o linie de plutire
spirituală. Îi izolau
acolo, în câteva celule,
şi acolo îşi găseau
sfârşitul în câteva luni.
Meseria lor era să-i
ucidă pe aceştia, pentru
că deja cunoşteau prea
multe din viaţa politică,
din această viaţă
satanicească de temniţă
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bucuriile şi toate valorile înafara crucii şi a suferinţei. Unii au cedat
pentru o ţigară sau pentru un blid de mâncare, ce ţi se puneau înainte
la anchetă. Erau acolo la anchetă, pe o masă – ţigări, erau pepeni,
erau fructe. Şi ispititorul începea: „Ce te mai chinui? De ce nu spui
ce ai pe inima ta, în mintea ta?” Nu prea foloseau ei cuvântul „suflet”,
ei spuneau de „raţiune”. „Uite câte le pierzi tu, câte ai tu în faţă şi tu
te lipseşti de ele. Spune, măi, dă-i aici, pe care-i mai ştii afară, în
libertate, ca noi să-ţi reducem chinurile. Uite, ai zece,
paisprezece ani, douăzeci de ani de puşcărie. Noi avem
putere să-ţi reducem, în măsura sincerităţii tale şi a
devotamentului pe care tu ni-l dovedeşti nouă”. Măi,
şi te încântau aşa de frumos „bozgoreii” ăştia ai noştri, de
parcă îţi dădeau o limuzină, şi te făceau să crezi ce spun ei.

Cred că lucrau şi cu putere satanică.
Lucrau cu toate puterile. Era o mare capcană. Pentru
că ce se întâmpla apoi? Te rupeai la un moment dat,
de cădeai în ispita lor, te rupeai şi de ai tăi, fraţii tăi
de suferinţă, dar te rupeai şi de ei, în acelaşi timp.
Pentru că în momentul în care nu mai puteai să le
dai informaţiile pe care le voiau ei, nu mai erai bun
de nimic, te părăseau. Şi atunci te găseai părăsit şi
de Dumnezeu, şi de lume. Şi foarte mulţi dintre ei
cădeau în disperare, cădeau într-o deznădejde, cădeau
într-o durere, într-o supărare, de-şi pierdeau în scurt
timp orice încredere şi convingere; îi cuprindea o boală,
o tristeţe, o mâhnire, şi aşa se stingeau, sărmanii.
Acesta este examenul
cel mai greu prin care va
trece omenirea. Acum
va fi căderea şi pierzarea
multora. Vor cădea toţi
cei care sunt legaţi de cele
pământeşti. Nu poate să
lase bogatul bogăţia lui,
maşinile, întreprinderile,
casele şi toată averea, să-i
spună creştinului că nu
trebuie să ia cipul acesta.

Dar sufleteşte îşi reveneau?
Nu, de aceea zic. O lepădare mică atrage alta mai mare după ea.
Nu-şi mai reveneau, puţini din ei care îşi mai reveneau. Şi pe
aceştia îi ţineau izolaţi, ca să nu aibă contact cu cei care puteau să-i
pună pe o linie de plutire spirituală. Îi izolau acolo, în câteva celule, şi
acolo îşi găseau sfârşitul în câteva luni.
Meseria lor era să-i ucidă pe aceştia, pentru că deja cunoşteau prea
multe din viaţa politică, din această viaţă satanicească de temniţă. Şi
dacă (pe unul ca acesta) nu-l putea folosi, îl şi omorau. Nu te omorau
aşa, într-un timp mai scurt; te omorau într-un timp mai îndelungat,
ca să te chinuieşti.
Era sigur că ai să mori după un an sau doi, sau după jumătate de
an, era sigur că trebuia să mori, dar să mori în chinurile cele grele
şi lepădat de neam şi de credinţă – aceasta era râvna lor. Cu cât
lepădarea era mai puternică, cu atât şi moartea venea mai curând,
pentru că omul acesta nu mai putea suporta şi durerea dinăuntru,

şi durerea dinafară. Cei care nu s-au lepădat simţeau durerea numai
înafară, dar înăuntru simţeau bucurie covârşitoare.
Îţi trebuia probabil o pocăinţă ca a lui Petru ca să-ţi revii.
Da, dar e şi mai greu pentru unul care nu are o temelie solidă a credinţei.
Au fost încercări foarte grele, dar de acum înainte vor folosi altele. Acum
ei se muncesc ca să găsească o modalitate nouă de chinuire. Şi pentru
că toate formele trupeşti, materiale s-au epuizat,
încearcă altele la nivel nevăzut.
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Şi credeţi că n-au găsit?
Au găsit, într-adevăr, forma aceasta a sfârşitului
prin chinurile îngerului digital. Acolo sunt
nişte chinuri care aproape depăşesc limitele
Piteştiului.
Păi se pot controla simţirile de la distanţă. Măcar
înainte duşmanul îl aveai în faţă. Aici nu ştii de
unde te atacă.
Aici nu ştii niciodată cu ce mentalitate vin şi cu ce
arme. Acestea ne sunt străine cu totul. Că iudeii
merg mereu într-o ascensiune a metodelor, din
ce în ce mai satanice şi mai diabolice şi mai tari
asupra vieţii umane. Încercările care vor veni, şi
deja au început, vor fi aşa de puternice, că greu
îţi vei putea păzi mintea de înşelările lumii.
Numai rugăciunea lăuntrică ne va păzi. Va
trebui să iasă pustnicii din pustietăţi şi să-i
înveţe pe creştini rugăciunea prin care să se păzească de năluciri
şi înşelări, şi să îşi păzească mintea necontrolată. Încă mai sunt
pustnici bineplăcuţi lui Dumnezeu, neştiuţi de nimeni, şi care se
roagă pentru omenire. Călugări care stau nemişcaţi într-o chilie,
nemişcaţi într-un bordei, sub pământ, în peşteri, şi de acolo nu ies,
nu ies nici măcar să vadă răsăritul soarelui sau revărsarea apei de prin
faţa chiliei lui; nu are curiozitatea să vadă şi se înfrânează până şi de
la această bucurie a contemplării naturii. N-au văzut călugării cum
curg apele pe lângă chiliile lor; la fel trebuie să fie şi viaţa noastră
ortodoxă. Va trebui să ne învăţăm ochiul şi simţurile de a nu privi
frumuseţea materială a acestei lumi, pentru că vor veni multe înşelări.
Viaţa noastră ortodoxă este foarte duşmănită de Occidentul acesta,
de aceea ne şi aplică ei atâtea metode diabolice. Dar noi mergem
tot cu mucenicia; aşa mergem până la moarte şi nu renunţăm.
Aşa a fost şi Piteştiul, şi Gherla, aşa a fost generaţia de tineri între
1948-1964, care au înfruntat cu bărbăţie Fiara bolşevică. Şi prin ei

Nu ne rămâne decât
să ne luăm jugul lui
Hristos, să ne luăm
cămaşa Lui, toate
chinurile Lui. Şi aşa
ne va da bunul
Dumnezeu şi darul
rugăciunii. Sunt şi la
noi oameni care cad,
se prăbuşesc, dar sunt
şi oameni care rămân
în demnitatea lor, şi cu
rugăciunile lor vrednice
pe care le primeşte
Dumnezeu, va fi salvat
şi neamul acesta.
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s-a format temelia, esenţa vieţii creştine, ca o oglindă vie pentru viaţa
occidentală care este aşa de decăzută. Când noi muceniceam în partea
aceasta a Răsăritului, Occidentul îşi vedea de ciocnirea paharelor,
se bucura de suferinţa noastră, de toate chinurile şi morţii pe care-i
aruncau ca pe nişte cârpe lepădate. Dar tocmai jertfa Răsăritului
îi va salva şi pe ei. Poporul nostru este un popor atât de frumos, de
aur, încât şi Dumnezeu îl iubeşte şi nu-l lasă pradă căderilor cele mai
grele, pentru că românii urcă munţii,
piscurile cele mai înalte, că să poată
de acolo vedea frumuseţea şi bucuriile
raiului de dincolo.

Că omul întotdeauna,
fie că este într-o stare,
fie că este în alta, îşi dă
seama de deşertăciunea
şi-a unora, şi-a altora; are
această capacitate cu care
se naşte. Deci ridicarea şi
îndreptarea este posibilă
din orice păcat şi până la
sfârşitul vieţii. Dar dacă
nu te păzeşti în smerenie
poţi rata şi şansa aceasta
şi să nu îţi mai revii.

Părinte, ce virtute sau faptă credeţi că
ne poate păzi în vremurile acestea şi cele
care vor veni, ca să nu ne lepădăm?
Lepădarea de sine. Nu ne rămâne
decât să ne luăm jugul lui Hristos, să
ne luăm cămaşa Lui, toate chinurile
Lui. Şi aşa ne va da bunul Dumnezeu
şi darul rugăciunii. Sunt şi la noi
oameni care cad, se prăbuşesc, dar
sunt şi oameni care rămân în demnitatea lor, şi cu rugăciunile lor
vrednice pe care le primeşte Dumnezeu, va fi salvat şi neamul acesta.
Dar să nu ne găsim în nepăsare. Să nu ne ispitească toate aşa-zisele
bucurii ale acestei vieţi pământeşti. Noi trebuie să ne educăm de pe
acum copiii, să ne formăm pe noi înşine, să putem posti, să ne putem
ruga, să menţinem o stare în care să nu ne părăsească Dumnezeu.
Atunci când ne părăseşte Dumnezeu cădem în deznădejde. Păzirea
de deznădejde – aceasta este o chestiune foarte importantă. Să fim
conştienţi că omul este în orice moment pe treapta aceasta a ridicării.
Nu-i a creştinului deznădejdea. Deznădejdea este numai a omului
lipit de material.
Credeţi că vom prinde vremurile apocaliptice?
Acum este de abia începutul durerilor. Dar va veni un război aprig,
şi după război trebuie să fie acei 30 de ani de pace, după care se
va încorona antihrist. Dar războiul deja a început. Noi suntem
deja într-un război climatic şi biotronic. Nu vedeţi cum pot ei
provoca şi cutremure, şi inundaţii, şi secetă, şi incendii? Dar bunul
Dumnezeu îi va păzi pe aleşii Săi. Îmi amintesc, pe front erau şi
soldaţi cinstiţi, jertfitori, şi alţii care prădau casele oamenilor. Care
era rezultatul? Toţi cei care se lăcomeau la bogăţia şi averea acestor
necăjiţi, întâlneau la vreo doi kilometri sau trei un bombardament
de aviaţie şi toţi aceşti oameni erau doborâţi. Iar ceilalţi mergeau fără

grijă şi nu aveau nicio pierdere. Atunci m-am gândit eu: Uite, acesta
este adevăratul popor român, în bunătatea lui, în dragostea lui.
Şi părintele Paisie Aghioritul spunea că temelia vieţii duhovniceşti este să te
gândeşti întâi la aproapele, şi mai apoi la tine. Într-o societate aşa decăzută
moral, în criză şi sărăcie, cum vom mai putea împlini această temelie?
Măi, creştinii trebuie să înveţe să renunţe, să dăruiască; să poată
împărţi puţinul pe care-l au cu fratele.
Numai aceasta este metoda de rezistenţă a
noastră în faţa vremurilor grele. Cu cât te
apropii de aproapele tău, cu atât te apropii de
Dumnezeu. Pentru că adevăratul om pe care
trebuie să-l iubeşti nu este cel care merge în
maşină şi în limuzină, ci cel care merge pe jos,
bolnav, cu desagii goi. Aproapele nostru este
cel în nevoie. Aici este aplicarea Evangheliei,
nu expunerea în conferinţe. Aplicarea noastră
practică aceasta este: să putem ameliora cât
mai mult suferinţele, durerile, nu numai cele
materiale, dar şi cele sufleteşti. Acum or să vină
şi cipurile acestea şi alte metode de control al
minţii. Acesta este examenul cel mai greu prin
care va trece omenirea. Acum va fi căderea şi
pierzarea multora. Vor cădea toţi cei care
sunt legaţi de cele pământeşti. Nu poate
să lase bogatul bogăţia lui, maşinile, întreprinderile, casele şi toată
averea, să-i spună creştinului că nu trebuie să ia cipul acesta. Câţi
dintre noi, creştinii, la ora aceasta suntem pe poziţie de suferinţă, de
răbdare şi de a purta crucea? Foarte puţini. Dar, ca întotdeauna, nu
cei mulţi duc poverile şi greutăţile crucii, ci cei puţini, cei aleşi.
Dumnezeu să ne ajute în toate ispitele şi încercările care vin, cu tot
curajul şi cu toată dragostea, pentru că toate acestea nu ne vor aduce
decât bucuria cerurilor: „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi eu vă voi
odihni pe voi”. Amin!
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Poporul nostru este un
popor atât de frumos, de
aur, încât şi Dumnezeu îl
iubeşte şi nu-l lasă pradă
căderilor cele mai grele,
pentru că românii urcă
munţii, piscurile cele
mai înalte, că să poată de
acolo vedea frumuseţea
şi bucuriile raiului de
dincolo.
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UN POSIBIL RĂSPUNS DAT
CREŞTINILOR CARE AU ACCEPTAT
ACTE DE IDENTITATE BIOMETRICE

BIOMETRIE

de Pr. Prof. Dr. Mihai Valică

1. Precizări teologie
despre actele biometrice în
contextul Sf. Spovedanii

Cei ce au acceptat actele bio
metrice este greu de spus că au
căzut din har ori s-au lepădat
de Hristos, deoarece ei nu au
primit pecetea antihristică, ci au
dat dovadă de puţină credinţă
faţă de profeţiile din apocalipsă
şi trebuie canonisiţi pe măsură.
Actualmente creştinii doar sunt
„testaţi” prealabil şi nu pecetluiţi
de forţele oculte, care doresc
să evalueze vigilenţa creştină,
rezistenţa lor la insistenţele acestora şi cât sunt creştinii de atenţionaţi
şi avizaţi de lucrarea lui antihrist. Confruntarea finală va fi grăbită sau
întârziată în funcţie de nepregătirea sau pregătirea duhovnicească a
omului în lupta cu antihrist.
Cred că acţiunea în sine de punere în practică a catagrafiei
biometrice, precum şi documentele biometrice reprezintă doar o
etapă pregătitoare venirii lui antihrist. Nu trebuie pus semnul egal
între un paşaport biometric şi numărul 666, care este pecetea finală
destinată celor căzuţi (Apocalipsa 13:8). Cine va accepta cu uşurinţă
actele biometrice, fără să opună o rezistenţă morală, acela va primi cu
aceeaşi uşurinţă şi pecetea în vremurile de apoi.

2. Dileme canonice şi pastorale

Cum trebuie îndrumaţi pastoral cei ce din neştinţă sau cu bună ştiinţă
au primit actele biometrice?
Creştinii trebuie să fie îndrumaţi duhovniceşte să renunţe de bună
voie la actele biometrice ca un exerciţiu spiritual de pregătire pentru
confruntarea cu forţele răului în zilele de apoi şi nicidecum pedepsiţi
de duhovnici cu asprime, ca şi când aceştia au primit deja pecetea
antihristică. Este o eroare teologică şi pas
torală gravă, şi putem duce în derizoriu sau
minimaliza profeţia ioaneică din Apocalipsă
13-14 dacă procedăm altfel.
Trebuie de asemenea să-i atenţionăm pe
credincioşi, cu mult tact pastoral şi cu
înţelepciune duhovnicească, despre scopul
final al acestei acţiuni, care va condiţiona
existenţa omului de supunerea oarbă şi
discreţionară de o persoană, de un sistem
sau de o ideologie totalitară, aşa cum este
profeţit în Apocalipsa 13-14.
Momentan trebuie să vedem acţiunea actelor
biometrice ca o fază premergătoare venirii lui
antihrist iar răspunsul nostru şi atitudinea
noastră să anticipeze fermitatea angajării
noastre în vederea respingerii ofertei lui.
Aşa cum soldaţii fac armată şi instrucţie
înainte de a se pregăti de război, tot aşa şi
creştinii au datoria morală de a se instrui duhovniceşte întrucât „... i s-a
dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască şi i s-a dat ei stăpânire peste
toată seminţia şi poporul şi limba şi neamul”(Apocalipsa 13:7). Cine se
instruieşte va şti să lupte şi va reacţiona ca atare, cine refuză, va pierde.
Din această perspectivă apare o dilemă atât de partea duhovnicului
cât şi de partea penitentului. Care trebuie să fie poziţia duhovnicului
faţă de cei ce minimalizează sau nu cred în pericolul moral al
cipurilor sau nu se pregătesc în vederea instrucţiei duhovniceşti în
confruntarea cu antihrist şi cu slujitorii înainte mergători ai acestuia?
Întrucât nu sunt canoane privitoare la actele biometrice, duhovnicul
va trebui să cântărească bine lucrurile şi să-l ajute pe penitent să
înţeleagă gravitatea lor şi nicidecum să îl descumpănească pe acesta
îndemnându-l la părăsirea soţului sau a soţiei, dezicerea de familie
sau alte atitudini extreme de excludere de la viaţa liturgică a Bisericii.
Să-l îndrume duhovniceşte spre spovedanie deasă, rugăciune, citirea
Sf. Scripturi, post etc., şi să-l convingă să renunţe la actele biometrice
din câteva motive evidente din punct de vedere civic şi religios:
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Aşa cum soldaţii fac
armată şi instrucţie
înainte de a se pregăti de
război, tot aşa şi
creştinii au datoria
morală de a se instrui
duhovniceşte
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vedem acţiunea actelor
biometrice ca o fază
premergătoare venirii lui
antihrist iar răspunsul
nostru şi atitudinea
noastră să anticipeze
fermitatea angajării
noastre în vederea
respingerii ofertei lui.
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a) că introducerea cipurilor biometrice este, fără îndoială, un
scandal, o jignire şi o umilinţă adusă persoanei umane. Sub nicio
formă neacceptarea cipurilor biometrice nu trebuie privită ca o
reacţie pe fondul unui fanatism religios, ci, mai întâi de toate, ca o
reacţie de apărare împotriva unei înregimentări electronice forţate
într-un sistem de supraveghere suspect.
b) refuzul lor este o probă vie a credinţei concrete şi o mărturisire vie
a statornicităţii sale faţă de provocările viitoare ale
epocii antihristice;
c) dacă este în stare să renunţe la o acţiune care
prefigurează epoca de sclavie totală, va fi capabil
să facă la fel şi în faţa pecetluirii, dacă înaintează
şi se întăreşte duhovniceşte, întrucât „cine este
credincios în puţin va fi credincios şi în mult”.
Dilema duhovnicului constă în complexitatea
definirii penitentului care a primit actele biome
trice: ca apostat, ca neascultător de sfaturile duhovnicului sau ca necredincios?
Apostazia este lepădarea conştientă de Hristos
şi de dreapta credinţă. Se leapădă oare sau este
într-o cădere duhovnicească cel ce primeşte
actele biometrice? Greu de spus, însă iată câteva
canoane care ne pot ajuta şi îndruma în actul
vindecării pastorale. Restul lucrează, ne îndrumă şi ne inspiră cu
prisosinţă Duhul Sfânt dacă nu ne mândrim şi credem că doar noi
avem soluţia salvatoare:
„Harul şi împăcarea (cu Biserica) să nu se refuze... apostaţilor care se
pocăiesc şi se convertesc la Dumnezeu” (45 Cartag.).
„Duhovnicul să dea fiecărui penitent doctoria duhovnicească
potrivită păcatelor săvârşite de acesta” (1, 8 Grig. Nyssa; 102 VI;
Ioan Hrisostom. Îndrumări adresate duhovnicilor).
„Să nu divulge păcatele ce i-au fost mărturisite în Taina Spovedaniei”
(34, Vasile cel Mare; 28 Nichifor Mărt.; 132 Cartagina. „Să se
oprească de la Sf. Cuminecătură, dar să nu interzică intrarea în
biserică celor ce mărturisesc păcate grele, ascunse”; 28, Nichifor
Mărturisitorul: „Dacă se leapădă să se împărtăşească cât de repede.
Să procedeze cu chibzuinţă cu cei ce, de bunăvoie, îşi mărturisesc
păcatele”; 30, Nichifor Mărturisitorul).
„Cei ce au primit de la Dumnezeu puterea de a lega şi dezlega să
cerceteze cu multă băgare de seama pe cei păcătoşi şi să le dea astfel
de epitimii, care îi aduc cu cât mai multă uşurinţă şi siguranţă la calea
binelui” (102 VI).
„Să fie în conformitate cu păcatele săvârşite şi mărturisite de penitent”
(1, Grig. Nyssa).

„Episcopul are dreptul să mărească sau să micşoreze epitimiile,
precum şi să graţieze pe penitenţii care se căiesc sincer de păcatele
lor” (121; 16 IV; 102 VI; 2, 5, 7 Ancira; 6, 43 Cartagina; 2, 54, 74,
84, 85 Vasile cel Mare; 4, 5, 7 Grig. Nyssa; 3 Atanasie cel Mare; 3
Ioan Postnicul).
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3. În loc de concluzie

Întreaga noastră viaţă personală trebuie trăită în
dragoste şi vigilenţă creştină la toate nivelurile vieţii
cotidiene, fără preocupare exagerată doar pe aspectul
evidenţei biometrice. Fixarea exclusivă pe această
acţiune precum şi canoanele disproporţionate şi
descurajante date penitenţilor ar însemna căderea în
capcana celui rău.
A reduce şi a identifica pecetea lui antihrist doar în
jurul sau chiar cu cipurilor biometrice, adică tocmai pe
diavol care se neagă mereu pe sine şi care se ascunde
permanent în „marele anonim prin excelenţă” şi se
disipează mereu în generalităţi, în „legiune” (Mc 5:9),
ne poate duce în eroarea de a ne concentra numai pe
aspectul numeric al lui antihrist şi de a-i minimaliza
acţiunea diabolică doar la actele biometrice. Or, noi
ştim, că de la crearea lumii, ne duce în ispită zi de zi şi
de aceea ne rugăm să ne izbăvească de cel viclean.
Prin înregistrarea şi prelucrarea datelor personale
biometrice, omul nu poate fi nicidecum redus sau
deteriorat din punct de vedere ontologic, întrucât
chipul şi asemănarea omului cu Dumnezeu – Imago
Dei – rămân intangibile. Omul se poate reduce sau degrada doar
din punct de vedere al demnităţii teologice şi umane, deci moral
şi civic de la imago Dei la un simplu număr sau cip electronic prin
înscrierea într-o evidenţă biometrică, întrucât cel care nu va figura
într-o bază de date biometrice nu există; adică practic el nu va exista
din punct de vedere social potrivit sistemului actual de evidenţă a
populaţiei. Este mai mult o cădere din drepturile sale civile şi un
atac asupra conştiinţei creştine decât o cădere din har. Căderea din
har se face atunci când te lepezi conştient de Hristos şi de dreapta
credinţă, precum şi prin păcate grele de moarte. Să ne păzească
Bunul Dumnezeu!
Doamne Iisuse Hristoase, fii cu noi, şi Duhule Sfinte, inspiră-ne şi ne
îndrumă în actul vindecării penitentului, de dragul iubirii lui Dumnezeu
Tatăl, pentru noi, oamenii!

Greu de spus, însă iată
câteva canoane care ne
pot ajuta şi îndruma
în actul vindecării
pastorale. Restul
lucrează, ne îndrumă şi
ne inspiră cu prisosinţă
Duhul Sfânt dacă nu ne
mândrim şi credem că
doar noi avem soluţia
salvatoare.
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Prorocii despre România

PROROCII

ale Pustnicilor cu vieţuire îngerească
din Munţii Rarău şi Giumalău1

Munţii Rarău şi Giumalău2 au
fost, din străvechi timpuri, aleşi
de pustnici, pentru sihăstrie şi
desăvârşire, fiind mai îndepărtaţi
de lume.
Pustnicul N.

Pustnicul N. se nevoia mai mult
pe Muntele Giumalău. Avea
darul lui Dumnezeu, de a se face
nevăzut. În anul 2001, i-a spus
fratelui I:
- Peste două săptămâni, o să
fie un eveniment important
într-o ţară îndepărtată. Efectul
dăunător în România va fi în anul
2001. Ai să fii în Iaşi, să nu te sperii....3 Roagă-te lui Dumnezeu să nu
te prindă anul 2011 în oraş, pentru că va fi mare vărsare de sânge.
O să rânduiască Dumnezeu şi o să stai în Muntele Rarău în 2011.
Fratele I. avea 60 de ani şi a întrebat:
- Mai este mult până în 2011. O să trăiesc până atunci?
- O să trăieşti. O să mă rog ca să locuieşti pe Muntele Rarău.
Cu un an mai înainte de a se muta la viaţa cea veşnică4, pustnicul
N. i-a spus fratelui I. ziua în care să vină şi cum să-l înmormânteze.
1 Vlasie Aghioritul, monahul: Pustnicii nevăzuţi ai Athosului, Editura Panaghia 2010 (extrase).
2 Vârful Muntelui Rarău are o înălţime de 1651 m. iar vârful Muntelui Giumalău, de 1857 m.
3 Este vorba de atacul terorist din 11 septembrie 2001, asupra celor două blocuri gemene din New
York, care, după cum spunea preşedintele Bush, au schimbat soarta lumii (în mai rău pentru creş
tinii ortodocşi).
4 Pustnicul N. s-a mutat la viaţa cea veşnică în anul 2002, fiind în vârstă de 108 ani.

În ziua pe care o prorocise, a fost găsit adormit întru Domnul
şi îngropat de fratele I. şi maica T., după obiceiul pustnicesc, pe
Muntele Giumalău, în locaşul pe care şi l-a săpat singur. Pustnicul
N. nu a vrut să i să pună cruce pe mormânt, ca să nu ştie nimeni locul
unde este îngropat şi i-a dat canon fratelui I, să nu-i spună nimănui
numele…
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Pustnicul Zosima

Despre pustnicul Zosima,
am aflat că a fost monah la
Mănăstirea Rarău. L-a cunoscut
pe părintele Daniil Tudor –
Stareţ la Mănăstirea Rarău, între
anii 1954-1958. A plecat pe
Muntele Rarău, fiind prigonit de
autorităţile comuniste.
Când l-a cunoscut fratele I.,
părul din cap îi crescuse roată
împrejur, încât nici faţa nu i se
vedea, barba ajungea până la
brâu, iarna şi vara umbla desculţ.
L-au mai întâlnit în pădure doi
părinţi de la Sihăstria Rarău,
care i-au cerut binecuvântarea. Le-a răspuns: Domnul! Era gârbovit
de ani şi se sprijinea într-un toiag. Se odihnea uneori într-o mică
grotă. Alteori, prin pădure sau sub stâncă. Nu făcea focul iarna, ca să
se încălzească. Era slab, numai pielea şi oasele.
Pustnicul Zosima a avut vieţuire îngerească şi a murit la 129 de ani,
fiind îngropat în luna octombrie a anului 2007, de fratele I. şi maica
T. Şi-a prorocit cu un an de zile înainte mutarea la viaţa cea veşnică,
spunându-le ziua în care să vină să-l îngroape. A spus să nu i se pună
cruce pe mormânt ca să nu ştie nimeni unde este îngropat. În ziua în
care îşi prorocise moartea trupească, a fost găsit de fratele I. Acesta,
când l-a ridicat cu mâinile ca să-l pună în mormânt, a observat că
trupul pustnicului era uşor şi frumos mirositor. L-a pus în mormânt,
pe nişte crengi de brad. Capul a fost aşezat într-un mic locaş săpat
în pământ, pentru a fi protejat, când va fi acoperit cu pământ. Apoi a
pus un alt strat de crengi de brad şi, peste ele, transversal pe lungimea
mormântului, lemne, şi l-a acoperit cu pământ. Pustnicul Zosima îi
dăduse canon să nu spună nimănui unde a fost îngropat.
Aceşti doi pustnici nu erau preoţi. Zosima spunea că pustnicul se
împărtăşeşte de Paşti şi de Crăciun. În rest, se roagă, priveghează şi
posteşte curăţindu-şi inima, cu ajutorul Harului Dumnezeiesc, de păcate.

Se odihnea uneori într-o
mică grotă. Alteori, prin
pădure sau sub stâncă.
Nu făcea focul iarna, ca
să se încălzească.

O să fie un mare măcel
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Fratele I. l-a întrebat în anul 2009 pe Pustnicul Zosima:
- Părinte, ce o să fie în România în anul 2011?
- O să fie un mare măcel. O să fie mai rău decât ţi-a spus părintele
Pustnic N. Roagă-te să te păzească Dumnezeu, că este greu de scăpat
de ce o să fie. Fratele I. a insistat să afle mai mult:
- Ce o să fie, revoltă, război sau cutremur?
Zosima i-a răspuns:
- O să trăieşti şi o să vezi. Să te rogi lui Dumnezeu neîncetat.
Relatările părintelui C. de
la Mânăstirea Rarău

Pustnicul Zosima a avut
vieţuire îngerească şi
a murit la 129 de ani,
fiind îngropat în luna
octombrie a anului 2007,
de fratele I. şi maica T.
Şi-a prorocit cu un an de
zile înainte mutarea la
viaţa cea veşnică.

La mânăstirea Rarău era un
părinte C., foarte râvnitor, în
vârstă de 84 de ani. Citea o psaltire
pe noapte, postea, dormea 2-3 ore
pe noapte; era paraclisier, iar ziua
muncea la grădină.
S-a îmbolnăvit de pancreatită.
Pustnicul Zosima a trimis-o
pe maica T. să-i spună să se
pregătească, deoarece peste şase
luni se va muta la viaţa cea veşnică.
Ceea ce s-a şi întâmplat.
A spus să nu luăm documentele
biometrice şi că este foarte bine că
la mănăstirile de pe Muntele Rarău
se slujeşte zilnic Sfânta Liturghie.
„În luna decembrie a anului 1997,
eram paraclisier şi, seara, făceam
candelele de la icoana făcătoare
de minuni a Maicii Domnului Izvorâtoarea de Mir.
În acest timp, m-am uitat la
icoană, la Maica Domnului şi mă gândeam de unde provine şi este
adusă Icoana. Schitul Rarău a fost închis de comunişti în perioada
1958-1968 şi a dispărut arhiva şi orice document despre Schit.
În următorul an, 1998, în luna iulie, a venit la Mănăstirea Rarău
Ieroschim. I., care se nevoia de mai mulţi ani într-un bordei sub
pământ, pe Muntele Rarău. Era însoţit de un grup de pelerini. Fiind
ghid, am spus pelerinilor câteva cuvinte despre Mănăstire şi despre
Icoana făcătoare de minuni, menţionând că nu ştim unde a fost
pictată şi de cine adusă aici.

Atunci a intervenit Ieroschim. I. care a spus următoarele:
- Iarna trecută, era foarte frig, minus treizeci de grade Celsius şi
zăpadă, şi mă aflam pe Muntele Rarău, unde m-am întâlnit cu un
pustnic cu vieţuire îngerească. Era foarte bătrân, fără haine şi desculţ,
iar goliciunea trupului îi era acoperită de păr şi barba ajungea până la
pământ. Mi-a spus următoarele:
- Icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, este adusă de
voievodul Petru Rareş, din Sfântul
Munte Athos; este făcătoare de minuni şi
asemănătoare ca putere cu Icoana Maicii
Domnului Portăriţa de la Mănăstirea
Iviru – una dintre cele mai importante
Icoane făcătoare de minuni din lume5.
A mai spus că numai în Sfântul Munte
Athos şi pe Muntele Rarău mai sunt
pustnici cu vieţuire îngerească. Au
fost şi în Ţara Sfântă, dar acum nu
mai sunt. Se vede că pustnicul mi-a
auzit întrebarea despre Icoana Maicii
Domnului de la Rarău şi mi-a răspuns
prin părintele Ieroschim. I.
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Sihastrul Neofit

Despre sihastrul Neofit, am aflat că
vieţuia într-o peşteră la Pietrele Roşii,
pe Muntele Rarău, prin anii 1950-1954.
Acestuia i s-a arătat Maica Domnului şi
i-a spus că atâta vreme cât se va păstra
rânduiala sfântă la Schitul Rarău,
slujbele de zi şi noapte, ascultarea, postul
şi munca binecuvântată, ea va fi
econoama Schitului şi nu vor lipsi nimic
din cele necesare.
Într-adevăr, deşi este izolat şi situat la o altitudine de 1243 m.,
Maica Domnului a păzit Schitul de armatele care au trecut în timpul
războaielor, iar credincioşii i-au ajutat pe călugări cu alimente, bani şi
toate cele necesare vieţuirii.

5 Este posibil să fi fost pictată la Mănăstirea Iviru, pentru că seamănă cu Icoana Portăriţa.

O să fie un mare măcel.
O să fie mai rău decât ţi-a
spus părintele Pustnic N.
Roagă-te să te păzească
Dumnezeu, că este greu
de scăpat de ce o să fie.
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Despre erezia papistăşească

MĂRTURIRSIRE

Epistola enciclică, către ortodocşii cei de pretutindenea, a
Bisericii celei una, sfântă, sobornicească şi apostolească a
celor patru Patriarhi ai Răsăritului, la anul 1848 de la Hristos
Am socotit ca pe a noastră
părintească şi frăţească tre
buinţă, şi ca pe o sfântă da
torie, să vă întărim prin cea
de faţă încunoştiinţare în
Ortodoxia care din strămoşi
o ţineţi, şi să arătăm toto
dată în treacăt netemeinicia
cugetelor Episcopului Ro
mei, lucru care în chip vădit
el însuşi îl cunoaşte.
Căci nu cu mărturisirea sa
apostolică îşi împodobeşte
Scaunul, ci de la Scaunul
Apostolic se sileşte a-şi te
meli stăpânirea, iar de la
stăpânire mărturisirea sa. Dar adevărul stă chiar dimpotrivă.
Nu numai că Scaunul Romei se socoteşte a fi fost cinstit de către
Fericitului Petru doar din predanie, dar nici Scaunul domnesc al
Fericitului Petru mărturisit de Sfânta Scriptură, adică Antiohia,
a cărei Biserică este de aceea mărturisită de Sfântul Vasilie (Epist.
48 către Atanasie cel Mare) ca fiind „cea mai însemnată între toate
Bisericile din lume”, ba încă mai mult, Sinodul al Doilea a toată lumea,
scriind către un Sinod al Apusenilor (preacinstiţilor şi cucernicilor
fraţi şi împreună-slujitori Damasie, Ambrozie, Britton, Valerian
şi ceilalţi) mărturiseşte, zicând: „Biserica cea preaveche şi întru
adevăr Apostolească a Antiohiei Siriei, în care pentru întâia dată
s-a întrebuinţat cinstitul nume al creştinilor”, nici aceasta, zicem,

Biserica Apostolească a Antiohiei nu a avut vreodată dreptul de a nu
fi judecată cu Sfânta Scriptură şi cu hotărârile soborniceşti, măcar că
este una care într-adevăr se poate mândri cu Scaunul lui Petru.
Dar ce zicem? Însuşi Fericitul Petru în persoană a fost judecat
înaintea tuturor după adevărul Evangheliei (Galat. 2, 14) şi a fost
aflat, după mărturia Scripturii, vinovat şi nu drept umblând. Ce
trebuie dar a crede pentru cei care se laudă şi se semeţesc numai
cu ţinerea Scaunului său, aşa de măreţ în
ochii lor? Ba încă marele Vasile, cel până
la cer strălucitor, a toată lumea dascăl al
Ortodoxiei în Biserica cea Sobornicească,
la care şi episcopii Romei sunt nevoiţi a ne
trimite (fila 8, r. 31), lămurit şi desluşit ne-a
arătat mai sus ce preţuire se cade a avea
pentru judecăţile nepătrunsului Vatican:
Care, zice el, nu cunosc adevărul, nici
suferă să-l înveţe, certându-se cu cei care
vor să le vestească adevărul, înşişi întă
rindu-se în erezia lor.
Astfel că înşişi acei Sfinţi Părinţi ai noştri,
pe care admirându-i pe drept, ca pe nişte
luminători şi învăţători chiar ai Apusului, ni-i înşiruie Sanctitatea
Sa, şi ne sfătuieşte (fila 8) să urmăm lor, ne învaţă să nu judecăm
Ortodoxia după sfântul Scaun, ci Scaunul însuşi şi pe cel de pe
Scaun să-l judecăm după dumnezeieştile Scripturi şi hotărârile şi
rânduielile Sinoadelor, şi după Credinţa cea propovăduită, adică
după Ortodoxia învăţăturii celei de totdeauna. Aşa au judecat şi au
osândit în Sinod Părinţii noştri şi pe Honorie, Papă al Romei, şi pe
Dioscur, Papă al Alexandriei, şi pe Makedonie şi Nestorie, Patriarhi
ai Constantinopolului, şi pe Petru Gnafevs, Patriarhul Antiohiei, şi
pe ceilalţi.
Căci dacă şi urâciunea pustiirii a şezut în locul cel sfânt, după
mărturia Scripturilor (Dan. 9, 27; Mt. 24, 15), de ce nu şi
înnoirea şi erezia pe Scaun Sfânt? Şi de aici se arată dintr-o privire
zădărnicia şi slăbiciunea şi a celorlalte strădanii (fila 8, r. 9, 11, 14) în
folosul puterii tiraniceşti a Episcopului Romei. Căci dacă Biserica lui
Hristos nu s-ar fi întemeiat pe piatra cea neclătinată a mărturisirii
lui Petru: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu (Mt. 16,
16) (care era răspunsul de obşte din partea Apostolilor, întrebaţi:
Dar voi cine-mi ziceţi că sunt? – Mt. 16, 15, cum tâlcuiesc nouă
dumnezeieştii Părinţi răsăriteni şi apuseni), pe şubredă temelie s-ar
fi întemeiat chiar însuşi pe Chifa, darmite pe Papa, care după ce s-a
făcut stăpân pe cheile Împărăţiei Cerurilor, le-a chivernisit aşa
precum bine se vădeşte din istorie. Dar şi însemnarea întreitului
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Biserica Apostolească
a Antiohiei nu a avut
vreodată dreptul de a
nu fi judecată cu Sfânta
Scriptură şi cu hotărârile
soborniceşti, măcar că
este una care într-adevăr
se poate mândri cu
Scaunul lui Petru.
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Dar încă şi această
întâietate, pentru care
se luptă acum din toate
puterile Sanctitatea
Sa, precum au făcut
şi înaintaşii săi, s-a
preschimbat dintr-un
semn frăţesc şi privilegiu
ierarhic, în stăpânească
hegemonie.

AT I T U D I N I

C

48

Paşte oile mele, dumnezeieştii noştri Părinţi cu un glas învaţă că nu
era un privilegiu al Fericitului Petru asupra celorlalţi Apostoli, şi cu
atât mai puţin al urmaşilor lui, ci simplă reaşezare a lui în apostolatul
din care căzuse prin întreita lepădare. Dumnezeiescul Petru însuşi
se arată a primi astfel înţelesul întreitei întrebări a Domnului: Mă
iubeşti? şi mai mult, şi decât aceştia (In. 21, 16). Căci aducându-şi
aminte de cuvintele: Dacă toţi se vor sminti întru tine, eu niciodată nu
mă voi sminti (Mt. 26, 33), s-a mâhnit căci a zis lui a
treia oară: Mă iubeşti? Dar urmaşii lui iau zicerea în
chip prielnic, în înţelesul cel foarte plăcut lor.
Dar, zice Sanctitatea Sa (fila 8, r. 12), Domnul
a spus lui Petru (Luca 22, 32): Eu m-am rugat
pentru tine, ca să nu piară credinţa ta; şi tu oarecând
întorcându-te, întăreşte pe fraţii tăi. Rugăciunea
Domnului nostru s-a făcut pentru cuvântul
că satana încercase să tulbure credinţa tuturor
Ucenicilor, dar Domnul i-a îngăduit numai pentru
Petru, şi aceasta mai cu seamă pentru că grăise
cuvinte de iubire de sine şi se îndreptăţea pe sine
mai presus de ceilalţi (Mt. 26, 33): Dacă toţi se vor
sminti întru tine, eu niciodată nu mă voi sminti. Dar
această îngăduinţă a fost trecătoare. A început a se
blestema şi a se jura că: Nu ştiu pe omul acesta. Iată
cât de slabă este firea omenească lăsată în voia ei.
Duhul este osârduitor, dar trupul neputincios (Mt. 26,
41). Trecătoare, am zis, pentru ca, venindu-şi iarăşi
în sine, prin întoarcerea în pocăinţă, să întărească
şi mai mult pe fraţii săi în Acela pentru Care ei nici
şi-au călcat jurământul, nici s-au lepădat.
O, înţelepte judecăţi ale lui Dumnezeu! Cât de
dumnezeiască şi tainică a fost cea din urmă noapte pe pământ a
Mântuitorului nostru! Ci credem că Cina cea sfântă se săvârşeşte
şi astăzi în fiecare zi – aceasta faceţi întru pomenirea Mea (Lc. 22,
19). Şi de câte ori veţi mânca pâinea aceasta, şi veţi bea paharul acesta,
moartea Domnului vestiţi până când va veni (1 Cor. 11, 26). Dragostea
frăţească, cea cu atâta grijă poruncită nouă de către Învăţătorul
nostru de obşte, zicând: Întru aceasta vor cunoaşte toţi că ai mei
ucenici sunteţi, de veţi avea dragoste între voi (In. 13, 35), al căreia
zapis şi pecete Papii le-au sfâşiat primii, apărând şi primind eretice
înnoiri, potrivnice celor binevestite nouă şi întărite de către Dascălii
şi Părinţii noştri de obşte, însăşi această dragoste, zicem, lucrează
şi astăzi cu tărie în sufletul popoarelor creştine şi îndeosebi al celor
ce le cârmuiesc. Căci mărturisim cu tărie în faţa lui Dumnezeu şi
a oamenilor că rugăciunea Mântuitorului nostru (fila 7, r. 43)

către Dumnezeu şi Tatăl Său pentru dragostea de obşte şi unirea
creştinilor în Una Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică,
în care şi credem, ca să fie una, precum noi una suntem (In. 17, 22),
lucrează şi în noi nu mai puţin decât în Sanctitatea Sa, şi aici dorinţa
şi osârdia noastră frăţească întâlnesc pe ale Sanctităţii Sale, cu
această singură deosebire, că în noi lucrează sub cuvânt de a se păstra
întreg şi neatins dumnezeiescul Crez cel neprihănit şi desăvârşit
al Credinţei Creştineşti, după
glăsuirea evanghelică şi hotărârile
celor Şapte Sfinte Sinoade a toată
lumea, şi după învăţătura Bisericii
Soborniceşti celei de totdeauna; iar
în Sanctitatea Sa, pentru sprijinirea
şi întărirea stăpânirii şi dregătoriei
celor care şed pe Scaunul Apostolic
şi a noii lor învăţături. Iată în
scurt capitolul întregii deosebiri şi
neînţelegeri dintre noi şi aceia, şi
zidul cel din mijloc al despărţirii,
care nădăjduim ca, prin împreunălucrarea vestitei înţelepciuni a
Sanctităţii Sale, se va ridica din mijloc în zilele noastre, după cum
ne-a făgăduit Dumnezeu (In. 10, 16): Şi alte oi am, care nu sunt din
staulul acesta; şi pe acelea mi se cade a le aduce, şi glasul meu vor auzi
(Care de la Tatăl purcede).
Fie spusă acum şi cea de-a treia. Căci de socotim, după cuvintele
Sanctităţii Sale, că rugăciunea Domnului nostru pentru Petru, care
avea să se lepede şi să-şi calce jurământul, ar fi rămas legată şi unită
cu Scaunul lui Petru, şi că ar trece în putere către cei ce şed în timp
pe el, deşi, cum s-a spus mai sus, nu avem niciun temei spre a ne
întări în această părere (după cum aflăm din pilda Fericitului Petru
însuşi, din Scriptură, încă şi după pogorârea Sfântului Duh), ne
încredinţăm totuşi din cuvintele Domnului nostru că va veni vremea
când această dumnezeiască rugăciune, cea pentru lepădarea lui Petru,
ca să nu piară până în sfârşit credinţa lui, va lucra şi asupra vreunuia
dintre urmaşii Scaunului său, care va şi plânge cu amar precum acela,
şi întorcându-se oarecând, ne va întări şi mai mult pe noi, fraţii lui, în
Mărturisirea Ortodoxă care din strămoşi o ţinem. Şi dea Dumnezeu
ca acest adevărat urmaş al lui Petru să fie Sanctitatea Sa!
Zice Sanctitatea Sa că Episcopul de Lugdunum, Sfântul Irineu,
scrie în lauda Bisericii Romane: Toată Biserica, adică credincioşii de
pretutindenea, sunt îndatoraţi a se duce către această Biserică, din pricina
întâietăţii ei, Biserică în care s-a ţinut întru totul de către credincioşii
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Căci nu cu mărturisirea
sa apostolică îşi
împodobeşte Scaunul, ci
de la Scaunul Apostolic
se sileşte a-şi temeli
stăpânirea, iar de la
stăpânire mărturisirea
sa. Dar adevărul stă chiar
dimpotrivă. Nu numai
că Scaunul Romei se
socoteşte a fi fost cinstit
de către Fericitului
Petru doar din predanie,
dar nici Scaunul
domnesc al Fericitului
Petru mărturisit de
Sfânta Scriptură, adică
Antiohia, a cărei Biserică
este de aceea mărturisită
de Sfântul Vasilie.
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Oare cine dintre Părinţi
sau dintre noi înşine ar
fi tăgăduit întâietatea ei
canonică în înşiruirea
Ierarhiei, atâta vreme
cât s-a cârmuit curat
de dogmele Părinţilor,
ţinându-se de limpedea
rânduială a Scripturii şi a
Sfintelor Sinoade?
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de pretutindenea predania ce vine de la Apostoli. Deşi acest sfânt zice
cu totul altceva decât cred cei de la Vatican, le lăsăm înţelesul şi
tâlcuirea cea după bunul lor plac şi zicem: Cine tăgăduieşte că vechea
Biserică Romană era Apostolică şi Ortodoxă? Ci nimeni între noi nu
va pregeta a o numi şi pildă de Ortodoxie. Încă vom şi adăugi, spre
mai marea ei laudă, şi locul de la istoricul Sozomen (Ist. Bis. III, 12)
pe care Sanctitatea Sa l-a trecut cu vederea, pentru chipul în care,
până la un timp, a putut a-şi păzi Ortodoxia
ce-i lăudăm: „Căci îndeobşte Biserica cea din
tot Apusul, curat cârmuindu-se de dogmele
Părinţilor, a fost ferită de ceartă şi de rătăcirile
ei”. Oare cine dintre Părinţi sau dintre noi
înşine ar fi tăgăduit întâietatea ei canonică în
înşiruirea Ierarhiei, atâta vreme cât s-a cârmuit
curat de dogmele Părinţilor, ţinându-se de
limpedea rânduială a Scripturii şi a Sfintelor
Sinoade? Acum însă nu mai aflăm păstrată în
ea nici dogma Fericitei Treimi, după Crezul
dumnezeieştilor Părinţi adunaţi întâi la
Niceea şi al doilea la Constantinopol, care
l-au mărturisit şi întărit celelalte cinci Sinoade
a toată lumea, şi sub atâtea afurisenii i-au pus
pe cei ce l-ar schimba fie şi cu o cirtă, ca pe
unii ce s-ar face nimicitorii lui; nici aflăm forma
cea apostolească a dumnezeiescului Botez, nici
Chemarea Duhului celui de taină săvârşitor
asupra sfintelor, ci vedem în ea şi dumnezeiescul
Pahar socotit – să nu fie! – ca o băutură de
prisos, şi altele multe, necunoscute nu doar
sfinţilor noştri Părinţi, care au fost totdeauna
sobornicesc şi negreşelnic canon şi dreptar al
Ortodoxiei, precum şi Sanctitatea Sa învaţă, cinstind adevărul (Fila
6), dar şi vechilor sfinţi Părinţi ai Apusului.
Dar încă şi această întâietate, pentru care se luptă acum din
toate puterile Sanctitatea Sa, precum au făcut şi înaintaşii săi,
s-a preschimbat dintr-un semn frăţesc şi privilegiu ierarhic, în
stăpânească hegemonie. Ce trebuie dar să credem despre predaniile
ei nescrise, dacă cele scrise au suferit aşa prefacere şi schimbare în
rău? Sau cine este atât de îndrăzneţ şi de încrezător în vrednicia
Scaunului Apostolic, încât să cuteze a zice că de ar trăi din nou
cel întru sfinţi Părintele nostru Irineu şi ar vedea-o astăzi ruptă de
vechea şi cea dintru început învăţătură apostolească în atâtea dintre
cele mai de căpetenie şi soborniceşti hotărâri ale Creştinătăţii, nu
s-ar împotrivi el cel dintâi la înnoirile şi la cele de sine aşezăminte ale

Bisericii Romane celei pe drept lăudate atunci, ca una ce se cârmuieşte
curat de dogmele Părinţilor? Dacă ar vedea, de pildă, cum Biserica
Romană nu numai că înlătură din canonul ei liturgic, după insuflarea
scolasticilor, străvechea şi apostolica chemare a Duhului celui de taină
Sfinţitor, şi că strâmbă slujba în chip vrednic de plâns în partea ei
cea mai de căpetenie, dar şi sârguieşte cu îndărătnicie ca să o scoată
şi din Liturghia celorlalte Obşti Creştineşti – cu defăimare grăind

Sanctitatea Sa despre aceasta, în chip aşa de nevrednic de Scaunul
Apostolic cu care se laudă, că „s-a strecurat după schismă” (fila 11, r.
11) – câte n-ar zice despre această înnoire dumnezeiescul Părinte?
El care ne încredinţează (Cartea a IV-a, cap. 34) că „pâinea cea din
pământ, primind şi poftirea lui Dumnezeu, nu mai este pâinea de
obşte” ş.c.l., înţelegând prin „poftire” chemarea. Faptul că Irineu crede
că prin ea se săvârşeşte Taina Jertfei este însemnat în chip deosebit
chiar şi de către Franciscus Feu-Ardentius, din cinul călugărilor
papistaşi zişi Minoriţi, care la 1639 a scos scrierile sfântului cu scolii,
şi care zice (Cartea I, cap. 18, fila 114) că Irineu învaţă „că pâinea şi
Paharul amestecat, prin cuvintele chemării se fac adevăratul Trup
şi Sânge al lui Hristos”. Iar de ar auzi despre vicariatul şi dreptul de
eretocrit1 al Papei, câte nu ar zice el, care şi pentru o mică şi aproape
neînsemnată pricină pentru prăznuirea Paştilor (Eusebie, Ist. Bis. V,
26), s-a împotrivit cu aşa cutezare şi biruinţă silniciei Papei Victor în
Biserica cea slobodă a lui Hristos?
Astfel că chiar martorul adus de Sanctitatea Sa pentru întâietatea
Bisericii Romane arată că vrednicia ei nu este una stăpânească, şi
nici de plângere, cum n-a avut-o vreodată nici însuşi Fericitul Petru,
ci un privilegiu frăţesc în Biserica Sobornicească şi o cinstire arătată
Papilor pentru faima şi întâietatea Cetăţii. Tot aşa şi Sinodul al IVlea a toată lumea – pentru a păstra înşiruirea rangurilor Bisericilor,
cea canoniceşte aşezată de Sinodul al III-lea a toată lumea (Can. 8),
urmând Sinodului al II-lea a toată lumea (Can. 3), care şi el urma
1 Arbitru
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Dacă ar vedea, de pildă,
cum Biserica Romană
nu numai că înlătură din
canonul ei liturgic, după
insuflarea scolasticilor,
străvechea şi apostolica
chemare a Duhului celui
de taină Sfinţitor, şi că
strâmbă slujba în chip
vrednic de plâns în partea
ei cea mai de căpetenie,
dar şi sârguieşte cu
îndărătnicie ca să o
scoată şi din Liturghia
celorlalte Obşti
Creştineşti.
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celui Dintâi (Can. 6), ce numea obicei dreptul de eretocrit al Papii
peste Apus – a arătat în acest chip temeiul acesteia: „Părinţii după
dreptate i-au dat întâietatea de cinstire (ta Presbeia), pentru că
Cetatea aceea era cetate împărătească” (Can. 28), nespunând nimic
despre singura stăpânire a Papei asupra apostoliei lui Petru, şi încă
mai puţin despre vicariatul Episcopilor Romei şi despre Păstoria
universală. Iar o asemenea tăcere adâncă asupra unor aşa de mari
Dar suntem încredinţaţi
că dacă Sanctitatea Sa
şi-ar aduce aminte de
cele ce ţin de vechimea
şi istoria bisericească,
de învăţătura dumne
zeieştilor Părinţi şi de
vechile Liturghii ale
Galiei şi Spaniei, şi de
Molitfelnicul vechii
Biserici Romane, cu
uimire va afla câte alte
hidoase fiice a născut în
Apus Papistăşia, care
şi acum trăiesc; câtă
vreme, la noi, Ortodoxia
a păstrat Biserica
Sobornicească mireasă
nestricată pentru Mirele
ei, deşi fără să aibă
stăpânire lumească.

privilegii – şi nu numai aceasta, ci şi temeiul arătat al întâietăţii, adică
nu Paşte oile mele, nici Pe această piatră voi zidi Biserica mea, ci numai
vechiul obicei şi însuşirea de Cetate Împărătească, şi acestea nu de la
Domnul, ci de la Părinţi – va părea, suntem încredinţaţi, lucru greu
de înţeles Sanctităţii Sale, care cugetă altfel despre întâietatea sa
(fila 8, r. 16), cu-atât mai mult cu cât el însuşi, cum vom vedea, ţine în
mare cinste sus-zisa mărturie a Sinodului al IV-lea a toată lumea, ce
crede a fi prielnic Scaunului său, şi cu cât Sfântul Grigorie Dialogul,
numit şi cel Mare (Cartea I, Ep. 25), obişnuia a le numi pe aceste
patru [Sinoade a toată lumea] ca fiind cele patru Evanghelii şi
piatră cu patru feţe, pe care s-a zidit Biserica Sobornicească.

Zice Sanctitatea Sa (fila 10, r. 12) că certându-se Corintenii, au făcut
arătare către Clement, Papă al Romei, care judecând pricina, le-a
scris, iar ei aşa de mult au îmbrăţişat hotărârea lui, încât o citeau şi în
Biserici. Dar aceasta este prea slabă întărire a stăpâniei papistăşeşti
în casa lui Dumnezeu. Căci atunci, fiind Roma miezul ocârmuirii şi
Cetate de scaun, în care sălăşluiau împăraţii, se cădea ca orice pricină
de oarecare însemnătate, cum arată istoria a fi fost cea a Corintenilor,
să se hotărască acolo, mai ales când una din
părţile aflate în neînţelegere cerea ajutor din
afară, cum se întâmplă şi până astăzi. Patriarhii
Alexandriei, Antiohiei şi Ierusalimului, în
pricini neobişnuite şi cu anevoie de dezlegat,
scriu Patriarhului Constantinopolului, fi
indcă este în cetatea de scaun a Împărăţiei,
şi încă pentru sobornicele sale întâietăţi. Şi
dacă împreună-lucrarea frăţească va îndrepta
ceea ce este de îndreptat, bine! Dar de nu, se
vesteşte lucrul şi Cârmuirii, după rânduială.
Dar această înţelegere frăţească în credinţa
Creştinească nu se neguţătoreşte prin
robirea Bisericilor lui Dumnezeu. Fie acesta
răspunsul nostru şi pentru pildele de frăţească
şi cuvenită sprijinire a întâietăţii Episcopilor
Romei, Iuliu şi Inochentie, arătate de sfinţii
Atanasie cel Mare şi Ioan Gură de Aur, de
care face vorbire Sanctitatea Sa (fila 9 r. 6,
17), pentru care urmaşii acelora caută acum
a ne răsplăti prin măsluirea dumnezeiescului
Crez, deşi Iuliu însuşi s-a pornit atunci împotriva unora pentru că
„tulbură Bisericile, nestăruind în învăţătura de la Niceea” (Sozomen,
Ist. Bis., Cartea III, cap 7), ameninţându-i (id.) cu scoaterea din
Biserică „de nu vor înceta cu înnoirile.” Trebuie încă spus în pricina
Corintenilor, că fiind atunci numai trei Scaune Patriarhale, cel mai
apropiat şi cel mai potrivit pentru Corinteni era cel al Romei, către
care şi se cădea să se îndrepte în chip canonic. Nu vedem dar în
acestea nimic neobişnuit, nici vreo dovadă a puterii tiranice a Papei
în Biserica cea slobodă a lui Dumnezeu.(…)
Şi suntem cu totul îndreptăţiţi a aştepta de la chibzuita prevedere
a Sanctităţii Sale un lucru aşa vrednic de adevăratul urmaş al
Fericitului Petru, al lui Leon I, ca şi al lui Leon al III-lea, care pentru
paza credinţei ortodoxe a săpat pe nepieritoare table dumnezeiescul
Crez fără înnoire – lucru ce va uni iarăşi Bisericile Apusului cu
Sfânta Biserică Sobornicească, în care sunt încă goale şi gata de
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Trebuie încă spus în
pricina Corintenilor, că
fiind atunci numai trei
Scaune Patriarhale, cel
mai apropiat şi cel mai
potrivit pentru Corinteni
era cel al Romei, către
care şi se cădea să se
îndrepte în chip canonic.
Nu vedem dar în acestea
nimic neobişnuit, nici
vreo dovadă a puterii
tiranice a Papei în
Biserica cea slobodă a lui
Dumnezeu.
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Ce trebuie dar a crede
pentru cei care se laudă
şi se semeţesc numai cu
ţinerea Scaunului său,
aşa de măreţ în ochii lor?
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primire şi Scaunul de întâi-stătător canonic al Sanctităţii Sale, şi
celelalte Scaune ale tuturor episcopilor Apusului. Căci Biserica cea
Sobornicească, aşteptând în tot chipul întoarcerea Păstorilor ce
au apostaziat împreună cu turmele lor, nu desparte doar cu numele
pe cei ce au fost în chip neîncuviinţat puşi în dregătorie prin lucrarea
celorlalţi, trecându-se astfel cu vederea Preoţia. Ci noi aşteptam
„cuvânt de mângâiere”, nădăjduind ca acesta, după cum scria Sfântul
Vasile către Sfântul Ambrozie, Episcopul Mediolanului
(Epistolia 55), „să calce din nou pe vechile urme ale
Părinţilor.” Încât nu fără mare uimire am citit numita
epistolă Enciclică adresată Răsăritenilor, în care cu
nemângâiată durere sufletească vedem şi pe Sanctitatea
Sa, cel vestit pentru chibzuinţă, grăind ca şi înaintaşii
săi în schismă cuvinte ce pun asupra noastră stricarea
curatului şi sfântul nostru Crez, pecetluit de cele
Şapte Sinoade a toată lumea, cât şi vătămarea sfintelor
Liturghii, când numai cereasca lor ţesătură, şi numele
celor care le-au întocmit, şi chipul preacinstitei vechimi,
şi întărirea dată lor de Sinodul al Şaptelea a toată lumea
(Actul VI) l-ar fi făcut să încremenească şi să-şi abată în
lături nelegiuita şi atotcutezătoarea mână pe cel ce ar fi
pălmuit astfel pe Domnul Slavei.
Din acestea am înţeles în ce hăţiş de înşelări fără
ieşire şi păcat de neîndreptat al răsturnării a aruncat
Papistăşia până şi pe cei mai înţelepţi şi mai evlavioşi
Episcopi ai Bisericii Romane, încât pentru păstrarea
nevinovatei, şi deci preţuitei dregătorii vicariale,
deopotrivă cu a tiraniceştii întâietăţi cu cele ce atârnă de
la ea, să ajungă a nu mai putea face altfel decât să-şi bată joc
de cele mai sfinte şi de neatins lucruri, îndrăznind totul
pentru acel singur ţel. Măcar că în vorbe îmbrăcânduse cu evlavioasa preţuire a „preacinstitei vechimi” (pag.
11, r. 16), în fapt pornirea înnoitoare rămâne înlăuntru;
şi este de mirare cum Sanctitatea Sa nu se gândeşte la
sine când zice că „trebuie să aruncăm tot ce s-a strecurat
între noi de la Schismă,” când el şi ai săi au răspândit
veninul înnoirii până şi în Cina Domnului nostru. Se vădeşte
din aceste cuvinte că Sanctitatea Sa socoteşte neîndoielnic că şi în
Biserica Ortodoxă s-a întâmplat acelaşi lucru ce vede că s-a întâmplat
în Biserica Romei de la ridicarea Papistăşiei: adică schimbare
dintr-odată în toate Tainele, şi stricare, după vorbăria scolastică, în
care încrezându-se, se mulţumeşte cu gândul că şi sfintele noastre
Liturghii şi Taine şi Dogme au suferit la fel, preţuind însă, chipurile,
a noastră „preacinstită vechime.” Şi aceasta dintr-o îngăduinţă cu

totul apostolească! – „fără”, cum zice dânsul (pag. 11, r. 5), „a ne
întrista cu vreo aspră îngrădire!”. Dintr-o asemenea necunoaştere a
apostolicei şi soborniceştii hrane cu care vieţuim s-a tras şi cealaltă
rostire a sa (pag. 7, r. 22): „Dar nici între voi nu s-a putut păstra
unirea învăţăturii şi sfânta supunere”, punând pe seama noastră în
chip curios chiar năpasta de care el însuşi suferă în casa lui; tot aşa
cum oarecând Papa Leon al IX-lea scria celui întru fericiţi Mihail
Cerularie, învinovăţind pe Greci de a fi
schimbat Crezul Bisericii Soborniceşti,
neruşinându-se nici pentru cinstea sa,
nici pentru adevărul istoriei.
Dar suntem încredinţaţi că dacă Sancti
tatea Sa şi-ar aduce aminte de cele ce
ţin de vechimea şi istoria bisericească,
de învăţătura dumnezeieştilor Părinţi şi
de vechile Liturghii ale Galiei şi Spaniei,
şi de Molitfelnicul vechii Biserici
Romane, cu uimire va afla câte alte
hidoase fiice a născut în Apus Papi
stăşia, care şi acum trăiesc; câtă vreme,
la noi, Ortodoxia a păstrat Biserica
Sobornicească mireasă nestricată pentru
Mirele ei, deşi fără să aibă stăpânire
lumească şi nici, cum zice Sanctitatea
Sa (pag. 7, r. 23), vreo sfântă „supunere”,
ci numai prin legătura dragostei şi prin
iubirea pentru Maica de obşte stau le
gaţi toţi laolaltă în unimea Credinţei
pecetluite cu cele şapte peceţi ale
Duhului (Apoc. 5, 1), adică cu cele
Şapte Sinoade a Toată Lumea, şi în
ascultare faţă de Adevăr.
Va afla de asemenea câte din învăţă
turile şi tainele papistăşeşti de astăzi trebuie a fi înlăturate, ca nişte
„porunci omeneşti”, astfel ca Biserica cea întrutot înnoitoare a
Apusului să se poată întoarce la credinţa ortodoxă sobornicească
nestrămutată a Părinţilor noştri de obşte.
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Dar această înţelegere
frăţească în credinţa
Creştinească nu se
neguţătoreşte prin
robirea Bisericilor lui
Dumnezeu.
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Dialogul ecumenist:
un joc incorect

ECUMENISM

de Mitropolitul Ierotheos Vlachos1

Tema participării Bisericii
noastre la Dialogul dintre
Biserica Ortodoxă şi „cea
romano-catolică”, dar mai
ales a modului în care
participă, este vastă, însă
aici mă voi limita doar la a
prezenta în rezumat câteva
puncte de vedere:
1. Dialogul este necesar, dar
cu indispensabilele condiţii teologice, eclesio
logice şi canonice.
Adică: Biserica nu trebuie
ca în numele dialogului să
se lepede de teologia ei, de
eclesiologia şi de Dreptul ei canonic.
2. Chiar dacă există teme în suspans, precum tema Uniaţiei şi alte
teme teologice de bază, cum ar fi învăţătura despre „actus purus”, care
influenţează foarte vizibil întreaga teologie („Filioque”) şi eclesiologie
a papismului, cu toate acestea se poate dezbate tema raportului
dintre primat şi sinodalitate, dat fiind că a fost o temă de bază, care
a preocupat primul mileniu. Consider că îndepărtarea treptată
a Romei celei Vechi de către Patriarhiile Răsăritului a început
cu primatul papei în Biserică, iar mai târziu cu introducerea
1 Intervenţia Înaltpreasfinţitului Ierotheos, Mitropolit de Navpaktos şi Aghios Vlasios în cadrul
Ierarhiei Bisericii Eladei, care a fost expusă în Actele Sinodului.

„Filioque-lui” de către franci în teologia Romei celei Vechi. Adică:
Papa nu a putut accepta niciodată ca aceleaşi privilegii de onoare
să fie acordate de către Sinodul al IV-lea Ecumenic episcopului
Noii Rome.
3. Cu toate că dialogul referitor la raportul dintre sinodalitate şi
primat este important şi că prin prisma acestuia se consideră că se
va înainta şi la alte chestiuni, cu toate acestea există câteva probleme
care trebuiesc semnalate.

I. Modul în care Biserica noastră participă la dialog nu este cel potrivit.
Se face cu o extremă secretomanie. Textele care au fost semnate la
întrunirile de până acum (Monaco, Bari, Noul Valaam şi Ravenna)
şi de către reprezentanţii Bisericii noastre sunt problematice.
Niciodată nu a avut loc în cadrul Ierarhiei o dezbatere referitoare
la chestiunea: Care ar trebui să fie poziţia reprezentanţilor
noştri în cadrul acestor întruniri? Şi niciodată textele nu au fost
dezbătute în cadrul Ierarhiei după ce au fost semnate. Înseamnă că
în acest punct nu funcţionează sistemul sinodal. Noi, ierarhii, ca
interpreţi şi păzitori ai Credinţei, suntem abandonaţi la periferie,
în „întuneric”.
II. Declaraţiile făcute de către reprezentanţii ortodocşi şi romanocatolici arată problematizarea, pentru că demonstrează că există o
încercare de a impune „unirea bisericilor” nu într-un mod cinstit.
Există aceste declaraţii, care, dacă va trebui, pot fi citate.

ia
aț
nd
Fu rvu
ht â
ig P
yr tin
op Jus

57

C

AT I T U D I N I

Prin urmare, această
concepţie papocentrică
şi superioritatea
papei chiar şi asupra
Sinoadelor Ecumenice
desfiinţează sinodalitatea
şi constituie o altă
eclesiologie. Opinia
catolicilor că Bisericile,
adică cele Ortodoxe,
care nu-l acceptă drept
conducător al lor pe
papa, sunt deficitare,
adică au anumite lipsuri,
este inacceptabilă.
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Niciodată nu a avut loc
în cadrul Ierarhiei o
dezbatere referitoare
la chestiunea: Care ar
trebui să fie poziţia
reprezentanţilor noştri
în cadrul acestor întru
niri? Şi niciodată textele
nu au fost dezbătute în
cadrul Ierarhiei după
ce au fost semnate.
Înseamnă că în acest
punct nu funcţionează
sistemul sinodal.
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III. În primul mileniu Biserica Ortodoxă s-a confruntat cu
tema privilegiilor papei Romei. Aceasta s-a întâmplat în cadrul
Sinodului convocat de Sfântul Fotie ce Mare (879-880 d.Hr.),
(sinod) care este considerat de către mulţi ortodocşi ca al VIIIlea Sinod Ecumenic. La acest sinod au fost prezentate cele două
tipuri de eclesiologie, adică a „bisericii papale” şi a Bisericii Ortodoxe.
Patriarhul Fotie a recunoscut privilegiile de onoare ale papei, dar
în cadrul ecleziologic ortodox:
papa are doar privilegii de onoare
în Biserică şi nu poate să se
situeze deasupra Bisericii. Prin
urmare, în dezbaterea care are loc
asupra primatului papal trebuie
să se acorde o maximă importanţă
hotărârii acestui Sinod. Desigur, în
cadrul acestui Sinod, împreună cu
primatul a fost dezbătut şi adaosul
„Filioque”. De aceea, atunci când
dezbatem astăzi tema primatului,
trebuie să o considerăm în cadrul
privilegiilor de onoare. La fel, cu
dezbaterea ereziei „Filioque”.
IV. În timp ce în Biserica Ortodoxă sistemul ei administrativ
este sinodal, în „cea romano-catolică” sistemul administrativ este
„papocentric”. Aceasta se vede foarte bine din hotărârile Conciliului
II Vatican şi din alte texte conciliare, în care se susţine că papa
este „conducător al colegiului episcopilor”, este „piatra Bisericii”,
este „conducătorul veşnic şi văzut şi temelia unităţii, care îi leagă
atât pe episcopi întreolaltă, cât şi mulţimea credincioşilor”, este
„reprezentantul lui Hristos şi ca păstor peste toată Biserica, are
autoritate desăvârşită, supremă şi universală în Biserică, pe care
o poate exercita întotdeauna liber”. De asemenea, trebuie să se
sublinieze că, potrivit eclesiologiei papismului, „nu poate să existe
un Sinod Ecumenic dacă nu este autorizat sau cel puţin dacă nu
este acceptat de către succesorul lui Petru”.
Prin urmare, această concepţie papocentrică şi superioritatea papei
chiar şi asupra Sinoadelor Ecumenice desfiinţează sinodalitatea şi
constituie o altă eclesiologie. Opinia catolicilor că Bisericile, adică
cele Ortodoxe, care nu-l acceptă drept conducător al lor pe papa,
sunt deficitare, adică au anumite lipsuri, este inacceptabilă.
V. În proiectul textului, care trebuie să se dezbată în Cipru în luna
octombrie, deşi există multe puncte importante, care arată cum a
funcţionat primatul papal în primul mileniu, nu se atinge deloc
relaţia dintre primatul papal şi Sinoadele Ecumenice. Un text,

care nu are claritate în gândire nu poate să se impună şi să ajute la
readucerea celor despărţiţi în Biserica Universală.
VI. Este un fapt incontestabil că problema de bază a papei este
că nu a acceptat în mod esenţial Canonul 28 al Sinodului al IVlea Ecumenic, care oferă aceleaşi privilegii de onoare Bisericii Noii
Rome şi dreptul de a hirotoni episcopi pentru ţinuturile barbare.
Aceasta se vede şi din faptul că la niciun Sinod Ecumenic papa nu a
fost de faţă, ci doar reprezentanţii săi.
VII. Dacă cineva studiază cu atenţie textele
Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe îşi dă seama că
aceştia, pe de o parte conglăsuiesc asupra continuării
dialogului, dar pe de altă parte pun condiţii clare,
precum, de pildă, să fie condamnată Uniaţia fără
echivoc, iar după primat dialogul să înainteze şi la
alte chestiuni teologice esenţiale.
VIII. De la Întâlnirea de la Ravenna Patriarhia Mosco
vei s-a retras pretextând prezenţa arhiepiscopului
Estoniei şi prin urmare nu a semnat textul, după cum
nu l-a semnat nici Patriarhia Georgiei. Trebuie să fie
rediscutate hotărârile tuturor Bisericilor Ortodoxe
asupra textului de la Ravenna.
După toate acestea, propun ca, după o dezbatere
şi o hotărâre în cadrul Ierarhiei, să se dea
reprezentanţilor noştri o îndrumare asupra a ce
vor susţine în cadrul dialogului, iar după semnarea
textelor să aibă loc o nouă dezbatere în cadrul
Ierarhiei. În acelaşi timp, să se declare clar că dacă
reprezentanţii noştri vor semna un text, care este
în afara liniilor trasate lor de către Biserică, atunci acest text
Biserica noastră nu şi-l asumă.
(traducere din greacă: Ierom. Fotie)
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Prin urmare, în
dezbaterea care are loc
asupra primatului papal
trebuie să se acorde o
maximă importanţă
hotărârii acestui Sinod.
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Întrebări şi răspunsuri
despre ecumenism

CATEHEZE

de Ioan Vlăducă

Cum se explică faptul
că primim astăzi multe
învăţături greşite referitoare
la legăturile dintre ortodocşi
şi cei de altă credinţă?
La unele adunări ecume
niste s-a pus chiar problema
formării ecumeniste a stu
denţilor. De exemplu, „între
4 şi 7 iulie, 2002, a avut loc
consultarea ecumenică cu
titlul: Viitorul teologiei în
Europa dintr-o perspectivă
ecumenică. Cei 60 de par
ticipanţi profesori de teo
logie şi reprezentanţi ai Bise
-ricilor, ortodoxe, anglicane, protestante şi romano-catolice din 24 ţări
europene, care s-au întrunit în oraşul Graz – Austria, au declarat în
final că într-o Europă nouă, în transformare, trebuie să se audă o voce
creştină comună, chiar dacă nu uniformă. […] Potrivit declaraţiilor
de la această întrunire ecumenică, este nevoie de o colaborare mai
intensă a Facultăţilor de teologie şi Seminariilor teologice din toate
ţările europene. În acest sens, se mai arată că o mare importanţă în
desfăşurarea relaţiilor interconfesionale o are gândirea ecumenică
(ecumenistă, - n. n.) şi mai puţin programul teologic, întrucât nu
este suficient. Gândirea ecumenică (ecumenistă, - n. n.) ar trebui să
se impună de aşa manieră, încât să fertilizeze şi să pătrundă întreaga
învăţătură. Pentru viitorul Bisericilor Europene nu trebuie neglijat

schimbul de profesori şi de studenţi, la care se adaugă integrarea
învăţăturii ecumenice (ecumeniste, - n. n.) în programul teologic”1.
Despre Facultatea de Teologie din Bucureşti, decanul acesteia, pr.
prof. dr. Nicolae D. Necula spune că: „Suntem peste 80 de cadre
didactice, majoritatea şcolite în străinătate, în Apus, cu doctorate
şi studii foarte serioase […]. Dezvoltăm relaţii şi avem doctoranzi
şi studenţi din mai multe Biserici ortodoxe şi protestante. Avem
o catedră UNESCO în cadrul Facultăţii noastre,
onorată de un profesor reformat de la Geneva, ceea
ce înseamnă pentru Facultatea de Teologie foarte
mult. Suntem în perspectivă, acum, cu ajutorul
domnului Secretar de Stat pentru Culte, Laurenţiu
Tănase, să dezvoltăm o relaţie cu Facultatea de
Teologie musulmană din Ankara şi din Istanbul,
ceea ce va fi o noutate în cadrul legăturilor Facultăţii
noastre cu alte instituţii de învăţământ superior
din străinătate. […] Vrem să facem din clădirea
pe care v-am arătat-o în faţă, un Centru mare
ecumenic, pentru care a fost de fapt programată,
unde vor veni personalităţi din toată lumea pentru
conferinţe internaţionale, cu o bibliotecă şi cu o sală
de conferinţe foarte mare şi, în perspectiva aceasta a
relaţiilor ecumenice, ne străduim să formăm şi noi pe
viitorii noştri studenţi, să dezvoltăm relaţiile noastre
de apropiere şi cu celelalte culte din ţară, precum şi
cu cele din străinătate”2.
Referitor la dialogul ecumenist dintre reprezentanţii
ortodocşi din România şi luteranii din Germania,
ecumenistul german Adolf Martin Bitter vorbeşte despre „schimbul
de profesori şi studenţi, care are loc de câteva decenii, de care a
profitat tot mai mult şi dialogul, fiindcă foştii bursieri au jucat un
rol din ce în ce mai proeminent. Dialogul acesta s-a remarcat şi prin
aceea că nu s-a desfăşurat izolat de celelalte dialoguri, ci a stat în
legătură, în special, cu dialogul la nivel mondial dintre Ortodocşi şi
Luterani. În sfârşit, s-a evidenţiat că dialogul a avut loc, de asemenea,
într-un orizont al unei deschideri neobişnuite a unuia faţă de celălalt.
Da, într-adevăr, ne-am rugat din adâncul inimii împreună şi cu tot
respectul am putut lua aminte la mărturia şi experienţa spirituală şi
a unuia şi a celuilalt”3.
Sfinţii nu au îngăduit amestecarea învăţământului ortodox cu cel
heterodox. Sfântul Paisie Aghioritul scrie despre Sfântul Arsenie
1 Pr. prof. dr. Emilian Corniţescu, Rolul ecumenismului Biblic în viaţa religioasă, Biserica Ortodoxă
Română, Buletinul Oficial al Patriarhiei Române, anul CXXI, nr. 7-12, iulie - decembrie, 2003, p. 486.
2 Vestitorul Ortodoxiei, 15 mai 2003.
3 cf. Constantin Pătuleanu, Teologia Ecumenică. Istoria şi evaluarea dialogului teologic bilateral dintre
EKD şi B. O. R. cu publicarea comunicatelor finale, Craiova, 2006, p. 5.
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Mai mare rău au făcut
protestanţii în poporul
ortodox al Răsăritului
decât turcii, deoarece
turcii mărturiseau că sunt
turci şi creştinii ortodocşi
se îndepărtau de ei, în
timp ce protestanţii se
prezentau cu Evanghelia
şi atrăgeau pe cei
simpli în rătăcirea lor,
distrugând sufletele.
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Capadocianul: „Deoarece Părintele avea o mare sensibilitate ortodoxă,
simţea foarte profund responsabilitatea faţă de turma sa şi priveghea
cum să o păzească de lupii îmbrăcaţi în piei de oaie, de protestanţi, care
făceau propagandă în Răsărit prin învăţătorii lor pe care îi trimiteau
să facă prozelitism. De aceea Părintele a fost nevoit să ia trei ajutoare
la şcoală, pe cei mai învăţaţi ai satului, ca dascăli, neprimind pe nimeni
dinafară. Dacă la început aveau frică mai mare de turci şi şcoala o aveau

În prăpastia păcatului
a căzut Arie, cel ce şi-a
închis ochii să nu vadă
lumina, şi în undiţa cea
dumnezeiască se zbate
ca să-şi dea afară toată
materia din măruntaie şi
sufletul să şi-l dea forţat,
făcându-se ca un alt Iuda
cu judecata şi cu purtarea.

ca şcoală ascunsă, mai târziu frica de protestanţi a devenit mai mare,
deoarece ei voiau să întineze credinţa ortodoxă a copiilor. […] Mai
mare rău au făcut protestanţii în poporul ortodox al Răsăritului decât
turcii, deoarece turcii mărturiseau că sunt turci şi creştinii ortodocşi
se îndepărtau de ei, în timp ce protestanţii se prezentau cu Evanghelia
şi atrăgeau pe cei simpli în rătăcirea lor, distrugând sufletele”4.
Copţii spun că au avut de curând un patriarh făcător de minuni.
Este posibil?
Da. Este posibil. Dar ce garanţie avem că sunt minuni adevărate şi
nu false? Cuviosul Paisie Aghioritul spune foarte clar: „Toate cele pe
care celelalte religii sau parareligii le prezintă ca minuni nu au nicio
legătură cu minunile religiei noastre”5.
Dar şi cu copţii se poate întâmpla o minune adevărată: să se lepede de
ereziile lor şi să vină la Ortodoxie.
4 Cuviosul Paisie Aghioritul, Sfântul Arsenie Capadocianul (1840-1924), Schitul Lacu, Sfântul
Munte Athos, 1999, p. 45-46.
5 Cuviosul Paisie Aghioritul, Nevoinţă duhovnicească, Schitul Lacu, p. 235.

Ce se întâmplă cu ereticii care până la moarte nu se pocăiesc?
La această întrebare găsim răspuns în capitolul 26 din Limonariu:
„Un bătrân cu numele Chiriac trăia în Lavra Calamon din apropierea
sfântului râu Iordan. Şi era bătrânul îmbunătăţit în fapte dumnezeieşti. La el a venit un frate străin din ţinutul Dara, cu numele de
Teofan, ca să-l întrebe pe bătrân despre gândul curviei. Bătrânul a
început să îl sfătuiască cu felurite cuvinte de înţelepciune şi viaţa
curată. Folosindu-se mult fratele
din cuvintele bătrânului, i-a spus:
- Eu, avvă, am părtăşanie în ţara
mea cu nestorienii. Din această
pricină nu mai pot rămâne cu ei şi
vreau să locuiesc împreună cu tine.
Când a auzit bătrânul numele
lui Nestorie s-a întristat de
pierderea fratelui şi l-a sfătuit şi
l-a îndemnat să se despartă de
această erezie vătămătoare şi să
vină la Sfânta Sobornicească şi
Apostolească Biserică.
Şi i-a spus :
- Nu este altă mântuire decât numai
în a cugeta drept şi a crede că Sfânta
Fecioară Maria este cu adevărat
Născătoare de Dumnezeu.
- Într-adevăr, avvo, a răspuns
fratele, toţi ereticii aşa spun: dacă nu eşti cu noi, nu te mântui. Sărmanul
de mine nu ştiu ce să fac. Roagă-te deci Domnului ca Domnul să mă
încredinţeze, din faptă, care este credinţa cea adevărată.
Bătrânul a primit cu bucurie cuvântul fratelui şi i-a spus :
- Şezi în chilia mea şi am nădejde în Dumnezeu că bunătatea Lui îţi
va descoperi adevărul !
Lăsându-l pe fratele în peşteră s-a dus la ţărmul Mării Moarte şi
s-a rugat pentru el. Şi iată cam pe la ceasul trei după amiază în ziua
următoare, vede fratele pe cineva înfricoşător la vedere, stând în faţa
lui şi-i spune:
- Vino să vezi adevărul !
Şi, luându-l, l-a dus într-un loc întunecos, cu miros urât şi cu foc
şi îi arătă în mijlocul focului pe Nestorie şi Teodor, pe Eutihie şi
Apolinarie, pe Evagrie şi pe Didim, pe Dioscor şi pe Sever, pe Arie
şi pe Origen şi pe alţi câţiva.
- Iată, îi spune acela ce i s-a arătat, acesta-i locul pregătit ereticilor
şi celor care hulesc pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi celor ce
urmează învăţăturile lor. Dacă-ţi place locul, rămâi în credinţa ta!
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Iată, îi spune acela ce i
s-a arătat, acesta-i locul
pregătit ereticilor şi celor
care hulesc pe Sfânta
Născătoare de Dumnezeu
şi celor ce urmează
învăţăturile lor. Dacăţi place locul, rămâi în
credinţa ta!
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Dar dacă nu vrei să încerci chinul acesta, vino la Biserica cea
Sfântă şi Sobornicească, aşa cum ţi-a spus Bătrânul. Căci îţi spun:
chiar dacă ai săvârşit toate virtuţile, ajungi în locul acesta dacă
n-ai dreaptă credinţă.
La cuvântul acesta fratele şi-a venit în sine. Când a venit Bătrânul,
i-a povestit toate cele întâmplate aşa cum le-a văzut şi a trecut la
Sfânta Sobornicească şi Apostolească Biserică.
Şi a rămas împreună cu Bătrânul
în Calamon. După ce a stat mulţi
ani cu el, a adormit în pace”.
Iată unde se chinuiesc ereticii
monofiziţi: Eutihie şi Apolinarie,
Dioscor şi Sever! Iată-i în focul cel
veşnic pe „sfinţii” copţilor!
În Edictul nr. 39 din 23 septembrie
1951, Sfântul Ierarh Ioan Maxi
movici amintea sfinţiţilor preoţi
că la Dumnezeiasca Liturghie şi
la Parastas se săvârşeşte numai
pomenirea creştinilor ortodocşi6.
Deci nu se cuvine a fi pomeniţi
nici papistaşii, nici protestanţii,
nici monofiziţii, nici alţi eretici.

Cuviosul Paisie
Aghioritul spune foarte
clar: „Toate cele pe
care celelalte religii sau
parareligii le prezintă
ca minuni nu au nicio
legătură cu minunile
religiei noastre”

Ni s-a spus că Arie era bolnav de
inimă şi a murit de infarct. Dar ştiu
de la un Părinte că Arie a crăpat,
arătându-se astfel gravitatea ere
ziei. Cum a fost de fapt?
Povestea cu infarctul de miocard
a fost inventată pentru a ascunde modul în care Dumnezeu îi
pedepseşte pe eretici.
În Sinaxarul din Duminica Sfinţilor Părinţi de la primul Sfânt Sinod
Ecumenic găsim scris: „După ce marele Constantin s-a mutat către
Domnul şi sceptrurile împărăţiei le cârmuia fiul său Constanţiu, Arie
a venit la împărat, zicând că vrea să lase toate rătăcirile şi să se unească
cu Biserica lui Dumnezeu. Deci, scriindu-şi hulele pe o tăbliţă şi le-a
legat de gât (pe sub haine, - n.n.) şi, ca şi cum s-ar fi supus Sinodului,
lovea cu mâna tăbliţa, zicând: Mă supun hotărârilor acestuia (adică
celor scrise pe tăbliţa cea ascunsă, nu hotărârilor Sinodului, - n. n.).
Atunci împăratul a dat poruncă patriarhului Constantinopolului,
negreşit, ca Arie să fie primit iarăşi în sânul Bisericii. Şi atunci, după
6 cf. Sfântul Ioan Maximovici, Predici şi îndrumări duhovniceşti, Ed. Sophia, Bucureşti, 2006, p. 272.

moartea lui Alexandru, pe scaunul Alexandriei era Mitrofan, care,
ştiind firea cea rea a acelui Arie, era la îndoială şi se ruga lui Dumnezeu
să-i descopere, dacă primirea lui Arie în sânul Bisericii este după voia
cea dumnezeiască. Şi, sosind vremea ca Arie să slujească împreună cu
el, rugăciunea lui s-a făcut şi mai fierbinte. Iar Arie, mergând la biserică,
undeva prin apropiere de stâlpul târgului,fiind cuprins de dureri de pântece,a
intrat într-o umblătoare obştească. Acolo crăpând, toate mădularele
cele dinlăuntru şi le-a dat
afară, pătimind aceeaşi sfâşi
ere ca şi Iuda, pentru aceeaşi
vindere a Cuvântului.
Astfel, de vreme ce el a rupt pre
Fiul lui Dumnezeu de fiinţa
Tatălui, a fost şi el sfâşiat,
fiind găsit mai târziu mort.
Şi astfel a scăpat Biserica de
pacostea aceluia”.
„În prăpastia păcatului a căzut
Arie, cel ce şi-a închis ochii să
nu vadă lumina, şi în undiţa
cea dumnezeiască se zbate ca
să-şi dea afară toată materia
din măruntaie şi sufletul să
şi-l dea forţat, făcându-se ca
un alt Iuda cu judecata şi cu
purtarea. Dar Sinodul cel din
Niceea, Fiu al lui Dumnezeu
Te-a propovăduit pre Tine,
Doamne, împreună cu Tatăl şi
cu Duhul pre scaun şezător”7.
„Semănătorul de mălură (neghină, n. n), Arie, cel numit cu
supranumele nebuniei, nu s-a putut ascunde de Pronia cea nespusă;
că râvnind lui Iuda, a crăpat ca şi vicleanul acela”8.

7 Penticostarul, Duminica a şaptea după Paşti, a celor trei sute optsprezece Părinţi de la Sfântul
Întâiul Sobor din Niceea, la Vecernia cea Mare.
8 Ibidem, la Utrenie, Cântarea 6.
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Nu este altă mântuire
decât numai în a cugeta
drept şi a crede că Sfânta
Fecioară Maria este cu
adevărat Născătoare de
Dumnezeu.

ia
aț
nd
Fu rvu
ht â
ig P
yr tin
op Jus

AT I T U D I N I

C

66

Despre regele Edward
al Angliei, făcătorul de minuni

ISTORIE

O profeţie despre apostazia Angliei
ortodoxe1

(În mod obişnuit se consideră
că ruptura dintre Biserica
Răsăriteană şi Biserica Apuseană
s-a petrecut în anul 1054. Că,
după 1054, tot Apusul s-a rupt de
Biserica cea Adevărată. Lucrurile
nu stau exact aşa. Pământul
englez, care a fost creştinat
prin apostolatul Sfântului Iosif
din Arimateea, a fost spaţiul
unui crâncen război împotriva
adevărului… Din păcate, cea mai
mare parte a istoricilor bisericeşti
fac abstracţie de prigoana antiortodoxă care a avut loc în Anglia
după 1054…)
În a doua jumătate a domniei sale, în vreme ce situaţia din interiorul
ţării se înrăutăţea, Sfântul Rege Edward s-a îndreptat cu şi mai
mare ardoare către dobândirea bunurilor cereşti, iar darurile sale
proroceşti s-au revărsat mai îmbelşugat.
Odată, de Sfintele Paşti, regele s-a întors de la Sfânta Liturghie şi a
şezut în jilţul său, participând la ospăţul regal de la Westminster. „În
vreme ce ceilalţi mâncau cu lăcomie”, scrie William de Malmesbury,
„recuperând parcă îndelungatul post al Paştilor prin felurite bucate
de praznic, el, cu mintea dezlipită de orice lucru pământesc, era
1 Din cartea lui Vladimir Moss Căderea Angliei ortodoxe – cronici, sfinte moaşte, minuni, Editura
Egumeniţa, 2010.

absorbit de contemplaţia lucrurilor dumnezeieşti, când, la un
moment dat, el le-a atras atenţia mesenilor printr-un hohot de
râs sănătos; şi, cum nimeni nu a cutezat să-l întrebe despre cauza
acestei înveseliri, el a rămas în continuare tăcut, până când deplina
săturare a pus capăt ospăţului. După ce s-au strâns mesele, iar el se
dezbrăca de veşminte în camera sa, trei persoane de rang înalt l-au
urmat: Contele Harold era primul, al doilea stareţul, şi al treilea
episcopul. Datorită relaţiei apropiate pe care
o aveau cu regele, au cutezat a-l întreba care a
fost pricina pentru care lăsase să-i scape acel
hohot de râs, în acelaşi timp povestindu-i că li
s-a părut din calea-afară de uimitor să îl vadă
făcând aşa ceva, deoarece până în acea clipă se
arătase a fi cu gândurile departe, cufundat în
desăvârşită pace. «Am văzut ceva minunat»,
le-a spus el, «şi, prin urmare, nu am râs fără
pricină». Auzind aceasta, după cum stă în
firea omenească, ei au început a-l iscodi,
rugându-l să binevoiască a le dezvălui pricina.
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Vedenia înfricoşătoare a Regelui,
descoperirea moaştelor Sfinţilor
Trei Tineri din Efes

După multă împotrivire, el a cedat rugăminţilor lor stăruitoare, şi
le-a povestit următoarea întâmplare minunată, spunând că Cei Şapte
Tineri Adormiţi de pe Muntele Coelius [Efes] tot dormeau de două
sute de ani pe partea dreaptă, dar că, tocmai în momentul în care el
râsese, ei s-au întors pe partea stângă; şi că vor continua să stea astfel
lungiţi vreme de încă şaptezeci şi patru de ani, care vor fi cumpliţi
pentru bieţii muritori. Căci multe se vor întâmpla în aceşti şaptezeci
şi patru de ani, lucruri despre care Domnul le spusese ucenicilor Săi
cu privire la sfârşitul lumii, un neam se va ridica împotriva altui neam,
şi împărăţie împotriva altei împărăţii; vor fi cutremure în diferite
locuri, boli şi foamete, îngroziri din cer şi mari semne; schimbări
de împărăţii; războaie iscate de necreştini împotriva creştinilor, şi
victorii ale creştinilor împotriva păgânilor.
După ce a spus acestea ascultătorilor săi aflaţi în adâncă mirare,
a început a le povesti în amănunt despre pătimirea acestor
tineri adormiţi, descriindu-le şi înfăţişarea, deşi erau aproape cu
desăvârşire trecuţi cu vederea de istorie, cu atâta naturaleţe de parcă
petrecuse zi de zi cu ei. Auzind aceasta, contele a trimis un cavaler,
episcopul un cleric, iar stareţul un monah la Maniches, Împăratul
de atunci al Constantinopolului2, dându-le şi ceea ce purta numele
2 Nu a existat vreun împărat la Constantinopol care să fi purtat acel nume. Probabil s-a făcut o
confuzie cu celebrul general bizantin, Gheorghe Maniches, a cărui campanie în Sicilia de la acea
vreme era binecunoscută în Apus.

Cei Şapte Tineri
Adormiţi de pe Muntele
Coelius [Efes] tot
dormeau de două sute de
ani pe partea dreaptă, dar
că, tocmai în momentul
în care el râsese, ei s-au
întors pe partea stângă.
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de sfântă scrisoare, pentru ca moaştele mucenicilor, numiţi Tinerii
cei adormiţi, să fie arătate trimişilor regelui Angliei. La intrarea
englezilor în grotă proorocia Regelui Edward s-a adeverit, fiind
confirmată de greci, care puteau jura că auziseră de la părinţii lor
că tinerii se odihneau pe partea dreaptă, aşa că ei au vestit adevărul
profeţiei străine tuturor supuşilor lor. Nu a trecut nici multă vreme
până la împlinirea nenorocirilor proorocite, căci agarenii, arabii şi
turcii, neamuri vrăjmaşe lui Hristos,
au provocat creştinilor mari pagube
[în bătălia de la Manzikert din anul
1071], au invadat Siria, Licia, Asia
Mică, devastând şi nenumărate oraşe
din Asia Mică, printre care şi Efesul”3.
Astfel, faima Regelui Edward, deja
vestit pentru sfinţenia sa pe tot cuprin
sul Angliei şi al Europei Apusene,
începea să se răspândească chiar şi
în Răsăritul Ortodox, în care atât de
multe familii engleze aveau în curând
să îşi găsească refugiul.
Minunea inelului şi fericitul

Istoricii moderni l-au acuzat pe Regele Edward
de a fi fost un conducător slab. Dar smerenia,
blândeţea şi curăţia sufletească în mijlocul unui
neam corupt şi necredincios în mod nedrept sunt
socotite a fi semne de slăbiciune; acestea mai
degrabă s-ar cădea a fi privite ca o mare putere .

sfârşit

Cu o altă ocazie, după cum povesteşte
Ailred de Rievaulx, regele a participat
la slujba de sfinţire a unei biserici din
Havering, în Essex. Pe când ieşea el
din biserică, un cerşetor i-a sărit în
cale, cerându-i de pomană. Edward
nu avea atunci niciun bănuţ la el. Însă, cum niciodată nu îi era pe
plac să îi lase pe cerşetori să plece cu mâinile goale, i-a dat inelul de
mult preţ pe care îl purta pe deget. A trecut ceva vreme de atunci,
şi s-a întâmplat ca nişte pelerini englezi să se afle în necaz, pe când se
aflau în Ţara Sfântă, în apropiere de Bethleem. Atunci, un cerşetor
s-a apropiat de ei şi i-a întrebat de ce erau necăjiţi. Apoi le-a dat un
inel şi le-a cerut să îl ducă regelui lor, în Anglia, cu un mesaj de la
Sfântul Ioan cum că, pentru viaţa sa virtuoasă, avea să moştenească
desfătarea Raiului, la capătul a şase luni. Edward a primit această
vestire cu bucurie, dându-şi seama că cerşetorul căruia îi dăduse
inelul era nimeni altul decât Sfântul Ioan Evanghelistul şi Teologul.
După şase luni, a adormit în pace.4
3 Gesta Regum Anglorum, 225.
4 Vita Sancti Edwardi, P.L. CXCV, col. 769. Există o altă istorioară despre Regele Edward, trans
misă oral, care poate avea legătură cu pelerinii despre care se pomeneşte. Odată, regele se afla călare
pe calul său, lângă un conac de vânătoare de-al său, la hotarul de miazăzi al pădurii Windsor, unde
există acum biserica Sfântul Edward Mărturisitorul, pe moşia Sutton Place, lângă Puţul lui Iacov,
în apropiere de Woking, în comitatul Surrey; dintr-o dată, un izvor de apă a ţâşnit de sub copitele

Inelul a fost revăzut la deschiderea mormântului Sfântului Edward
de la Westminster, în anul 1102. O dulce mireasmă a umplut
biserica, iar trupul a fost găsit cu desăvârşire neatins de stricăciune,
iar pe unul din degete se afla şi inelul5.
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Sfinte moaşte binemirositoare

În anul 1163, mormântul a fost redeschis. Frank Barlow scrie:
„Au văzut, acoperit de un strat subţire de mortar şi de praf care se
aşternuse deasupra, un sfânt
înveşmântat în straie de aur, cu
barba albă şi uşor cârlionţată,
curgându-i îngrijit pe piept.
Cu bucurie, i-au chemat şi
pe cei din restul adunării şi,
pe când curăţau mormântul,
cercetau totul cu delicateţe,
pipăind cu mâinile. Spre marea
lor uşurare, nimic nu suferise
vreo schimbare. Trupul era
încă neputrezit, iar veşmintele
erau doar puţin decolorate
şi prăfuite. Şase monahi au
ridicat trupul, l-au aşezat pe un
covor, l-au înfăşurat într-o fâşie
de mătase scumpă, şi l-au pus O, veşnicule Dumnezeu», spuse el, «dacă am aflat aceste
într-un nou sicriu ori o raclă lucruri pe care mi le-ai descoperit, dă-mi şi puterea de a le
din lemn, pe care o pregătiseră povesti şi lor. Dar dacă a fost doar o nălucire, fie ca boala
din vreme. Tot ceea ce găsiseră mea să mă împovăreze ca mai înainte, după cum Îţi este
pe lângă trupul sfântului, au Voia». Şi atunci, după cum mărturisesc toţi cei ce erau de
transferat în noul adăpost, în faţă, a dobândit puterea de a vorbi cu asemenea cuvinte
afară de inel, pe care Laurence meşteşugite şi limpezi, încât nici cel mai sănătos om nu ar
[stareţul de la Westminster] l-a fi izbutit să cuvânteze mai bine decât el.
păstrat pentru sine în semn de
cinstire a sfântului”.6 Sfântul rege s-a apropiat de plecarea din această
viaţă îndeplinind încă o faptă spre folosul comunităţii creştine:
sfinţirea Catedralei Sfântului Petru de la Westminster, proiectul din
vremea domniei sale cel mai drag sufletului său. Această faptă avea
o importanţă simbolică uriaşă; întrucât, conform tradiţiei, biserica
originală ridicată în acel loc de pe timpul Sfântului Meletie fusese
calului său. Dându-şi seama că era vorba de un semn de la Dumnezeu, regele s-a dat jos de pe cal
şi a poruncit să fie construit un puţ pe acel loc, sub forma Puţului lui Iacov care se află în Samaria,
în Ţara Sfântă. Acesta continuă să existe şi astăzi, iar lângă el se află o biserică catolică închinată
Sfântului Edward, cu o statuie a sfântului purtând un inel pe deget. Oare regele, care niciodată nu a
fost în Ţara Sfântă, să fi construit acest puţ pe baza descrierilor oferite de către pelerini?
5 Barlow, Edward the Confessor, op. cit., p. 269.
6 Barlow, Edward the Confessor, op. cit., p. 282.
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sfinţită nu de mâini omeneşti, ci prin lucrare îngerească7; iar acum
cel din urmă om cu o viaţă cu adevărat îngerească al pământului
englez, feciorelnicul Rege Edward, a venit să pună cea din urmă piatră a
edificiului creştinătăţii anglo-saxone. Construită pentru a-şi răscumpăra
greşeala de a nu-şi fi putut ţine făgăduinţa pe care o făcuse de a merge
într-un pelerinaj la Roma, aceasta a devenit ultimul monument al
ortodoxiei engleze înainte de înghiţirea sa de către erezia papistaşă.
Avusese încredere în
poporul englez, atunci
când a fost chemat
din exil, în anul 1043,
punând astfel capăt mult
detestatului jug danez,
însă poporul, precum
îndărătnicii israeliţi,
tânjeau să se întoarcă
în Egiptul spiritual,
cum au făcut locuitorii
Northumbriei cerând
întoarcerea la legile
danezului Canute.

O mare mulţime de oameni din toate părţile lumii s-au adunat
să sărbătorească Crăciunul şi tot atunci s-a hotărât a se săvârşi şi
sfinţirea bisericii lui Hristos. Apoi, după cum povesteşte Monahul
Sulcard, „chiar în ajunul Naşterii Domnului bunul rege a început să
se simtă tot mai rău. Totuşi, ascunzând acest fapt, a petrecut ziua de
Crăciun atât în sfântul lăcaş, cât şi la palat, veselindu-se cu nobilii.
Însă, a doua zi dimineaţa nu şi-a mai putut ascunde starea, s-a retras
singur să se odihnească, şi a trimis soli curţii sale, ca să continue
petrecerea cu voie bună şi să ducă la bun sfârşit sfinţirea mănăstirii
prin persoanele potrivite”.8
Sfinţirea catedralei a avut loc în anul 1065, în ziua pomenirii sfinţilor
paisprezece mii de prunci ucişi de Irod, în vreme ce pătimitorul cel
fără de prihană zăcea pe patul de moarte.
Biograful anonim, scriindu-şi mărturia de martor ocular, continuă
istorisirea: „Când Regele Edward, cel mult-credincios, şi-a dat seama
că puterea bolii îl ducea spre moarte, petrecând în laude şi rugăciuni
către Dumnezeu, el, cel mai de seamă dintre credincioşi, s-a plecat
cu smerenie înaintea voii cereşti, poruncind săvârşirea pregătirilor
menite îngropăciunii sale…
7 Pentru lectura istorioarei, vezi V. Moss, Saints of England’s Golden Age, op. cit., pp. 59-60.
8 The History of Westminster, traducere de Frank Barlow în ediţia sa a scrierii Vita Aedwardi Regis.

În timp ce el dormea, cei ce vegheau la căpătâiul său au simţit că în

trupu-i adormit sufletul i se zbătea neliniştit, aşa că, îngrozindu-se,
l-au trezit (Până atunci, timp de două zile sau mai mult, slăbiciunea
trupului îl făcuse ca din tot ceea ce izbutea să rostească, mai nimic
să nu fie de înţeles). «O, veşnicule Dumnezeu», spuse el, «dacă am
aflat aceste lucruri pe care mi le-ai descoperit, dă-mi şi puterea de
a le povesti şi lor. Dar dacă a fost doar o nălucire, fie ca boala mea
să mă împovăreze ca mai înainte, după cum Îţi
este Voia». Şi atunci, după cum mărturisesc toţi
cei ce erau de faţă, a dobândit puterea de a vorbi
cu asemenea cuvinte meşteşugite şi limpezi,
încât nici cel mai sănătos om nu ar fi izbutit să
cuvânteze mai bine decât el.
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Vedenia pe patul de moarte profeţeşte
apostazia Angliei

«Chiar acum», spuse el, «mi-au stat înainte doi
călugări, pe care i-am cunoscut cândva în vremea
tinereţii mele petrecute în Normandia, oameni
de mare sfinţenie, care de mulţi ani petrec liberi
de toată grija cea lumească. Iar ei mi-au spus o
vestire de la Însuşi Dumnezeu».
«Întrucât», mi-au spus ei, «cei care au urcat în cele
mai înalte ranguri din regatul Angliei, conţii, episcopii, egumenii, şi
toţi cei din treptele sfintei ierarhii, nu sunt ceea ce par a fi, ci,
dimpotrivă, sunt slujitori ai diavolului, după un an şi o zi după
moartea ta, Dumnezeu va da tot regatul tău, blestemat fiind
înaintea lui Dumnezeu, în mâinile duşmanului, iar demonii se vor
năpusti asupra întregii ţări cu foc şi sabie şi cu pustiirea războiului».
Atunci le-am spus: «Voi vorbi despre planul lui Dumnezeu cu acest
neam, iar iertarea Sa se va revărsa cu milostivire asupra celor ce se
pocăiesc, întrucât El a avut milă de cei din Ninive, când s-au căit
auzind certarea dumnezeiască ce avea să vină asupra lor”. «Însă, mi-au
spus ei, aceştia nu se vor pocăi, şi nici iertarea lui Dumnezeu nu li se
va dărui».
«Şi ce se va întâmpla?», am întrebat eu. «Şi când se poate nădăjdui ca
marea mânie a Domnului să se potolească?»
«În acea vreme», mi-au răspuns ei, «când un mare copac, de va fi
retezat la jumătatea trunchiului, iar partea doborâtă, care va fi
dusă cale de trei lungimi de brazde9 de la butuc, se va uni din nou
cu trunchiul, de una singură şi fără mâna omului sau vreun fel de
priponire, şi va reîncepe să dea frunze şi să poarte rod din vechea
iubire a sevei unificatoare, atunci se va putea nădăjdui pentru
9 Furlong, veche unitate de măsură, egală cu 1/8 dintr-o milă (201,168 metri). Din punct de vedere
etimologic, termenul vine de la cuvintele furh (furrow) and lang (long), însemnând lungimea unei
brazde.

«Întrucât», mi-au spus
ei, «cei care au urcat în
cele mai înalte ranguri
din regatul Angliei,
conţii, episcopii,
egumenii, şi toţi cei din
treptele sfintei ierarhii,
nu sunt ceea ce par a
fi, ci, dimpotrivă, sunt
slujitori ai diavolului,
după un an şi o zi după
moartea ta, Dumnezeu
va da tot regatul tău,
blestemat fiind înaintea
lui Dumnezeu, în
mâinile duşmanului, iar
demonii se vor năpusti
asupra întregii ţări cu
foc şi sabie şi cu pustiirea
războiului
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cea dintâia oară că va veni sfârşitul durerilor prin care veţi avea a
trece».
Cei care erau de faţă au auzit aceste cuvinte – adică regina, care
şedea pe podea, încălzindu-i picioarele în poala ei, fratele ei, Contele
Harold, şi Robert, stolnicul palatului regal şi rudă a regelui, şi de
asemenea Arhiepiscopul Stigand, şi alţi câţiva pe care binecuvântatul
rege ordonase să fie chemaţi atunci când se trezise din somn – erau

Trupul era încă
neputrezit, iar veşmintele
erau doar puţin
decolorate şi prăfuite.
Şase monahi au ridicat
trupul, l-au aşezat pe
un covor, l-au înfăşurat
într-o fâşie de mătase
scumpă, şi l-au pus
într-un nou sicriu ori o
raclă din lemn, pe care o
pregătiseră din vreme

toţi încremeniţi de groază, ca unii care tocmai auziseră o prevestire
despre atâtea nenorociri care aveau să se abată asupra ţării, şi despre
lipsa vreunei nădejdi de cruţare de Sus. Şi cum şedeau ei înmărmuriţi
şi muţi de spaimă, arhiepiscopul însuşi, cel care s-ar fi cuvenit să fie
cel dintâi care să se teamă şi care să rostească un cuvânt duhovnicesc,
a şoptit cu nechibzuinţă în urechea contelui că regele se arăta a fi
tulburat de vârsta înaintată şi de boală, neştiind ce spune. Însă
regina, şi cei care Îl purtau pe Dumnezeu în suflet şi aveau frica Lui,
cu toţii au cântărit adânc cuvintele pe care le auziseră, şi au înţeles
că fuseseră spuse cu înţelepciune. Acestora li s-a făcut cunoscut
că religia creştină era mai cu seamă luată în bătaie de joc de către
oamenii din sfintele ranguri bisericeşti, şi că… regele şi regina prin
repetate mustrări au dat aceasta în vileag”.10
Lepădarea şi trădările Angliei

Regele Edward a murit la 5 ianuarie 1066. Prima parte a proorociei
s-a împlinit întocmai; căci, la un an şi o zi după moartea sa, pe 6
ianuarie 1067, Ducele William al Normandiei, fiind încoronat ca
cel dintâi rege catolic al Angliei, a pornit campania sa de trei ani şi
jumătate care a distrus înfăţişarea ţării.
Istoricii moderni l-au acuzat pe Regele Edward de a fi fost un
conducător slab. Dar smerenia, blândeţea şi curăţia sufletească în
10 Vita Aedwardi Regis.

mijlocul unui neam corupt şi necredincios în mod nedrept sunt
socotite a fi semne de slăbiciune; acestea mai degrabă s-ar cădea a fi
privite ca o mare putere spirituală şi ca dar de Sus. Însă, să recunoaştem
că Sfântul Edward avea o anumită slăbiciune: ca şi Ţarul Mucenic
Nicolae al II-lea, cu care semăna îndeaproape, punctul său slab era
acela că se încredea prea mult în oameni, iar aceştia îl trădau mereu.
În anul 1013, el şi tatăl său au fost trădaţi de oameni, care i-au
trimis în exil în Normandia. În anul
1016, oamenii l-au trădat pe fratele
său, Regele Edmund, obligându-l
din nou să ia calea exilului. În anul
1017 mama sa s-a căsătorit cu
cel care le cucerise ţara, iar pe el şi
pe fratele său, Prinţul Alfred, i-a
abandonat într-o ţară străină. În
anul 1036, fratele său a fost ucis, şi
numai câţiva ani mai târziu, în anul
1045, el însuşi a fost obligat să o ia
de soţie pe fiica ucigaşului fratelui
său. S-a încrezut în Arhiepiscopul
Robert, care era singurul om care
îi împărtăşea părerea cu privire la
pericolul pe care îl reprezenta Contele Godwin – însă oamenii au
dorit înlăturarea lui Robert şi repunerea lui Godwin în drepturile de
care fusese lipsit. Avusese încredere în Contele Harold, însă Harold
a refuzat să ridice armele împotriva fratelui său răzvrătit, Tostig.
Avusese încredere în poporul englez, atunci când a fost chemat din
exil, în anul 1043, punând astfel capăt mult detestatului jug danez,
însă poporul, precum îndărătnicii israeliţi, tânjeau să se întoarcă
în Egiptul spiritual, cum au făcut locuitorii Northumbriei cerând
întoarcerea la legile danezului Canute.
Testamentul Regelui

Şi totuşi, pe când acest Moise al poporului englez zăcea pe patul de
moarte, mai erau câţiva, cei ce îi fuseseră cei mai apropiaţi slujitori,
care i-au plâns plecarea. Acestora el le-a spus, după cum povesteşte
biograful anonim: „«Nu plângeţi, ci rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru
sufletul meu, şi lăsaţi-mă să plec la El. Căci dacă nu voi muri, nici
nu voi putea primi izbăvirea de la Cel Care, murind pentru noi, ne-a
izbăvit». Apoi a adresat ultimele cuvinte către regina sa, care stătea
la picioarele lui, spunându-i cu înţelepciune: «Fie ca Domnul să se
milostivească de soţia mea pentru slujirea ei râvnitoare şi grijulie.
Căci m-a slujit cu credincioşie, şi mi-a stat întotdeauna alături ca o
iubitoare fiică. Fie ca Domnul cel milostiv să-i răsplătească cu veşnica
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Regele Edward a murit
la 5 ianuarie 1066. Prima
parte a proorociei s-a
împlinit întocmai; căci,
la un an şi o zi după
moartea sa, pe 6 ianuarie
1067, Ducele William
al Normandiei, fiind
încoronat ca cel dintâi
rege catolic al Angliei,
a pornit campania sa de
trei ani şi jumătate care a
distrus înfăţişarea ţării.
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În acel trup mort se
putea vedea slava unui
suflet care se ridica la
Dumnezeul pe care atâta
Îl iubise. Căci pielea
feţei sale avea roşeaţa
trandafirului, barba ce îi
cădea pe piept strălucea
ca un crin, mâinile,
întinse pe lângă trup,
albe, totul vrând parcă să
arate că trupul său nu era
dat morţii, ci unui somn
binefăcător.
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Lui fericire». Şi întinzându-şi mâna către fratele ei şi sfetnicul
său, Harold, a spus: «Încredinţez pe această femeie şi tot regatul
ocrotirii tale. Slujeşte-o şi cinsteşte-o cu ascultare credincioasă ca pe
doamna şi sora ta, precum şi este, şi nu o lipsi în vreun fel de cinstea
pe care a avut-o prin mine, câtă vreme va trăi. Pe lângă acestea, îţi
încredinţez, de asemenea, pe aceşti oameni care şi-au părăsit ţara
de baştină din dragoste faţă de mine, şi care până în acest ceas miau slujit cu credincioşie. Cere-le să facă un jurământ
de credinţă, dacă astfel vor voi, şi ocroteşte-i şi
păstrează-i, ori trece-i în siguranţă dincolo de Canal
la casele lor cu tot ceea ce au câştigat în timpul cât
s-au aflat în slujba mea. Locul îngropării mele să fie
pregătit undeva în catedrală. Vă cer să nu ascundeţi
moartea mea, ci să o vestiţi neîntârziat pretutindeni,
astfel încât toţi credincioşii să se roage Domnului
pentru mine, păcătosul».
Din când în când o mai mângâia pe regină, care nu
înceta a se tângui, rugând-o să-şi uite fireasca durere.
«Nu te teme», i-a spus, «nu voi muri acum, ci prin
mila Domnului, îmi voi recăpăta puterea». Prin
aceste vorbe nu i-a amăgit pe cei care îl iubeau, şi
mai puţin dintre toţi, pe el însuşi, căci, cu adevărat,
nu a murit, ci a trecut de la moarte la viaţă, pentru
a trăi cu Hristos.
Şi astfel, tot rostind acest fel de cuvinte până
în ultimul ceas, a luat Sfânta Împărtăşanie din
ospăţul vieţii veşnice şi şi-a dat sufletul în mâinile
Creatorului în a patra zi [mai exact, a cincea] a lunii
ianuarie…În acel trup mort se putea vedea slava
unui suflet care se ridica la Dumnezeul pe care atâta
Îl iubise. Căci pielea feţei sale avea roşeaţa trandafirului, barba ce îi
cădea pe piept strălucea ca un crin, mâinile, întinse pe lângă trup,
albe, totul vrând parcă să arate că trupul său nu era dat morţii, ci
unui somn binefăcător.
Şi astfel, obiceiurile de înmormântare s-au săvârşit precum se
cuveneau cinstei regale, în mijlocul oamenilor adânc îndureraţi.
Aceştia au purtat sfântul trup de la palatul său până la casa
Domnului, şi, tânguindu-se, au rostit rugăciuni şi au cântat
psalmi întreaga zi şi noaptea ce a urmat. Apoi, în zorii zilei
următoare, preoţii au dat binecuvântarea de început pentru slujba
de înmormântare, la care tot poporul a cântat, spre alinarea inimilor
celor îndurerate. Şi astfel, înaintea altarului Sfântului Apostol
Petru, trupul, scăldat în lacrimile ţării, a fost aşezat spre vederea
lui Dumnezeu. Apoi, cea de-a patruzecea zi a fost petrecută prin

săvârşirea de slujbe şi cântare de psalmi, şi s-au dat milostenie
mulţi bani de aur, pentru mântuirea sufletului său şi spre uşurarea
neajunsurilor feluriţilor sărmani.
Fiind cinstit ca sfânt încă de când se afla în viaţă, după cum am
menţionat, la mormântul său, pururea milostivul Dumnezeu a
descoperit prin minunate semne că vrednicul său slujitor petrecea de
acum în corturile cereşti, veselindu-se dimpreună cu toţi sfinţii. Căci
acolo, prin cereasca sa mijlocire, cel orb îşi recapătă
vederea, cel olog pleacă pe picioarele lui, cel bolnav
este tămăduit, cel aflat în cuptorul necazurilor este
răcorit prin adierea harului dumnezeiesc şi, pentru
credinţa celor care Îl cheamă cu inimă frântă, El,
Dumnezeul cel Adevărat, Împăratul împăraţilor,
arată acestora semnele milostivirii Sale celei
nemăsurate”.11
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O mare mulţime de oameni din
toate părţile lumii s-au adunat să
sărbătorească Crăciunul şi tot atunci
s-a hotărât a se săvârşi şi sfinţirea
bisericii lui Hristos. Apoi, după cum
povesteşte Monahul Sulcard, „chiar în
ajunul Naşterii Domnului bunul rege a
început să se simtă tot mai rău. Totuşi,
ascunzând acest fapt, a petrecut ziua
de Crăciun atât în sfântul lăcaş, cât şi
la palat, veselindu-se cu nobilii.

11 Vita Aedwardi Regis. Trupul lui Edward se odihneşte în Westminster Abbey. Biserica catolică îl
sărbătoreşte în ziua adormirii sale, pe 5 ianuarie, şi în ziua mutării moaştelor sale, pe 13 octombrie.
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Programul HAARP
şi războiul climatic

DECONSPIRĂRI

de fratele Teodor

Războiul climatic este astăzi
o realitate. Ţările avansate în
acest domeniu militar extrem
de periculos sunt Statele Unite,
Rusia (moştenire de la fosta
URSS), China, India şi alte
câteva state.
Deoarece însă experienţele în
domeniul războiului climatic
lovesc, în prezent, zone întinse
ale planetei, aceste experienţe
sunt ţinute departe de massmedia şi de opinia publică.
În 1992, la Gokona (Alaska), a
demarat unul din programele
cele mai secrete ale SUA:
programul HAARP (High-fre
quency Active Auroral Research Program).
Programul HAARP este condus de Air Force Research Labo
ratory’s Space Vehicles Directorate, şi constă într-un sistem de
antene speciale, de mare putere, prin care se realizează „controlul
modificărilor din ionosferă”, care afectează ulterior grav atmosfera
şi scoarţa terestră. „HAARP este conceput ca să inducă modificări
mici de temperatură în ionosferă, ale căror rezultate şi influenţă pe
Terra, sunt apoi analizate cu ajutorul instrumentelor HAARP” se
declară nonşalant pe site-ul HAARP. Nicholas Begich (un adversar
activ al programului HAARP) explică: „HAARP este, în realitate,
un bombardament al ionosferei cu unde radio extrem de puternice,

care afectează diverse zone ale planetei. Undele electromagnetice
revin pe pământ din ionosferă şi penetrează totul pe scoarţă – viu
sau mort – generând fenomene absolut devastatoare.
Richard Williams de la Laboratorul Davis Sarnoff, din Princeton,
este mult mai categoric: „HAARP constituie un act iresponsabil
de vandalism global”. Chiar documentele Pentagonului sugerează
că scopul HAARP este „exploatarea ionosferei în scopurile
Departamentului Apărării”.
În acest scop, pe lângă experimente de
modificări climaterice, HAARP a realizat,
chiar în SUA, „pene totale de curent”,
întreruperea curentului pe regiuni întregi,
suspendarea comunicaţiilor etc, fără să fie
tras la răspundere, datorită secretizării
totale a operaţiunilor militare.
Practic, din 1992, prin programul
HAARP, Statele Unite experimentează
manipularea acoperită a schimbărilor
climatice, uriaşe explozii în scoarţa
terestră declanşatoare de mişcări tecto
nice, utilizarea sistemelor de comunicaţii
şi de energie electrică drept arme
strategice, care vor permite Statelor Unite şi Noii Ordini Mondiale
să domine regiuni întinse ale Terrei. Să reamintim că, deloc
întâmplător, Administraţia Bush a refuzat permanent să semneze
„Acordul de la Kyoto”, privind combaterea încălzirii generale a
temperaturii pe Terra. Un proiect similar european are acronimul
EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific Association).
Echipamentele de emisie sunt amplasate în nordul peninsulei
Scandinave lângă localitatea Tromso din Norvegia. Staţiile de
recepţie sunt amplasate în Sodankylä din Finlanda şi Kiruna din
Suedia. La acest proiect participă instituţii de cercetare din mai
multe ţări: Norvegia, Suedia, Finlanda, Japonia, China, Anglia şi
Germania.
Fosta Uniune Sovietică a dezvoltat propria baza de cercetare a
ionosferei la Vasilsurk, în nordul Rusiei. Echipamentele au fost
puse în funcţiune în anul 1981. Emiţătoarele acoperă intervalul
de frecvenţe dintre 4,5MHz şi 9,3MHz. Echipamentele de emisie
constau în trei emiţătoare a câte 250kW şi un sistem radiant format
din 144 antene sinfazate, capabile să emită spre ionosferă cu o putere
aparent radiată de 190MW.
După cum se observă, în afară de baza de la Arecibo, toate celelalte
facilităţi sunt amplasate în apropiere de poli. La poli, ionosfera este
străbătută de curenţi electrici extrem de puternici. Prin modularea
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Deşi HAARP este
prezentat opiniei publice
ca un simplu „program
de cercetare academică”,
conform afirmaţiilor
oficiale, dr. Rosalie
Bertell subliniază că, în
plus faţă de manipularea
vremii, HAARP se mai
foloseşte şi la altceva.
„Prin reflectarea spre sol
a unor semnale de foarte
joasă frecvenţă care au
însă o intensitate mare, se
poate realiza modificarea
proceselor de gândire şi
a celor emoţionale ale
oamenilor aflaţi în zona
ţintă, dar şi influenţarea
dramatică a mişcărilor
plăcilor tectonice”.
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acestor curenţi se pot produce efecte globale: furtuni electromagnetice,
modificări în ionosferă şi se pot transmite informaţii pe întreg
globul, chiar şi în adâncul mărilor şi oceanelor sau în litosferă. Se
pot crea de asemenea canale prin care radiaţii cosmice periculoase şi
particule cosmice de energie înaltă să pătrundă până în apropiere de
suprafaţa Pământului.
HAARP contra ţărilor de pe
„axa răului”

Într-un interviu acordat
ziarului austriac Der
Standard, la mijlocul
lunii februarie,
politologul Claudia
von Werlhof adusese
în discuţie faptul dacă
nu cumva cutremurul
din Haiti ar fi putut fi
„provocat artificial”.

Ceea ce mass-media a trecut sub
tăcere sunt schimbările dramatice
şi neobişnuite din ultimii ani, care
au intervenit în ţări considerate de
Administraţia Bush ca fiind pe axa
răului. În Coreea de Nord, s-au
consemnat o succesiune de stări de
secetă, urmate de mari inundaţii.
Rezultatul: întregul sistem agricol al
ţării a fost distrus, iar Coreea de Nord
a fost nevoită să recurgă la masive
importuri de alimente, pentru a
preveni foametea. În Cuba, modelul a
fost similar – secete cumplite, urmate
apoi de inundaţii devastatoare - cu aceleaşi rezultate: importul de
alimente sau foametea. În Iran, Irak şi Siria am asistat la o secetă
prelungită, începând din 1999. În Afganistan, patru ani de secetă
au premers invazia americană din 2001, distrugând total economia
rurală şi aducând o foamete cumplită. Tehnicile de modificare a
vremii pot destabiliza puternic economia unor ţări, le pot afecta
grav ecosistemul şi pot produce maladii în masă. Aceste state vor
fi astfel silite să solicite „ajutor internaţional”. Cum este, de pildă, cel
acordat de Armata SUA în zona Oceanului Indian, permiţând astfel
americanilor să ocupe zone strategice, sub pretexte „umanitare”. De
notat aici că India (putere nucleară) a refuzat politicos „ajutorul”,
declarând că are toate resursele necesare gestionării situaţiei!
HAARP în date şi cifre:

Într-o zonă arctică aflată la 320 de km est de oraşul Anchorage din
Alaska, Pentagonul a ridicat un puternic transmiţător proiectat
să trimită mai mult de 3000 megawaţi în straturile superioare ale
atmosferei. Acesta este proiectul HAARP, şi a costat SUA peste 30
de milioane de dolari. Scopul? „Pentru a studia variaţiile complexe
din ionosfera Alaskăi”, conform Marinei şi Forţelor Aeriene SUA.
La care Pentagonul adaugă: „şi pentru a dezvolta noi tehnologii de

comunicaţie şi supraveghere care vor permite armatei să trimită
semnale spre submarinele nucleare şi spre bazele militare din subsol”.
Complexul HAARP este situat într-o regiune izolată lângă orăşelul
Gakona din Alaska. În 1997 a intrat în funcţiune întregul complex
format din 180 de turnuri înalte de 21 de metri formând o arie de
transmiţătoare capabile să trimită unde radio de 2,5 - 10 MHz cu o
putere de peste 3 gigawaţi.
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Organizaţia Naţiunilor Unite este apendicele SUA:

În ciuda multiplelor cercetări ştiinţifice care s-au realizat în domeniu,
ONU nu a avut niciodată pe agenda sa de discuţii problema
manipulărilor climatice în scopuri militare. Subiecte ca „război
climatic” sau „tehnici de modificare a mediului” nu au fost amintite
nici de către delegaţiile oficiale şi nici de către grupurile de acţiune
în domeniul mediului care au participat la Conferinţa de la Haga
despre Schimbările Climatice din noiembrie 2000. Se pare că, în
această direcţie, ONU şi celelalte organizaţii cu nume pompoase
nu sunt decât nişte apendice ale concernului militaro-industrial
mondial. Cercetătorul de renume mondial, dr. Rosalie Bertell,
confirmă că „oamenii de ştiinţă din armata SUA lucrează în prezent
la realizarea de sisteme climatice folosite ca arme de război. Metodele
includ crearea şi dezvoltarea de furtuni puternice şi direcţionarea
evaporării apei în atmosfera Pământului pentru a produce inundaţii
direcţionate”.
Francmasonul Zbigniew Brzezinski „vedea” deja din 1970 (aşa

Putem vorbi de un război
geofizic, de un nou tip
de conflict militar bazat
pe tehnici de modificare
a mediului înconjurător
în scopul agresiunii
militare, metode care
produc pe cale artificială
dezastre naturale diverse,
de la ploi torenţiale şi
inundaţii la... cutremure.
La întrebarea dacă
seismul devastator
urmat de tsunami ar fi
putut fi provocate de
om, expertul militar
Emil Străinu a spus: „Nu
numai că este posibil, dar
este şi foarte probabil.
Omenirea are la această
oră puterea tehnologică
de a produce ploi, uragane
şi cutremure. Marile
puteri studiază asemenea
tehnici de pe vremea
Războiului Rece.
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cum declară în cartea sa „Între două epoci”): „Tehnologia va pune la
dispoziţia conducătorilor lumii anumite tehnici pentru declanşarea
unui război secret... Tehnici de modificare a vremii vor putea fi
folosite pentru a produce îndelungi perioade de secetă sau furtuni
puternice”. Nu mai este un secret pentru nimeni că asemenea „calităţi”
de prezicere a viitorului nu sunt din domeniul paranormalului:
este vorba doar de înfăptuirea acestor „preziceri” care sunt puse la
28 iulie 1976: un puternic
cutremur a distrus oraşul
Tangshan din China,
omorând peste 650.000 de
oameni. Chiar înainte de
primele mişcări seismice
de la ora 03:42 (noaptea),
cerul oraşului a fost luminat
aproape ca în plină zi.
Luminile, de o bogăţie
coloristică uimitoare (de la
roşu la alb), au fost văzute pe
o distanţă de 300 kilometri
în jur. Frunzele numeroşilor
copaci au fost arse complet,
iar culturile de legume au
fost uscate pe o parte.
Cu siguranţă acesta nu a fost
un cutremur natural.

cale chiar de marii maeştri masoni cu ajutorul oligarhiei militaroindustriale mondiale.
Manipularea gândurilor

Deşi HAARP este prezentat opiniei publice ca un simplu „program
de cercetare academică”, conform afirmaţiilor oficiale, dr. Rosalie
Bertell subliniază că, în plus faţă de manipularea vremii, HAARP se
mai foloseşte şi la altceva. „Prin reflectarea spre sol a unor semnale de
foarte joasă frecvenţă care au însă o intensitate mare, se poate realiza
modificarea proceselor de gândire şi a celor emoţionale ale oamenilor
aflaţi în zona ţintă, dar şi influenţarea dramatică a mişcărilor plăcilor
tectonice” care ar duce la cutremure artificiale.
Marc Filterman, fost ofiţer în armata franceză, subliniază câteva tipuri
de „arme neconvenţionale” care utilizează unde electromagnetice
radio. El se referă la „războiul climatic”, indicând că atât SUA, cât şi
URSS deja ajunseseră în 1980 la rezultate remarcabile în „provocarea
schimbărilor bruşte de vreme (uragane, secetă)”. Aceste tehnologii fac
posibilă „declanşarea unor perturbări atmosferice folosind semnale
radar de foarte joasă frecvenţă (ELF)”.
Cercetătorul dr. Nicholas Begich, cu o activitate amplă în campania

publică împotriva HAARP, descrie HAARP ca fiind „o tehnologie
de transmitere a undelor radio foarte puternice care ridică zone largi
din ionosferă (stratul cel mai înalt al atmosferei) prin focalizarea unui
semnal radio şi fierberea acestor zone. Semnalele electromagnetice
sunt apoi reflectate înapoi spre sol şi penetrează totul – viu sau mort”.
Dr. Rosalie Bertell portretizează HAARP ca fiind un „încălzitor
gigantic care produce disfuncţionalităţi majore în ionosferă, creând nu
numai adevărate găuri în stratul
de ozon, dar chiar rupturi de
foarte lungă durată în stratul
protector – care în mod normal
opreşte radiaţia cosmică, nocivă
pentru orice formă de viaţă”.
Cele mai cutremurătoare date
despre această tehnologie
provin din însemnările lui
Zbigniew Brzezinski (fost
consilier pe probleme de securi
tate naţională al Preşedintelui
Carter) şi ale lui J. F.
MacDonald (consilier ştiinţific
al Preşedintelui Johnson şi
profesor la catedra de geofizică a UCLA), care au scris despre folosirea
emiţătorilor de fascicule puternice de energie în războiul geofizic
şi climatic. Documentele indică modul în care pot fi cauzate aceste
efecte, pe lângă celelalte efecte negative asupra sănătăţii şi gândirii
umane. Posibilităţile de afectare a gândirii de către HAARP sunt
extrem de îngrijorătoare.
Semne ciudate pe cer

28 iulie 1976: un puternic cutremur a distrus oraşul Tangshan din
China, omorând peste 650.000 de oameni. Chiar înainte de primele
mişcări seismice de la ora 03:42 (noaptea), cerul oraşului a fost
luminat aproape ca în plină zi. Luminile, de o bogăţie coloristică
uimitoare (de la roşu la alb), au fost văzute pe o distanţă de 300
kilometri în jur.
Frunzele numeroşilor copaci au fost arse complet, iar culturile de legume au fost uscate pe o parte. Cu siguranţă acesta nu a fost un cutremur
natural.
Cercetătorii afirmă că aceste efecte au rezultat din folosirea unor
tehnologii tip Tesla şi HAARP care au permis apariţia luminilor şi
a plasmei electromagnetice şi direcţionarea acestora spre zona ţintă.
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Războiul climatic
este astăzi o realitate.
Ţările avansate în acest
domeniu militar extrem
de periculos sunt Statele
Unite, Rusia (moştenire
de la fosta URSS), China,
India şi alte câteva state.
Deoarece însă expe
rienţele în domeniul
războiului climatic
lovesc, în prezent, zone
întinse ale planetei, aceste
experienţe sunt ţinute
departe de mass-media şi
de opinia publică.

Cutremure provocate

Marc Filterman, fost
ofiţer în armata franceză,
subliniază câteva tipuri de
„arme neconvenţionale”
care utilizează unde
electromagnetice radio.
El se referă la „războiul
climatic”, indicând că
atât SUA, cât şi URSS
deja ajunseseră în 1980 la
rezultate remarcabile în
„provocarea schimbărilor
bruşte de vreme
(uragane, secetă).
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Celebrul cutremur devastator care a ras de pe faţa pământului vechiul
oraş Bam din Iran a avut loc pe 26 decembrie 2003, ora 01:56 GMT.
De la momentul construirii sale (în urmă cu 2000 de ani), oraşul Bam
nu a mai fost martorul unui astfel de cutremur. Acum au rămas
numai ruine...
Cutremurul din Asia a avut loc pe 26 decembrie 2004 la ora 00:59
GMT, adică exact la 1 an şi 58
de minute! Coincidenţă?
Cercetătorul militar colonel dr.
Emil Străinu susţine că omenirea
dispune de tehnologiile necesare
pentru a produce distrugeri
zonale punctuale prin catastrofe
naturale dirijate, de tipul
furtunilor violente, inundaţiilor
sau cutremurelor.
Străinu spune că din punct
de vedere militar ceea ce s-a
petrecut în Oceanul Indian
poate fi descris ca un seism
artificial scăpat de sub control.
Cutremurul a fost atât de puter
nic, încât a produs o vibraţie
a axei Pământului, a micşorat
viteza de rotaţie a planetei în
jurul axei sale, harta Asiei s-a
modificat prin deplasarea mai multor insule cu zeci de metri de la
poziţia iniţială şi e de aşteptat o modificare a climei terestre în viitorul
apropiat. În zilele care au urmat cutremurului a apărut o informaţie
bizară: serviciile secrete occidentale avertizaseră din timp Indonezia
că în preajma Crăciunului, în Asia de Sud, ar putea avea loc... acte
de terorism. Semnele de întrebare inundă mediile de informare:
americanii ştiau de tsunami, dar nu au avertizat statele din zonă; fără
o motivaţie clară, o navă militară a SUA a vizitat zonele sinistrate.
Recentele cutremure devastatoare din Haiti au născut chiar
unele dezbateri pe marginea posibilităţii ca un eventual interes al
SUA în acest teritoriu să fi motivat influenţarea cataclismelor din
Marea Caraibelor cu ajutorul antenelor HAARP.
Într-un interviu acordat ziarului austriac Der Standard, la mijlocul
lunii februarie, politologul Claudia von Werlhof adusese în discuţie
faptul dacă nu cumva cutremurul din Haiti ar fi putut fi „provocat
artificial”. „Cutremurul din Haiti ar fi putut fi provocat artificial,
pentru a face posibilă ocuparea ţării de către SUA, spunea Werlhof.

Confirmări locale:

Putem vorbi de un război geofizic, de un nou tip de conflict militar
bazat pe tehnici de modificare a mediului înconjurător în scopul
agresiunii militare, metode care produc pe cale artificială dezastre
naturale diverse, de la ploi torenţiale şi inundaţii la... cutremure. La
întrebarea dacă seismul devastator urmat de tsunami ar fi putut fi
provocate de om, expertul militar Emil Străinu a spus: „Nu numai
că este posibil, dar este şi foarte probabil.
Omenirea are la această oră puterea
tehnologică de a produce ploi, uragane
şi cutremure. Marile puteri studiază
asemenea tehnici de pe vremea Războiului
Rece”. „În opinia mea, ceea ce s-a întâmplat
în Asia poate avea patru cauze. Prima ipoteză
este testarea, în ideea războiului geofizic, a
unei arme nucleare foarte puternice scăpate
de sub control din cauza unor greşeli de
calcul a calităţii sau cantităţii materialului
detonat. A doua ipoteză este testarea unei
arme cu particule de energie ultra-înaltă
asupra scoarţei terestre. A treia ipoteză e
un experiment militar necunoscut. A patra
ipoteză e cea a unui scandal provocat pentru
a masca altceva mult mai grav”, ne-a explicat
Emil Străinu.
„Cele două plăci tectonice care s-au
deplasat, sunt numite crustale de mare
adâncime şi nu le e cunoscut prea bine
mecanismul deplasării. A fost însă un
cataclism asemănător celor care au zguduit
planeta la naşterea formelor de relief.
Cât despre deplasarea axei de rotaţie a Pământului, trebuie spus
că nu e o noutate – în timpul cutremurului din România, în 1977,
seismologii au detectat zdruncinături ale axei asemănătoare. Şi la un
experiment nuclear se văd asemenea perturbaţii. Partea neplăcută
e că sunt de aşteptat replici în diferite zone ale globului, deoarece
Pământul este elastic şi pentru a reveni la echilibru mai trebuie să
se mişte”, a declarat Harald Alexandrescu, directorul Observatorului
Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din Bucureşti.
surse:

1.http:// haarp.alaska.edu
2. http:// en.wikipedia.org
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„Tehnologia va pune la
dispoziţia conducătorilor
lumii anumite tehnici
pentru declanşarea unui
război secret... Tehnici de
modificare a vremii vor
putea fi folosite pentru
a produce îndelungi
perioade de secetă sau
furtuni puternice”.
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Să vindecăm cancerul dinspre
interior spre exterior

MEDICINĂ

„Remediul pentru cancer nu va fi găsit sub
microscop, ci pe farfurie”- Paul Stitt, M.D.
de Monahia Teofana
Cauzele răspândirii
cancerului	

Dacă privim la motivaţiile
oficiale pentru care cancerul se
răspândeşte, observăm că ne sunt
oferite câteva argumente majore.
Ni se spune că devenim mai
bătrâni, deci cancerul este
inevitabil să apară. Statistica
oficială arată că trăim cu 20
de ani mai mult decât trăiau
oamenii în anul 1900. Dar
această statistică este greşită
pentru că include mortalitatea
infantilă care era foarte ridicată
prin anul 1900, aducând media
de vârstă mult mai jos. Pentru a
facilita înţelegerea, să luăm următorul exemplu: dacă din doi oameni,
unul trăieşte 90 de ani iar celălalt 70, media de viaţă este 80. Dacă
însă unul trăieşte 90 iar celălalt doar 1 an, media de viaţă pentru
aceştia doi este 45,5. În calcularea acestei din urmă medii a fost
inclusă mortalitatea infantilă. Modul corect de a calcula media de
viaţă ar fi să privim la cei ce au trăit cel puţin 65 de ani atât în 1900
cât şi astăzi. Statisticile ne arată că media de viaţă calculată în rândul
celor care au trăit cel puţin 65 ani a fost de 77 ani în 1900 şi de 83 de
ani în 2000, iar media de viaţă calculată în rândul celor care au trăit
cel puţin 85 ani a fost de 89 de ani în 1900 şi de 91 de ani în 2001.
Se pare că nu trăim chiar atât de mult comparativ cu cei din 1900.

Însă pe atunci foarte puţini omeni mureau de cancer.
Privind la una din cele mai longevive populaţii din lume, Okinawa,
se observă cum cancerele la ei sunt extrem de rare comparativ cu noi.
Dar dacă locuitori din Okinawa migrează în SUA şi adoptă dieta
şi stilul de viaţă al americanilor, capătă aceleaşi rate ale cancerului
precum aceştia. Cu alte cuvinte, îmbătrânirea nu este motivul
pentru explozia cancerului.
Un alt argument vehiculat este că mediul ambiental
este cancerigen. Dar nici asta nu este adevărat (n. r. în
totalitate). Incidenţa mică a cancerelor în Okinawa,
de exemplu, nu poate fi explicată prin lipsa poluării
pentru că Okinawa este foarte industrializată şi poluată.
Poluarea mediului poate duce, într-o anumită măsură,
la cancer. „Suntem atât de contaminaţi, că dacă am fi
canibali, carnea noastră ar fi interzisă.”, spune PaulaBaillie Hamilton, M.D. Însă doar 5% din cancere sunt
produse prin poluare.
O altă sursă cancerigenă o reprezintă iradierea
medicală. Un expert, John W. Gofman M.D., a estimat
că 75% din incidenţa anuală a cancerului de sân este
cauzată de iradierea medicală. Deşi mamogramele
şi alte surse de iradiere contribuie şi ele la apariţia
cancerului de sân, nu sunt însă principala sursă. De ce?
Explozia cancerului de sân s-a produs cu mult înainte de
răspândirea întinsă a mamogramelor.
Alţi oameni aruncă vina pe genetică. Dar genetica este
implicată în doar 2% din cancere. Cu excepţia acestui
mic procent, ceea ce marea majoritate moşteneşte din partea familiei
sunt obiceiurile rele, nu „genele rele”. Thomas Lodi, M.D. spune:
„Sunt italian. În familia mea au existat accidente vasculare cerebrale,
infarcte, colesterol ridicat. Familia mea mânca paste făinoase, pâine,
salamuri, carne”. Eşti, fie condamnat de genele rele, fie salvat de genele
bune. Poţi avea gene rele, dar nu înseamnă că se vor activa, pentru că
majoritatea genelor rele nu sunt active decât dacă apar condiţiile în
organism. Când aceasta se întâmplă, genele rele se trezesc şi încep să
facă probleme. Multe din aceste treziri se datorează dietei şi stilului
de viaţă.
John A. McDougall, M.D., doctor al „Centrului medical şi de sănătate
McDougall” susţine că: „Există o predispoziţie genetică pentru toate
bolile, dar dacă nu se solicită genele prin obiceiuri nesănătoase, nu
faci cancer”. De exemplu: unii fac cancer pulmonar dacă fumează; în
altă familie care fumează fac emfizem. Le-au făcut datorită geneticii?
Bineînţeles că nu, ci din cauza acestui stupid obicei al fumatului.
Acelaşi lucru este cu cancerul, bolile de inimă, diabetul. Da, e
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De ce japonezii au cel
mai mare consum de
ţigări pe cap de locuitor
din lume, şi totuşi au
cea mai mică incidenţă
a cancerului de plămân?
De ce fumatul a scăzut
mult în SUA, însă
cancerul pulmonar, nu?
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Dintre cei care au
fost hrăniţi cu dietă
conţinând 5% proteine
animale, niciunul nu a
dezvoltat cancer. A fost
un scor de 100-0: Toate
animalele hrănite cu nivel
mare de proteină animală
au dezvoltat cancer, în
schimb nu s-a îmbolnăvit
niciunul din animalele
hrănite cu nivel scăzut
de proteină. Concluzia:
cancerul poate fi pornit
sau oprit prin variaţia
nivelului de proteină
animală din dietă.
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posibil să ai anumite vulnerabilităţi datorită genelor, iar dacă fumezi,
consumi alcool sau alimente nepotrivite, acea predispoziţie genetică
se poate exprima. Dar dacă nu faci asta, nu vei şti niciodată că ai avut
o predispoziţie pentru cancer de prostată, de colon sau pentru diabet.
Nu vei şti pentru că aceste afecţiuni nu apar în populaţii care îşi
bazează dieta pe vegetale. Aşa cum genele rele se trezesc datorită
schimbărilor din corp sau din mediu, poţi să le faci să adoarmă la
loc prin schimbări în dietă şi stil de viaţă.
A fost demonstrat, de exemplu, că femeile
care poartă gena mutantă BRCA1 îşi pot
reduce riscul cancerului de sân până la
67% prin simpla scădere în greutate. De
fapt, există o mulţime de alte căi (prin
dietă şi schimbări în stilul de viaţă) prin
care femeile îşi pot reduce riscul reactivării
genelor nefaste.
Thomas Lodi, M.D. afirmă: „Dacă ai
o predispoziţie genetică, stilul de viaţă
corect va face ca genele să nu se manifeste”.
Referitor la mastectomia preventivă (pentru
a se evita cancerul de sân), el arată că este
total absurd; nu sânii cauzează cancerul, ci
dieta şi stilul de viaţă nesănătos care trezesc
aceste gene! Acelaşi lucru se întâmplă cu
uterul, cu prostata etc.
T. Colin Campbel, Ph.D., Cornell University: „Cu toţii avem câteva
gene pe care nu ni le dorim, fie că ne-am născut cu ele, fie că ele
au fost alterate în timpul vieţii. Aceste gene pot cauza probleme şi
chiar vor aduce probleme, dacă vom continua să le hrănim”. Drumul
de la genă la boală este un lung proces (proteină-enzimă-suport
etc) şi aici trebuie intervenit. Proteinele şi alţi nutrienţi controlează
expresia genelor. Dacă acceptăm ideea că avem cu toţii gene care
ar putea crea probleme, putem în timp să hrănim aceste gene sau
să le ţinem sub control. De ce japonezii au cel mai mare consum
de ţigări pe cap de locuitor din lume, şi totuşi au cea mai mică
incidenţă a cancerului de plămân? De ce fumatul a scăzut mult
în SUA, însă cancerul pulmonar, nu? Bărbaţii fumează acum
doar jumătate comparativ cu 20-30 de ani în urmă. Dacă fumatul
cauzează cancer şi dacă doar jumătate mai fumează, atunci cancerele
pulmonare ar trebui să scadă tot la jumătate, chiar dacă alte cancere
rămân la fel. Dar nu se întâmplă aşa. De ce multe cancere pulmonare
apar la persoane care niciodată nu au fumat? De ce avem acum o
epidemie de cancere de piele, cu toate că petrecem cea mai mare
parte a timpului în interior? De ce cancerul de piele nu era întâlnit

înainte de 1900, când majoritatea timpului era petrecut afară? De ce
cea mai mare incidenţă a melanomului s-a găsit la oameni care petrec
cea mai mare parte a timpului în interior?
Toate aceste fapte sugerează că altceva se petrece cu cancerul, ceva
ce înţelegerea medicală actuală nu explică, ba chiar alege în mod
deliberat să ignore. Doar când privim la combinaţia DIETĂ – STIL
DE VIAŢĂ, putem să explicăm aceste contradicţii. Se observă

în timp o creştere a consumului de alimente rafinate şi de origine
animală, alături de o scădere a consumului de alimente vegetale. În
cea mai mare parte a istoriei omenirii, hrana a fost bazată în special
pe vegetale (95%); astăzi vegetalele reprezintă doar 7% din dieta
noastră. Ţările industrializate au întors cu susul în jos modul în care
ne hrănim.
Remediu prin dietă vegetariană. De ce suntem minţiţi că
nu există vindecare?
Alimente Vegetale
Fibre
Antioxidanţi
(Proprietăţi) Antitumorale
Conţinut redus în grăsime
Nu conţin colesterol
Conţinut redus în proteine
Conţinut redus în toxine
Conţinut redus de hormoni

Alimente animale şi rafinate
Nu conţin fibre
Nu conţin antioxidanţi
Nu au proprietăţi antitumorale
Conţinut ridicat în grăsime
Conţinut ridicat în colesterol
Conţinut crescut în proteine
Conţinut crescut în toxine
Conţinut crescut de hormoni

Iată un rezumat al diferenţelor dintre alimentele de origine vegetală şi
cele animale. Dacă ne uităm în tabel, la coloana de alimente vegetale,
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Încă de la începutul
secolului al XX-lea,
medicina alopată
vedea în orice remediu
natural precum dieta,
o ameninţare la adresa
tratamentelor toxice,
dar profitabile. Morris
Shimkin, M.D.,
Directorul Institutului
Naţional de Cancer,
susţine că nu există dietă
care să prevină cancerul
la om şi că tratarea
cancerului doar prin
dietă este de domeniul
empiricului.
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Drumul de la genă la
boală este un lung proces
(proteină-enzimăsuport etc) şi aici trebuie
intervenit. Proteinele şi
alţi nutrienţi controlează
expresia genelor. Dacă
acceptăm ideea că avem
cu toţii gene care ar putea
crea probleme, putem în
timp să hrănim aceste
gene sau să le ţinem
sub control
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fiecare element luptă împotriva cancerului. Produsele animale, pe de
altă parte, promovează cancerul.
„De aceea este vital ca, în loc să respingem aceste dovezi, ar trebui să
investigăm caracterul benefic al acestor tratamente”, afirma Prinţul
Charles de Wales, despre un prieten care s-a vindecat de cancer prin
schimbarea dietei.
Dacă acceptăm uşor ideea că o dietă bogată în vegetale ar preveni
majoritatea cancerelor, cu greu
tate am crede că poţi chiar să
VINDECI cancerul adoptând
o dietă vegetariană. Ar fi util
să reamintim celebrul caz al
lui Nathan Pritikin, prima
persoană care a dovedit că bolile
de inimă pot fi remise printr-o
dietă bazată pe vegetale. La acel
timp, medicina tradiţională
decreta că este pur şi simplu
imposibil. Însă după ce a reuşit
să-şi regreseze propria sa boală
de inimă, Pritikin a fost tratat
20 de ani cu scepticism de către
comunitatea medicală. El a fost dispus ca după moartea sa corpul său
să fie autopsiat şi rezultatele să fie publicate. Într-un jurnal medical
(New England Journal of Medicine, July 4, 1985) s-a arătat că
arterele sale erau curate ca ale unui adolescent. Datorită cercetărilor
Dr. Dean Ornish, Caldwell Esselstyn şi alţii, acum este demonstrat
faptul că regresia bolii de inimă a lui Nathan nu a fost „o remisiune
spontană”, ci urmarea adoptării dietei vegetariene.
În ciuda acestor dovezi copleşitoare, spitalele nu s-au reorientat pe
dietă ca metodă primordială în tratamentul bolilor cardiovasculare.
În schimb, medicina convenţională continuă să trateze simptomele
bolilor cardiovasculare cu stenturi ineficiente, statine şi chirurgie
bypass, toate ocolind de fapt problema.
Un alt exemplu de tratare a simptomelor este cel din diabetul de tip
II. Asociaţia americană de diabet îţi va spune că „nu există remediu al
diabetului” (Marie T. Allen, Director of the Navajo Nation Special
Diabetes Project), cu alte cuvinte nu este medicament care să vindece
diabetul. Această afirmaţie este făcută cu toate că diabetul de tip II
poate fi uşor tratat cu schimbări în dietă şi în stilul de viaţă.
John A. McDougall, M.D., doctor al „Centrului medical şi de sănătate
McDougall” spune: „Nu cred că un om inteligent din comunitatea
ştiinţifică are vreo îndoială că diabetul de tip II este cauzat de dieta
occidentală. Dar ei nu fac următorul pas: schimbarea dietei!” „Vin

aici, urmează programul şi în 24 de ore îşi reduc la jumătate necesarul
de insulină, iar în ziua a 5-a sau a 6-a nu mai au deloc nevoie de
insulină. Contrar a ceea ce spun medicii, poţi să tratezi complet
şi foarte rapid diabetul”. Aceleaşi rezultate le obţine Charlotte
Gerson, Institutul Gerson: „Majoritatea cazurilor se vindecă în 5-7
zile, alte cazuri deosebit de severe iau 2 săptămâni”. Thomas Lodi,
M.D.: „În 5-7 zile cineva cu diabet de tip II, dacă mănâncă alimente
de origine vegetală, neprelucrate termic, nu
mai are nevoie de insulină”.
John A. McDougall, M.D. arată şi el: „Sunt
cu toţii într-o direcţie greşită. Au o foarte
mare industrie a banilor, pe care o menţin
în aceeaşi direcţie greşită: banii îi ţin în
direcţia medicamentelor şi nu în cea a dietei
corecte. Aşa cum companiile farmaceutice
şi firmele de interes au blocat tratarea prin
dietă a bolilor cardiovasculare, diabetului
etc., tot aşa au făcut tot ce le-a stat în
putinţă pentru a descuraja folosirea dietei în
tratarea cancerului. Dieta este asemenea unei
gorile de 360 de kg stând în bucătăria noastră,
responsabilă de cele mai multe dintre bolile
noastre. Şi totuşi medicina convenţională
continuă să ignore prezenţa gorilei”.
Nu este vorba doar de cancer, ci şi afecţiuni
ca lupus eritematos, scleroză multiplă,
Parkinson, schizofrenie, obezitate, diabet, artrite, osteoporoză, inclu
siv orbirea survenită în urma unor astfel de afecţiuni.
Oameni cu scleroză multiplă, care erau slăbiţi, unii neputând nici
măcar să meargă singuri, s-au vindecat complet.
Bolnavi de Parkinson ce tremurau dramatic în prima zi, cam de la
a 10-a zi au devenit stabili ca o stâncă. Bolnavi de lupus, de multe
ori în scaun cu rotile, care nu aveau putere în braţe nici măcar ca
să se hrănească, în 10 zile mergeau. Între cazurile de SIDA - HIV,
unui pacient cu un nivel viral de aproximativ 130 000, în 3 luni de
dietă viremia i-a scăzut la 3300, iar în 9 luni nu se mai putea detecta
virusul în corpul său şi celulele T reveniseră la normal. Ni s-a spus
întotdeauna că SIDA este incurabilă. Dacă este incurabilă, cum
de a dispărut din organism?
Încă de la începutul secolului al XX-lea, medicina alopată vedea
în orice remediu natural precum dieta, o ameninţare la adresa
tratamentelor toxice, dar profitabile. Morris Shimkin, M.D.,
Directorul Institutului Naţional de Cancer, susţine că nu există
dietă care să prevină cancerul la om şi că tratarea cancerului doar
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Trecerea la o dietă
vegetală a stopat
creşterea celulelor
canceroase de prostată
de aproximativ 8 ori,
comparativ cu grupul
control. Supravieţuirea
medie a bolnavilor
de cancer de prostată
este de doar 6 ani în
urma tratamentului
convenţional. Cei care
refuză tratamentul
convenţional şi trec la o
dietă bazată pe vegetale
sunt cu toţii în viaţă după
19 ani!
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direcţie greşită. Au o
foarte mare industrie a
banilor, pe care o menţin
în aceeaşi direcţie greşită:
banii îi ţin în direcţia
medicamentelor şi nu
în cea a dietei corecte.
Aşa cum companiile
farmaceutice şi firmele
de interes au blocat
tratarea prin dietă a
bolilor cardiovasculare,
diabetului etc., tot aşa au
făcut tot ce le-a stat în
putinţă pentru a descuraja
folosirea dietei în tratarea
cancerului.
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prin dietă este de domeniul empiricului. Barrie Cassileth, Ph.D.,
Societatea Americană a Cancerului, afirma în 2007: „Nicio dietă nu
s-a dovedit a trata cancerul”.
Corpul nostru vindecă cancerul în fiecare zi şi diferenţa dintre
prevenţie şi regresie este una de grad, nu de esenţă. În medie, un
om face cam 6 cancere serioase în timpul vieţii, însă, fără să-şi
dea seama, cancerele regresează. Cei cu sistemul imun sănătos
nu conştientizează lupta din corpul
lor, cei cu sistem imun slab, vor afla
de aceste bătălii în spital. Baza unui
sistem imunitar bun este dieta. O
dietă corectă ne permite să regresăm
cancerul în fiecare zi. Medicina
clasică defineşte regresia cancerului ca
„remisiune spontană şi misterioasă”,
cu toate că dacă priveşti la acei oameni
care au avut acea „remisiune spontană”,
aproape toţi au făcut schimbări majore
către o dietă vegetariană. Potrivit
medicinii convenţionale, probabilitatea
unei remisiuni spontane este atât de
mică, încât practic tinde către zero. Şi
totuşi vedem remisiuni ale cancerului
tot timpul în centrele de tratament care
folosesc dieta ca principal factor. Cu alte cuvinte, sunt prea multe
remisiuni în astfel de centre pentru a le numi „spontane”.
Când este confruntată cu dovezi ale vindecării naturale ale cancerului,
majoritatea doctorilor va alege să nege, spunând că a fost un răspuns
întârziat al tratamentului convenţional, iar când nu a existat un
prealabil tratament convenţional, spune că nu a fost diagnosticat
corect. Când cancerul a fost dovedit de chirurgie sau biopsie, vin
cu ultima scuză: „regresie spontană”. Toate acestea, pentru că nu se
potrivesc cu modelul lor de înţelegere şi niciodată nu vor recunoaşte
că dieta are vreo legătură cu regresia cancerului, pentru că nu ştiu
nimic despre cât de puternică poate fi nutriţia.
Dovezi ale oamenilor trataţi de cancer

Explicaţia esenţială din spatele regresiei naturale a cancerului este
DIETA, afirmă John A. McDougall, M.D. Dintre bolnavii de cancer
de pancreas s-au constituit două grupuri: primul nu a făcut schimbări
în dietă şi 99% dintre ei au murit într-un an de zile. Al doilea grup
a consumat moderat alimente de origine vegetală şi 52% au rămas
în viaţă după primul an. După 6 ani, cu cât consumau mai mult
vegetale, cu atât trăiau mai mult. Şi în cazul bolnavilor de cancer de

colon, cu cât consumau mai multe vegetale, cu atât trăiau mai mult.
În 1993, Institutul Naţional de Cancer a publicat rezultatele testelor
unor femei diagnosticate cu cancer de sân. Unei jumătăţi dintre ele
i se ceruse să rămână la dieta tipic occidentală, iar celeilalte jumătăţi
să treacă la o dietă bazată pe vegetale. După 4 ani, aproape 40% din
femeile care au rămas la dieta tipică au avut recidive ale cancerului de
sân. Nicio femeie care a trecut la dietă pe bază de vegetale nu a avut
vreo recidivă. Femeile care au consumat
brioşe din seminţe de in au avut o
scădere a tumorilor de sân, echivalentă
cu cele care au luat medicamentul toxic
Tamoxifen, dar fără efectele adverse.
Femeile care au trecut la o dietă săracă în
grăsimi au avut nivelul estrogenilor scăzut
cu aproximativ 50% în câteva săptămâni.
Femeile cu stadii incipiente ale cancerului
de sân, care au trecut la o dietă moderat
vegetariană combinată cu exerciţii fizice,
au avut un risc al mortalităţii redus la
jumătate.
Schimbarea cu o dietă vegetală a redus
recidivele cu 300% în cancerul de colon
stadiu III.
Trecerea la o dietă vegetală a stopat
creşterea celulelor canceroase de prostată
de aproximativ 8 ori, comparativ cu grupul control.
Supravieţuirea medie a bolnavilor de cancer de prostată este de
doar 6 ani în urma tratamentului convenţional. Cei care refuză
tratamentul convenţional şi trec la o dietă bazată pe vegetale sunt cu
toţii în viaţă după 19 ani!
O femeie cu cancer ovarian a vrut să compare terapia clasică cu
terapia vegetariană tip Gerson (Charlotte Gerson, The Gerson
Institute). Ea a cerut medicilor să furnizeze nume şi adrese ale
foştilor pacienţi trataţi prin terapia clasică. A obţinut 20 de nume de
pacienţi, dintre care 18 muriseră. Apoi a căutat 20 de pacienţi de la
Institutul Gerson, tot în fază terminală; dintre aceştia, 18 trăiau şi
erau bine, şi doar 2 muriseră. Fără nici o intervenţie medicală clasică
sau alternativă, sau alte suplimente, o femeie în stadiul III de cancer
s-a vindecat complet în 6 luni.
Cu alte cuvinte, DIETA bate chirurgia
şi radiochimioterapia

„Cancerul este cel mai frecvent acolo unde predomină stilul de
viaţă carnivor”. Americanii practic se închină proteinei animale,
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Statisticile ne arată că
media de viaţă calculată
în rândul celor care au
trăit cel puţin 65 ani a fost
de 77 ani în 1900 şi de 83
de ani în 2000, iar media
de viaţă calculată în
rândul celor care au trăit
cel puţin 85 ani a fost de
89 de ani în 1900 şi de 91
de ani în 2001.
Se pare că nu trăim chiar
atât de mult comparativ
cu cei din 1900.
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Americanii practic
se închină proteinei
animale, cu toate că este
cea mai cancerigenă
dintre toate. Aceasta
nu este o descoperire
recentă, ci este ceva
ştiut şi ignorat, datorită
obsesiei pentru consumul
de carne.
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cu toate că este cea mai cancerigenă dintre toate. Aceasta nu este
o descoperire recentă, ci este ceva ştiut şi ignorat, datorită obsesiei
pentru consumul de carne. În anii 1960, cercetătorii au crezut că
prin creşterea consumului de proteine animale se va da o mână de
ajutor la vindecarea cancerului (Arch. Path. 85 (1968):133-137).
Ceea ce au găsit a fost exact opusul: în 100% din cazuri, creşterea
consumului de proteine animale a cauzat cancer. În 1980, Dr. Robert
Good a descoperit că şoarecii care aveau
o dietă săracă în proteine dezvoltau mai
puţine cancere, ceea ce a fost confirmat
de studiul dietei scăzute în proteine a
aborigenilor din Australia, cu rate extrem
de mici de cancer. Dr. Collin Campbell,
Ph.D. a confirmat, de asemenea, legătura
dintre cancer şi proteină („Studiul
China”). Precum cercetătorii din India,
a injectat şobolanii cu un cancerigen
puternic, Aflatoxină, care induce cancer
hepatic. Cei care au fost hrăniţi cu o
dietă conţinând 20% proteine animale,
au făcut cancer în procent de 100%.
Dintre cei care au fost hrăniţi cu dietă
conţinând 5% proteine animale, niciunul
nu a dezvoltat cancer. A fost un scor de
100-0: Toate animalele hrănite cu nivel
mare de proteină animală au dezvoltat
cancer, în schimb nu s-a îmbolnăvit
niciunul din animalele hrănite cu nivel
scăzut de proteină. Concluzia: cancerul
poate fi pornit sau oprit prin variaţia
nivelului de proteină animală din dietă.
Dr. Campbell a descoperit, de asemenea,
că principala proteină din lactate, cazeina,
a fost cea mai agresivă promotoare a
cancerului dintre toate proteinele de origine animală.
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Explicaţia esenţială
din spatele regresiei
naturale a cancerului
este DIETA, afirmă
John A. McDougall,
M.D. Dintre bolnavii
de cancer de pancreas
s-au constituit două
grupuri: primul nu a
făcut schimbări în dietă
şi 99% dintre ei au murit
într-un an de zile. Al
doilea grup a consumat
moderat alimente de
origine vegetală şi 52%
au rămas în viaţă după
primul an. După 6 ani, cu
cât consumau mai mult
vegetale, cu atât trăiau
mai mult. Şi în cazul
bolnavilor de cancer de
colon, cu cât consumau
mai multe vegetale, cu
atât trăiau mai mult.
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Întoarcerea raţiunii rătăcite
a Apusului către inima caldă a
Răsăritului Ortodox

VIZITE

Interviu cu Mitropolitul Seraphim de
Ottawa şi Canada
Interviu realizat de Rasofora Neonila, 4 august 2010
Înalt Prea Sfinţite, spuneaţi că
principala suferinţă a Apusului
este că a ajuns să considere valo
ros a trăi numai cu mintea şi
nu cu inima. Pentru că inima
Răsăritului e vie, simţim chemarea
apostolească de a binevesti acestui
Apus bucuria Adevărului.
Dar nu putem vorbi limba
abstracţiunilor lor, singura pe care
o ascultă. Deşi comunicarea între
minte şi inimă, atât între popoare, cât
şi în om, nu se poate face discursiv, dorinţa lor e ca noi să le învăţăm felul
lor de abordare exclusiv cerebrală,
lucru pe care dacă l-am face, am
sacrifica însăşi esenţa a ceea ce devenim prin dreapta credinţă.
Tocmai de aceea e greu, pentru că a merge pe calea lor este moarte.
Ştiu, pentru că am crescut acolo. Multă vreme ne ia să desluşim calea
cea dreaptă. Şi observăm că şi chiar după ce ne-am format, acest
fel de gândire şi de viaţă se infiltrează cumva pe dedesubt şi chiar
dacă are cineva impresia că-şi ascultă inima, realizează că de fapt tot
aceste gânduri conduc. Aşadar dacă ar fi posibil, ar fi important să nu
se guste deloc acea mentalitate. E necesar să înţelegi ceva despre ea,
dar e periculos să faci parte din ea, pentru că pentru asta trebuie să
devii tu însuţi împărţit pe dinăuntru. Limbajul dragostei creştineşti
curate e totuşi înţeles de toată lumea, chiar când nu e acceptat sau
este catalogat ca nebunesc. Ei, şi? Când Mântuitorul era pe pământ

nu-L înţelegeau, dar El a iubit şi iubeşte chiar dacă noi nu-L urmăm
cum se cuvine… la fel li s-a întâmplat şi Apostolilor. Iar acum, că
din fericire s-au tradus şi publicat mai multe din Scrierile Sfinţilor
Părinţi, apusenii pot vedea că în ceea ce credem există Raţiune.
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Poate mai dificil de pătruns decât propriile lor sisteme filosofice raţionale.
Da, dar asta e bine, pentru că aşa le câştigăm respectul, şi poate aşa

se va ivi o deschidere în minţile lor ca inimile să le poată vorbi. Însă
în Vest cuvintele sunt atât de golite şi de ieftine că nu aşteaptă
de la noi să spunem, ci să facem şi mai ales să fim. Aşa este calea
ortodoxă: dacă-L iubim pe Hristos devenim înfăptuitori ai cuvintelor
Lui, fără să fie nevoie să vorbim. Fapta grăieşte.
Cum este monahismul în Canada?
În Canada, fiind o comunitate ortodoxă mai restrânsă, şi aşezămintele
monahiceşti sunt restrânse – câteva obşti de douăzeci şi cinci de
monahii, înfiinţate de cuviosul Părinte Efrem din Arizona. Aceste
mănăstiri, care de altfel atrag mulţi tineri, urmează tipicul athonit al
Părintelui şi în ele se slujeşte exclusiv în greceşte. Altfel este situaţia
în Statele Unite, unde monahismul este bine-înfloritor.
Eu am trăit în State şi pot să spun că din comunitatea americană de
aproximativ 500 de ortodocşi cu care împărtăşeam bucuria Sfintei
Liturghii, mai bine de douăzeci au devenit monahi şi monahii. Proveniţi

Este menit de forţele
întunericului împotriva
noastră, şi cei ce vor
cădea cel mai uşor pradă
sunt creştinii de slabă
credinţă, care nu iau bine
aminte pentru propriul
suflet, cei care nu înţeleg
nimic din nimic.
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din medii din cele mai diverse şi resimţind apăsarea nihilismului asupra
lumii, când tinerii întâlneau Ortodoxia se simţeau atât de Acasă, găseau
atâta sens, că nici nu mai priveau monahismul ca o renunţare, ci ca o regăsire.
Inima le vorbea.

Căutătorii, rebelii, adică cei cu fervoarea nonconformismului faţă de
deşertăciunea lumii mai degrabă sunt atraşi de monahism decât cei
crescuţi după modelul clasicei educaţii greceşti,
de tip mental, care se simt mai acasă în timpul
acesta, trecător.
Da, pentru că acestora din urmă le este
cultivată supunerea faţă de duhul lumii.
Tăcerea este foarte folositoare şi vrednică de
râvnit. Mie însă de multe ori nu mi-e îngăduită,
chiar dacă am căutat-o toată viaţa.
Da, dar dacă vorbiţi cu Pace, se face tăcere în cei
ce ascultă.
Slavă lui Dumnezeu!
Ne cerem iertare că vă primim cu aşa sărăcie.
Hrana care mă bucură e împreună vorbirea.

Însă în Vest cuvintele
sunt atât de golite şi de
ieftine că nu aşteaptă de
la noi să spunem, ci să
facem şi mai ales să fim.
Aşa este calea ortodoxă:
dacă-L iubim pe Hristos
devenim înfăptuitori ai
cuvintelor Lui, fără să fie
nevoie să vorbim.
Fapta grăieşte.

Problema imigrării masive
Mă gândesc la problema imigrării masive care
se petrece cu românii, şi cred că e un semn al
influenţei apusene. Este greu pentru România
să piardă mulţi oameni, dar în acelaşi timp este
un lucru bun pentru Vest. Pentru că cei care rămân feriţi de confuzia
care se abate asupra celor care se ispitesc material, devin apostoli,
aluat bun care dospeşte frământătura creştină, atât a celor care vor să
asculte, cât şi a ortodocşilor care se ispitesc cu uitarea şi moleşeala în
credinţă, stând acolo prea mult. Aşa încât seriozitatea şi credinţa
tare împrospătată de prezenţa românească în lume, este pentru
noi un ajutor şi un folos.
Este o confruntare între două tipuri de bogăţie, şi un prilej pentru apuseni
să se smerească, lucru nou pentru ei şi preţios oriunde.
Mai ales în ziua de azi.
Există câteva mănăstiri româneşti în Statele Unite, care rămân adesea în
lipsă de personal, fiindcă monahii noştri nu prea vor să plece din România.
Când călugărul pleacă din locul de metanie este o mare tulburare
a inimii, aşa încât seriozitatea şi statornicia călugărului sunt

mai folositoare sieşi şi lumii decât lucrarea sa apostolească sau
filantropică. Şi noi în Canada, ne-am dori să ne folosim de prezenţa
monahilor români, dar când ei refuză să vină, eu mă bucur pentru
că ştiu că lucrarea lor este mai puternică dacă se roagă netulburaţi
pentru noi, decât dacă se tulbură să ne fie alături şi în trup. Am
prefera să trimitem noi aici pentru ucenicie, ca aceia să se întoarcă de
aici formaţi de tradiţia monahală.

Înalt Prea Sfinţite, foarte multă lume vine la Petru Vodă aşteptând
răspunsuri cât se poate de pragmatice. Mici fiind, nu avem mărinimia şi
puterea Părintelui Justin de a fi simultan şi cu Dumnezeu în comuniune,
şi cu grijile oamenilor, ca să dăm răspuns, mai ales acum că problema
microcipurilor a devenit importantă şi practic, şi duhovniceşte. Dacă
răspundem prin cuvintele Sfinţilor, de multe ori oamenii rămân străini
limbajului dogmatic care li se pare prea abstract pentru a putea fi împlinit
în viaţa lor…
Asta ca urmare a educaţiei comuniste…
…Da, iar dacă răspundem categoric şi pragmatic, nu-l mai creditează
duhovniceşte. Situaţia e încordată mai ales pentru că percepţia celor
dinafara monahismului este ori una foarte bună sau foarte rea, fără cale
de mijloc. Pentru cei pentru care e bună, un atare răspuns restrânge
liberul lor arbitru, iar pentru cei pentru care e rea, se înverşunează şi mai
mult împotriva oricărei restricţionări a acestuia.
Depinde foarte mult de cât de importantă sau de măruntă este grija
despre care întreabă. Dacă vine cineva să întrebe dacă să cumpere
asta sau cealaltă…
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Limbajul dragostei
creştineşti curate e totuşi
înţeles de toată lumea,
chiar când nu e acceptat
sau este catalogat ca
nebunesc. Ei, şi? Când
Mântuitorul era pe
pământ nu-L înţelegeau,
dar El a iubit şi iubeşte
chiar dacă noi nu-L
urmăm cum se cuvine…
la fel li s-a întâmplat şi
Apostolilor. Iar acum, că
din fericire s-au tradus
şi publicat mai multe
din Scrierile Sfinţilor
Părinţi, apusenii pot
vedea că în ceea ce
credem există Raţiune.

ia
aț
nd
Fu rvu
ht â
ig P
yr tin
op Jus

AT I T U D I N I

C

98

…Vine să întrebe dacă să ia hârtia care-i înlocuieşte numele cu un
număr, prin care poate să cumpere sau nu.
Cu greu ar putea cineva să rămână orb la faptul că trăim vremuri
apocaliptice.
Cred că oamenii acceptă ceea ce fac şi acceptă şi monahii. Aşadar
monahul este şi trebuie să fie un model prin faptă. Oamenii trebuie
să încerce să înfăptuiască singuri Evanghelia prin Hristos Care îi
Cântul bizantin a
înflorit prin legătura
atât de îndelungată cu
Constantinopolul încă
din vremea voievozilor,
şi mai ales de la Sfântul
Ştefan cel Mare, aşadar
este firesc ca matca şi
temelia muzicală să
fie aceasta, iar pentru
Biserica Română nu
există lucru mai potrivit
simţirii credinţei. Dar
iată că ceea ce vă pare
o slăbiciune, intonaţia
actuală locală a cântului
bizantin, combinat cu
pronunţia românească a
vocalelor, fac accesibile
aceste cântări popoarelor
vestice, pentru care
acelaşi cânt interpretat
în maniera Bisericii
Siriene sau Libaneze
ar fi inabordabil acolo
unde Tradiţia abia acum
ajunge la auzul unui
credincios din Vest,
creând astfel pentru el o
apropiere duhovnicească
faţă de cântările Tradiţiei.

luminează în inima şi conştiinţa lor, ei trebuie să se străduiască pentru
aceasta, la fel cum copilaşul la un moment dat este lăsat să înţeleagă
singur cum să facă lucrurile şi ce sunt ele; aceasta este pentru creşterea
sa duhovnicească, privind modelul părintelui. De aceea vin oamenii la
acest locaş de mângâiere şi nădejde: să vadă un exemplu. Dar ei rămân
liberi să facă sau nu ceea ce trebuie. Orice forţare le ştirbeşte propria lor
responsabilizare de maturizare creştină. Apoi, se poate să se întreţină
astfel şi focul unei prejudecăţi în ceea ce priveşte ortodoxia, şi mai ales
monahismul, anume că ar fi un cult, în care omul este îngrădit în toate,
că omul e obligat, fără să se lămurească de ce, să trăiască numai într-un
anume fel, iar ortodoxia este orice dar nu astfel, ci dimpotrivă, Eliberarea!

Cine îşi va lua aceste microcipuri? Să ne gândim! Miliardul şi
jumătate de chinezi!? Cine-i va putea forţa? Miliardul de indieni? Ori
musulmanii? Nicidecum! Şi în mod sigur talibanii nu vor accepta
vreun cip! Cei care sunt deja sclavii sistemului nu au nevoie de cip.
Aşadar, cine rămâne? Creştinii! Este menit de forţele întunericului
împotriva noastră, şi cei ce vor cădea cel mai uşor pradă sunt
creştinii de slabă credinţă, care nu iau bine aminte pentru propriul
suflet, cei care nu înţeleg nimic
din nimic. Cunosc diverse
atitudini faţă de acest subiect şi
pare că nu se va putea ajunge la
o singură opinie, dar în general
ortodocşii se opun sau sunt cel
puţin reticenţi cu privire la el.
Cum să creştem în noi discer
nământul duhovnicesc? Ca să vedem
mai limpede ce duh e în ceva.
Orice este legat de frică, tulburare,
diviziune şi răceală, este de la
diavol. Dacă este vorba de o
manifestare a fricii este foarte
primejdios, fiindcă vine de
dedesubt. Trebuie să căutăm
roadele Duhului Sfânt pe care ni
le spune Sfântul Pavel: dragostea,
bucuria, pacea, îndelunga răbdare,
blândeţea şi celelalte. Unde este
Pacea, este unitatea, căldura şi
armonia, acolo este Domnul. Aşa
putem discerne între Lumină şi
Întuneric, între Bine şi Rău. Altă
metodă este cercetarea inimii: sunt în vreun fel tulburat? Dacă da,
înseamnă că mă îndepărtez de Domnul.
Dacă am pacea unei alegeri luminate de Dumnezeu, de pildă că nu voi
accepta acest cip, dar ştiu că altcineva o va face, mă tulbur pentru acela
ca şi când m-aş teme pentru mine…
Dar atunci este o frică bună, pentru că vine din compasiune. În
acel caz trebuie să te rogi pentru el mult mai mult, ca Dumnezeu
să-l ocrotească de pericolele consecinţelor unei asemenea alegeri.
Dumnezeu va auzi rugăciunile tale, iar dacă în acela există vreo
deschidere cât de mică a inimii, Dumnezeu îl va povăţui aşa cum face
întotdeauna, fără a călca nicidecum libertatea de a alege a oricărui om.
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Cine îşi va lua aceste
microcipuri? Să ne
gândim! Miliardul şi
jumătate de chinezi!?
Cine-i va putea forţa?
Miliardul de indieni? Ori
musulmanii? Nicidecum!
Şi în mod sigur talibanii
nu vor accepta vreun cip!
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Tot despărţirea dintre minte şi inimă care umbreşte discernământul între
Bine şi Rău, aduce şi o despărţire între discernământul între Frumos şi
Urât. Sfânta Tradiţie învaţă că Binele şi Frumosul sunt unite. Observăm
în ultimul veac infiltrându-se în Artele Bisericii Ortodoxe o mulţime de
duhuri ne-sfinte şi principii in-estetice, potrivnice Tradiţiei Sfinţilor.
Faptul că aceste influenţe în muzică (polifonică, armonică, eclectică), în
iconografie (realistă, simbolistă, impresionistă, postmodernistă), sau în
arhitectura bisericilor moderne, care fac
derogări lipsite de har, duc un război de
cucerire a Ortodoxiei prin mijloace care
deşi sunt la vedere şi auzire, par ascunse
oricărei reacţii. Cea mai puternică
artă ortodoxă s-a realizat ca pavăză
mărturisitoare împotriva ereziilor, iar
acum mijloacele artistice însele devin
eretice. Lipsa noastră de reacţie este
dovada unei lipse de discernământ
duhovnicesc care se manifestă şi pe plan
estetic.
Aşa este. Frumosul luptă împotriva
oricărei deformări. În cazul Artei
avem mai multă nădejde pentru că
deschiderea generală este mai mare
pentru a primi lămurirea a ce este
Frumuseţea prin învăţătura Sfinţilor
care prezintă dumnezeiasca Armonie.
Multe din bisericile pe care le vizitam
în tinereţe, pictate atunci în manieră
realistă, au început să fie repictate
după canoanele Artei Neo-Romane
(adică Byzantine). Pentru că atunci
când oamenii încep să înţeleagă ce
este Tradiţia, dacă li se explică, încep
să o iubească. E nevoie aşadar de
dialog, de catehizare.
Influenţaţi de Apus, sute de ani
ruşii au cântat armonizat, sau polifonic, dar iată că, poate prin
rugăciune, încet-încet revin la frumuseţea simplităţii cântului
Znameny (monodic). Dar de pildă georgienilor le este naturală şi
arhitradiţională polifonia.
Multe din icoanele ruseşti, chiar pictate renascentist, sunt făcătoare
de minuni, tocmai pentru că Dumnezeu are puterea de a fi şi de a
lucra chiar şi unde nu ne aşteptăm. Domnul de aceea face ca unele
icoane realiste să izvorască mir, tocmai ca să fim pregătiţi să-L

vedem în orice alege El, indiferent de aşteptările noastre, căci El
este Dătătorul de Viaţă. Domnul poate face şi din aceste lucruri
nedesăvârşite prilejuri pentru minunile Sale.
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Românii au rămas de mii de ani credincioşi Sfintei Tradiţii şi în domeniul
estetic. Problemele au început când în arta ortodoxă românească au
năvălit lucruri străine de inima noastră, şi încă nu găsim justificare, nici
estetic, nici dogmatic pentru polifonizarea, armonizarea
sau uniformizarea cântărilor.
Cântul bizantin a înflorit prin legătura atât de
îndelungată cu Constantinopolul încă din vremea
voievozilor, şi mai ales de la Sfântul Ştefan cel Mare,
aşadar este firesc ca matca şi temelia muzicală să fie
aceasta, iar pentru Biserica Română nu există lucru mai
potrivit simţirii credinţei. Dar iată că ceea ce vă pare o
slăbiciune, intonaţia actuală locală a cântului bizantin,
combinat cu pronunţia românească a vocalelor, fac
accesibile aceste cântări popoarelor vestice, pentru care
acelaşi cânt interpretat în maniera Bisericii Siriene sau
Libaneze ar fi inabordabil acolo unde Tradiţia abia
acum ajunge la auzul unui credincios din Vest, creând
astfel pentru el o apropiere duhovnicească faţă de
cântările Tradiţiei.
Dumnezeu face asta. Când omul cântă cu iubire şi cu
evlavie, ne aflăm în legea Harului.
Aşadar, să înmulţească Dumnezeu dragostea noastră
faţă de toate în care El este proslăvit! Cel mai important
este să ne păstrăm inimile în Hristos şi în credinţa Lui, că până la
urmă aceasta este Biserica Lui, a celor care trăiesc cu Hristos în
inimile lor. Acolo, în inimă, Hristos vă va asculta rugăciunile şi vă va
spune ce aveţi de făcut.
Amin!

Pentru că atunci când
oamenii încep să
înţeleagă ce este Tradiţia,
dacă li se explică, încep
să o iubească. E nevoie
aşadar de dialog, de
catehizare.
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Cum înving creştinii
sărăcia şi foamea

PILDE

Din viața Sfintei Iuliana din Lazarevo

În acele vremuri a venit o mare
foamete peste tot pământul
Rusiei, încât mulţi dintre oa
meni ajungeau să mănânce
carne stricată sau chiar carne
de om şi mulţimi de oameni au
pierit de foame.
În casa fericitei Iuliana erau o
mare lipsă de mâncare şi de cele
necesare, căci grâul pe care-l
semănase nici măcar nu ieşise
din pământ, iar vitele şi caii ei
muriseră. S-a rugat de copiii
şi slujitorii ei să nu se atingă
de nimic din cele ce aparţineau
altora sau erau furate. Iar ea,
având câteva vite, haine şi vase le-a vândut pe toate ca să cumpere
mâncare, i-a hrănit pe slujitori şi a dat şi milostenie din belşug celor
care cereau, căci în sărăcia ei ea nu a renunţat la obişnuita milostenie şi
nici măcar un singur cerşetor nu pleca de la casa ei cu mâna goală. Când
a ajuns la sărăcie lucie, încât nu mai avea nici măcar un bob de grâu în
toată casa, ea nu s-a îngrijorat, ci şi-a pus toată nădejdea în Dumnezeu.
În acea vreme s-a mutat într-un alt sat, Vocinevo, din regiunea
Nijni-Novgorod, unde cea mai apropiată biserică era la două verste
depărtare. Slăbită din cauza vârstei şi a sărăciei, nu mai mergea la
biserică, ci se ruga Domnului acasă, dar era foarte îndurerată din
această cauză. Dar aducându-şi aminte de Sfântul Corneliu, care nu

a fost vătămat fiindcă se ruga acasă, de Iov care stătea pe grămada
de gunoi şi L-a văzut pe Dumnezeu, de cei trei Tineri din cuptor,
de Daniel din groapă, de Iona din chit, de Ieremia care se ruga lui
Dumnezeu din groapă, din aceste pilde fericita Iuliana a căpătat
mângâiere. Dar, când lipsa din casa ei a devenit mult mai mare, i-a
adunat pe toţi slujitorii şi le-a zis: „Vedeţi şi voi că mai e puţin şi
foametea ne va doborî; dacă vreunul dintre voi vrea să rabde cu mine,

foarte bine, dar dacă cineva nu vrea, poate pleca liber, ca să nu moară
de foame pentru mine”. Cei mai ataşaţi au făgăduit să rabde cu ea,
dar alţii au plecat. Le-a dat drumul să plece binecuvântându-i şi
rugându-se pentru ei, fără să arate nici cea mai mică urmă de mânie.
Apoi le-a spus celor rămaşi să adune o plantă numită talpa-gâştii
şi coaja unui anume fel de plop; din acestea le-a spus să facă pâini
din care ea, copiii şi slujitorii s-au hrănit. Prin rugăciunile ei, pâinea
era dulce şi nimeni din casa ei nu s-a îmbolnăvit din cauza foamei.
Cu această pâine ea hrănea săracii şi nu lăsa pe niciun cerşetor să plece
din casa ei fără să-l hrănească, căci în acea vreme erau nenumăraţi
cerşetori. Vecinii îi întrebau: „De ce vă duceţi la casa Iulianei, căci ea
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Vecinii ei, care oricum
aveau destulă pâine, au
trimis la casa ei să ceară
nişte pâine, pe care
după ce au gustat-o au
mărturisit şi ei că este
foarte dulce. Uimiţi fiind,
ziceau între ei: „Slujitorii
ei sunt foarte pricepuţi
la coacerea pâinii”, căci
nu înţeleseseră că pâinea
ei era dulce datorită
rugăciunii. Ar fi putut
să-L roage pe Dumnezeu
să nu-i lase casa să
sărăcească, dar nu s-a
opus voii lui Dumnezeu,
ci a îndurat cu răbdare
şi mulţumire, căci ştia
că prin răbdare aflăm
Împărăţia cerurilor. A
răbdat astfel în sărăcie
vreme de doi ani fără
să se mâhnească sau să
se tulbure; nici nu s-a
văitat, nici a păcătuit cu
cuvântul şi nici n-a luat
numele Domnului în
deşert.
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însăşi moare de foame?”, dar cerşetorii le spuneau că au mers prin
multe sate unde au primit pâine bună, dar nicăieri n-au mâncat o
pâine atât de dulce ca a acestei văduve – căci mulţi nu ştiau cine era
ea. Vecinii ei, care oricum aveau destulă pâine, au trimis la casa ei
să ceară nişte pâine, pe care după ce au gustat-o au mărturisit şi ei
că este foarte dulce. Uimiţi fiind, ziceau între ei: „Slujitorii ei sunt
foarte pricepuţi la coacerea pâinii”, căci nu înţeleseseră că pâinea ei
În casa fericitei Iuliana
erau o mare lipsă de
mâncare şi de cele
necesare, căci grâul pe
care-l semănase nici
măcar nu ieşise din
pământ, iar vitele şi caii
ei muriseră. S-a rugat
de copiii şi slujitorii ei
să nu se atingă de nimic
din cele ce aparţineau
altora sau erau furate.
Iar ea, având câteva
vite, haine şi vase le-a
vândut pe toate ca să
cumpere mâncare, i-a
hrănit pe slujitori şi a
dat şi milostenie din
belşug celor care cereau,
căci în sărăcia ei ea nu
a renunţat la obişnuita
milostenie şi nici măcar
un singur cerşetor nu
pleca de la casa ei cu
mâna goală.

era dulce datorită rugăciunii. Ar fi putut să-L roage pe Dumnezeu
să nu-i lase casa să sărăcească, dar nu s-a opus voii lui Dumnezeu,
ci a îndurat cu răbdare şi mulţumire, căci ştia că prin răbdare aflăm
Împărăţia cerurilor. A răbdat astfel în sărăcie vreme de doi ani fără să
se mâhnească sau să se tulbure; nici nu s-a văitat, nici a păcătuit cu
cuvântul şi nici n-a luat numele Domnului în deşert. Dar nici nu a
cedat sărăciei, ci era mai veselă decât în anii din urmă.

