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... Şi au zis aceia către ele: „De 
ce căutaţi pe Cel viu între cei 
morţi? Nu este aici, ci S-a 
sculat. Aduceţi-vă aminte cum 
v-a vorbit fiind încă în Galileea, 
zicând că Fiul Omului trebuie 
să fie dat în mâinile oamenilor 
păcătoşi şi să fie răstignit, iar a 
treia zi să învieze” (Lc. 24: 5-7).
În noaptea aceasta, iubiţi cre-
din cioşi, toate legile fireşti au 
fost biruite. În noaptea aceasta, 
moartea şi-a pierdut puterea şi 
viaţa a învins. În noaptea aceasta, 
Iisus S-a sculat din mormânt şi niciun om nu mai este în groapă.
Hristos a înviat!
„Unde-ţi este, moarte, boldul, unde-ţi este, iadule, biruinţa?”
Abia ni s-au şters lacrimile pe care, împreună cu Maica Sfântă, le-
am vărsat în săptămâna pătimirii Fiului ei şi, iată, suliţa bucuriei ne 
străpunge inima, înviind Hristos. Am fost copleşiţi de durere şi de 
sentimentul culpabilităţii, trăind zi de zi şi ceas de ceas suferinţele 
Mântuitorului.
Săptămâna aceasta a fost timpul marilor revelaţii. Înainte de 
patimile Sale, Iisus ne-a descoperit tainele eshatologice: sfârşitul 
lumii, învierea morţilor, judecata finală, răsplata şi pedeapsa eternă. 
Săptămâna care a trecut, am fost martorii adâncimilor celor mai 
întunecate ale josniciei umane, participanţi la injustiţie, la trădare şi 

1 Preluat din revista periodică „Buletinul parohiei”, Holy Cross, Romanian Orthodox Church, USA.
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ucidere. Am fost însă participanţi şi la cele mai înalte acte divine: la 
rugăciunea, sacrificiul, lacrimile şi durerea Domnului.
Poate am extins această săptămână a Patimilor în viaţa noastră, şi în 
sens bun, şi în sens rău. Poate am trădat, poate am jurat strâmb, sau de 
slăbiciunea fratelui nostru am râs, poate ne-am spălat pe mâini ca Pilat, 
sau am batjocorit în vreun fel pe Cel care Se răstignea pe cruce pentru noi 
şi I-am scris deasupra capului: „Acesta este Fiul lui Dumnezeu, care S-a 

răstignit pentru păcatele noastre”. Dar, asemeni 
lui Simon din Cirene, siliţi de căinţă, cu fiecare 
mortificare, cu fiecare durere şi renunţare, am 
luat pe umerii noştri crucea lui Iisus.
A fost săptămâna marilor probe, pe care le-
am trecut sau le-am căzut, căci fiinţa noastră 
cea mai adâncă a fost chemată la suprafaţă şi 
a stătut la judecată. Ni s-a pus în faţă focul 
şi apa, moartea şi viaţa. Şi am ales. Dacă 
suntem aici, în Biserică, dacă am răspuns cu 
glas de bucurie: „Adevărat a înviat!”, dacă am 
venit să luăm lumina de la preot, este pentru 
că am ales viaţa şi pentru că am înţeles că 
aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul 
ca să ne luminăm şi să ne veselim într-însa.
A înviat Hristos şi moartea a fost biruită!
A înviat Hristos şi întunericul a fost alungat 
de lumină!
A înviat Hristos şi întristarea noastră S-a 

prefăcut în bucurie!
„Dumnezeu este mort!” a proclamat Nietzsche.
„Dumnezeu a murit!” au strigat marxiştii.
„Dumnezeu este mort!” strigă puternicii zilei simţind că nu mai 
sunt atât de puternici.
Noi însă le strigăm tuturor cu o convingere pe care nimic nu ne-o 
mai poate zdruncina: Dumnezeu a înviat, Dumnezeu este pururea viu, 
veseliţi-vă, noroade!
„Ieri ne-am răstignit împreună cu Tine, Hristoase, azi am ieşit 
împreună cu Tine din moarte, înviind Tu”.
Nu numai cei cu merite sunt astăzi chemaţi la ospăţul domnesc. 
Cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur ne învaţă că toţi sunt poftiţi: 
şi cei care au postit, şi cei care nu au postit; şi cei care au lucrat din 
ceasul al doisprezecelea, ca şi cei care au lucrat din ceasul întâi. Masa 
este gătită pentru fiecare, viţelul a fost înjunghiat. Veseliţi-vă! Astăzi 
toată boala a fost vindecată, căci Cel care S-a născut din Fecioară, 
fără să strice cheile fecioriei, iese din mormânt, fără a strica peceţile 
puse de iudei.

De două mii de ani se 
rosteşte acest adevăr în 

urechile tot mai surde 
ale omenirii înrobite 

de carne, de logică şi de 
tehnicitate. Sfâşiaţi între 

credinţă şi scepticism, 
între robia cărnii şi 

strădania sufletului de a se 
elibera, tentaţi brutal sau 

subtil de lumea aceasta, 
în noaptea Învierii, ochii 

noştri spirituali s-au 
deschis şi au văzut: Un 
înger al Domnului s-a 

pogorât ca un fulger din 
cer şi a ridicat lespedea 

grea a deznădejdii de pe 
inima noastră. 
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Cât de mare este această taină şi câtă consolare aduce ea inimii noastre 
însetate de mister. O inteligenţă umană faustică se străduieşte 
să despoaie lumea de mister, s-o facă liniară şi schematică, s-o 
reducă la un sistem de ecuaţii. Şi, iată, în această noapte, ecuaţia 
umană a morţii S-a spulberat. Nu moartea stăpâneşte lumea, ci 
viaţa. Existenţa nu înseamnă o auto-devorare continuă a vieţii. 
Astăzi moartea a fost înfrântă, pentru că Hristos a înviat. Astăzi, 
când lumea este dominată tot mai mult de tendinţe 
totalitare – şi nu mă refer numai la totalitarismul 
politic, ci şi la cel de idei, este foarte greu pentru 
om să-şi găsească propria identitate, dacă nu este 
ancorat profund în credinţă. Analiza este diabolică: 
ea dezbină; sinteza este divină: ea unifică.
În faţa acestor atacuri distrugătoare împotriva perso-
anei umane, prin violenţă, desfrâu, manipularea conşti-
in ţelor, negarea metafizicului, reducerea la mate rie şi la 
instinct a individului, noi opunem cre din ţa noastră 
nestrămutată că Hristos a înviat. Simplitatea credinţei 
noastre spulberă eşafodajul logic al raţionaliştilor, clădit 
pe vidul negaţiei şi cutremură temeliile pământului; 
dracii se ascund şi îngerii umplu cerul cu prezenţa lor 
copleşitoare.

Hristos a înviat!
Cine ne poate înăbuşi acest strigat de victorie şi de 
bucurie? Cine ne poate opri să propovăduim acest 
adevăr absurd pentru înţelepciunea lumii acesteia, pe 
care Dumnezeu a făcut-o nebunie pentru cei ce pier, dar pentru noi, 
care suntem mântuiţi, ea este puterea lui Dumnezeu?
„Căci dacă Hristos nu a înviat, zadarnică ar fi atunci propovăduirea 
noastră, zadarnică şi credinţa voastră. Ba încă ne dovedim nişte 
martori mincinoşi, pentru că propovăduim că Dumnezeu L-a înviat 
pe Hristos, pe care nu L-a înviat. Dar iată că Hristos a înviat, fiind 
pârga învierii noastre” (1 Cor. 15:14-15).
De două mii de ani se rosteşte acest adevăr în urechile tot mai surde 
ale omenirii înrobite de carne, de logică şi de tehnicitate. Sfâşiaţi 
între credinţă şi scepticism, între robia cărnii şi strădania sufletului 
de a se elibera, tentaţi brutal sau subtil de lumea aceasta, în noaptea 
Învierii, ochii noştri spirituali s-au deschis şi au văzut: Un înger al 
Domnului s-a pogorât ca un fulger din cer şi a ridicat lespedea grea 
a deznădejdii de pe inima noastră. Atunci a izbucnit în noi lumina 
şi am văzut pe Hristos înviat. Ne-am făcut următori apostolilor şi 
ne-am suit în muntele Galileei unde, prin credinţă, L-am văzut pe 
Hristos grăind.

Toţi suntem născuţi 
înainte de vreme, 
lepădaţi pentru păcatele 
noastre, dar, în această 
noapte, învierea lui 
Hristos ne mântuie pe 
toţi. Astăzi, sfâşierea 
sufletului nostru între 
cei doi poli, al credinţei 
şi al scepticismului, este 
anulată, şi integritatea 
spiritului nostru este 
restaurată în Iisus. 
Astăzi, să ne îmbrăţişăm 
unii pe alţii şi să spunem 
„Fraţilor” şi celor ce ne 
urăsc pe noi.
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Toţi suntem născuţi înainte de vreme, lepădaţi pentru păcatele 
noastre, dar, în această noapte, învierea lui Hristos ne mântuie pe 
toţi. Astăzi, sfâşierea sufletului nostru între cei doi poli, al credinţei 
şi al scepticismului, este anulată, şi integritatea spiritului nostru este 
restaurată în Iisus. Astăzi, să ne îmbrăţişăm unii pe alţii şi să spunem 
„Fraţilor” şi celor ce ne urăsc pe noi.
Care filosofie omenească, ce morală propagată de înţelepciunea 

unui om au fost garantate prin învierea 
propovăduitorului lor? Filosofii au tră it 
şi au murit. Fisurile propriilor lor sis-
teme le-au subminat ireversibil în timp. 
Reformatorii sociali au trecut ca mete-
orii, lăsând în urmă doar amintirea 
lor, mai tragică sau mai puţin tragică; 
mora liştii au ieşit din actualitate, încă 
în viaţă fiind.
Iisus rămâne în veac, pentru că este 
Dumnezeu şi noi aşa Îl mărturisim. 
Gândirea lui merge la esenţa ultimă 
a lucrurilor şi El ne descoperă tainele 
dumnezeirii pe care niciun om nu le 
poate cunoaşte. El întemeiază existenţa 
noastră pe credinţă, pe nădejde şi pe 
dragoste. El ne-a făcut cunoscut, fără 
dubiu, că finalitatea vieţii nu este moar-
tea, ci învierea. Ne-a dovedit-o, nu 
nu mai prin cuvânt, ci şi prin propria 
Lui înviere. La această înviere a vieţii 
suntem toţi chemaţi.
Astăzi, Iisus intră prin uşile încuiate la 

Apostoli şi ei nu-L recunosc. Dar astăzi, ei primesc marea misiune 
de a deveni vestitorii Domnului, mărturisitorii învierii Lui înaintea 
întregii lumi, suferind toate bătăile în numele acestui adevăr: 
„Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte 
v-am poruncit vouă; şi iată, Eu sunt cu voi, în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului, Amin”(Mt. 28: 19-20).
Minunate şi tulburătoare cuvinte: Până la sfârşitul veacului. Aşa să fie.
Zadarnic ne zăvorâm sufletele şi încuiem uşa inimii. El intră prin 
uşile încuiate şi glasul Lui răsună dulce în noi: „Pace vouă!” Dacă 
nici astăzi nu ne udăm inima cu lacrimile bucuriei, ni se va usca 
sufletul aşa cum S-a uscat mâna lui Rabi Tarfon.
O legendă veche creştină spune că cel mai mare vrăjmaş al lui Iisus 
nu a fost Ana, nici Caiafa, ci Rabi Tarfon, cel mai învăţat dintre 

Din adâncurile oprimării, 
din catacombele 

speranţei, de pe crucile 
pe care sunt bătute în 

cuie, naţiunile îşi înalţă 
frunţile încoronate cu 

spini.
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rabini, creierul care a organizat din 
umbră procesul şi moartea Domnului. 
În noaptea Învierii, Iisus a intrat în 
odaia lui Tarfon. L-a găsit aplecat 
peste papirusul îngălbenit al Torei şi 
al Talmudului. Iisus i-a spus: „Rabi, 
noaptea aceasta va fi, peste veacuri, 
noaptea bucuriei întregii omeniri. 
Ridică-te, Rabi! Umbra celor vechi a 
trecut. A venit vremea bucuriei!”
Rabi Tarfon s-a ridicat încet. Era 
un învăţat care cunoştea multe. Era 
obişnuit cu duhurile, şi bune, şi rele. 
S-a apropiat de Iisus privindu-L cu o 
ură concentrată ca un pumnal. Când a 
ajuns aproape de El a ridicat mâna să-L 
lovească peste obraz. ŞI S-A USCAT 
MÂNA LUI RABI TARFON!
Sensul spiritual al acestei legende este 
că, ori de câte ori ridicăm mâna să-L 
lovim pe Iisus prin faptele noastre 
rele, sufletul nostru se usucă. Ni se 
usucă rădăcina sfântă, ne tăiem calea 
spre înviere şi-L crucificăm o dată mai 
mult pe Domnul.
Popoarele aşteaptă o înviere, o ridi-
care din mormânt, o resacralizare a 
lumii, prin pătrunderea în suflete a 
cre dinţei nestrămutate în Învierea lui 
Hristos. Din adâncurile oprimării, din 
catacombele speranţei, de pe crucile pe 
care sunt bătute în cuie, naţiunile îşi 
înalţă frunţile încoronate cu spini.
Se cutremură adâncul pământului ves-
tind venirea îngerului care va ridica 
piatra de pe mormântul Domnului, 
după ce acesta va fi ieşit, fără a strica 
pece ţile.
Popoarele care stau în întuneric vor 
vedea lumină mare. Hristos a înviat!
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copILărIA

Sf. Nectarie s-a născut la 1 
octom brie 1846, în oraşul Sili-
vria din nordul Greciei. Se 
trăgea dintr-o familie săracă, 
de oa meni simpli şi cu frica 
lui Dumnezeu. La botez a 
primit numele Anastasie, fi-
ind al 5-lea copil din cei 7. 
Micul Anastasie a crescut într-
un moment istoric anevoios 
pentru provincia sa, care se afla 
sub ocupaţie otomană. Adesea 
îşi amintea cum împreună cu 
bunica sa, de la care a deprins 
primele rugăciuni şi învăţături 
de credinţă, la fiecare apus tră-

geau perdelele la ferestre ca să nu vadă cum turcii făceau prăpăd 
afară. Şi astfel, după ce aprindeau candela, îngenuncheau şi se rugau 
lui Dumnezeu pentru neamul grec ortodox. 
În primii ani de şcoală, Anastasie s-a arătat foarte interesat în 
învăţătură şi mai ales în a deprinde limba greacă veche, dorindu-şi 
cu ardoare să desluşească scrierile Sf. Părinţi şi cărţile de cult. Era 
foarte inteligent şi înzestrat cu o memorie deosebită prin care putea 
să reţină pasaje întregi de predici şi învăţături. 
Ajungând la vârsta de 14 ani, Anastasie avea un singur gând – să-şi 
continue studiile. Deoarece situaţia sărăcăcioasă din familia sa nu-i 
permitea să-şi realizeze acest vis, hotărăşte să plece de lângă căminul 

po
rT
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sfâNTUL NecTArIe De eghINA – 
NecTArUL orToDoxIeI
porTreT
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părintesc înspre marele oraş Constantinopol, unde să-şi poată câştiga 
bani pentru a se întreţine şi pentru a studia. 

orIce ÎNcepUT e greU, copILe! 

În Constantinopol, Anastasie a muncit o bună perioadă de timp, 
din zori şi până-n seară, fără o altă plată înafara porţiei zilnice de 
mâncare. Chiar dacă i se păreau de nesuportat aceste condiţii, tânărul 
Anastasie îşi făcea curaj amintindu-şi de vorbele 
tatălui său: Orice început e greu, copile! 
A fost nevoit să lucreze într-un atelier unde stivuia 
baloţi de tutun, pe care-i punea apoi în lăzi şi cutii. 
A găsit însă o mare alinare în această slujbă, când 
a început să copieze pe hârtiile de ambalat, citate 
din Sf. Scriptură şi din Sf. Părinţi, nădăjduind că 
oamenii, deschizând pachetul, vor citi acele cuvinte 
simple. Făcea aceasta cu mare bucurie seara, pe 
ascuns, când rămânea singur. De când venise 
Anastasie, afacerea patronului său sporise de două 
ori, că abia prididea cu distribuţia. Stăpânul însă 
era un om hain la suflet, întunecat şi nemul ţumit 
de nimic. Într-una din serile geroase de iarnă 
Anastasie, având hainele şi pantofii rupţi, îndrăzni 
să-l roage pe stăpânul său să-i cumpere ceva de 
îmbrăcat. Stăpânul, pe un ton aspru, l-a ameninţat 
că-l dă afară dacă mai are o astfel de îndrăzneală. 
Supărat şi plâns, Anastasie îl visă în acea noapte pe 
Mântuitorul, care-l întreba de ce plânge; dar el nu 
putea să spună niciun cuvânt. 
Trezindu-se dimineaţă, luă hotărât o hârtie şi începu a întocmi o 
scrisoare: Hristoase al meu, m-ai întrebat de ce plâng. Mi s-au rupt 
hainele, mi s-au prăpă dit încălţările de mi-au ieşit degetele afară şi mor 
de frig. Mi-e foarte frig acum iarna. M-am dus aseară la stăpânul meu 
şi m-a alungat. Mi-a spus să scriu acasă alor mei, să-mi trimită ei. 
Hristoase al meu, de atâta amar de vreme muncesc aici, şi n-am trimis 
mai cii mele niciun bănuţ… Acum, ce să mă fac? Cum să o scot la capăt 
fără haine? Tot muncind, s-au rupt. Iartă-mă că Te necăjesc. Mă închin 
Ţie şi Te iubesc eu, robul Tău, ….
A pus scrisoarea într-un plic pe care a scris destinatarul: „Pentru 
Domnul nostru Iisus Hristos, în ceruri”. Din rânduiala lui Dumne-
zeu, scrisoarea a fost deschisă de un om bogat, care i-a trimis tână-
rului haine, mâncare şi bani într-un colet pe care scria cu litere mari: 
„De la Hristos pentru Anastasie”.
Îndată ce stăpânul îl văzu îmbrăcat, cuprins de furie oarbă şi 
bănuindu-l că a furat bani, a început să-l bată nemilos ore în şir, 

A fost nevoit să lucreze 
într-un atelier unde 
stivuia baloţi de tutun, 
pe care-i punea apoi în 
lăzi şi cutii. A găsit însă 
o mare alinare în această 
slujbă, când a început 
să copieze pe hârtiile 
de ambalat, citate din 
Sf. Scriptură şi din Sf. 
Părinţi, nădăjduind că 
oamenii, deschizând 
pachetul, vor citi acele 
cuvinte simple.
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încât dacă nu intervenea unul dintre vecini, Anastasie îşi dădea 
duhul.
Această întâmplare îl determină pe tânărul Anastasie să-şi părăsească 
stăpânul şi să pornească pe alt drum în viaţă. O vreme a muncit în 
prăvălia vecinului, în condiţii mai umane şi mai îngăduitoare, încât 
avea timp să se ocupe de rugăciune şi scrierile sfinte. Mergea des la 
biserica Sf. Tecla din Constantinopol şi aici s-a împrietenit cu primul 

său duhovnic care, văzându-i năzuinţele, l-a sfătuit 
să urmeze calea monahală.

AcTIvITATeA De profesor

Calităţile sale nu puteau să rămână neobservate de 
către cei din jurul său. Astfel, ajunse să fie remarcat 
de conducătorii Şcolii Metocului Sfântului Mor-
mânt, care l-au angajat la scurt timp ca pedagog şi 
dascăl pentru clasele mai mici. Acolo a lucrat până 
la vârsta de 20 de ani. În tot acest timp nu şi-a uitat 
nicio clipă părinţii şi fraţii mai mici, cărora adesea 
le trimitea bani din micul său câştig.
La vârsta de 20 de ani, Anastasie părăseşte Con-
stan  tinopolul şi se retrage în insula Chios. Aici, în 
satul Liti, va fi numit din nou învăţător. În paralel, 
va apro funda studiile sale teologice şi, de multe 
ori va fi rugat să predice în bisericile din satele 
vecine. Cuvântul său teologic era atât de bogat şi 
de atrăgător, încât a devenit foarte iubit de către 
toţi locuitorii insulei Chios. Ducea o viaţă simplă, 
curată, în permanentă rugăciune şi comuniune 

spirituală cu duhovnicul său.
Adeseori mergea la Mănăstirea Nea Moni, unde-i plăcea să cânte la 
strană. Cu timpul, Anastasie a reuşit să-şi aducă în insulă întreaga 
familie şi după ce i-a aranjat pe fiecare la locul lor, Anastasie se hotărăşte, 
la vârsta de 27 de ani, să intre ca frate în Mănăstirea Nea Moni.

căLUgăr şI preoT

Cu nespusă bucurie, fratele Anastasie îndeplinea toate ascultările ce 
îi erau încredinţate, remarcându-se astfel de către stareţ şi duhovnic. 
În data de 7 noiembrie 1876, avea să fie călugărit primind numele 
Lazăr. Câteva luni mai târziu, la 15 ianuarie 1877 a fost hirotonit 
diacon de către mitropolitul de Chios, Grigorie, primind numele 
Nectarie. Părintele Nectarie era din ce în ce mai mult stăpânit de 
iubirea de carte şi dorinţa de a-şi continua studiile teologice. Prin 
rânduiala lui Dumnezeu, Nectarie câştigă simpatia unuia dintre cei 
mai înstăriţi oameni ai locului, Ioan Hiotis Horemis. Cu ajutorul 

Era un iscusit predicator. 
La cursuri elevii se 

îmbulzeau ca să-l 
asculte şi lecţia era ca o 

adevărată sărbătoare. Se 
interesa îndeaproape de 

fiecare elev în parte şi 
rezolva problemele lor 

sufleteşti, dar şi cele din 
familiile lor. 
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acestuia, părintele Nectarie pleacă spre Atena, spre a-şi completa 
mai întâi studiile preuniversitare necesare. 
În 1881 absolvă liceul cu calificative excepţionale. La sfatul prie-
tenului său, Ioan Horemis, Sf. Nectarie ajunge în Alexandria unde-şi 
fina lizează studiile Facultăţii de Teologie. Evlavia cu care săvârşea 
Sfânta Liturghie şi omiliile plăcute, care mişcau inimile credincioşilor, 
au făcut să câştige simpatia patriarhului Sofronie. Acesta îi făcu rost 
de-o bursă pentru a studia la Facultatea de 
Teo logie din Atena, cu condiţia de a se întoarce 
înapoi în Alexandria.
Notele foarte bune pe care le-a primit, încă din 
primul an de facultate, au determinat consiliul 
de conducere al şcolii să îi acorde o bursă de 
merit, pe care o va deţine pană la sfârşitul anilor 
de studii. Cei patru ani de studii au trecut 
repede. Licenţiat în teologie şi consecvent pro-
misiunii pe care o făcuse, ieromonahul Nectarie 
se întorcea în anul 1886, în Alexandria. Bătrâ-
nul Patriarh l-a primit cu căldură şi l-a numit 
îndată în postul de predicator principal, spre 
zidirea duhovnicească a locuitorilor greci ai 
capitalei.
Ca o recunoaştere a calităţilor sale pastorale, 
în acelaşi an a fost hirotonit preot, în vestita 
catedrală a Sfântului Sava. Câteva luni mai 
târziu, va fi înaintat în treapta de arhimandrit 
şi trimis la Cairo, unde va ocupa postul de 
Consilier Patriarhal.

mITropoLIT De peNTApoLIs

Sfântul Nectarie devenise atât de iubit de credincioşi, încât Patriarhul 
Sofronie hotărî să-l hirotonească episcop. Astfel, la 15 ianuarie 1889 
îl va hirotoni episcop şi-l va numi Mitropolit onorific de Pentapolis. 
Va păstra totodată şi funcţia de responsabil cu problemele Patriarhiei 
pentru oraşul Cairo. Toate aceste funcţii nu-l vor împiedica însă, 
să-şi continue activitatea sa pastorală, în cadrul parohiei Sfântului 
Nicolae.
Funcţia de episcop nu l-a împiedicat să-şi continue asceza aspră cu 
care era obişnuit, nici jertfirea şi dăruirea faţă de enoriaşii săi. Acestea 
însă i-au atras invidia confraţilor săi slujitori, iar veninul uneltirilor şi 
defăimărilor lor a ajuns în scurtă vreme să-i molipsească şi pe cei mai 
slabi. Profitând de faptul că Patriarhul Sofronie ajunsese foarte înaintat 
în vârstă şi foarte bolnav, aceştia au început să-i strecoare min ciuni că 
Mitropolitul Nectarie doreşte cu orice preţ să-i ocupe tronul.

Funcţia de episcop nu l-a 
împiedicat să-şi continue 
asceza aspră cu care era 
obişnuit, nici jertfirea şi 
dăruirea faţă de enoriaşii 
săi. Acestea însă i-au 
atras invidia confraţilor 
săi slujitori, iar veninul 
uneltirilor şi defăimărilor 
lor a ajuns în scurtă vreme 
să-i molipsească şi pe cei 
mai slabi.
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Fără să analizeze temeinicia acestor acuzaţii şi fără să-i dea posi-
bilitatea părintelui Nectarie de a se apăra, Patriarhul Sofronie i-a 
trimis o ordonanţă, prin care îl depunea din funcţiile deţinute până 
atunci. Aceasta se întâmpla la 3 mai 1890. I se permitea doar să 
rămână slujitor la altarul Sfântului Nicolae. Pe de o parte, aşa cum 
am amintit, acesta era de altfel, lucrul care-l mulţumea cel mai mult 
sufleteşte pe părintele Nectarie. Avea însă în suflet durerea de a fi 

căzut victima unor acuzaţii mincinoase şi mai ales 
faptul că nu era chemat, ca să se poată apăra în faţa 
Patri arhului.
Se vede însă, că această măsură de pedepsire a 
părintelui Nectarie nu i-a mulţumit pe adversarii 
săi. De aceea, aceştia au continuat acţiunile lor 
de  făi  mătoare, sugerându-i Patriarhului înde păr-
tarea definitivă a Mitropolitului Nectarie din ca-
drul Patriarhiei de Alexandria. Astfel, trei luni 
mai târziu, la 11 iunie 1890, Patriarhul Sofronie îi 
va trimite părintelui Nectarie o scrisoare prin care 
îi po runcea să părăsească Egiptul, dându-i-se în 
schimb cartea canonică de ieşire din Patriarhie, cu 
motivaţia că nu poate suporta clima prea caldă a 
continentului african.
Cuviosul părinte Nectarie a primit aceste lovituri 
nedrepte cu smerenie, fără a înceta nicio clipă să îi 
iubească pe toţi, chiar şi pe vrăjmaşii săi, după învă-
ţătura dumnezeiască a Mântuitorului. Plecarea sa 
însă, din parohia Sfântului Nicolae, avea să producă 
o mare durere in inimile credincioşilor, care îl iubeau 

atât de mult. Zadarnice s-au dovedit însă, toate încercările de a veni 
în apărarea bunului lor păstor. Au trimis scrisori de protest, au făcut 
intervenţii prin toate mijloacele către Patriarhul Sofronie, toate însă, 
fără nici un rezultat.

prIgoNIT ÎN coNTINUAre, şI ÎN grecIA

La începutul lui august 1890, Sfântul Nectarie ajungea din 
nou la Atena. Cu durere în suflet şi cu dor pentru enoriaşii săi, 
Sfântul Nectarie nu deznădăjduieşte şi se supune smerit proniei 
dumnezeieşti, asumându-şi întru-totul această cruce.
Şi într-adevăr, şirul suferinţelor nu avea nicidecum să fie curmat. Cei 
care îl prigoniseră în Egipt voiau să fie siguri că nu va mai exista 
nicio cale de întoarcere pentru el. Ei continuau să trimită săgeţile 
otrăvitoare ale defăimării, căutând să-i creeze o imagine cât mai 
defavorabilă. Şi din păcate, slăbiciunea oamenilor, aşezaţi de multe 
ori în posturi de conducere, de a se lăsa uşor influenţaţi de zvonuri 

Cuviosul părinte 
Nectarie a primit aceste 

lovituri nedrepte cu 
smerenie, fără a înceta 

nicio clipă să îi iubească 
pe toţi, chiar şi pe 

vrăjmaşii săi, după învă-
ţătura dumnezeiască a 

Mântuitorului.
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şi intrigi murdare, s-a dovedit a fi prezentă şi în rândul atenienilor. 
Părintele Nectarie este primit cu chirie în casa unei creştine 
evlavioase din Gargaretta. Neprimind însă nicio slujbă, el nu avea 
bani nici pentru chirie şi nici pentru hrană. Femeia, neînţelegând 
cum un mitropolit poate să ajungă în astfel de situaţie, îl întrebă:
- Cum aţi ajuns aşa fără nimic? Vreau să spun, fără niciun sprijin din 
partea Bisericii. 
- Uneltirea vrăjmaşului, a celui viclean. Vrea 
să-mi biruie răbdarea, să mă silească să mă 
răzvrătesc… Dar slavă Domnului, continuă. 
Hristos, dragă doamnă, dulcele nostru Mân-
tuitor, a doua Persoană a Sfintei Treimi, deşi este 
Atotputernic, are obiceiul de a Se ascunde pe 
Sine. Din prea marea Sa smerenie. Deşi Împă-
rat a toate câte sunt, rămâne smerit şi blând. Nu 
primeşte să Se arate celor ce Îl provoacă, înveş-
mântat în puterea pe care Tatăl I-a dăruit-o, ca 
Unuia ce a biruit moartea. Cu toate acestea, fiţi 
sigură, Se arată celor ce-L caută cu inimă curată, 
celor ce-L cheamă fierbinte.
Aproape în fiecare zi bătea drumurile până la 
Arhiepiscopie, bătea la toate uşile, încercând 
să fie primit ca preot slujitor, dar totul era în 
zadar. Îi vizitase pe toţi membrii sinodului, pe toţi 
mitropoliţii, pe toţi politicienii şi puternicii zilei. 
Ce le cerea? Un loc în cadrul Bisericii şi puţină 
răsplată cât să supravieţuiască. Cu un mic ajutor 
primit din partea fratelui, reuşi să plătească chiria. 
Vlăguit şi dezamăgit, după un an de încercări zadarnice, merse în 
cele din urmă la ministrul Cultelor şi al Educaţiei. La întrebarea 
ministrului ce doreşte, Sfântul Nectarie răspunse: „Ard de dorinţa 
de a sluji Biserica martirică a lui Hristos, de a propovădui Cuvântul 
Său şi de a călăuzi sufletele spre mântuire”. Ministrul îi spuse în faţă 
motivul pentru care nu mai putea ocupa un asemenea post. Astfel că, 
Sfântul Nectarie avea să afle cu uluire că nu mai avea cetăţenie greacă, 
deci nu mai era grec. Dezolat, cu ochii plini de lacrimi, cobora încet 
pe scara ministerului, spunând întru sine: „Din fericire, bine că încă 
mai sunt creştin-ortodox”.  Însă pe când cobora treptele, cineva îi tăie 
calea. Era prietenul lui din Egipt, domnul Melas, un membru influ-
ent în cadrul Guvernului grec. Ascultând uimit povestea părintelui 
Nectarie, se duse înfuriat în biroul ministrului:
- Domnule ministru, strigă, de ce nu l-aţi numit predicator pe Prea-
sfinţitul, de vreme ce are diplomă de doctor în teologie şi ţine de 
Biserica greacă din Chios?

Credincioşii au început 
să-l iubească şi să soarbă 
cuvintele sale. Sfântul 
Nectarie a scris diverse 
cărţi şi broşuri, pe care 
le împărţea gratuit la 
parohii. Ajunsese astfel 
ca să fie recunoscut 
în zonă ca cea mai 
competentă autoritate 
duhovnicească a locului. 
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Imediat ministrul îi puse la dispoziţie un post de predicator în 
judeţul Evvia.
„Viu este Dumnezeu şi viu este sufletul meu, spunea Sfântul Nectarie. 
Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi… Binecuvintează suflete al 
meu pe Domnul…”
În Evvia, Preasfinţitul avea să se confrunte cu nişte enoriaşi 
indiferenţi şi batjocoritori. Dar şi aici ispitele şi umilinţele l-au 

urmărit. Din invidie, preoţii din zonă i-au învăţat pe credincioşi ca 
în momentul în care părintele Nectarie începea să predice, aceştia 
să iasă din biserică. În timp însă, ei au început să simtă bunătatea 
Sfântului şi harul lui Dumnezeu care lucra printr-însul. Credincioşii 
parohiei Sfântul Nicolae din Egipt, auzind despre defăimările aduse 
cuviosului părinte, au trimis îndată câţiva reprezentanţi spre a 
mărturisi nedreptatea ce i se făcuse. Astfel, întregul oraş a putut 
afla adevărul despre martiriul sufletesc prin care trecea părintele 
Nectarie. Credincioşii au început să-l iubească şi să soarbă cuvintele 
sale. Sfântul Nectarie a scris diverse cărţi şi broşuri, pe care le 
împărţea gratuit la parohii. Ajunsese astfel ca să fie recunoscut în 
zonă ca cea mai competentă autoritate duhovnicească a locului. 
Este chemat însă de autorităţile bisericeşti de la Atena, spre a i se 
încredinţa conducerea Seminarului Teologic Rizareion.

DIrecTor AL semINArULUI TeoLogIc rIzAreIoN

Părăsind cu durere enoriaşii din Evvia, Sfântul Nectarie primeşte 
o nouă misiune dificilă: aceea de a schimba concepţia colectivului de 
profesori de teologie, influenţaţi puternic de doctrina şi ideile ilu-
ministe. Metoda sa pedagogică se deosebea fundamental de tot ceea 

La Eghina muncea 
alături de muncitorii 

angajaţi ai mănăstirii, 
de dimineaţă până seară 

şi în scurt timp ridică 
mănăstirea, în care se 
adunaseră deja 20 de 

maici, cărora Sf. Nectarie 
le-a întocmit o frumoasă 

rânduială monahală. 
Se îngrijea însă şi de 

povăţuirea enoriaşilor, 
pentru care şi-a pus 
sufletul său şi a luat 

asupra sa greutăţile şi 
poverile lor. Nenumărate 

minuni, cu precădere 
tămăduiri minunate, 

a săvârşit Sf. Nectarie 
pentru aceşti credincioşi, 

minuni de care s-a dus 
faima în toată Grecia.
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ce profesorii şi elevii cunoscuseră până atunci. Era omul rugă ciunii, 
nu vorbea niciodată aspru cu nimeni. Unul dintre elevi îşi aminteşte 
cum odată pentru greşelile şi certurile dintre elevi, părintele Nectarie 
i-a certat cu blândeţe. El i-a mustrat astfel: „N-am să pedepsesc pe 
niciunul dintre voi. Am să mă pedepsesc în schimb pe mine. Timp 
de trei zile voi posti, nu voi mânca nimic şi mă voi ruga, pentru ca 
ura dintre voi să ia sfârşit”. Elevii au rămas înmărmuriţi. Într-adevăr 
Sfântul Nectarie a făcut aşa şi de atunci pu-
ţini au fost aceia care au îndrăznit să-l mai su-
pere cu ceva.
Era un iscusit predicator. La cursuri elevii 
se îmbulzeau ca să-l asculte şi lecţia era ca o 
adevărată sărbătoare. Se interesa îndeaproape 
de fiecare elev în parte şi rezolva problemele 
lor sufleteşti, dar şi cele din familiile lor. Unul 
din elevi, suferind de o gravă depresie, era pe 
punctul de a se sinucide. Sf. Nectarie l-a luat 
cu el în paraclisul şcolii şi au înghenuncheat 
împreună în faţa icoanei Maicii Domnului. 
Rugă ciunea Cuviosului a vibrat în sufletul 
tână rului, alungându-i gândurile negre. Însă 
invi dia vrăjmaşului a făcut ca tânărul să se îm-
bol  năvească grav, încât i se mai dădeau puţi ne 
şanse de supravieţuire. Sfântul Nec tarie s-a 
rugat împreună cu toţi elevii timp de o săp tă-
mână, zilnic, cu privegheri de toată noaptea. 
Elevul s-a însănătoşit ca prin minune.
Sfântul Nectarie era de asemenea foarte milo-
stiv. Săracii şi orfanii îl cunoşteau destul de bine. Aceştia se bucurau 
să primească din partea Sfântului, nu doar ajutor material, ci şi cu vâ-
nt de mântuire. Chiar dacă era Preasfinţit sau director, Sfântul Nec-
tarie adesea se scula cu două ore mai înainte de deşteptarea elevilor 
şi curăţa singur întreaga şcoală, chiar şi toaletele şcolii.
Tot în această perioadă Dumnezeu îl învredniceşte şi de darul 
tămăduirii bolilor şi mulţi dintre fiii săi duhovniceşti au fost 
tămăduiţi în chip minunat.

DUhovNIc ÎN INsULA eghINA

Din ce în ce mai multe ucenice se adunau în jurul cuviosului, tinere 
care doreau să îşi închine viaţa lor Domnului Iisus Hristos, sub 
povăţuirea duhovnicească a blândului lor duhovnic. Fiind şi înaintat 
în vârstă, Părintele intenţiona să iasă la pensie şi să se retragă într-o 
mănăstire, într-un loc liniştit. La îndrumarea Părintelui, tinerele au 
mers să caute un loc potrivit pentru mănăstire şi astfel, după câteva 

Cine poate spune durerea 
şi lacrimile maicilor şi a 
localnicilor care îl iubeau 
pe Sfântul? Însă încă 
de la înmormântare şi 
până acum, Sf. Nectarie 
a săvârşit şi săvâr şeşte 
nenumărate minuni şi 
tămăduiri tru peşti, fiind 
alături de toţi cei ce îi cer 
ajutorul în rugăciuni, şi 
nu numai, ci şi faţă de 
păcătoşii, asupra cărora 
Sfântul veghea ză cu 
dragostea sa.
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luni au găsit în Eghina o mănăstire părăsită. Era în anul 1900, când 
după ce vizitase acel loc, Sf. Nectarie hotărăşte să se stabilească acolo. 
Mai întâi obţine aprobarea autorităților insulei pentru începerea 
lucrărilor de construcţie şi renovare şi apoi aprobarea verbală a 
mitropolitului Teoklitos de Atena.
Cu ajutorul locuitorilor insulei, care au primit vestea cu multă 
bucurie, au reuşit repede să repare una din vechile clădiri. Astfel 

că în toamna anului 1904, primele 
patru călugăriţe, sub îndrumarea mai-
cii Xenia (care era nevăzătoare dar 
lu mi nată la înţelegere, cu duhul), se 
mutară deja acolo. De aici înainte Sf. 
Nectarie avea să se ocupe atât de bunul 
mers al şcolii, cât şi de lucrările de la 
schit şi adesea le povăţuia pe surori 
prin intermediul scrisorilor. Localnicii 
repede l-au îndrăgit pe cuviosul şi la 
una din vizitele sale, îl rugară să facă 
rugăciuni pentru ploaie, deoarece era o 
secetă cumplită de trei ani şi jumătate. 
După ce a slujit Sf. Liturghie acolo şi 
rugăciunile pentru secetă, la câteva ore 
după plecarea Preasfinţitului, a început 
să plouă aşa tare, timp de trei zile şi trei 
nopţi, încât localnicii începură să se 
îngrijoreze pentru inundaţii. De aceea 
au trimis nişte mesageri la sfântul să 
îl roage să facă rugăciuni de încetare 
a ploii, dar cuviosul i-a încredinţat că 
va ploua nici mai mult, nici mai puţin 
decât până când se vor umple bazinele 
golite de secetă ale pământului. 
Ajuns la vârsta de 62 de ani, sfântul se 

hotărăşte să predea conducerea şcolii unuia mai tânăr, astfel că la 7 
februarie 1908, şi-a depus cererea de ieşire la pensie, cerere aprobată 
şi de ministerul educaţiei. Astfel, la sfârşitul lunii aprilie 1908, Sf. 
Nectarie şi-a luat rămas bun de la dragii săi elevi şi de la colegi şi 
profesori şi s-a mutat definitiv în insula Eghina. Aici îşi construise 
o chilie în afara incintei mănăstirii, chilie în care va locui până la 
sfârşitul său pământesc.

DIN NoU AcUzAT şI DefăImAT pe NeDrepT 

La Eghina muncea alături de muncitorii angajaţi ai mănăstirii, de 
dimineaţă până seară şi în scurt timp ridică mănăstirea, în care 
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se adunaseră deja 20 de maici, cărora Sf. Nectarie le-a întocmit o 
frumoasă rânduială monahală. Se îngrijea însă şi de povăţuirea 
enoriaşilor, pentru care şi-a pus sufletul său şi a luat asupra sa 
greutăţile şi poverile lor. Nenumărate minuni, cu precădere tămăduiri 
minunate, a săvârşit Sf. Nectarie pentru aceşti credincioşi, minuni de 
care s-a dus faima în toată Grecia. Acest lucru avea să atragă din nou 
invidia confraţilor săi. În curând se abătu vestea asupra mănăstirii 
că Mitropolitul Teoklitos nu mai recu-
no ştea că ar fi dat binecuvântare pen-
tru construirea acelei mănăstiri şi a în-
chi novierii maicilor de acolo. În zadar 
a încercat Sf. Nectarie să îi potolească 
mânia prin scrisori, în care îi arăta Mitro-
politului cu amănuntul lucrurile petre-
cute în mănăstire cu binecuvântarea sa. 
Însă datorită situaţiei critice din ţară, în 
urma primului război mondial, lucru-
rile au rămas aşa, fără nicio altă dis pută. 
După sfârşitul războiului însă, Mitro-
politul Teoklitos fu schimbat şi episcop 
al Atenei deveni Prea Sfinţitul Meletios. 
Şi pentru că nu erau de ajuns defăimările 
la adresa sfântului, diavolul a mai stârnit 
şi răutatea unei femei din zonă, a cărei 
fiică intrase în mănăstirea Sf. Nectarie. 
Astfel că aceasta a alergat la mitropolit şi 
la autorităţi laice în a se plânge împotriva 
Sf. Nectarie, cum că îi călugărise fiica cu 
de-a sila şi cu multe lacrimi înşelătoare 
îşi cerea fiica înapoi. Acestea şi încă alte 
acuze ale celorlalţi preoţi din insulă, cum 
că Nectarie se îmbogăţise pe seama lor, 
au determinat pe Mitropolit să înceapă 
o anchetă cu privire la situaţia Părintelui Nectarie. În urma anchetei 
însă, Mitropolitul nu găsise nicio dovadă reală a acuzelor ce i se 
aduceau. 
La câteva zile după plecarea Preasfin ţitului însă, o lovitura mult 
mai grea se abătu asupra Cuviosului şi maicilor din Eghina. Un 
anchetator şi doi jandarmi veniră cu forţa să îl ridice pe Sf. Nectarie 
pentru nişte acuze foarte dure – şi anume că ar fi desfrânat cu 
maicile, iar bastarzii avortați i-ar fi aruncat în fântână. După ce 
anchetară fiecare maică, până la cele bătrâne şi bolnave şi cău tară 
pe sub pături pruncii avortaţi, anche tatorul ameninţă că o să vină a 
doua zi cu medicul legist pentru o cercetare mai amănunţită. Trimise 

Tot în această 
perioadă Dumnezeu 
îl învredniceşte şi 
de darul tămăduirii 
bolilor şi mulţi dintre 
fiii săi duhovniceşti au 
fost tămăduiţi în chip 
minunat.
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aşadar şi medicul legist şi mare le fu mirarea când văzură că toate 
maicile erau fecioare. La toate acestea Sf. Nectarie tăcea şi se ruga, 
fără să spună nimic. 
La câteva luni după anchetă, veni în mănăstire soţia anchetatorului, 
disperată că soţul ei se îmbolnăvise grav de o gan grenă atât de puter-
nică încât puţine şan se de trăit i se mai dădeau. Femeia îl ruga cu 
lacrimi pe Cuviosul să îl ierte pe soţul ei pentru nelegiuirile săvârşite. 

Sfântul o încredinţă că l-a iertat încă de pe 
atunci şi că se roagă pentru sănătatea lui, 
dar acesta muri în dureri cumplite pe patul 
spitalului în câteva zile. 

mUTAreA LA DomNUL

De-a lungul acestor necazuri, părintele 
Nectarie se dedica din ce în ce mai mult 
rugăciunii şi vieţii lăuntrice. Maicile măr-
tu risesc cum îl vedeau adesea pe Părin tele 
vorbind cu sfinţii, cu Maica Dom nului şi 
o pace desăvârşită se vedea pe chipul său. 
Părintele nu a uitat însă de turma sa, şi se 
ostenea zi şi noapte la scrie rea unor cuvântări 
catehetice, printre care şi o mo numentală 
lucrare în două vo lu me, un studiu istoric 
despre cauzele schis mei, despre perpetuarea 
acesteia şi ereziile papale. De asemenea, a mai 
tipă rit un „Catehism Ortodox”, „Sinoadele 
Ecu menice ale Bisericii lui Hristos. Studiu 
asu pra sfintelor icoane”, „Cursuri de Morală 
creştină pentru elevii Şcolii Rizareion”, 
„Despre sfintele Taine”, „Hristologia...”, 

„Istoria Evangheliei”, „Studiu istoric despre Cinstita Cruce”, „Despre 
Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică”, de asemenea 
cugetări de o deosebită frumuseţe „Despre pocăinţă şi spovedanie”, 
„Despre nemurirea sufletului şi despre sfintele pomeniri” şi încă alte 
scrieri ce stau drept mângâiere şi învăţătură tuturor ucenicilor lui, de 
ieri şi de azi.
Ajuns la vârsta de 74 de ani, Părintele Nectarie simţea că timpul 
despărţirii sale de cele pământeşti se apropie. Chinuit de o mai veche 
suferinţă trupească, îşi îndeplinea după putere ultimele obligaţii 
liturgice faţă de fiii şi fiicele sale duhovniceşti. Simțind că i se apropie 
sfârşitul, a cerut pe 20 august 1920, să meargă să se închine la icoana 
Maicii Domnului Hrisoleontisas, icoană făcătoare de minuni aflată 
de cealaltă parte a muntelui. Sf. Nectarie a mers pe un măgăruş 
însoțit de două maici şi a petrecut timp de 15 zile în rugăciune alături 

Maicile mărturisesc 
cum îl vedeau adesea 
pe Părintele vorbind 

cu sfinţii, cu Maica 
Domnului şi o pace 

desăvârşită se vedea pe 
chipul său. Părintele nu 
a uitat însă de turma sa, 

şi se ostenea zi şi noapte 
la scrierea unor cuvântări 

catehetice
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de icoana Maicii Domnului. Pe drumul de întoarcere spre mănăstire, 
Sfântul a făcut un popas şi a cerut maicilor să se roage pentru ultima 
dată pentru toţi  locuitorii insulei. Părintele, pătruns de rugăciune, 
a căzut în extaz, iar maicile speriate ca nu mai mişcă, au încercat să 
îl trezească. Îndurerat, părintele le-a mustrat uşor: „Pentru ce te-ai 
temut şi m-ai tulburat de la rugăciune?”
Astfel, după o lungă şi tăcută suferinţă, în seara zilei de 8 noiembrie 
1920, Sf. Nectarie a trecut la Domnul, 
intrând în corturile drepţilor. 
Cine poate spune durerea şi lacrimile 
maicilor şi a localnicilor care îl iubeau pe 
Sfântul? Însă încă de la înmormântare şi 
până acum, Sf. Nectarie a săvârşit şi săvâr-
șește nenumărate minuni şi tămăduiri tru-
peşti, fiind alături de toţi cei ce îi cer aju-
torul în rugăciuni, şi nu numai, ci şi faţă de 
păcătoşii, asupra cărora Sfântul veghea ză 
cu dragostea sa. Pe cât a fost de prigonit în 
viaţă, pe atât este iubit astăzi de creştinii 
de pretutindeni, încât putem spune că Sf. 
Nectarie a devenit cel mai iubit Sfânt al 
zilelor noastre. 
Descoperirea moaștelor sale izvorâtoare de 
mir şi neputrezite, cât şi consemnarea ne-
nu mă ratelor minuni, au făcut ca Sfântul 
Sinod al Greciei să îl canonizeze în data de 
9 noiembrie 1961, alcătuind slujba de po-
menire şi Troparul Cuvio sului ie rarh, atât 
de popular pe buzele tuturor credincioşilor 
de pretutindeni:
Pre cel născut în Silivria și ocrotitorul Eghinei, 
pre cela ce s-a arătat în vremurile din urmă 
prieten adevărat al virtuţii, pre Sfântul Ierarh 
Nectarie să-l cinstim cei credincioşi ca pre un dumnezeiesc slujitor al lui 
Hristos, că izvorăşte bogate vindecări celor ce strigă cu evlavie: Slavă lui 
Hristos, Celui care te-a slăvit! Slavă Celui ce minunat te-a arătat! Slavă 
Celui care lucrează printru tine tuturor tămăduiri! 
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TămăDUIeşTe o boALă 

INcU rAbILă1

Doamna Rina Koustari din 
Statele Unite (803 Monrol 
St. Endicoth N.Y. 13760) ne 
istoriseşte:
În aceste clipe îi mulţumesc şi 
îl slăvesc pe Sfântul Nectarie, 
mai mult decât oricând. El a 
făcut în mica noastră comu-
nitate elin-ortodoxă o minune 
evidentă.
Am auzit vorbindu-se despre 
Sfântul Nectarie încă de când 
aveam trei anişori. Pe atunci, 

mama mea mi-a adus o mică broşură, ce cuprindea viaţa sa şi ulei 
sfinţit de la sfintele sale moaşte.
În vara anului 1966, am vizitat împreună cu soţul meu mănăstirea 
sfântului din Eghina şi ne-am întors adânc impresionaţi. De atunci, 
credinţa noastră şi evlavia către acest sfânt a crescut tot mereu. Îl 
simt ca un protector al casei noastre şi de multe ori îmi apare în vis. 
Iată însă şi una din minunile pe care Sf. Nectarie le-a săvârşit în 
familia noastră:
Una din verişoarele noastre, o cheamă Eugenia Teodoropolos, a 
născut al doilea copil. Încă de la naştere, copilul s-a simţit foarte 
rău. Avea într-una diaree şi nu putea lua deloc în greutate. Practic, 

1 Extras din „Sfântul Nectarie Taumaturgul”, Diac. Dr. Morlova Nicuşor, Editura Egumeniţa, p. 135.
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sfâNTUL NecTArIe –  
mAre TămăDUITor De boLI
 „Iar celor ce vor crede – le-a spus Domnul ucenicilor Săi – le vor urma aceste 
semne: în numele Meu demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi. Şerpi vor lua 
în mână şi chiar ceva dăunător de moarte de vor bea, nu-i va vătăma, peste cei 
bolnavi își vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi” (Mc. 16:17-18).
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nu digera aproape deloc din laptele pe care îl sugea. Doctorul a 
încercat o anumită dietă specială, plus medicamente, dar fără niciun 
rezultat pozitiv.
Pe 29 decembrie 1967, l-au dus la un alt spital şi aici i s-au făcut nişte 
analize mai speciale. Au constatat că suferea de o boală extrem de 
rară. Corpul său conţinea 112º sare, în loc de 22º, cât ar fi fost normal. 
Boala aceasta se numea Cystic-Fi-Brosis, o boală foarte rară, unul la 
10000, calificată ca incurabilă. 
Copilul ar fi urmat să trăiască cel 
mult până la 12 ani şi dacă ar fi 
trăit, ar fi trebuit să urmeze o dietă 
foarte severă, chinuitoare. Viaţa 
părinţilor şi a copi lului ar fi fost 
tragică. 
În aceeaşi zi, mi-a dat verişoara 
noa stră telefon, plângând şi ru gân -
du-mă să mă duc la spital şi să-i 
duc un pic de ulei de la Sfân tul 
Nec tarie, doar, doar i-ar fi aju tat 
Dumnezeu să-şi mai revi nă. 
Mi-a spus şi diagnosticul îngro-
zitor pe care medicii tocmai  i-l 
comunicaseră.
Am alergat îndată la spital. Copilul nu era deloc bine. Vânăt, slab, 
neliniştit, plângea într-una de ţi se rupea inima văzându-l. L-am uns 
îndată pe tot trupuşorul lui plăpând cu uleiul sfinţit şi i-am propus 
verişoarei mele să îl chemăm şi pe părintele Constantin Kombitsin, 
parohul enoriei noastre, pentru a-i citi micuţului Acatistul şi Para-
clisul Sfântului Nectarie. Cu un licăr de speranţă în ochi, a acceptat.
Câteva minute mai târziu a sosit părintele Constantin, aducând 
cu sine şi icoana Sfântului Nectarie, pe care a agăţat-o deasupra 
pătuţului copilaşului. Tot timpul cât s-au citit rugăciunile, copilaşul 
nu a plâns deloc. Stătea atent, parcă ar fi înţeles cuvintele rostite de 
preot. Mama sa se ruga şi ea fierbinte, cu lacrimi. Eu la fel.
În noaptea aceea, copilul a dormit mai bine, iar crampele se 
împuţinaseră. Vreme de patru-cinci zile situaţia s-a îmbunătăţit din 
ce în ce mai mult. Doctorul i-a făcut un nou test pentru descoperirea 
bolii respective şi ne-a spus: «Nu ştiu ce să mai zic. Testul a ieşit de 
data aceasta negativ. Aşa ceva nu mi s-a mai întâmplat niciodată. 
Boala pare să fi dispărut efectiv misterios». Le-a recomandat 
părinţilor să-l ducă pe copil şi într-un alt stat american, la un spital 
specializat în astfel de boli, spre a fi consultat şi acolo. L-au dus într-
adevăr, pe data de 17 ianuarie, dar şi acolo analizele au ieşit foarte 

În noaptea aceea, 
copilul a dormit mai 
bine, iar crampele se 
împuţinaseră. Vreme de 
patru-cinci zile situaţia 
s-a îmbunătăţit din ce în 
ce mai mult. Doctorul 
i-a făcut un nou test 
pentru descoperirea 
bolii respective şi ne-a 
spus: Nu ştiu ce să mai 
zic. Testul a ieşit de data 
aceasta negativ. Aşa ceva 
nu mi s-a mai întâmplat 
niciodată. Boala pare 
să fi dispărut efectiv 
misterios.
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bune. Ştiinţa medicală nu putea să mai dea nicio explicaţie. Era cu 
siguranţă o minune.
Între timp, părintele Constantin a scris maicii stareţe de la mănăstirea 
sfântului din Eghina, să ne trimită orice fel de obiect care aparţinuse 
sfântului, spre a-l păstra cu evlavie în casa lor, spre protejarea familiei 
lor. Peste o săptămână au primit şi acest dar.
Pe copil l-au botezat în ziua de 6 februarie, de Bobotează, şi i-au pus 

numele Teofan. Când a venit 
momentul de a fi împărtăşit, 
copilul, singur, cu mare nerăb-
dare, a deschis guriţa şi s-a 
în tins să primească Sfintele 
Taine.
Acum are şase luni, se joacă, 
mă nâncă şi creşte ca orice copil 
sănă tos. Lăudăm neîncetat pe 
Dumnezeu, care prin mijlo-
cirea Sf. Nectarie, a dăruit 
această bucurie părinţilor săi.

sfâNTUL NecTArIe ÎL vINDecă pe moNAhUL mIhAIL  

De mAI mULTe boLI2

Mă numesc Mihail şi sunt monah, vieţuitor în Mănăstirea Sfântul 
Filip din localitatea Adamclisi, judeţul Constanţa, şi sunt în vârstă de 
douăzeci şi patru de ani. Cu smerenie şi cu drag am să vă scriu câteva 
rânduri despre minunea care s-a petrecut cu mine la Sf. Nectarie, la 
Mănăstirea Radu Vodă, din Bucureşti.
M-am îmbolnăvit de o boală cam grea. De fapt, de mai multe: 
hepatită activă de însoţire, colecist alungit, gastrită cronică, ulcer 
duodenal, stomacul era întors pe dos, aveam reflux gastroesofagian, 
fierea era plină de mâl şi piatră, sufeream de colon iritabil, aveam 
o infecţie puternică în gât de doi ani. Toate aceste boli m-au răpus 
şi nu mai puteam să mănânc, nici să muncesc, îmi afectaseră chiar 
şi pravila de rugăciune pe care o am, că nu mai puteam să stau pe 
picioare. Asta era suferinţa mea de doi ani. 
N-am putut să mă lupt cu boala, însă într-o zi de vineri, când am ieşit 
cu vacile la păscut, la şapte dimineaţa, n-am mai rezistat de dureri şi 
am plecat la cameră să mă întind în pat, ca aşa să îmi treacă durerile, 
dar nu au mai trecut. M-am chinuit aşa până duminică dimineaţa. 
La ora douăsprezece, la amiază, am hotărât să plec la spital, când am 
văzut că mi se umflase tot corpul şi nu mai puteam vorbi de durere. 

2 Preluat din Sfântul Nectarie – Minuni în România, Ediţie îngrijită de Ciprian Voicilă, Editura 
Egumeniţa.

Între timp, părintele 
Constantin a scris maicii 

stareţe de la mănăstirea 
sfântului din Eghina, să 

ne trimită orice fel de 
obiect care aparţinuse 

sfântului, spre a-l păstra 
cu evlavie în casa lor, 

spre protejarea familiei 
lor. Peste o săptămână au 

primit şi acest dar.
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Am mers la biserică, la Părintele Stareţ Dorotei, şi i-am spus ce se 
întâmplă şi el mi-a dat binecuvântarea să plec la spital la Constanţa. 
Mi s-au făcut analize şi mi s-a pus diagnosticul de hepatită. Am 
fost transferat la boli infecţioase pe 22 iulie 2010. Am stat până pe 
3 august la boli infecţioase, unde mi s-au făcut continuu analize, 
că nu ştiau ce boală am. După analize au rezultat şase diagnostice 
diferite, şi, când am auzit, m-am rugat la Sfântul Nectarie şi la Maica 
Domnului ca să scap. După rugăciune 
m-am întins în pat. Deodată am văzut 
deasupra mea pe Sf. Nectarie, cum 
stătea în icoană. Am rămas surprins. 
Nu am luat în seamă, crezând că este 
vrăjmaşul care vrea să mă păcălească, şi 
mi-am văzut de treabă. 
Pe 7 august m-am mutat la spitalul 
CFR Constanţa, doctorii spunându-
mi că nu au ce face cu mine. Acolo mi-
au zis că nu sunt de competenţa lor şi 
m-au trimis la Bucureşti, la Fundeni. 
Am ajuns pe 11 august, într-o mier-
curi dimineaţa. Îmi era foarte rău. Am 
aşteptat împreună cu stareţul şi o creş-
tină, care era din Bucureşti. A venit doc-
toriţa şi m-a preluat pentru analize. Au 
ieşit aceleaşi rezultate, foarte rele, acelaşi 
diagnostic. M-au programat pentru ope-
raţie de fiere şi stomac pentru joi dimi-
neaţa, la ora nouă. 
Pe 11 august m-am dus să mă internez. La internare mi-a zis să intru 
în salonul numărul 220 ca să mă pregătească pentru joi. M-am dus, 
dar nu mai erau locuri. Atunci doctoriţa mi-a zis să merg acasă şi să 
vin joi dimineaţa din nou. Şi am plecat. Pe drum mi-am adus aminte 
de Sf. Nectarie, care mă vizitase miercuri, prin icoană. I-am spus 
creştinei care se ocupa de mine să mă ducă la Sfântul Nectarie, la 
Mănăstirea Radu Vodă, să mă rog la moaştele sfântului. Când am 
ajuns, m-am rugat şi lângă mine am simţit prezenţa Sfântului 
Nectarie. Îmi spunea prin gând că m-am făcut bine şi că nu o să 
mă opereze şi o să plec acasă. 
I-am spus creştinei care se ocupa de mine ce mi s-a întâmplat şi 
am plecat acasă, simţindu-mă foarte rău. Când am ajuns acasă, am 
adormit, urmând ca de dimineaţă să plec la doctor pentru operaţie. 
M-a sunat creştina să mă trezesc. M-am trezit de dimineaţă şi pe 
drum, cum mergeam, am realizat că minunea se întâmplase. Nu mă 
mai durea nimic şi puteam să merg şi mi-a dispărut şi ameţeala şi 

Nu mă mai durea nimic 
şi puteam să merg şi mi-a 
dispărut şi ameţeala şi 
puroiul din gât, pe care 
îl scoteam în fiecare 
dimineaţă, şi i-am spus 
femeii care se ocupa de 
mine că mă simt foarte 
bine şi că nu mai am 
nimic.
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puroiul din gât, pe care îl scoteam în fiecare dimineaţă, şi i-am spus 
femeii care se ocupa de mine că mă simt foarte bine şi că nu mai am 
nimic. 
Am ajuns la spital la Fundeni. M-a văzut doctoriţa şi mi-a zis să 
mă duc la analize, să mă pregătească de operaţie. La ora 10:30 era 
programată operaţia. Când mi-a recoltat sânge mi-au ieşit deodată 
analizele bune. Nu mai aveam nicio boală, eram sănătos deplin. 

Doctoriţa o ţinea pe-a ei, că este o eroare 
de calculator şi mi-a repetat iar analizele. 
La fel, au ieşit bine. Şi m-a întrebat foarte 
mirată, şi totodată speriată, ce am făcut 
de mi-au ieşit analizele bine. Eu i-am spus 
că m-am rugat la Sf. Nectarie şi că el m-a 
făcut bine. Ea m-a întrebat cine este Sf. 
Nectarie. I-am spus că e Sf. Nectarie de 
la Mănăstirea Radu Vodă, din Bucureşti, 
mare făcător de minuni. Mi-a zis că nu mai 
este nevoie de intervenţia chirurgicală, că 
m-am făcut bine şi că o să plec acasă. Ne-
am bucurat enorm şi eu şi persoana care 
mă însoţea la drum. 
Am mers amândoi şi am dat slavă Sf. 
Nectarie că m-a vindecat şi că pot să mă 
rog din nou, să muncesc şi să am grijă 
să îmi fac ascultarea la mănăstire. Cu 
ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-
ne pe noi! Amin. 

vINDecă UN copIL De cANcer3

Iată povestea: În postul Paştelui anu-
lui 2007, într-o vineri, am aflat de boala 
copilului meu, o boală necru ţătoare, care 

la ora actuală bântuie lumea, secerând fără milă bătrâni şi copii, 
anume - cancer Hodkin gr. III. Doctorii i-au dat trei săptămâni de 
viaţă după ce i-au făcut biopsia, dar iată că Bunul Dumnezeu nu a 
vrut acest lucru şi a hotărât altfel, întărindu-mă, înainte de toate, pe 
mine. În momentul când am auzit diagnosticul, în loc să mă prăbuşesc 
în disperare, am spus: „Este o încercare de la Bunul Dumnezeu”.
Apoi am luat drumul bisericii cu copilul de mână, ca să particip 
la taina Sfântului Maslu. Aşa am făcut. Primul Maslu la care am 
participat împreună a fost la biserica Sfântul Antonie cel Mare, 
mare făcător de minuni, unde slujba se ţine marţea. Următorul pas, 

3 Ibidem.

Iar dânsul a răspuns: 
„Numai o minune 

dumnezeiască îl mai 
poate vindeca”. Acest 
cuvânt spus de dânsul 
mi-a dat cea mai mare 

speranţă şi am crezut din 
acea clipă în minuni.
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înainte de a începe tratamentul cu citostatice, a fost să mergem la 
un mare şi dumnezeiesc duhovnic al nostru, al românilor, care încă 
mai este printre noi şi pentru care trebuie să-i mulţumesc Bunului 
Dumnezeu, anume părintele Justin Pârvu, de la Sfânta Mănăstire 
Petru Vodă.
Când am ajuns acolo, pentru a putea lua o binecuvântare de la dânsul, 
l-am întrebat: „Credeţi că băiatul meu se va vindeca?”. Iar dânsul a 

răspuns: „Numai o minune dumnezeiască îl mai poate vindeca”. Acest 
cuvânt spus de dânsul mi-a dat cea mai mare speranţă şi am crezut 
din acea clipă în minuni. Băiatul a început tratamentul, iar eu nu 
am încetat a mă ruga, a merge la sfinte mănăstiri, a trimite acatiste. 
În cele din urmă, s-a întâmplat şi minunea de care mi-a spus 
părintele Justin Pârvu, şi anume: am ajuns cu totul întâmplător şi 
fără nici un ban la Eghina, în Grecia, la Sf. Nectarie, chiar de ziua lui, 
datorită unei prietene care ştia de boala fiului meu. L-am rugat pe 
Sfântul Nectarie, cu lacrimi fierbinţi, să mă ierte dacă am greşit, 
dar să-l vindece pe fiul meu. Iar rugăciunea mi-a fost ascultată.
Acum, după 18 luni, când fiul meu a făcut o nouă analiză pe un 
computer tomograf, boala nu mai există! Şi oare nu este aceasta 
o minune? Ba este, şi din cauza asta doresc să spun lumii întregi: 
„Rugaţi-vă, oameni buni, rugaţi-vă şi iarăşi rugaţi-vă sfinţilor, ei vă 
aud şi vă îndeplinesc cererile”. Drept dovadă, fiul meu este vindecat 
prin puterea sfinţilor lui Dumnezeu şi a sfinţilor pe care încă îi mai 
avem printre noi. Doamne, slavă Ţie şi tuturor sfinţilor Tăi din cer 
şi de pe pământ!
(Elena E. - Azuga, judeţul Prahova) 

 L-am rugat pe Sfântul 
Nectarie, cu lacrimi 
fierbinţi, să mă ierte 
dacă am greşit, dar să-l 
vindece pe fiul meu. Iar 
rugăciunea mi-a fost 
ascultată.
Acum, după 18 luni, când 
fiul meu a făcut o nouă 
analiză pe un computer 
tomograf, boala nu mai 
există! Şi oare nu este 
aceasta o minune? Ba 
este, şi din cauza asta 
doresc să spun lumii 
întregi: „Rugaţi-vă, 
oameni buni, rugaţi-vă şi 
iarăşi rugaţi-vă sfinţilor, 
ei vă aud şi vă îndeplinesc 
cererile”. Drept dovadă, 
fiul meu este vindecat 
prin puterea sfinţilor lui 
Dumnezeu şi a sfinţilor 
pe care încă îi mai avem 
printre noi. Doamne, 
slavă Ţie şi tuturor 
sfinţilor Tăi din cer şi de 
pe pământ!
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Despre erezIILe pApALe1

Sf. Nectarie s-a ocupat de un 
subiect de dispută pentru teo logi, 
anume dacă Apostolul Petru s-a 
dus vreodată la Roma.
Sprijinindu-se pe dovezile seri-
oase aduse, a ajuns la conclu zia că 
Sf. Petru n-a călătorit la Roma. 
Indiferent dacă punctul său de 
vedere con vinge sau nu, Părintele 
a încercat să surpe orgoliul lati-
nilor şi o dată cu acesta şi temeiul 
întâietății pretinse de institu ţia 
papală în întreaga Biserică creş-
tină.

Chiar dacă se va admite într-adevăr faptul că Apostolul Petru este 
întemeietorul Bisericii Romano-catolice, totuşi nu rezultă din nicio 
sursă că aceasta ar deţine primatul puterii, transmis de la un papă 
la altul. Istoria Bisericii grăieşte de la sine că autoritatea supremă 
sunt Sinoadele Ecumenice. Ca să arate cât de neîntemeiate sunt 
pretenţiile latinilor în legătură cu infailibilitatea papei, de Dumnezeu 
purtătorul părinte şi profesor a avut răbdarea de a face o retrospectivă 
istorică, dovedind că numeroşi papi n-au fost deloc fără greşeală, 
de vreme ce unii au căzut pradă ereziilor, iar alţii au dus o viaţă 
scandaloasă, lucru adeverit de nenumărate mărturii. Multă lumină 
revarsă asupra subiectului capitolul „Despre erorile de dogmă ale 
Papilor”, demonstrând fragilitatea dogmei infailibilităţii.

1 Preluat din „Sfântul Nectarie din Eghina, Făcătorul de minuni”, de monahul Teoclit Dionisiatul, 
Editura Sophia.
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ÎNvăţăTUrILe sfâNTULUI 
NecTArIe DIN eghINA Despre 
ereTIcI
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Acest studiu istoric şi remarcabil dedicat cau-
zelor schismei, prin care Părintele desfiinţează 
catolicismul, se sfârşeşte astfel: „Indiferenţa 
Papei a condamnat întreg Răsăritul să sufere 
nenorocirile celei mai crude tiranii şi aceasta 
pentru că Biserica de Răsărit n-a trădat credinţa 
Sinoadelor Ecumenice, deşi toate i le-a conces 
papei. Dumnezeu va să judece cu judecată  drea-
ptă şi va da răsplata Sa în ziua cea mare, Ziua 
de Apoi. Dumnezeu să fie ajutor Neamului şi 
Bisericii”.

sfâNTUL NecTArIe Despre erezIA 

moNofIzITă 

În cartea sa, intitulată „Sinoadele Ecumenice 
ale Bisericii lui Hristos”, Sf. Ierarh Nectarie de 
Pentapolis scrie:
„Importanța și necesitatea celui de-al patrulea 
Sfânt Sinod Ecumenic constă în următoarele: 
1. A condamnat în mod oficial sinodul din Efes 
al lui Dioscor și l-a înlăturat din ansamblul 
Sinoadelor Ecumenice, arătându-le pe acestea 
fără greșeală.
2. A detaliat și a clarificat relația dintre cele două 
firi ale lui Hristos, cârmuind în chip înțelept 
corabia ortodoxiei printre stâncile nestoria-
nismului și monofizismului.
3. A judecat și a condamnat pe Dioscor și pe 
Eutihie și a condamnat erezia lor.
4. A condamnat pe Nestorie și a confirmat 
hotărârile Sfintelor Sinoade Ecumenice care au 
avut loc înainte.
5. A alcătuit Hotărârea Dogmatică prin care a 
pus capăt discuțiilor (controverselor). 
6. A făcut o îndreptare (un act reparatoriu), dând 
dreptate Episcopilor nedreptățiți la sinodul din 
Efes.”2 

Despre proTesTANţI3

„Protestanţii care au părăsit Biserica văzută 
a lui Hristos, pentru a-şi întemeia propriile 

2 Aghiou Nektariou, Ai Oikoumenikai Synodoi tis tou Hristou Ekklisi-
as, Thessaloniki, 1972, p. 139.
3 Extras din „Noi minuni ale Sfântului Nectarie, Sfântul Nectarie de 
Eghina despre Biserică, Editura Bunavestire.

comunităţi de sfinţi, greşesc împotriva cara-
cterului de bază al Bisericii. Ei consideră credinţa 
suficientă pentru mântuire şi interpretează 
opera răscumpărătoare ca pe o teorie teologică 
în stare să îl mântuiască pe cel ce o studiază 
ori o acceptă. Dar Opera de Mântuire nu e o 
simplă teorie teologică, ci un fapt mistic săvârşit 
în Biserica văzută a lui Hristos şi această operă 
oferă credincioşilor mântuirea şi părtăşia 
Duhului Sfânt. (…)
Dacă în fiecare zi ar trebui să ne adoptăm 

părerile unii altora, Biserica Sobornicească 
nu ar fi ceea ce a fost până azi, prin harul lui 
Hristos, având un singur cuget despre credinţă, 
crezând nezdruncinat mereu acelaşi lucru. 
Altfel, ar fi fost dezmembrată de o mulţime 
de erezii, nemaifiind Sfânta Biserică stâlp şi 
temelia adevărului, fără pată şi cusur. Ar fi fost 
a viclenilor şi a ereticilor care, după ce au fost 
învăţaţi de ea, fără pic de ruşine au respins-o. De 
asemenea, credem că mărturia Bisericii nu e mai 
prejos de autoritatea Sfintei Scripturi”.
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Părinte, se abat asupra omenirii 
vremuri mai întunecate – sărăcie, 
cutremure, revolte, războaie, boli 
şi multe înrobiri şi limitări ale 
drepturilor noastre umane – cu 
ce cuget ar trebui să treacă cre-
ştinul prin aceste greutăţi, fără 
ca să deznădăjduiască, fără ca 
să se compromită în vreun fel su-
fleteşte?
Avem nevoie să trăim sen-
timentul dragostei ca să de-
pă şim strâmtorările ce ne îm-
pre soară. Lumea, din cauza 
să ră ciei, a căzut într-o des cu-

rajare ce apasă pe fiecare în parte. Atât de deznădăjduit şi afectat 
este de starea în care se află, încât nici nu mai are timp să discute 
cu vecinul său. Mă gândesc cum era altădată o comuniune deplină 
în comunitatea noastră creştină. Sărbătorile bisericeşti, nunţile, 
botezurile erau un prilej de comuniune şi manifestare a dragostei 
creştine. Păi când era vorba să cununi pe cineva, sau să botezi pe 
cineva – era o sărbătoare pentru întreg satul, nu doar pentru familiile 
respective. De ce se duce creştinul la nuntă? Se duce să se bucure 
alături de cei doi miri, dar şi să dea un mic ajutor financiar noii 
familii, care tocmai se integrează în comunitatea creştină a satului. 
Nunta era astfel un prilej de manifestare a dragostei creştine, prin 
care puteai să contribui, după putinţă, la consolidarea noii familii. La 
fel era şi pentru botezuri, când familiile trimiteau urările şi darurile 

IN
Te

rv
IU

JUgUL ereI eLecTroNIce
româNUL poATe DA TereNUrI, poATe DA 
bogăţIe, AUr şI grâNe, DAr NU ÎşI Dă 
sUfLeTUL cU ATâTA UşUrINţă 
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lor celui nou venit în comunitatea creştină. Noi, copiii, ne furişam 
şi ne uitam pe geamuri, că nu aveam noi voie să intrăm la petrecerea 
adulţilor. Până şi viaţa de petrecere a românului arată această 
bucurie şi solidaritate creştină. Cum se numeau odată astfel de 
petreceri – colăcării. Apăi, colăcăriile nu erau altceva decât colectarea 
darurilor şi colacilor – era un întreg ritual tradiţional, era de fapt un 
schimb de dragoste între creştini. 
Acum însă lucrurile s-au schimbat. 
Astăzi nu mai există potecă spre casa 
vecinului; omul nu mai are timp să 
se gândească la vecinul lui. Sărăcia şi 
grijile l-au împins pe bietul român să 
nu mai vadă casa vecinului. Nu mai 
există o nuntă, un botez, un eveniment 
comun de care să se bucure împreună 
obştea creştină. Dispariţia acestor obi-
ce iuri ale tradiţiei româneşti arată de 
fapt starea critică a vieţii creştine.
Creştinul de mic era învăţat să se de-
prindă cu obiceiurile şi sărbătorile 
creştine. Păi, numai de Paşti cât interes 
era! Îmi amintesc cum trebuia să ne 
pregătim costumele de Paşti. Trebuia să începem cusutul modelelor 
pe costume din pânză de bumbac curat, încă de la începutul Postului. 
Era jos, la baza costumului, o lăţime de 10 centimetri, care trebuia 
cusută şi ornamentată frumos. Apoi erau şi brâiele acestea frumoase, 
în tricolor şi toţi copiii aşteptam să umplem bisericile de Paşti cu 
noile noastre veşminte
Acum a venit schimbarea aceasta de civilizaţie, chipurile mai 
evoluată. Dar să vedem cum ne-a evoluat această civilizaţie? 
L-a dezbrăcat pe bietul om întâi de obiceiurile lui frumoase, i-a luat 
şi haina de serbare şi serbarea la care nici nu mai are timp să ajungă. 
Apoi această civilizaţie l-a despărţit pe om de familia lui, încât 
tânjește soţia după soţul ei plecat prin ţări străine. Se duce bietul 
om să adune ceva hrană pentru copii, prin Italia, Franţa, Canada, 
Germania; şi în Sudul Africii îl găseşti pe bietul român, muncit, 
obosit şi tot distrus de sărăcie. Din păcate am lăsat ca situaţia 
economică să ne influenţeze viaţa creştină şi structura noastră 
sufletească. Este dureros să vezi cât de mult depinde credinţa 
noastră de aspectul material, de bani, încât parcă şi la biserică vin 
din ce în ce mai puţini oameni. Necazurile, în loc să ne aduce în 
biserici, ne îndepărtează? S-a scumpit benzina şi nu se mai duce 
omul la mănăstire sau la biserică. 
Unde este credinţa noastră? Lăsăm să ne-o fure vâltoarea lumii? 

Din păcate am lăsat 
ca situaţia economică 
să ne influenţeze viaţa 
creştină şi structura 
noastră sufletească. Este 
dureros să vezi cât de 
mult depinde credinţa 
noastră de aspectul 
material, de bani, încât 
parcă şi la biserică vin 
din ce în ce mai puţini 
oameni. Necazurile, 
în loc să ne aduce în 
biserici, ne îndepărtează? 
S-a scumpit benzina şi 
nu se mai duce omul la 
mănăstire sau la biserică. 
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Omul are ceva mult mai de preţ decât trupul – sufletul. De ce nu 
dăm valoare sufletului? Să îmbogăţim sufletul şi nu vom mai simţi 
sărăcia trupului. Credinţa poate să facă pâine din cuvântul lui 
Dumnezeu, de ce nu credem aceasta? 
Unitatea creştină, tradiția familiei, cu ierarhia şi armonia ei, păstra 
acest suflu al dragostei creștine care dădea omului bucuria de a 
trăi. De pildă, în cadrul slujbei cununiei, se citeşte o rugăciune în 

care se spune că femeia trebuie 
să fie supusă bărbatului. Ei, bine, 
supusă nu înseamnă un fel de 
robie, ci această supunere venea 
dintr-o înţelegere deplină între 
cei doi soţi. În familie soţia avea 
un cuvânt important de spus; 
hotărârile cele mai importante în 
viaţa de familie nu le lua bărbatul 
singur, ci în sfătuire cu soţia sa. 
Spre deosebire de alte religii apu-
sene care promovează egoismul şi 
in dividualismul, ortodoxia a pro-
movat întotdeauna solida ritatea 
celor tari cu cei slabi, în care cei 
puternici trebuie să îi sprijine 

pe cei slabi. Comunismul a încercat să înăbuşe aceste principii 
ale dragostei creştine, uniformizând indivizii ca la colectiv – toţi 
mâncăm aceeaşi mâncare, toţi bem aceeaşi băutură.

Era noastră ce fel de uniformizare suferă acum, că nu mai putem vorbi 
de comunism?
Acum se încearcă o uniformizare prin tehnică. E aceeaşi Marie cu 
altă pălărie. Toţi să fim la fel, adică nişte numere de data aceasta. Este 
tocmai ce spuneam şi mai înainte – această părută civilizație, după ce 
ne-a dezbrăcat de hainele noastre, ne-a dispersat familiile, ne-a luat 
hrana de la gură, acum încearcă să ne golească şi de suflete. Tehnica 
în sine nu are nimic rău, dar folosirea greşită a ei aduce o mare 
pagubă. Şi cea mai mare pagubă este aceea că Îl alungă pe Dumnezeu 
din lume, din societate. Ce nevoie mai are omul modern de azi de 
Dumnezeu, dacă el are tehnica la îndemână? Această tehnică îi dă 
omului o aşa încredere în puterile lui, încât el se crede alpha şi omega, 
că el poate să comunice şi cu luna şi cu soarele, nu mai are el nevoie 
de Dumnezeu; deasupra omului tehnic nu mai există nimic. Această 
civilizaţie doreşte ca omul să nu mai aibă nevoie de Dumnezeu. Şi nu 
este la fel omul tehnic cu omul socialist? Devierea de la axa dragostei 
îl împinge pe om în ateism.

Şi iată cum se 
descompune viaţa de 

familie şi de naţiune. Ce 
a făcut străinătatea din 

bietul român? Vine şi 
el în ţară, după 4, 5 ani 
de stat în occident cu o 
maşină ultimul răcnet, 

ca să se uite vecinii la el: 
„mai, uite ce maşină a 

adus Grigore! Ai văzut 
măi, Ioane”? Şi ei îi 

văd maşina, dar nu văd 
că ochii îi sunt duşi în 

fundul capului, slab, cu 
nasul ieşit în faţă şi cu 

umerii uscaţi de munca 
nebună, pe care, săracu’, 

a dus-o acolo.
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Păi se spune că progresul nu e o piedică în calea credinţei…
Fără îndoială că nu e o piedică. Civilizaţia şi creştinismul au mers 
mereu mână în mână. Dacă s-ar păstra principiile creştine, ar fi 
cu adevărat progres în civilizație. O societate atee are foarte multe 
goluri, şi de acest lucru şi-au dat seama şi comuniştii şi au schimbat 
tactica. Ei doreau o constrângere şi o izolare a omului, încât să nu ia 
contact cu celelalte civilizaţii, să nu privească în curtea occidentalilor. 
Dar au schimbat tactica şi au început să trimită 
elevii să studieze în străinătate, să înveţe două 
limbi străine. Însă omul a venit nu numai cu 
ştiinţă din străinătate, dar şi cu foarte multe rele 
din lumea aceasta occidentală, vicii pe care au 
început să le cultive în familiile lor. Cel mai mare 
rău împrumutat a fost avortul şi mamele au 
ieşit astfel din făgaşul lor. Mult mai „civilizate”, 
chipurile, au preferat să stea mai mult la televizor, 
la internet, să participe la lumea mondenă şi 
astfel s-a îndepărtat cu totul de rostul şi de 
chemarea femeii. 
Şi iată cum se descompune viaţa de familie şi 
de naţiune. Ce a făcut străinătatea din bietul 
român? Vine şi el în ţară, după 4, 5 ani de stat în 
occident cu o maşină ultimul răcnet, ca să se uite 
vecinii la el: „mai, uite ce maşină a adus Grigore! 
Ai văzut măi, Ioane”? Şi ei îi văd maşina, dar nu 
văd că ochii îi sunt duşi în fundul capului, slab, 
cu nasul ieşit în faţă şi cu umerii uscaţi de munca 
nebună, pe care, săracu’, a dus-o acolo. Dar aici 
în ţară trebuie să pară că e cineva şi se afişează cu maşini străine. 
Dar nu înţeleg sărmanii că acestea nu sunt obiceiuri nobile. Păi, cu 
maşina toţi țiganii se afişează acum, măi. 
Eram la mănăstirea Bistriţa într-una din zile, în chilia mea şi numai 
ce văd în faţa geamului că se deschid trei maşini de lux şi mă gândeam 
eu cine să fie oare. Şi îi primesc pe aceşti oameni care erau şi ei nişte 
ţigani, şi nu vreun primar sau vreo mare vedetă. Maşini şi aur au toţi 
ţiganii, nu asta e civilizaţie. Nu e nimic grav faptul că e ţigan, au şi ei 
suflete ca ale noastre, nu am nimic împotriva lor, încă am văzut ţigani 
cu multă frică de Dumnezeu. Dar e grav faptul că împrumutăm din 
moravurile lor rele, de a ne da în spectacol cu viaţa noastră luxoasă. 
Ţăranul nostru s-a îmbrăcat în blugi, femeia şi-a luat cizmuliţă, 
dar ţiganul nu şi-a schimbat portul, el tot aşa a rămas. Când mă 
uit la cuconiţele noastre de azi, mă minunez de atâta degradare. Nu 
le mai vezi purtând în pântece, cu haine adecvate, ci le vezi ca nişte 
spiriduşi, cu pantalonii strâmţi ca nişte cauciuc, de nu ştiu cum de 

Omul are ceva mult mai 
de preţ decât trupul – 
sufletul. De ce nu dăm 
valoare sufletului? Să 
îmbogăţim sufletul şi nu 
vom mai simţi sărăcia 
trupului. Credinţa 
poate să facă pâine din 
cuvântul lui Dumnezeu, 
de ce nu credem aceasta? 
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îi poate îmbrăca, în toate culorile pestriţe, cu tocuri lungi şi subţiri, 
de parcă sunt nişte libelule care se învârt numai în vârful aripioarelor. 
Dacă românul a luat ceva din Apus, a luat întotdeauna ce era mai rău.
Să vă spun însă ce părere aveau soldaţii germani în război, când au 
venit la noi în ţară. Erau cu totul şi cu totul uimiţi de viața bogată 
şi frumoasă a românului. Pentru că ei ştiau de acasă că românul e 
sărac, că statele balcanice sunt nişte state de nomazi. Aceleaşi lucruri 

li se spunea şi soldaţilor ruşi 
– nişte state care nu au nimic, 
sărace şi aflate sub cucerirea 
lor, lăsate însă în libertate. Ei, 
bine, când au intrat ei în curţile 
românilor, vedeau acolo păsări, 
animale, grâne, hambarele pli-
ne, belşug de fructe şi vinuri 
ale se, bucuria vieţii şi jocurile 
co pi ilor – rămâneau germanii 
ui miţi şi ne întrebau: Dar ale 
cui sunt toate acestea? Pentru că 
nu le venea să creadă că sunt 
ale românilor. Şi ruşii s-au 
înfruptat din plin din bogăţiile 
românilor, pentru că ei nu o 
duceau aşa de bine ca românul, 
însă erau bine îndoctrinaţi de 
Partid că nu mai există nimeni 
pe lumea asta mai bogaţi ca ei. 

Lenin spunea, şi a avut dreptate: „va ţine comunismul în Rusia, 
sănătos aşa cum îl vedeţi, până ce va lua contact rusul cu civilizaţia 
europeană”. 
Când intra rusul în casele ţăranilor simpli, se minuna şi mai tare 
şi întreba: „Aici e colac, colac”? – pentru el colac însemna burghez. 
„Nu, domnule, aici e gospodăria mea” – răspundea ţăranul. „Dar 
vinou, vinou aveţi”? „Avem, hai la beci”. Şi rămânea rusul în beci 
toată noaptea, că mulţi dintre ei se înecau, îmbătaţi în vinul curs din 
butoaiele ţăranilor români. Erau toţi nişte flămânzi, atei şi unii şi 
alţii. Atât socialismul răsăritean cât şi cel apusean era unul si acelaşi 
lucru. Era un banc: un profesor de socialism este întrebat de un 
elev: „Tovarăşe, care este diferenţa dintre socialism şi capitalism”? 
Şi răspunde profesorul: „Mai, socialismul este robirea unuia faţă 
de celălalt, iar capitalismul invers”. Socialismul nu a făcut decât să 
sărăcească masele. „Ce-i al tău e al meu, ce-i al meu e tot al meu” 
– cam aşa era. Dar cât de sărac ar fi omul, dezmăţul şi moravurile 
uşoare tot nu lipsesc.

Semnătura aceasta 
electronică consider 

că este ultimul jug pe 
care acest sistem i-l 

pune omului, ca să nu 
mai mişte deloc, nici în 

dreapta, nici în stânga. Să 
îl ţină pe om legat cât mai 

strâns de ieslea lui, ca un 
animal înlănţuit, care nu 

mâncă decât fânul pe care 
îl primeşte de la stăpân

Copyright Fundația 

Justin Pârvu



31  A T I T U D I N I

Asta este şi rodul educaţiei televizorului…
Televizorul ca televizor, dar mamele, părinţii ce păzesc? Părinţii 
trebuie să orienteze copilul de mic ce să privească la televizor, cu 
toate că mai bine ar fi să se lipsească de tot de el. Dar şi la televizor 
acolo, sunt o sumedenie de posturi, unele cu otravă, altele cu lucruri 
de folos. Nu trebuie lăsat copilul să aleagă ce vrea el. Păi dacă ţi se 
pune în faţă două pâini – una otrăvită şi alta neotrăvită – ce faci, pe 
care o alegi? Televizorul îl tâmpeşte pe copil de 
la început. Ce să mai priceapă el mai târziu?

Părinte, cum vedeţi pericolul societăţii electronice, 
mai ales că acum se introduce în sistemul economic 
semnătura electronică pentru firme, deocamdată, 
prin care se plătesc taxele către stat, urmând ca în 
timp să fie obligatorie pentru fiecare cetăţean?
Semnătura aceasta electronică consider că 
este ultimul jug pe care acest sistem i-l 
pune omului, ca să nu mai mişte deloc, nici în 
dreapta, nici în stânga. Să îl ţină pe om legat cât 
mai strâns de ieslea lui, ca un animal înlănţuit, 
care nu mâncă decât fânul pe care îl primeşte 
de la stăpân. Scopul administraţiei mondiale, 
la ora actuală, nu este altul decât desfiinţarea 
persoanei şi comuniunii dintre oameni. Dacă 
alte sisteme politice au înjugat drepturile 
oamenilor, acest sistem electronic dictatorial, 
va înjuga sufletul, gândirea umană. Pentru 
că ei vor să devenim nişte numere, cum purtam, noi, deţinuţii, să 
desfiinţeze relaţiile interumane şi relaţia omului cu Dumnezeu. 
Este o robotizare a societăţii, din care va dispare uşor, uşor 
omul obişnuit, şi vor rămâne roboţii supravegheaţi de oamenii 
„superiori”, care conduc lumea. Cetăţeanul nostru de azi nu își dă 
seama, în orbirea lui, de situația în care se află, şi de faptul că acceptă 
ca o vită propria-i desfiinţare. Trebuie să stârpim acest sistem 
electronic din faşă şi să facem tot posibilul să nu acceptăm această 
nouă ordine electronică, această civilizaţie virtuală, pe internet. 
Asistăm la declinul omului de la persoană, de la nume, la număr. 
Omul este după chipul lui Dumnezeu şi are în el toate resursele de 
a rămâne în Harul divin şi de a nu pica în această capcană extrem de 
înşelătoare prin care ne vindem libertatea şi dreptul de fi asemenea 
Celui Preaînalt. Omul demn, liber, în integritatea persoanei lui, are 
şi o altă atitudine faţă de nedreptăţile sociale ale unui sistem sau 
altul. De aceea ei preferă oameni tâmpi, pe care să îi prostească uşor. 
Şi încep din copilărie, de altfel, să tâmpească copilul prin televizor, 

Asistăm la declinul 
omului de la persoană, 
de la nume, la număr. 
Omul este după chipul 
lui Dumnezeu şi are 
în el toate resursele 
de a rămâne în Harul 
divin şi de a nu pica în 
această capcană extrem 
de înşelătoare prin care 
ne vindem libertatea şi 
dreptul de fi asemenea 
Celui Preaînalt. 
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apoi prin învăţământ, unde i se administrează o 
materie aleasă de ei, cu noţiunile pe care vor să 
le inoculeze, cenzurând o mare parte din istoria 
popoarelor şi cunoaşterea este astfel influenţată. 
Cunoaştem zicala de pe vremea lui Gheorghiu 
Dej: „Voi nu aveţi voie să gândiţi. Partidul 
gândeşte pentru voi. El vă gospodăreşte şi vă dă 
ceea ce trebuieşte. Noi suntem cei care vă dirijăm 
şi vă dăm pâinea de toate zilele”. 

Îmi amintesc un capitol din Frații Karamazov, 
din care rămâi foarte uimit de anumite 
asemănări de doctrine: Papa era reprezentat 
în roman, grandios, la înălțimea unui balcon, 
cu fastul de rigoare, iar, jos, pe o margine de 
stradă, mergea Mântuitorul Iisus Hristos, de-
abia ducându-şi picioarele de slab şi rănit ce 
era. De la balcon Papa strigă: „Luaţi-l repede şi 
băgaţi-l la puşcărie! El nu-şi mai are rostul, că 
mult ne-a încurcat în administraţia noastră. 
Noi suntem stăpâni, noi dăm pâinea, noi dăm 
dreptatea, noi dăm fericirea poporului”. Iată cum 
este văzut Hristos în concepţia papală, de altfel 
de aici au apărut şi dogmele lor eretice despre 
infailibilitatea papală, Filioque şi alte inovaţii 
de ale lor, pentru a crea un sistem autonom şi 
dictatorial în biserică, până într-acolo încât Îl 
scot pe Dumnezeu din lume. Nu mai există 
Dumnezeu, ci omul, iar omul superior este, 

bineînţeles, Papa. Nu vedeţi şi dumneavoastră 
asemănarea izbitoare între doctrina umanistă, 
nihilistă, papală şi comunistă? 
Şi aşa a rămas omul gol goluţ, în grijile şi păcatele 
lui, dezbrăcat de haina luminoasă a harului lui 
Dumnezeu. Dar el nu mai este nici măcar gol ca 
Adam în rai, ci s-a îmbrăcat cu haina întunecată 
a dumnezeilor mincinoşi de care am pomenit. 
Acum, că urmează să vină papa în România, 
mă întreb oare cu ce scopuri politice mai vine? 
Ca aşa s-a jucat istoria asta până acum, şi s-au 
împărţit neamurile, prin vizite şi conferinţe 
de pace, chipurile. Noi sperăm să rămânem cu 
Ardealul întreg totuşi. Că dacă nu au reuşit 
atâţia papi să îl subjuge, nu o reuşi acesta de azi.

Păi, să nu reuşească ungurii de la noi din ţară. Cum vă 
explicaţi că au atâta putere şi mână liberă într-o ţară 
care niciodată nu a fost a lor, încât își permit să facă 
demonstraţii în pieţe unde îl spânzură pe Avram Iancu?
Au mână liberă, pentru că mafia asta care 
dirijează lumea, formează nişte interese politice. 
Că doar lumea la ora actuală nu este condusă 
decât de guvernul unic mondial şi de acolo se 
dirijează toate guvernele statelor. Noi acuzăm pe 
păpuşelele din guvernul nostru, dar ei, săracii, 
nu prea mai au niciun drept. Ce le spune şeful, 
aceea execută şi ei. Altădată ce dicta Moscova, 
aceea se executa în România. Dar cu românii 
le este mai greu, pentru că românul poate da 
terenuri, poate da bogăţie, aur şi grâne, dar 
nu îşi dă sufletul cu atâta uşurinţă. Aşa cum 
spuneau Horea, Cloşca şi Crişan: „Vă dăm 
holdele noastre, vă dăm braţele noastre, vă dăm 
trupul nostru, dar nu vă dăm credinţa noastră”.  
Iar aceste demonstraţii şovine şi barbare ale lor 
nu sunt decât nişte teste făcute pe poporul român, 
să vadă ei care mai e temperatura naţiunii. Dar la 
cât au vândut politicienii noştri străinilor, românii 
sunt oricum iobagi în pământul ţării lor, numai că 
nu este declarată oficial această realitate. 

Acum, că tot sunt ameninţate mai multe state de 
pericolul războiului, puteți să ne povestiţi cum 
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sărbătoreau românii Învierea în vreme de război?
Da, îmi amintesc un episod teribil şi emoţionant pe când eram preot 
pe front. Perioada anilor 1943 – ’44, ’45 – a fost una din cele mai 
negre perioade din istorie pe care a trăit-o poporul român. De ce asta? 
Pentru că veneau hoardele de la Răsărit. Altădată hoardele acestea 
cotropitoare erau mai blânde, mai puţin sălbatice decât bolşevismul 
rusesc. Îmi amintesc o scenă din primăvara anului 1944, când ne 
aflam în comuna Agapia, unde era 
divizia a IV-a de munte împotriva ar-
matei ruseşti, care întâmpinase aici, 
în munţii Neamţului un real ob stacol 
şi nu mai puteau înainta.
Între Nemţişor şi şoseaua Târgu 
Neamţ, mănăstirea Neamţului era 
ata cată de tunurile ruşilor. Desimea 
şi pâcla asta de pădure au fost foarte 
nefavorabile armatei ruseşti. Noi 
aveam în satul Vânători o divizie 
spe cială de luptători specializaţi pe 
luptele de munte şi pădure. Eu eram 
trimis ca preot în Vânători, unde era 
şi divizia noastră. Ruşii aveau obiectiv de observaţie în clopotniţa 
bisericii din Oglinzi, de unde supravegheau totul cu binoclurile lor. 
Românii noştri au bombardat atunci turla bisericii şi au căzut de 
acolo vreo patru ostaşi ruşi care benoclau. Eu eram singurul preot 
pe toată zona din Târgu Neamţ până în Pipirig, unde trebuia să 
oficiez botezuri, cununii, înmormântări, pentru că preotul din sat şi 
cei dimprejur fugiseră de frică în sudul ţării; aşa au procedat mulţi 
din intelectualii Moldovei şi, ca de obicei, tot omul mai simplu se 
sacrifică, iar elitele intelectuale se corcolesc şi protejează. Eu aveam 
cazarma în comandamentul din Oglinzi şi zilnic aveam de lucru, 
pentru că mă chemau oamenii în sate să le oficiez slujbe. Mai citeam 
câte o rugăciune la ostaşi, le mai dădeam câte o cărticică, tămâie, îi 
mai îmbărbătam pe bieţii ostaşi care majoritatea erau foarte tineri.
Eram în postul Paştelui şi ne apropiam de Paşti. Eu trebuia să 
împărtăşesc armata, care avea peste 1200 de ostaşi. Vine şi 
noaptea de Paşti, trebuia să oficiez slujba Sfintei Liturghii în Biserica 
din Vânători, cu toți aceşti ostaşi şi familiile din satele din zonă. 
Vine slujba Învierii. Ofiţerii toţi formează un cor şi începem slujba, 
după tipicul ei. Ieşim din biserică, pe la 4 jumătate – 5, ne aşezăm 
la mesele pregătite de altfel din ajun şi în mijlocul lor… Justin. Îţi 
poţi imagina prin ce emoţii treceam. I-am împărtăşit pe toți acei 
soldaţi, pentru că oricând putea ataca inamicul. A durat împărtășirea 
o jumătate de zi, iar să golesc potirul, iar să pun vin. Imediat după 

Şi aşa a rămas omul 
gol goluţ, în grijile şi 
păcatele lui, dezbrăcat 
de haina luminoasă a 
harului lui Dumnezeu. 
Dar el nu mai este nici 
măcar gol ca Adam în rai, 
ci s-a îmbrăcat cu haina 
întunecată a dumnezeilor 
mincinoşi de care am 
pomenit. Acum, că 
urmează să vină papa în 
România, mă întreb oare 
cu ce scopuri politice mai 
vine? Ca aşa s-a jucat 
istoria asta până acum, şi 
s-au împărţit neamurile, 
prin vizite şi conferinţe 
de pace, chipurile. 
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slujbă un avion rusesc trecu pe deasupra noastră şi mitraliază; ne-am 
adăpostit prin şanţuri, peste tot, sub copaci, şi m-am aşezat într-un 
şanţ de lângă clopotnița bisericii şi un cartuş de aviaţie a trecut drept 
prin faţa mea. M-am sculat de acolo, am dat slavă lui Dumnezeu, 
am ţinut cartuşul la mine şi aşa am scăpat de primul val. Şi ziua, cum 
ciocnim noi ouăle roşii – se aude un motor de motocicletă. Opreşte, 
vine un soldat direct la general, îi şopteşte ceva la ureche. Se ridică 

deodată şi strigă: „Băieţi, mâna pe arme şi la Creastă! Luaţi cartuşe 
şi vă asiguraţi de atac. Şi aşa i-am luat pe ruşi şi i-am împins până 
dincolo de Moldova. Ei au atacat în zi de Paști că ştiau că românii ţin 
la sărbătorile lor şi se gândeau că suntem nepregătiţi. Când au ajuns 
românii la cazanele ruşilor – dă-i bătaie! Ai noștri s-au oprit din 
atac şi s-au dat la mâncare. Le-am dat ocazie rușilor să se organizeze 
şi să contraatace. Şi astfel ei ne-au împins înapoi spre baza noastră. 
Revenim apoi la bazele noastre şi se stabileşte aici frontul până la 24 
august. Au murit vreo 100 de ostaşi, dar am avut mulţumirea că i-am 
împărtăşit pe toţi. 
La Codrii Paşcanilor când am luat contact cu ruşii, a dat o aşa 
zăpadă cum nu mai fusese demult. Să vezi de Paşti o asemenea 
zăpadă! Şi, retrăgându-ne din Codrii Paşcanilor, cu armată cu tot, cu 
detaşamentul, am înhămat la tunurile de munte, vitele oamenilor ca 
să le poată urni – într-atât era de mare zăpada, mai vedeai pe ici-acolo 
un vârf de par de la garduri sau vreun coş de casă. Această vreme i-a 
imobilizat pentru o vreme pe ruşi, care erau cam depărtaţi de baza 
lor de alimentare şi nu au mai putut înainta. Şi aşa am petrecut noi 
prima şi a doua zi de Paşti.
Am ajuns, în cele din urmă în cazematele de la marginea Moldovei, 
unde ne-am adăpostit. Ajungem şi în Târgu Neamţ, rupţi de toată 
oboseala, nu mai aveam nici alimente. A apărut însă lumea din 

Neamul nostru nu este 
străin de suferinţă. 

Greutăţi au fost 
întotdeauna. Aşa s-a 

clădit neamul acesta – 
prin suferinţă şi bucuria 

Învierii, care tot din 
suferinţă se naşte. Nu 

poţi să simţi bucuria şi 
Învierea cu adevărat, 

dacă nu ai suferit mai 
înainte. Ziua Învierii din 

1944 rămâne de pomină 
în memoria poporului 

român. Armata noastră a 
ştiut să moară demn. 

Să nu credeţi că eram 
într-o tristeţe sau 

disperare. Nu! Ostaşul 
nostru stătea demn 

cu arma în mână, 
străjuind ţara. Pentru 

noi era o bucurie să 
mori sacrificându-te 

pentru un neam ortodox, 
care a dat atâția sfinţi 

voievozi, făcându-ne noi 
înşişi o temelie a jertfei 

neamului nostru.
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Vânători cu alimente şi mâncare pregătită. 
Cărau bietele creştine cu osteneală, pentru că 
soţii lor sau copiii erau plecaţi pe front. A treia zi 
de Paşti am cules toţi prizonierii de pe terenul 
de luptă, şi unii şi alţii au arborat steagul alb, ca 
semn de armistiţiu între armate, pentru curăţirea 
morţilor de pe teren. S-au adunat credincioşii şi 
i-am prohodit pe toţi; era un plâns şi un vaiet 
în tot satul. I-am îngropat acolo în cimitirul 
din biserica din Vânători, unde este ridicat un 
monument închinat lor.

Cum se împleteşte bucuria Învierii cu necazul şi 
suferinţa?
Neamul nostru nu este străin de suferinţă. 
Greutăţi au fost întotdeauna. Aşa s-a clădit nea-
mul acesta – prin suferinţă şi bucuria Învierii, 
care tot din suferinţă se naşte. Nu poţi să simţi 
bucuria şi Învierea cu adevărat, dacă nu ai suferit 
mai înainte. Ziua Învierii din 1944 rămâne de 
pomină în memoria poporului român. Armata 
noastră a ştiut să moară demn. Să nu credeţi 
că eram într-o tristeţe sau disperare. Nu! 
Ostaşul nostru stătea demn cu arma în mână, 
străjuind ţara. Pentru noi era o bucurie să 
mori sacrificându-te pentru un neam ortodox, 
care a dat atâția sfinţi voievozi, făcându-ne 
noi înşişi o temelie a jertfei neamului nostru. 
Dar toate jertfele pe care le-am avut noi de la 
începutul războiului şi până la sfârşit – 800 
de mii de soldaţi, am putea spune ca sunt ca 
rugătorii noștri înaintea lui Dumnezeu. Pentru 
că luptând au menţinut starea unui creştinism 
ortodox românesc, pe care îl avem până astăzi, 

cu sângele şi suferinţa lor. Mai ales că neamul 
nostru nu a dus războaie de cotropire, ci doar de 
apărare. Noi nu am făcut rău nimănui.

Cum vedeţi implicarea noastră în războiul actual 
din Libia, la ordinele NATO?
Ne facem părtaşi de vărsare de sânge nedreaptă. 
Noi, ca români ortodocşi, nu avem voie să luptăm 
împotriva unei naţii care nu ne-a deranjat pe noi. 
Poporul nostru a dus lupte numai de apărare, nu 
de cucerire. Soldatul aflat în subordine este dator 
să împlinească ordinul, dar aceste nedreptăţi pe 
care le facem altor popoare vor apăsa pe umerii 
neamului nostru, generațiilor ce vor urma, 
pentru că Dumnezeu nu lasă nimic nerăsplătit. 
Dar nu mai reprezintă armata noastră un inamic 
de temut; noi nici arme de luptă nu avem, nici 
avioane de război, nimic, armata noastră este 
practic nulă. Dacă va mai fi credinţă în popor şi 
mărturisitori ai lui Hristos, atunci Dumnezeu va 
mai ţine neamul acesta, neatins de urgia străină.  

Şi în final, dacă doriţi să transmiteți poporului un 
mesaj pentru Învierea pe care o prăznuim.
Doresc tutor creştinilor români ca să câştige ha-
rul şi mângâierea Mântuitorului Iisus Hristos, 
care pentru a noastră mântuire S-a jertfit şi a 
înviat a treia zi din mormânt şi Îl rugăm să ia 
aminte şi acum spre robirea noastră sufle tea-
scă din patimile în care ne-am afundat, să ne 
lămurească precum aurul în topitoare, în vâl-
toarea necazurilor, sărăciei de azi. 
Hristos să învieze blând şi frumos în inimile 
noastre, ca ziua aceasta mare a Învierii Domnului 
să fie şi spre învierea neamului nostru.  
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Varvara Briun Sent-Ipolit, o 
pelerină din Rusia, a fost mar-
toră venirii Sfintei Lumini în 
anul 1859. 
Despre acest eveniment ea îi 
scrie o scrisoare duhovnicului 
ei, egumenul Antonie, astfel: 
În Sâmbăta Mare, în Mănă-
stirea Feodorovsk, dis-de-di-
mi neaţă toate pelerinele legau 
în mănunchiuri lumânări pes-
triţe mici astfel încât fiecare 
mănunchi să fie alcătuit din 
33 de lumânări – în amintirea 
anilor Mântuitorului Hristos. 

La ora zece după Sfânta Liturghie, ortodocşii noştri au stins 
toate candelele de la Mormântul Mântuitorului, iar în biserică au 
stins toate lumânările. În tot oraşul şi chiar în împrejurimi nu 
a rămas nicio scânteie de foc. Doar în casele catolicilor, evreilor 
şi protestanţilor ardea focul. Chiar şi turcii urmează obiceiul 
ortodocşilor şi în această zi vin în Biserica Mormântului Domnului. 
Eu am văzut cum copiii lor ţineau în mâini mănunchiuri de lumânări 
şi am vorbit cu ei prin traducător. Copiii erau însoţiţi de maturi. 
La ora 12 de zi uşile bisericii erau deschise şi catedrala era plină de 
lume. Toţi, fără excepţie – mic şi mare – se duc la biserică. Din cauza 
mulţimii am ajuns cu mare greu în biserică. Nu numai toate cele cinci 
etaje ale cafastrelor erau pline de mulţimea pelerinilor, ci şi pereţii, 

1 Traducere după “Pogorârea Focului Haric la Mormântul Domnului” , ed. Lavrei Poceaev, pg. 61-67.
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unde era posibil să te ţii cât de cât; peste tot şedeau arabi. Unul dintre 
ei m-a impresionat mult: s-a aşezat pe mânerul candelabrului din 
faţa icoanei ţinând-o pe genunchi pe fiică-sa, o fetiţă de vreo şapte 
ani, şi tot timpul a stat acolo. În biserică au dat buzna din munţi 
beduini cu capetele rase, femei cu bani înşiruiţi pe cap şi pe nas şi 
acoperite cu văl. Cu dânşii erau şi copii de toate vârstele. 

ÎN AşTepTAreA focULUI sfâNT

Toată lumea aceasta se îmbulzea şi se agita şi aştepta 
cu nerăbdare Focul Sfânt. Oamenii erau supravegheaţi 
de ostaşii turci, care cu armele îi potoleau pe arabii 
agitaţi. Acest tablou pestriţ era privit cu curiozitate 
de călugării catolici iezuiţi; printre ei era şi principele 
nostru (al ruşilor – n.n.) Gagarin, care cu 18 ani în 
urmă a trecut la catolicism. 
Uşile împărăteşti ale Catedralei Învierii erau deschise 
şi se vedea clerul de frunte al tuturor confesiunilor 
creştine… 
Fiecare din cei prezenţi ţinea în mâini câte un 
mănunchi mare de lumânări, iar alţii, care erau în 
cafa stre, au coborât frânghii cu câteva mănunchiuri 
şi ele atârnau pe pereţi în aşteptarea Focului Ceresc. 
Toate candelele au fost umplute cu ulei proaspăt, iar 
în candelabre s-au înfipt lumânări noi, cu fitilurile 
neatinse de foc. 
Eterodocşii neîncrezători şterg minuţios toate col-
ţurile Cuvucliei (Baldachinului sub care se află Sfântul 
Mormânt al Mântuitorului – n.n.) şi personal pun 
vată pe lespedea de marmură a Mormântului Domnului… 
Se apropie clipa solemnă; nevrând, fiecăruia îi tresaltă inima… 
Aşa cum toate gândurile sunt concentrate asupra fenomenului 
supranatural, unii în aceste momente sunt încolţiţi de o îndoială 
puternică, alţii, care sunt mai evlavioşi, se roagă din tot sufletul cu 
o convingere fierbinte şi speranţă în mila lui Dumnezeu, iar ceilalţi, 
indiferenţi, aşteaptă doar din curiozitate să vadă ce se va întâmpla…
Iată în sfârşit o rază de soare a strălucit în deschizătura de deasupra 
Cuvucliei şi a luminat acest tablou… Ziua e clară, în aer e fierbinţeala 
zilei de primăvară orientală! 
Deodată, a apărut un nor care a acoperit acea deschizătură în care 
cădea raza soarelui. Eu m-am speriat că nu va mai fi Focul Sfânt 
şi lumea indignată îl va sugruma pe preasfinţitul mitropolit (Petru 
Meletie care, în Săptămâna Patimilor n-a mâncat decât prescură, 
nici măcar apă nu a băut – n.ed.). 

Fiecare din cei prezenţi 
ţinea în mâini câte 
un mănunchi mare 
de lumânări, iar alţii, 
care erau în cafastre, 
au coborât frânghii cu 
câteva mănunchiuri şi 
ele atârnau pe pereţi 
în aşteptarea Focului 
Ceresc.
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Îndoiala mi-a întunecat inima, am început să-mi reproşez de ce am 
rămas, oare nu-mi este de ajuns că m-am închinat Mormântului 
Mântuitorului? De ce să aştept fenomenul ireal? Şi meditând astfel, 
eu tot mai mult mă îngrijoram. Deodată, în biserică s-a întunecat. 
M-am întristat până la lacrimi… mă rugam cu sârguinţă… Arabii au 
început să strige, să cânte, să se bată în piept, se rugau în glas, ridicau 
mâinile spre cer; soldaţii turci începură să-i liniştească. Tabloul era 

îngrozitor, larma – generală!... Între timp 
în altar încep să-l îmbrace pe locţiitorul-
mitropolitului – nu fără de participarea 
la aceasta a eterodocşilor. Clerul îl ajută 
să îmbrace stiharul din argint, îl încinge 
cu un cordon de argint, îl încalţă; toate 
acestea se săvârşesc în prezenţa clerului 
armean, romano-catolic şi protestant.
Îmbrăcându-l astfel, îl duc de subsuori cu 
capul descoperit printre două rânduri de 
soldaţi împodobiţi până la uşa Cuvucliei 
şi închid uşa după el. 

mINUNeA se săvârşeşTe

Şi iată-l singur la Mormântul Domnului. 
Iarăşi linişte. Asupra poporului coboară 
un nor de rouă. Mi-a revenit şi mie, pe 
rochia mea albă de batist.
În aşteptarea minunii din cer totul în-
măr mureşte, însă nu pentru mult timp… 
Din nou agitaţie: strigă, freamătă, se 
roagă; pe cei agitaţi iarăşi îi calmează. 
Mi siunea noastră se afla pe catedra de 
dea supra uşilor împărăteşti; văd aştep-
tarea pioasă a preasfinţitului Kiril. Am 
aruncat o privire şi spre cneazul Gagarin, 

care se afla în mulţime. Vedeam bine faţa lui; ea exprima tristeţe. 
Gagarin privea cu insistenţă spre Cuvuclie… 
În prima cameră din ambele părţi ale Cuvucliei sunt în pereţi două 
deschizături rotunde prin care egumenii şi stareţii mănăstirilor din 
preajmă îi dau preasfinţitului mitropolit lumânările.
Deodată, din deschizătura laterală apare un mănunchi de lumânări 
aprinse… Într-o clipită arhimandritul Serafim transmite lumânările 
poporului… Deasupra Cuvucliei totul se aprinde: candelele, 
candelabrele… Toţi strigă, se bucură, îşi fac cruce, plâng de bucurie; 
sute, mii de lumânări transmit Lumina una alteia. Forfotă… Arabii 
îşi dau cu Focul Sfânt pe bărbi, femeile apropie Focul de gâtul 

Arabii îşi dau cu Focul 
Sfânt pe bărbi, femeile 
apropie Focul de gâtul 

dezgolit. În această 
strâmtorare Focul 

pătrunde înăuntrul 
mulţimii, însă niciodată 
nu s-a înregistrat vreun 

caz de incendiu.
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dezgolit. În această strâmtorare Focul pătrunde înăuntrul mulţimii, 
însă niciodată nu s-a înregistrat vreun caz de incendiu. Entuziasmul 
general e de nedescris, să redai acest tablou este imposibil: aceasta e 
o minune nespusă.
După soare a urmat norul, apoi roua şi după rouă – Focul. Roua 
cade pe vata de pe Mormântul Domnului şi, deodată, vata udă se 
aprinde cu o flacără albastră.
Mitropolitul apropie lumânările 
de vată şi ele se aprind cu o flacără 
slabă albăstruie. E remarcabil că 
la început în biserică de la atâta 
mulţime de lumânări domneşte 
semiobscurul; nu se văd feţele; 
tot poporul se află parcă într-o 
ceaţă albăstruie; iar apoi totul se 
luminează şi Focul arde foarte viu.
Transmiţând tuturor Focul, mi-
tropolitul iese din Cuvuclie cu 
două mănunchiuri mari de lu-
mânări aprinse ca nişte torţe.
Arabii au vrut, ca de obicei, să-l 
ducă pe mâini, însă vlădica s-a 
eschivat şi a mers singur ca prin 
ceaţă, cu paşi rapizi din Cuvuclie 
spre altarul Învierii Domnului.
Fiecare se străduia să-şi aprindă 
lumânarea de la lumânările lui.  
Eu eram în calea lui şi mi-am 
aprins lumânarea. El părea stră-
veziu; părul alb îi flutura pe umeri; 
fruntea-i lată era netedă, fără 
riduri, faţa-i avea o paloare neo-
bişnuită; era îmbrăcat în alb; 
în mâini avea două torţe; ochii îi erau îndreptaţi spre cer; privirea 
– plină de inspiraţie; poporul vedea în el un mesager ceresc. Toţi 
plângeau de bucurie…

hArUL ceresc DărUIT DoAr orToDoxIeI

Dar, iată că din mijlocul poporului s-a auzit un sunet neclar…
Involuntar am privit spre cneazul Gagarin: faţa-i scăldată în lacrimi, 
strălucea de bucurie… Cum ai putea să uneşti în acelaşi om această 
expresie a feţei cu discursul de ieri de pe Golgota rostit în franceză, 
pe care l-a încheiat cu cuvintele: „Îmi rămâne doar să doresc un 
singur lucru – noi toţi să ne facem catolici şi să ne supunem papei!” 

Această prezenţă 
palpabilă a lui 
Dumnezeu Însuşi la 
Mormântul Fiului Său 
Unul - Născut trezeşte o 
dragoste puternică faţă 
de Biserica Ortodoxă şi 
rămâne o amintire vie a 
inimii.
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Ieri el ridica în slăvi priorităţile credinţei romano-catolice, iar astăzi, 
impresionat de vederea harului ceresc, dăruit doar Ortodoxiei, varsă 
lacrimi. Oare acesta nu este elanul credinţei trădate de el, trezit 
de entuziasmul general? Oare acesta nu este cumva rodul căinţei 
întârziate şi o rezonanţă a sufletului oarecând ortodox, care s-a 
lepădat cu uşurinţă de Una adevărată şi mântuitoare Biserică a lui 
Hristos? Unde se află el, acest reprezentant al convingerii sale sincere? 

Acolo unde de la înălţimea catedrei se prezintă drept un partizan al 
papei sau aici, în mijlocul poporului, cu lacrimile ce-i şiroiesc pe faţă, 
ca un prinos involuntar adus sentimentului profund care-l îndeamnă 
să-i dea „lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu”. 
Mi-am amintit un caz din Vieţile Sfinţilor. Oarecând pe părintele 
egumen Antonie l-au vizitat doi curteni, unul dintre care se 
abătea spre voltaireanism şi în timpul discuţiei cu stareţul şi-a 
exprimat îndoiala cu privire la povestirea despre călătoria Sf. Ioan, 
arhiepiscopul Novgorodului, care s-a dus călare pe drac la Ierusalim. 
„Aceste lucruri sunt de necrezut”, zâmbind ironic a spus acest domn. 
„Da!, i-a răspuns stareţul, pe timpuri erau sfinţi şi printre curteni… 
şi călătoreau călare pe drac, iar acum dracul călătoreşte călare pe 
unii dintre ei”.
Acest cuvânt stareţul l-a rostit cu semnificaţie şi cu o tristeţe 
dojenitoare.
Dar să revenim iarăşi la alesul de Dumnezeu străjer al Mormântului 
Domnului. Trebuia să vezi cu câtă solemnitate Patriarhul l-a primit 
în braţele sale pe acest vestitor al Harului lui Dumnezeu, dar şi 

Aşa cum toate gândurile 
sunt concentrate 

asupra fenomenului 
supranatural, unii în 

aceste momente sunt 
încolţiţi de o îndoială 

puternică, alţii, care 
sunt mai evlavioşi, se 

roagă din tot sufletul cu 
o convingere fierbinte 
şi speranţă în mila lui 

Dumnezeu, iar ceilalţi, 
indiferenţi, aşteaptă doar 
din curiozitate să vadă ce 

se va întâmpla…
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toţi ai noştri îl îmbrăţişau pe mitropolitul-locţiitor şi primeau din 
mâinile lui sfinte lumânări aprinse. După aceasta a urmat Liturghia 
pe care a slujit-o însuşi Patriarhul cu tot clerul îmbrăcat în veşminte 
strălucitoare de aur… După Liturghie toţi aleargă să aprindă 
candelele: unii acasă, alţii la Ilie proorocul, în Mănăstirea Sf. Cruci, 
unii la Bethleem, alţii la Ghetsimani. Toată ziua pe străzile oraşului, 
în lumina soarelui, vezi luminiţe – un tablou uluitor! Această 
prezenţă palpabilă a lui Dumnezeu 
Însuşi la Mormântul Fiului Său Unul 
- Născut trezeşte o dragoste puternică 
faţă de Biserica Ortodoxă şi rămâne o 
amintire vie a inimii.
Preasfinţia sa, mitropolitul Petru Meletie 
spunea că deja pe parcursul a treizeci de 
ani Dumnezeu îl învrednicise să primească 
Focul Ceresc. Şi, cunoscând absoluta mea 
convingere în sensul Harului dumnezeiesc, 
a spus: „De data aceasta când am intrat în 
Cuvuclie, Harul deja se pogorâse pe Mor-
mântul Mântuitorului: după cum se vede, 
toţi v-aţi rugat cu sârguinţă şi Dumnezeu 
a auzit rugăciunile voastre. Se întâmpla 
uneori să mă rog îndelung cu lacrimi şi 
Focul lui Dumnezeu nu venea chiar şi 
două ore, iar de data aceasta l-am văzut 
imediat după ce s-a închis uşa după mine! 
Peste tine a căzut roua harică?”
Eu am răspuns că şi acum sunt vizibile 
urmele de pe rochia mea, de parcă ar fi 
nişte pete de ceară. „Vor rămâne pentru 
totdeauna”, mi-a sus vlădica. 
Aşa şi a fost: de 12 ori mi-am dat rochia 
la spălat, însă petele au rămas. Apoi l-am întrebat pe preasfinţitul ce 
simţea el în momentul când ieşea din Cuvuclie şi de ce mergea atât 
de grăbit? „Parcă eram orb, nu vedeam nimic, a răspuns el, şi, dacă nu 
eram susţinut, aş fi căzut!” Acest lucru s-a şi observat: ochii lui parcă 
nu vedeau, cu toate că erau deschişi…

„Da!, i-a răspuns stareţul, 
pe timpuri erau sfinţi 
şi printre curteni… şi 
călătoreau călare pe 
drac, iar acum dracul 
călătoreşte călare pe unii 
dintre ei”.
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Prăznuim astăzi cercetarea cea 
împărătească; să primim pe 
Îm păratul cu dumneze iască 
cu vi inţă! A venit timpul; să nu 
dormim, să înălţăm min tea 
către Dumnezeu, să nu stin gem 
duhul, să aprindem fă clii ve-
sele, să înnoim haina su fletului, 
să purtăm ca nişte bi ruitori 
stâl pări, să strigăm îm preună 
cu mulţimea, slăvind precum 
pruncii: „Osana, binecuvântat 
Cel ce vine întru numele Do-
mnului”. 
Iată dară că a venit, iată ară-

tatu-S-a, iată sosit-a! Iarăşi intră în Ierusalim, iarăşi se pregăteşte 
cruce, iarăşi este rupt zapisul lui Adam, iarăşi se deschide Raiul, 
iarăşi tâlharul se face locuitor al său, iarăşi Biserica dănţuieşte, ia-
răşi Sinagoga cea vicleană rămâne văduvă, iarăşi demonii sunt ru-
şi naţi, iarăşi iudeii turbează, iarăşi credincioşii se mântuiesc. Toate 
prăz nuiesc, toate laudă pe Stăpânul, cerurile se veselesc, munţii 
se bucură. Râuri plesniţi, apropiaţi-vă, vuiţi văzând plinirea gra-
iurilor prorocilor! Munţilor strigaţi, pruncilor lăudaţi, ucenici 
propovăduiţi, preoţi grăiţi, neamuri adunaţi-vă! Cele cereşti, cele 
pământeşti, cele de dedesubt, orice vârstă şi vrednicie, căci, iată, vine 
ca tuturora să la facă bine; arătatu-S-a ca pe toţi să-i miluiască să dea 

1 Traducere din „Πειρακι/ Εκκλεσι/α”, Nr. 214, Aprilie 2010, p. 1-8, apud. Παtερικo\n κuρι−
ακodρo/mιon.
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tuturor bucurie. Dumnezeu fiind, om S-a făcut şi „pe pământ S-a 
arătat şi cu oamenii a locuit”; împreună cu robii, Stăpânul; împreună 
cu datornicii, Plătitorul; cu cei risipitori, Mântuirea; cu cei osândiţi, 
Slobozitorul; cu cei deznădăjduiţi, Nădejdea; cu cei morţi, Învierea; 
cu nerecunoscătorii, Milostivul; cu cei ţinuţi în temniţă, Cel Drept; 
cu cei vinovaţi, Cel Nevinovat; cu păcătoşii, Cel fără de păcat; cu 
nemulţumitorii, Cel ce totdeauna dăruieşte îmbelşugare.
Văzut-ai, iubite, taina săr-
bătorii? Văzut-ai minunile zilei 
de azi? Ieri prăznuia Betania, 
azi întreaga Biserică s-a desfătat 
de prezenţa lui Dumnezeu; ieri 
dăruia altora viaţa, astăzi vine 
Însuşi la moarte; ieri a înviat 
pe cel [mort] de patru zile, 
astăzi Se arată Cel [înviat] 
a treia zi. A înviat pe Lazăr a 
patra zi, ca să adeverească de 
mai înainte, învierea cea de 
obşte a firii noastre ce este alcă-
tuită din patru stihii. Dar acolo 
Marta „se îngrijeşte şi spre multe se sileşte” simbolizând închinarea 
Legii Vechi; aici însă Maria şade la picioarele Domnului, închipuind 
prin dragostea şi alipirea de El, Biserica. Acolo, cu şase zile înainte 
de  Paşte dă celor două [surori] pe singurul [lor] frate, pa Lazăr cel 
de a patra zi înviat, cu cele cinci simţiri ale trupului, lăsând să-i fie 
dezlegate legăturile; acum însă vine să fie legat şi vine nu cu pompă, nu 
cu zgomot, nu înconjurat nevăzut de puterile şi stăpânirile cereşti, nu 
şezând pe tron înalt şi preaînălţat, nu acoperit de oarecare aripi şi roţi 
în chip de foc şi cu ochi mulţi, nu înfricoşând pe toţi prin trâmbiţe şi 
minuni, ci în ascuns în firea umană. 

bUcUră-Te, foArTe fIIcA sIoNULUI,  

sTrIgă fIIcA IerUsALImULUI 

Căci această arătare este [lucrul] iubirii de oameni, iar nu a dreptei 
judecăţi; a pogorământului, nu a pedepsirii; se manifestă nu potrivit 
slavei Tatălui, ci smereniei maicii. Această arătare ne-a vestit-o de 
demult minunatul Zaharia şi chemând toată zidirea la veselie a 
strigat către Ierusalim şi prin el, Bisericii, zicând: „Bucură-te, foarte 
fiica Sionului”. Graiul acesta l-a spus şi Gavriil către Fecioara: 
„Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine”. La fel a strigat şi 
Mântuitorul către femei când a înviat din morţi: „Bucuraţi-vă!”, după 
cum a vestit şi Zaharia zicând: „Bucură-te, foarte fiica Sionului, strigă 
fiica Ierusalimului”. Care este vestirea, spune arătat, o prorocule, „în 

Iată dară că a venit, iată 
arătatu-S-a, iată sosit-a! 
Iarăşi intră în Ierusalim, 
iarăşi se pregăteşte cruce, 
iarăşi este rupt zapisul lui 
Adam, iarăşi se deschide 
Raiul, iarăşi tâlharul se 
face locuitor al său, iarăşi 
Biserica dănţuieşte, iarăşi 
Sinagoga cea vicleană 
rămâne văduvă, iarăşi 
demonii sunt ruşinaţi, 
iarăşi iudeii turbează, 
iarăşi credincioşii se 
mântuiesc. 
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munte înalt suie-te, cel ce binevesteşti Sionul, 
înalţă glasul tău”. Ce spuneai Sionului? „Iată, 
Împăratul tău vine ţie”. Cum? Ai spus venirea; 
nu vei spune şi chipul [acesteia]? Oare în care şi 
căruţe? Oare cu putere şi oşti şi cai şi celelalte 
însemne ale împăraţilor? Nu, spune; dar cum?” 
Călare pe asin şi pre mânz tânăr”. 

Ce spui? Este cu putinţă ca Împăratul să urce 
pe mânz, să piardă slava Sa şezând deasupra 
lui? Da, zice; căci nu vine cu aceeaşi îngâmfare pe 
care o au ceilalţi. Dar ce? Cu chip de rob, ca un 
mire, atât de blând şi liniştit ca un miel. Şi ca şi 
picătura ce se prelinge liniştit în burete; ca şi oaia 
ce este dusă spre tăiere; ca un miel fără de răutate 
ce este adus spre a fi jertfit, astfel vine purtând 
firea neraţională a oamenilor şi şezând pe ani-
mal necuvântător, ca [oamenii] să nu se mân-
drească, „surpând pe cei puternici de pe scaune 
şi înălţând pe cei smeriţi, umplând de bunătăţi 
pe cei flămânzi şi scoţând afară deşerţi pe cei 
bogaţi”. Aduce cu sine pe oarecare doisprezece 
[ucenici] şi prin aceşti vrednici de plâns ce-l 
urmează, cheamă neamurile [la mântuire].
Acesta este mlădiţa ce a odrăslit din rădăcina lui 
Iesei pe care îl vor întâmpina pruncii evreilor 
cu ramuri de măslin; şi pentru că este Milostiv, 

Îl primesc cu urale şi stâlpări; şi întrucât este 
Biruitorul morţii îi strigă: „Osana, binecuvântat 
Cel ce vine întru numele Domnului”. Ce spune, 
adică, evanghelistul? „Şi când S-a apropiat Iisus 
de Ierusalim şi au venit în Betfaghe, la muntele 
Măslinilor, a trimis doi ucenici zicându-le lor: 
„Mergeţi în satul care este înaintea voastră 
şi veţi găsi o asină legată şi un mânz tânăr, pe 
care nimeni din oameni n-a şezut; dezlegând-o, 
aduceţi-o la mine. Şi de vă va zice vouă cineva 
ceva, spuneţi că Domnului trebuieşte”. Ei atunci 
au făcut întocmai cum le-a poruncit Cuvântul şi 
au adus la El pe asină mânzul, au pus peste el 
hainele lor şi a şezut Iisus.

bINecUvâNTAT ceL ce vINe ÎNTrU NUmeLe 

DomNULUI; osANA ÎNTrU ceI De sUs

Satul de „dinaintea lor” este chip al vieţii acesteia, 
deoarece era „dinainte”, iar nu aproape de 
Dumnezeu. Deci când S-a apropiat de acel sat, 
când S-a întrupat şi a petrecut împreună cu noi, 
atunci trimite pe cei doi ucenici, adică cele două 
Testamente, ca să povăţuiască la El pe cele două 
popoare: vechea Sinagogă îmbătrânită şi noul 
şi neîmblânzitul popor al neamurilor. Spunând 
„de dinaintea”, înţelege că a trimis să dezlege de 
blestem, pe cel ce fusese izgonit să locuiască 
„dinaintea” Raiului desfătării şi să-l cheme [îna-
poi]. Văzând, deci, vechii proroci, apostolii şi 
pro  po văduitorii pe Adam că iarăşi se desfată de 
mân  tuire, întâmpină cu sfinţită cuviinţă pe Cel 
ce S-a smerit pe Sineşi venind din munte înalt în 
Sion, spre Patima cea de voie şi cu nişte stâlpări 
de măslin însufleţite: „Binecuvântat cel ce vine 
întru numele Domnului; Osana întru cei de sus”. 
Ce tot spui? Îl vezi şezând pe un mic şi prăpădit 
măgar şi strigi «Osana întru cei de sus?» Da, 
spune, şade pe mânz, dar nu se desparte de la sânul 
părintesc. Aici este lăudat de prunci, dar sus este 
teologhisit de serafimi; intră în Ierusalim, dar nu 
a părăsit Ierusalimul cel de sus. Şi în acelaşi timp 
îl vede pe Ioan şi-L întâmpină strigând: „Iată 
Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii”. 
Şi în altă parte [zice]: „Iată Dumnezeul nostru; 
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iată Însuţi va veni şi va mântui pe noi”. De aceea, 
astăzi s-au deschis ochii orbilor. Şi un proroc 
strigă către Domnul cătând înspre răsărit: „Iată 
om, răsăritul [este] numele lui”; iar altul întors 
spre apus întăreşte: „cale faceţi celui ce este peste 
apusuri. Domnul numele Lui”. Unul spune: 
„ridică-te miazănoapte”, iar altul strigă: „vino 
miazăzi”. Iar David cheamă vestind tuturor: 
„de la răsărituri şi apusuri şi de la miazănoapte 
şi de la mare”. Ieremia cântă arătând parcă cu 
degetul pe Cel ce vine către neamuri: „Acesta 
este Dumnezeul nostru, nu se va socoti altul ca 
El. Aflat-a toată calea sfinţeniei. După acestea, 
iată pe pământ s-a arătat şi cu oamenii a locuit”. 
Unul spune către Ierusalim: „saltă şi te bucură, 
fiica Sionului”; altul îndeamnă pe prunci: „lău-
daţi prunci pe Domnul”. Iar pruncii răspund: 
„Osa na, binecuvântat Cel ce vine întru numele 
Domnului”. Psalmistul aude toate acestea şi stri-
gă către Domnul: „Din gura pruncilor şi a celor 
ce sug vei săvârşi laudă”. Iar Stăpânul îndeamnă 
popoarele: „Lăsaţi copiii să vină la Mine”. Bine 
au urmat pruncii cuvintelor Elisabetei, căci ea 
spunea Fecioarei şi Născătoarei de Dumnezeu: 
„binecuvântat este rodul pântecelui tău”; ei spun 
Fiului ei: „binecuvântat Cel ce vine întru numele 
Domnului, Dumnezeu este Domnul”. 
Ce înseamnă: „binecuvântat Cel ce vine întru 
numele Domnului?” De unde vine? Din cer şi 
din Fecioara. Vine şi merge. Unde merge? La 
Patimă „întru numele Domnului”, al Tatălui de 
bună seamă, precum Hristos Însuşi spunea: 
„Eu de la Tatăl am ieşit şi la Tatăl Meu merg”. 
Văzut-ai dogmă teologică de la pruncii cei 
simpli? Pruncii au recunoscut din fire pe 
Stăpânul zidirii, în timp ce părinţii lor s-au 
arătat nemulţumitori. Ei L-au lăudat ca pe 
un Dumnezeu, iar aceia L-au răstignit ca pe 
un vrăjmaş; ei cântă: «Osana», aceia strigă: 
„Să se răstignească”. Pruncii cei neştiutori se 
înţelepţesc, iar aceia ce se arată ca nişte înţelepţi, 
se întunecă. Pruncii au aşternut hainele lor pe 
cale, iar părinţii lor au luat hainele Lui şi le-au 
împărţit. Ei au dezbrăcat hainele lor, prevestind 

golirea Sinagogii şi totodată învăţându-ne să ne 
dezbrăcăm de omul cel vechi şi să ne supunem lui 
Hristos. Pruncii primesc pe Hristos cu stâlpări; 
părinţii lor vin cu săbii. Ei binecuvintează, aceia 
blasfemiază; ei ca nişte mieluşei primesc pe 
Păstorul, aceia ca nişte lupi junghie pe Mielul. 
Cât de străină şi nefirească era priveliştea cu 

adevărat, văzând pruncii hrăniţi cu lapte la sânul 
maicii lor, că ţin cu o mână sânul maicii lor, iar 
cu cealaltă ţin stâlpări pentru Dumnezeu Ce S-a 
născut din Maică. Şi bând laptele maicii lor, cu 
aceeaşi gură dogmatisesc pe Stăpânul, strigând 
primul lor cuvânt, rod al buzelor către Dumnezeu 
Cuvântul: «Osana», ce înseamnă Slavă Ţie, mân-
tuieşte pe noi! Cine v-a învăţat, fiilor? Cine v-a 
înţelepţit, cine v-a arătat înainte de a putea 
voi, vorbi, taina Cuvântului?[...]
Ai, o, prea credincioasă şi presfinţită turmă a lui 
Hristos cele de laudă ale praznicului: saltă, deci! 
Ai dumnezeieştile şi neprihănitele învăţături 
ale Bisericii: desfătează-te de ele! Ai armele 
duhovniceşti: luptă-te pentru turmă împotriva 
lupilor! Învaţă-i să nu hulească! Învaţă lupta 
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pentru Adevăr! Arată că ţarina Bisericii, a 
noastră şi a lui Hristos este curată de toate 
zâzaniile. 
De eşti ca Lazăr legat ca şi cu nişte lanţuri, cu 
păcate sau dogme potrivnice, ascultă astăzi pe 
Cuvântul ce strigă ţie: „Vino afară”, şi îţi porun-
ceşte să fii dezlegat şi să învii. 
De eşti oarecare ucenic şi potrivit spre învă-
ţătură, primeşte să fii trimis, să dezlegi şi să 
conduci la Hristos mânji şi asine şi mulţi legaţi 

în rătăcire şi aflaţi în „satul de dinainte”, adică 
într-o credinţă opusă. Şi dacă unii împo trivă 
grăiesc şi rău se ispitesc să împiedice dezlegarea 
celor aflaţi în nemişcare de acolo, spunând: „ce 
dezlegi mânzul?”, aşa cum certau şi pe orbi să nu 
mai strige, spune şi tu că „Domnul are trebuinţă 
de el”. Pentru că „Domnul dezleagă pe cei legaţi, 
Domnul înţelepţeşte orbii”, aşa cum ai auzit 
în Evanghelie. Căci au recunoscut că Soarele 
dreptăţii a răsărit pe pământ, era şi firesc să 
strige către El: „miluieşte pe noi, Doamne, Fiul 
lui David!” 
Ce minuni străine şi nemaiauzite! Orbii văd, 
iar jidovii ce văd, orbesc. Aceştia Îl mărturisesc 
Domn, iar mulţimile, cei ce mergeau înainte şi 
cei ce urmau strigau: „Osana, binecuvântat Cel 
ce vine întru numele Domnului”. Şi intrând El în 

Ierusalim, s-a cutremurat toată cetatea zicând: 
„Cine este Acesta”?, căci zice Evanghelistul: „iar 
mulţimile, cei ce mergeau înainte şi cei ce urmau 
strigau: „Osana, binecuvântat Cel ce vine întru 
numele Domnului. Şi intrând El în Ierusalim, 
s-a cutremurat toată cetatea zicând: cine este 
Acesta?” 
Văzut-ai preaslăvita taină a Împăratului? Şade pe 
mânz şi cutremură cetatea şi, pogorât fiind de pe 
Cruce, cutremură lumea, ca să înveţi că a venit să 
cutremure şi să nimicească rătăcirea idolească 
cea cu mulţi zei. Uită-mi-te, te rog, la lucrurile 
ascunse ale Tainei Iconomiei Lui. Pe când în iad 
a făcut să se cutremure porţile sale, puterile de 
sus strigau către puterile cele de jos: „Ridicaţi 
boieri porţile voastre”, ca să intre Cel ce a 
zis: „Eu sunt Uşa”. Uimite, puterile potrivnice 
împotrivă grăiau: „Cine este acesta Împăratul 
slavei?” Iar când El urcă spre Ierusalimul cel de 
sus, văzându-L cu trup, puterile înţelegătoare, 
care nicicând nu-L văzuseră [astfel], de vreme 
ce era fără de trup, mirându-se de această 
înălţare nemaivăzută, se nedumereau zicând 
între ele: „Ce este ceea ce s-a făcut?”; adică cum 
Cel cu trup a venit aici în locaşurile celor fără 
de trup? Şi este vrednic de mirare cum puterile 
împărăteşti cer să afle „ce este ceea ce s-a făcut?”, 
ele care la naşterea Lui de jos [de pe pământ] au 
strigat şi lăudat totodată: „Slavă întru cei de sus 
lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni 
bunăvoire”. 
Pe ele le-au învăţat astăzi atât de bine teologii 
jidovilor, adică pruncii lor, zicând: „Osana, 
binecuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. 
Pace în cer şi slavă întru cele înalte”. Îngerii au 
spus „pe pământ pace”, oamenii au strigat „pace 
în cer”; căci S-a arătat între ei Cel ce strigă către 
toţi: „Pace vouă”, către care prorocul se ruga 
spunând: „Doamne, Dumnezeul nostru, pace dă 
nouă”, adică trimite pe Fiul Tău Unul născut, ca 
să Te împaci prin El cu noi, de vreme ce ai să vezi 
firea noastră unită cu Tine prin El. Această pace 
văzând-o cetele îngerilor au cântat: „Slavă întru 
cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace”; 
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adică desăvârşită împăcare a lui Dumnezeu cu vrăjmaşii, despre care 
pruncii aflând strigau: „Osana, pace în cer şi slavă întru cele înalte”, 
deoarece cei ce erau cândva vrăjmaşi între ei, s-au înfrăţit acum. Cele 
cereşti şi cele pământeşti teologhisind aduc închinare lui Hristos, Cel 
ceresc şi Cel pământesc. Aşadar, cele de sus îndeamnă pe cele de jos 
să aducă închinare: „Să se închine Lui toate seminţiile neamurilor”, 
iar cele de jos strigă înapoi către ele: „să se închine Lui toţi îngerii 
lui Dumnezeu”. David strigă către amândouă [cetele]: „Să 
se bucure cerurile şi să se veselească pământul, iar pruncii 
răspund: „Osana, binecuvântat Cel ce vine întru numele 
Domnului”. 

prăzNUIreA fLorIILor ÎN sUfLeTeLe NoAsTre

Cu ei să lăudăm şi să prăznuim şi noi astăzi, nu sărbătoreşte 
ci dumnezeieşte, ţinând stâlpări nu doar în mâini, ci şi în 
suflet şi după ce-l albim mai mult decât zăpada, să lepădăm 
din el toată omorârea hainei vechi, de piele, lepădând orice 
laudă şi îngâmfare. Căci de aceea Împăratul celor fără de 
trup nu foloseşte care şi oşti ca să vină, ci şade pe mânz mic 
şi pricăjit, învăţându-te să nu te făleşti şezând pe cai şi catâri 
care nu au conștiință. 
Drept aceea, şi noi să avem cuget smerit ca şi Hristos, ca să ne 
înălţăm împreună cu El; să lăudăm împreună cu îngerii, să 
slăvim împreună cu pruncii; să strigăm cu mulţimea ceea ce 
striga şi ea. Să săltăm împreună cu Betania; să înviem împreună cu 
Lazăr din lucrurile morţii; să dănţuim împreună cu ierusalimitenii; 
să strigăm împreună cu orbii ce au văzut iarăşi; să cântăm împreună 
cu pruncii şi bătrânii; să propovăduim împreună cu ucenicii; să 
aşternem ramuri de măslin în calea vieţii prin milostenie; să tăiem din 
mulţimea lucrurilor materiale ale noastre cele multe şi să aşternem 
pentru noi înşine milostenia pe cale, care ne spune: „Eu sunt Calea”, 
ca să aflăm şi noi prin ea milă de la ea şi să mergem împreună cu 
ea [milostenie] la Ierusalimul cel de sus. Să intrăm împreună cu ea 
în biserica cea mare şi „cei ce merg înainte şi cei ce vin după”; cei 
ce merg înainte din ceasul al treilea şi cei ce vin după, în ceasul al 
unsprezecelea. Cei dintâi prin fapte, cei de pe urmă prin voinţă. 
Să înălţăm toţi slavă şi mărire lui Hristos, şi împreună şi Tatălui şi 
Preasfântului şi de viaţă făcătorului Duh şi cei dintâi şi cei de pe 
urmă şi astfel fie ca să împărăţim împreună cu El şi să ne îndulcim de 
bunurile viitoare acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! 

Drept aceea, şi noi 
să avem cuget smerit 
ca şi Hristos, ca să ne 
înălţăm împreună cu 
El; să lăudăm împreună 
cu îngerii, să slăvim 
împreună cu pruncii; să 
strigăm cu mulţimea ceea 
ce striga şi ea. Să săltăm 
împreună cu Betania; 
să înviem împreună 
cu Lazăr din lucrurile 
morţii.
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Catehetul1

2: De ce religie eşti, omule?
Catehumenul: Sunt creştin.

Şi ce e creştinul?
Cel ce viază după Dumnezeu şi vie-
ţuieşte cu dreaptă credinţă şi în chip 
plăcut lui Dumnezeu, şi în chip bun.

În ce priveşte teologia3, câte firi mărtu-
riseşti?
Una.

Care e aceasta?
Dumnezeirea.

Ce este Dumnezeu?
Fiinţă necauzată, cauză a tuturor celor ce sunt, adică atotputernică, 
cu totul tare, cauza mai presus de fiinţă a oricărei cauze şi firi.

Şi cum crezi?
Cred în unul Dumnezeu Tatăl şi în unul Fiu şi Dumnezeu, născut din 
Dumnezeu şi Tatăl, şi în unul Duhul Sfânt, Dumnezeu purces de la Tatăl.

Prin ce se deosebeşte Fiul de Tatăl?
Prin ipostas, potrivit căruia Tatăl este nenăscut, iar Fiul născut, 
fiindcă este din Tatăl.

1  Un alt nume dat Antiohiei.
2 Dialogul are loc între Catehet şi catehumen, cel care se pregătea să primească Sfântul Botez.
3 Teologia se referă la planul dumnezeirii.
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expUNere pe scUrT A creDINţeI 
orToDoxe
A LUI ANAsTAsIe sINAITUL, pATrIArhUL 
TeUpoLeI1, şI A LUI chIrIL AL ALexANDrIeI
Traducere din PG 89, 1399-1404
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Prin ce se deosebeşte Duhul Sfânt de Tatăl şi de Fiul?
Prin ipostas, potrivit căruia este purces.

Prin urmare, crezi în trei dumnezei.
Să nu fie.

Sau în trei firi?
Nu.

Păi ai numărat trei dumnezei; cum zici: „Să 
nu fie”?
Chiar dacă am numărat trei dumnezei, însă 
vorbesc de trei din pricina caracterului tri-
ipostatic al Treimii celei deofiinţă şi ne-
despărţită. Fiindcă este un Dumnezeu Tatăl 
şi un Dumnezeu Fiul, şi un Dumnezeu 
Duhul Sfânt; dar o singură Dumnezeire e 
ho tăr nicită în trei ipostasuri şi o singură 
fiinţă, şi împărăţie, şi putere, şi fire.

Şi ce e fiinţa?
Un lucru [realitate] existent prin sine, care 
nu are nevoie de altul pentru susţinerea sa.

Ce e firea?
Un lucru general [realitate universală] şi 
care cu prinde ipostasurile aflate sub ea.4 
Sau aşa: Ade vărată existenţă a lucrurilor 
[realităţilor], fiindcă fiinţa şi firea, şi forma 
sunt unul şi acelaşi lucru.

Câte ipostasuri mărturiseşti în ce priveşte Dumnezeirea?
Trei: pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh.

Ce e ipostasul?
Fiinţa împreună cu oarecare proprietăţi care îl deosebeşte prin 
număr de cele din aceeaşi specie, adică e persoană de o fiinţă [cu 
altele]. Iar în cazul lui Dumnezeu vorbim de persoane netrupeşti şi 
fără înfăţişare.

Ce este propriu fiecăruia dintre cele trei ipostasuri şi ce e comun?
Proprie Tatălui e nenaşterea, Fiului, naşterea, iar Duhului Sfânt, 
purcederea; şi comună este Dumnezeirea şi împărăţia.

4  Firea e înţeleasă ca specie ce cuprinde ipostasurile speciei respective.

Dumnezeu e fiinţă 
necontemplată, minte 
de necuprins, frumuseţe 
nemeşteşugită, 
mărime nevăzută, 
slavă neînţeleasă. Fiul 
este odraslă negrăită, 
cuvânt de neînţeles, 
minte de necovârşit, 
fiinţă neschimbată, fire 
de neatins, întipărire 
ipostatică.
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Câte firi mărturiseşti în ce priveşte iconomia5?
Două: dumnezeirea şi omenitatea, fiindcă acelaşi Fiu este Dumnezeu 
desăvârşit şi om desăvârşit.

Câte voinţe şi lucrări fireşti mărturiseşti referitor la Hristos?
Două: una dumnezeiască şi una omenească.

Care este voinţa dumnezeiască?
A curăţa leproşii, precum: „Vreau, curăţeşte-te” (Mt. 8: 
3), şi cele asemenea acestora; şi: „Du-te, şi să-ţi fie după 
cum ai crezut” (Mt. 8: 13).

Care este lucrarea dumnezeiască?
A se mântui toţi oamenii şi a veni la cunoştinţa 
adevărului, precum: „Tatăl Meu până acum lucrează, şi 
Eu lucrez” (In. 5: 17).

Care e voinţa omenească?
A dori să bea, lucru ce s-a întâmplat şi pe cruce, şi a cere 
de mâncare, precum: „Aveţi aici ceva de mâncare?” (Lc. 
24: 41).

Care e lucrarea omenească?
A călători, a osteni şi cele asemenea.

Câte ipostasuri mărturiseşti în ce priveşte mărturisirea de 
[credinţă] despre Fiul?
Unul, fiindcă Acelaşi Unul este Fiu al lui Dumnezeu şi 
Fiu al Fecioarei.

Prin ce are părtăşie Fiul cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt?
Are părtăşie după firea dumnezeirii Lui, potrivit 
căreia e Dumnezeu desăvârşit; şi are părtăşie şi cu 
oamenii, după firea omenităţii Lui, potrivit căreia e 
om desăvârşit.

Ce este Dumnezeu?
Dacă vrei să cunoşti ce este Dumnezeu şi cum este închinat, ascultă 
cu luare aminte şi cunoaşte adevărul. Este o singură voie, o singură 
înţelepciune, o singură putere a Tatălui şi a Fiului, şi a Duhului 
Sfânt. Nu este unul înainte de veacuri şi altul după veacuri, ci în 
acelaşi timp Tată şi Fiu, şi Duh Sfânt: Fiu în Tată şi Duh în Fiu, căci 
firea e unită. 

5 Iconomia se referă la relaţia lui Dumnezeu cu creaţia şi în special la întruparea Fiului.

Într-un astfel de chip 
trebuie a cugeta despre 

Dumnezeirea cea una 
şi triipostatică. Firea 
şi fiinţa şi forma sunt 

acelaşi lucru. Ipostasul 
şi persoana sunt acelaşi 

lucru. 
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De aceea, una e firea şi una, Dumnezeirea: se împarte în trei din 
pricina ipostasurilor şi se adună în monadă din pricina raţiunii 
fiinţei. De aceea, vorbind de un Tată şi mărturisind un Fiu şi un Duh 
Sfânt, vorbim de un Dumnezeu. Iar numele de Dumnezeu e comun 
Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt. Iar numele de Tată şi Fiu şi Duh 
Sfânt nu sunt comune, ci proprii fiecărui ipostas. Căci Tatăl nu se 
numeşte Fiu şi Fiul nu se numeşte Tată, şi Duhul Sfânt nu se numeşte 
nici Tată, nici Fiu. Dar Treimea se numeşte totdeauna 
Dumnezeu. Aşadar, vorbind de trei ipostasuri sau trei 
persoane, nu vorbim de trei fiinţe sau trei firi, sau trei 
dumnezei, ci mărturisim un Dumnezeu, o fiinţă sau 
fire, ca să nu ne facem arieni6. Şi zicând o fiinţă sau 
fire, nu zicem un ipostas, ca să nu ne facem sabelieni7, 
ci credem trei ipostasuri sau trei persoane într-o 
singură Dumnezeire, o singură fiinţă şi fire. 
Dumnezeu e fiinţă necontemplată, minte de necuprins, 
frumuseţe nemeşteşugită, mărime nevăzută, slavă neîn-
ţeleasă. Fiul este odraslă negrăită, cuvânt de neîn ţeles, 
minte de necovârşit, fiinţă neschimbată, fire de ne atins, 
înti părire ipostatică. Duhul este înţelegător [min tal] şi 
simplu, subţire, limpede şi clar, neîntinat, ne stricat, atot-
văzător. Icoană a Tatălui e soarele, rază a soa relui e Fiul, 
căldură a razei e Mângâietorul Duh. Şi aşa soarele e Tatăl, 
rază – Fiul, strălucire cu lucire de foc – Preasfântul Duh. 
Şi soarele niciodată nu a părăsit cerul şi a trimis ca pe 
nişte raze pe pământ pe Fiul – strălucirea şi pe Duhul Sfânt – căldura, 
ca să încălzească şi să facă bine lumii de sus şi de jos. 
Într-un astfel de chip trebuie a cugeta despre Dumnezeirea cea una 
şi triipostatică. Firea şi fiinţa şi forma sunt acelaşi lucru. Ipostasul şi 
persoana sunt acelaşi lucru. Şi fiinţa sau firea caracterizează ceea ce e 
comun, iar ipostasul sau persoana indică ceea ce e propriu fiecăruia, 
după cum, în cazul omului, să zicem, toţi oamenii suntem ai uneia şi 
aceleiaşi firi; una şi aceeaşi fire este la toţi. Căci toţi oamenii suntem 
alcătuiţi din suflet înţelegător [mintal] şi trup, dar suntem ipostasuri 
multe şi nesfârşite şi nenumărate. Şi Petru şi Pavel sunt ai uneia şi 
aceleiaşi firi, dar sunt ipostasuri diferite. Şi avem părtăşie unii cu 
alţii după fire, dar suntem împărţiţi [deosebiţi] după ipostasuri sau 
persoane. 

6 Arienii susţineau că persoanele Sfintei Treimi au fiinţe deosebite.
7 Sabelienii susţineau că Persoanele Sfintei Treimi nu sunt realităţi, ci moduri de manifestare ale 
aceluiaşi Dumnezeu unic.

Căci Tatăl nu se numeşte 
Fiu şi Fiul nu se numeşte 
Tată, şi Duhul Sfânt nu 
se numeşte nici Tată, 
nici Fiu. Dar Treimea 
se numeşte totdeauna 
Dumnezeu. 
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cAUzeLe crUcIADeLor

„Cruciadele sunt un fenomen 
complex și adesea greșit înțe les, 
deoarece sunt privite nu mai 
din punctul de vedere al Occi-
dentului și doar ca fe no men de 
natură religioasă. În realitate, 
rolul cel mai impor tant în des-
fă șurarea cru cia delor l-au jucat 
interesele politice și economice, 
numai că ele au fost disimulate 
de ideo logia eliberării locurilor 
sfinte. Papii înșiși, care doreau 
să lichideze schisma din 1054 
și să readucă Orientul sub 

autoritatea lor, nu au fost întotdeauna slujitorii puri ai unui ideal 
exclusiv religios”1.

pApA grIgorIe AL vII-LeA, sUpremAțIA pApALă șI IDeeA De 

„crUcIADă”

Prin schisma cea mare (1054), adunarea papistașilor (numită acum 
„Biserica Catolică”) s-a rupt de Biserica Ortodoxă care este adevărata 
Biserică a lui Hristos. La scurtă vreme după schismă, rătăcirea 
adunării papistașilor a început sa se vadă clar, exprimându-se nu 
doar prin formule pseudo-teologice, ci și prin intrigi și crime odioase. 
Teoreticianul „cruciadelor” este papa Grigorie al VII-lea (1020-1085, 
papă între anii 1073-1085), considerat sfânt de către papistași; el se 

1 http://info-valahia.blogspot.com/2009/07/primele-cruciade.html

pA
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sUpremAțIA pApALă șI crUcIADeLe
Despre erezIILe pApALe
de Ioan Vlăducă
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gândea la organizarea unui imperiu „teocratic”, de fapt papocratic, în 
care includea și Locurile Sfinte ca „patrimoniu al Sfântului Petru”, 
după concepția expusă în „Dictatus Papae”. Această lucrare expune, 
prin 27 de teze, doctrina puterii absolute a papei2. Conform acestei 
doctrine „singur Papa are putere să pună și iarăși să repună pe 
Episcopi. El singur, după împrejurări, poate da legi noi; el singur se 
poate folosi de insigniile imperiale; singur pe Papa au să-l onoreze 
toți Principii, sărutându-i picioarele. Papei îi 
este permis să depună pe Împărați. Niciun 
sinod neconchiemat de Papa nu se poate 
numi ecumenic. Niciun capitol, nicio carte 
nu e canonică fără autorisațiunea Papei. El 
singur poate respinge opiniunea tuturor, 
pe a sa nimenea”3. Pentru meritele sale în 
interesul papalității, papa Grigorie al VII-
lea a fost beatificat de către papa Grigorie al  
XIII-lea în anul 1584 și sanctificat de către 
papa Benedict al XIII-lea în 1728.

pApA UrbAN AL II-LeA șI prImA 

„crUcIADă” (1096-1099) 

ÎNcepUTUL coLoNIALIsmULUI eUropeAN

Cel care va trece efectiv la fapte este papa 
Urban al II-lea (1042-1099, papă între anii 
1088-1099)4.  Declarând oficial că voiește 
să apere și să extindă Creștinătatea, el pune 
în mișcare o armată de 80 000 de soldați, 
însă nu pentru a ajuta Răsăritul amenințat 
de musulmani, ci pentru a-l cuceri5. Oamenii simpli, însuflețiți de 
expediția eliberării, vor primi numele de „Militia Christi” sau „Milites 
Sancti Petri”. Mergând să săvârșească fapte „pentru Dumnezeu”, ei își 
vor pune cruci pe arme; datorită acestui fapt, se vor numi „cruciați”; 
acțiunile lor vor fi numite „cruciade”. Pentru a da o motivație 
soldaților, papa le-a acordat o „indulgență plenară” prin care 
considera că le iartă toate păcatele trecute, prezente și viitoare. 
În plus, proprietățile soldaților au fost considerate „sacre”. Înșelați de 
aceste promisiuni, soldații au comis apoi, fără mustrări de conștiință, 
orice fărădelege. „Cruciații” au ajuns la Constantinopol, unde au fost 
primiți de împăratul bizantin Alexie Comnenul. Subliniem faptul ca 
împăratul bizantin nu ceruse latinilor decât soldați pentru a-l ajuta 

2 http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID592694.html
3 Cf. Simeon Popescu, Desvoltarea primatului papal și influența lui asupra Creștinătăței, 
Sibiiu, 1882, p. 80.
4 http://www.newadvent.org/cathen/15210a.html
5 Cf. Simeon Popescu, op. cit., p. 122.

Mergând să săvârşească 
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pune cruci pe arme; 
datorită acestui fapt, 
se vor numi „cruciați”; 
acțiunile lor vor fi numite 
„cruciade”. Pentru a da 
o motivație soldaților, 
papa le-a acordat o 
„indulgență plenară” prin 
care considera că le iartă 
toate păcatele trecute, 
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să apere Creștinătatea împotriva atacurilor păgânești; el nu accepta 
ideea de „cruciadă” și nu putea să dorească succes unei acțiuni militare 
care ar fi dus la supunerea Răsăritului față de Apus. 
În 1098, Boemund, principele de Tarent, a cucerit Antiohia. În 
anul următor, Gottfried de Buillon se proclamă rege în Ierusalim; 
Tancred în Capernaum, Raymundus în Laodiceea, Balduin în Edesa 
și Boemund în Antiohia sunt vasalii noului rege al Iarusalimului. 

În locul patriarhului ortodox, latinii au pus un 
patriarh papistaș, fapt care dovedește că ei nu 
doreau eliberarea Ierusalimului, ci aducerea lui sub 
autoritatea papei. „Lucrul cel mai grabnic al acestor 
cuceritori este să închine papei țările cucerite, punând 
în Ierusalim și Antiohia patriarhi latini, cu alungarea 
celor ortodocși”6. Stabilirea „cruciaților” în Palestina, 
după ocuparea Ierusalimului, la 15 iulie 1099, este 
considerată a fi începutul colonialismului european.
 
crUcIADeLe, TempLIerII, IoANIțII șI TeUToNII

Pentru menținerea ordinii în rândul populației cuce-
r ite și pentru înlăturarea răscoalelor s-au înființat or-
dine militaro-călugărești: ordinul ioaniților și tem-
pli erilor, organizat la începutul secolului al XII-lea 
de călugării papistași francezi și ordinul german al 
teu to nilor, spre sfârșitul aceluiași veac.
Ordinele cavalerești care provin din acestea, acțio-

nează și azi, în peste 120 de țări, declarând că scopul lor este unul 
filantropic; mai afirmă că lucrează pentru apărarea civilizației 
creștine.
Ordinul cavalerilor ioaniți a avut sediul inițial la Ierusalim; după 
1530, sediul se stabilește în insula Malta, insulă dăruită ordinului 
de către împăratul Carol Quintul. De atunci se numesc „cavaleri 
de Malta”. Despre venirea și activitatea ioaniților pe teritoriul țării 
noastre găsim informații în „Diploma Ioaniților”. Este vorba de 
diploma pe care regele Bela al IV-lea al Ungariei a acordat-o în 1247 
cavalerilor ioaniți pentru a se stabili în Banatul de Severin și pentru 
a-l coloniza.
Ordinul cavalerilor de Malta a activat oficial în România, începând 
din anul 1932. A fost desființat în perioada comunistă. După 
Revoluția din decembrie 1989, profitând de libertatea de acțiune, 
ordinul a fost reînființat. În prezent, ordinul cavalerilor de Malta din 
România cuprinde și membri ecumeniști, care mai înainte au fost 
ortodocși. Cavalerii de Malta recunosc implicarea ecumenismului 
și declară că sunt fascinați de progresul ecumenismului în 

6 Ibidem, p. 123.
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România: „Astăzi Ordinul este reprezentat de  Ambasadorul şi 
Comisarul Magistral al Asociaţiei,  Franz Alfred Reichsgraf von 
Hartig, acreditat în 13 Mai 1997  şi  de hospitalier Tibor Graf 
Kalnoky. Un lucru deosebit este faptul că Asociaţia Românească este 
singura Asociaţie Malteză din lume, care are în componenţă şi o parte 
ortodoxă acreditată de conducerea Ordinului:  familiarii ordinului. 
Acest privilegiu unic a fost acordat în urma vizitelor Papei Ioan Paul 
al II-lea şi ale Marelui Maestru Fra Andrew Bertie în 
Romania, aceştia fiind fascinaţi de funcţionarea exem-
plară a echipelor ecumenice de lucru din interiorul 
Ordinului şi ale Serviciului de Ajutor şi de progresul 
ecumeniei în România creştină”7.
Ordinul cavalerilor templieri avea un sprijin impor-
tant în persoana lui Bernard de Clairvaux, un cleric 
papistaș de frunte, şi nepot al unuia dintre cavalerii 
fonda tori. El a vorbit şi a scris în numele lor; în 
1129, la Conciliul din Troyes, ordinul templierilor 
a fost oficial recunoscut de adunarea papistașilor 
(așa numita „Biserică Catolică”). Odată cu acest act 
formal, templierii au început să primească mari 
sume de bani, pământuri şi fii de nobili de la familii 
dornice să îi sprijine. Un alt beneficiu l-au primit 
templierii în 1139, când enciclica papei Inocenţiu al 
II-lea, intitulată „Omne Datum Optimum”, i-a scutit 
de supunerea la legile locale. Acest lucru însemna 
că templierii puteau traversa liber orice graniţe, 
nu trebuiau să plătească taxe, şi nu răspundeau 
decât în faţa papei. Pe acești „milites Templi”, papa 
Inocențiu al II-lea i-a declarat „apărători ai bisericii catolice” (cum 
nomine censeamini milites Templi, constituti estis a Domino catholice 
ecclesie defensores)8. Enciclica este semnată, în mod orgolios: „Ego 
Innocentius catholice ecclesie episcopus”, adică: „Eu Innocentius, 
Episcop al Bisericii Catolice”, arătând prin aceasta supremația asupra 
întregii Biserici. Această enciclică este confirmată în 1145 de enciclica 
„Militia Dei” a papei Eugen al III-lea.
Templierii au rămas în istorie și prin ritualul obscen din cadrul 
„procedurii de inițiere” prin care se realizează primirea în ordinul lor, 
așa cum au stabilit Hughes de Bure și Raoul de Gisy. De asemenea, 
ei venerau pe baphomet (idolul cu cap de țap, venerat de sataniști).
Templierii sunt prezenți oficial în România din 2003. Unii îl 
prezintă astfel: „Ordinul Cavalerilor Templieri s-a înfiinţat în 1118 
şi de atunci s-a răspândit în peste 40 de ţări, cu scopul de a apăra 

7 http://www.maltez.ro/index-ro.php?id=70
8 http://www.knightstemplarvault.com/static.php?page=omnedatumoptimum

Icoanele s-au călcat 
în pi cioare; relicviilele 
(Sfintele Moaşte, n.n.) 
s-au aruncat în locurile 
cele necurate; Sfânta 
Cuminecătură s-a vărsat 
pe pământ; sfintele 
vase s-au furat, zdrobit 
sau folosit spre scopuri 
profane; caii şi catârii 
s-au băgat în altariu. 
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civilizaţia creştină. La noi, există de cinci ani şi are peste 500 de 
membri, afacerişti, politicieni, avocaţi, ofiţeri etc”9.
Despre ordinul cavalerilor teutoni se știe că a fost întemeiat în 
1191. În anul 1211, cavalerii teutoni și-au început activitatea în 
Transilvania, stabilindu-se în Brașov (numit de ei Kronstadt). 

pApA eUgeN AL III-LeA șI A DoUA „crUcIADă” (1147-1148)

În 1146, turcii au cucerit Edesa. Acesta a fost pretextul 
organizării celei de a doua „cruciade” de către papa 
Eugen al III-lea, cunoscut în istorie ca unul care și-a 
cumpărat cu bani scaunul papal. O armată franceză, 
condusă de regele Ludovic al VII-lea și o oaste germană, 
în frunte cu împăratul Conrad al III-lea, mergând pe 
urmele primilor „cruciați”, în vara anului 1148, au ajuns 
la Constantinopol. De acolo, au trecut în Asia Mică, 
unde au fost risipiți de turci. 

pApA cLemeNT AL III-LeA șI A TreIA „crUcIADă” 

(1189-1192)

Sultanul Egiptului, Saladin, în anul 1187, după 88 de 
ani de stăpânire latină, a cucerit Ierusalimul.
Papa Clement al III-lea a lansat o nouă chemare la 
„cruciadă”. La chemarea lui au răspuns regii Angliei 
și Franței – Richard Inimă de Leu și Filip al II-lea 

August – și împăratul Germaniei, Frederic I Barbarossa. Această 
„cruciadă” s-a soldat cu un eșec. Armata lui Barbarossa, venită pe 
uscat, a fost învinsă în Asia Mică și împăratul a pierit înecat. Filip 
August și Richard, veniți pe mare, n-au izbutit să recucerească 
Ierusalimul și s-au întors acasă. Sultanul a ieșit învingător din 
această înfruntare. „Cruciada” a stârnit tot atâtea temeri împăratului 
bizantin Isaac Anghelos, cât prima cruciadă împăratului Alexie și a 
doua împăratului Manuel Comnenul. 

pApA INoceNțIU AL III-LeA șI A pATrA „crUcIADă” (1202-1204)

„Cruciada” a patra a fost predicată de papa Inocențiu al III-lea (1198-
1216), cu scopul aparent al eliberării Ierusalimului. Acest papă a fost 
cel mai mare teoretician al „cruciadei”, cel care a alcătuit o doctrină 
coerentă (în sensul ereziilor papale): din acest moment textele au 
fixat cu exactitate condițiile obținerii indulgențelor, ierarhizate la 
sfârșitul secolului al XII-lea în funcție de serviciile aduse „cruciadei”. 
Conducătorii veritabili ai acestei „cruciade” au fost: papa Inocențiu 
al III-lea, partizan al „unirii Bisericilor” sub conducerea Romei și 

9 http://www.click.ro/actualitate/bucuresti/Cavalerii-Romania-templieri-au-in_0_827317362.
html (articol postat  Duminică 11 Octombrie 2009).
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Enrico Dandolo, exponent al ambițiilor economice ale Veneției. 
„Cruciada” avea drept obiectiv Egiptul, de care depindea Palestina. În 
urma unui act de trădare din interiorul Imperiului Bizantin, prin 
care se promitea supunerea Bisericii grecești autorităţii scaunului 
papal, flota venețiană își modifică traseul și în loc să se îndrepte 
spre Egipt, merge către Bizanț, unde ajunge în 1204. Cu viclenia 
caracteristică papalității medievale, papa „ia masca omului de ome-
nie, dezaprobând public, aceea 
ce plă nuise în secret”. Astfel, 
„Con stantinopolul se asediază 
în contra espresei declarațiuni 
a papei, dar cu deplinul lui con-
simțământ”10. „Cruciații” iau 
cu asalt Constantinopolul în 
Vi ne rea Patimilor a anului 
1204. Timp de trei zile și trei 
nopți au loc atrocități nemai-
văzute, care le întreceau și pe 
cele comise de păgâni.
Să ascultăm ce zice martorul 
ocular Nicetas : 
„Icoanele s-au călcat în pi-
cioare; relicviilele (Sfintele Moaște, n.n.) s-au aruncat în locurile cele 
necurate; Sfânta Cuminecătură s-a vărsat pe pământ; sfintele vase 
s-au furat, zdrobit sau folosit spre scopuri profane; caii și catârii s-au 
băgat în altariu. O femeie depravată, o curvă publică s-a așezat pe 
tronul patriarhal, a cântat versuri obscene, jucând înaintea altariului. 
N-au fost cruțate nici doamne venerabile, nici fecioare, nici călugărițe. 
Furia devastărei domnea pe la Locurile Sfinte”11. 
În locul Imperiului Bizantin, „cruciații” au creat imperiul latin de 
Constantinopol (1204-1261), punând rege pe Balduin de Flandra 
(1204-1205). Dându-și intențiile pe față, papa îi scrie lui Balduin: 
„Mulțumesc lui Dumnezeu că a umilit pe cei mândri (așa îi consideră 
pe ortodocși, n.n.) și a dat mila sa celor smeriți (așa îi numește 
pe papistașii criminali, n.n.), că te-a învrednicit a săvârși prin tine 
lucruri minunate (crime și profanări, n.n.), spre mărirea numelui 
Său și spre binele Creștinătății. [...]  Te provocăm dară, ca să aduci 
la ascultare de scaunul apostolesc (papal, n.n.) pe întreagă Biserica 
grecească și împărăția de Constantinopol”12. Se arată aici cu claritate 
doctrina dublei supremații (bisericești și lumești). Papa dorea să fie 
conducător al întregii Biserici și împărat al împăraților. 

10 Simeon Popescu, op. cit., p. 128.
11 Simeon Popescu, op. cit., p. 129.
12 Simeon Popescu, op. cit, p. 130.

Toma d’Aquino a fost 
sanctificat în anul 
1323, iar doctrina sa, 
tomismul, a fost ridicată 
la rangul de „filosofie 
oficială a Bisericii 
Catolice”, de către papa 
Leon al XIII-lea, în 
1879. Pe doctrina acestor 
rătăciți se întemeiază, 
aşadar, papalitatea.
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„crUcIADeLe” șI ÎNTărIreA ImperIULUI oTomAN

Cucerirea și jefuirea Constantinopolului din 13 aprilie 1204 și crearea 
unui imperiu latin între 1204-1261 la Constantinopol au contribuit 
la slăbirea gravă a Imperiului Bizantin. Această slăbire a favorizat 
cucerirea lui de către turci la 29 mai 1453. În plus, atacurile cruciaților 
au determinat unirea conducătorilor musulmani care până atunci 
erau dezbinați. „Dacă nu era papa cu cruciații săi, și îndeosebi dacă 

Curia papală nu purta politica de a cuceri Orientul, turcii nicicând 
n-ajungeau aceea ce au ajuns: să cucerească Constantinopolul și 
apoi să devină spaima Europei încurcate prin intrigile papilor”13.

pApA boNIfAcIU AL vIII-LeA șI „ceLe DoUă săbII”

Papa Bonifaciu al VIII-lea (1235- 1303, papă între anii 1294- 1303), 
bun cunoscător al doctrinei înaintașilor săi, a dat în 1302 enciclica 
„Unam Sanctam”, în care afirmă: „Definim și declarăm că este necesar 
pentru mântuire să crezi că fiecare ființă omenească este supusă 
Pontifului Romei”(Porro subesse Romano  Pontifici  omni humanæ 
creaturæ declaramus, dicimus, definimus et pronunciamus omnino esse 
de necessitate salutis)14. În această enciclică, el mai spune: „Există 
două săbii (puteri, n. n.): spirituală și temporală (lumească, n. n.); 
cea de-a doua este sub conducerea puterii spirituale”15. Prin această 
enciclică, Bonifaciu al VIII-lea pune în mod oficial întreaga 
putere lumească în mâna papei.

13 Simeon Popescu, op. cit., p. 131.
14 Catholic Encyclopedia, http://www.newadvent.org/cathen/02662a.html, http://www.papalen-
cyclicals.net/Bon08/B8unam.html.
15 Catholic Encyclopedia, http://www.newadvent.org/cathen/15126a.html.

 Se arată aici cu claritate 
doctrina dublei 

supremații (bisericeşti şi 
lumeşti). Papa dorea să 

fie conducător al întregii 
Biserici şi împărat al 

împăraților.

Copyright Fundația 

Justin Pârvu



59  A T I T U D I N I

pApA hoNorIU AL III-LeA șI A cINceA „crUcIADă” (1217-1221)

Papa Honoriu al III-lea îi porunci arhiepiscopului Acrei, Jacques de 
Vitry, să propovăduiască „războiul sfânt” în Siria şi Palestina. La 
această „cruciadă” porniră spre Acra, locul de întâlnire al „crucia-
ţilor”, o serie de feudali din țările „cruciate”. La sfârşitul lui octombrie 
1217 se ţinu un mare consiliu de război la Acra. Armatele „cruciate”, 
care numărau 2000 de cavaleri, câteva mii de soldaţi călări, circa 20 000 
de pedeştri şi numeroase trupe 
nere  gulate, porniră la atac. Oraşul 
Dami etta cade, iar sultanul Malik 
al-Adil moare în 31 august 1218. 
Noul sultan al Egiptului, Malin 
al-Kamil, încearcă să reia ofensiva 
pentru a despresura Damietta; dar 
luptătorii lui nu scapă cu viaţă 
din lupta din 9 octombrie 1218.  
Viceregele Damascului, Al-Mua-
zzam, fratele lui Malin al-Kamil, 
porunci să se distrugă toate zidu-
rile de apărare ale Ierusa limului. 
Dărâmarea începu la 19 martie 1219. 
Al-Muazzam considera că e mai bine să predea un oraş pustiu şi 
ruinat, decât un loc întărit. Leopold al VI-lea, ducele de Austria, se 
reîntoarse în Europa. Malin al-Kamil, sultanul Egiptului, propuse 
„cruciaţilor” ca aceştia să ridice asediul Damiettei în schimbul 
restituirii Ierusalimului. Legatul papal, cardinalul Pelagius de 
Albano, determină consiliul de decizie să respingă propunerile 
sultanului Malin al-Kamil. „Cruciaţii”, întăriți cu noi forţe sosite 
din Europa, asaltară Damietta pe care o cuceriră la 5 noiembrie 
1219. Regele Jean de Brienne, care se retrăsese la Acra, se răzgândi 
şi făcu cale întoarsă, debarcând la Damietta la 7 iulie 1221. Sultanul 
Malin al-Kamil mai făcu o ultimă propunere „cruciaţilor” de 
a le restitui regatul Ierusalimului, cu condiţia ca ei să părăsească 
Egiptul. Legatul papal refuză din nou oferta sultanului, dovedind 
prin aceasta faptul că nu îl interesa eliberarea Ierusalimului. 
Cardinalul Pelagius de Albano dădu ordinul de plecare spre Cairo, 
iar Jean de Brienne se supuse. În timp ce „cruciaţii” urcau pe Nil, 
Malin al-Kamil porunci ruperea digurilor. În urma revărsării apelor, 
armata „cruciaţilor” este parţial înecată. Pentru „cruciaţi” bătălia e 
pierdută. 

A șAseA „crUcIADă” (1228-1229)

Deși favorabil imperialismului papal, papa Gregorius al IX-lea a 
interzis regelui Frederic al II-lea să conducă „cruciada”. Aceasta, din 

În locul Imperiului 
Bizantin, „cruciații” 
au creat imperiul latin 
de Constantinopol 
(1204-1261), punând 
rege pe Balduin de 
Flandra (1204-1205). 
Dându-şi intențiile pe 
față, papa îi scrie lui 
Balduin: „Mulțumesc lui 
Dumnezeu că a umilit 
pe cei mândri (aşa îi 
consideră pe ortodocşi, 
n.n.) şi a dat mila sa celor 
smeriți (aşa îi numeşte 
pe papistaşii criminali, 
n.n.), că te-a învrednicit 
a săvârşi prin tine lucruri 
minunate (crime şi 
profanări, n.n.), spre 
mărirea numelui Său şi 
spre binele Creştinătății.
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cauză că regele era prieten cu sultanul Malin al-Kkamil. Însă fără a 
ţine seamă de papă, Frederic al II-lea întreprinde o expediţie armată 
de la Acra la Jaffa. Se ajunge la încheierea tratatului din 18 februarie 
1229, prin care Ierusalimul era cedat „cruciaţilor”, împreună cu 
oraşele Bethleem şi Nazareth. În martie 1229, Frederic al II-lea 
intră în Ierusalim unde este încoronat ca rege al Ierusalimului. 
Frederic al II-lea rămâne indiferent de problemele religioase şi 

hotărăşte ca Ierusalimul să rămână oraş 
deschis. El se întoarce la Acra deoarece 
baronii se răsculaseră împotriva sistemului 
său centralizat de conducere. Nereuşind să 
ajungă la o înţelegere cu baronii, Frederic al 
II-lea se întoarce în Italia, în mai 1229.
 
coNcILIUL De LA LyoN șI A șApTeA 

„crUcIADă” (1248-1250)

La conciliul de la Lyon din iunie-iulie 1245, 
se lansa chemarea pentru a șaptea „cruciadă”. 
Aceasta avea un caracter francez, pentru că în 
jurul lui Ludovic al IX-lea se adunară numai 
nobili francezi. În primăvara anului 1249, 
Ludovic al IX-lea se îmbarcă împreună cu 
oamenii săi, la care se adăugaseră baroni din 
Siria şi Cipru. Numărul total al „cruciaţilor” 

se ridica la aproximativ 15 000 de oameni. Ajunse în faţa Damiettei, 
în ziua de vineri, 4 iunie 1249. La 6 iunie 1249 „cruciaţii” pătrundeau 
în Damietta. Trupele „cruciate” s-au ales cu o pradă bogată.
 
ALchImIsTUL ALberTUs mAgNUs șI DIscIpoLUL săU, TomA 

D’AqUINo

Este cunoscut faptul că celebrul „teolog” papistaș Toma d’Aquino16 

a fost un teoretician al doctrinei scolastice a supremației papale. 
Mai puțin cunoscut este însă faptul că era discipol al renumitului 
alchimist Albertus Magnus. Acesta din urmă era și „teolog” și chiar 
episcop al adunării papistășești. Născut în 1206 în Bavaria, Albertus 
a fost ales în 1254 conducător al tuturor dominicanilor germani. El 
a pus filosofia lui Aristotel în slujba scolasticismului papistășesc. În 
1260, papa Alexandru al IV-lea l-a numit episcop de Regensburg. 
În anii 1263-1264 a predicat în Germania și Boemia, îndemnând pe 
oameni să participe la „cruciade”. Pentru meritele sale în apărarea 
intereselor papale, Albertus Magnus a fost beatificat în anul 1622, 
iar papa Pius al XI-lea l-a sanctificat în 1931. Toma d’Aquino a fost 
sanctificat în anul 1323, iar doctrina sa, tomismul, a fost ridicată 

16 http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID575633_FLetterA.html
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la rangul de „filosofie oficială a Bisericii Catolice”, de către papa 
Leon al XIII-lea, în 1879. Pe doctrina acestor rătăciți se întemeiază, 
așadar, papalitatea.

pApA cLemeNT AL Iv-LeA șI A opTA „crUcIADă” (1270)

Papa Clement al IV-lea cheamă la o nouă „cruciadă”. La 24 martie 
1268, într-o adunare solemnă, Ludovic al IX-lea, regele Franţei, îşi 
anunţă hotărârea de a conduce 
această acțiune militară. La 1 
iulie 1270, vasele cu „cruciaţi” 
pornesc spre Siria, dar în loc să 
ajungă la Acra, „cruciaţii” s-au în- 
dreptat spre Tunisia unde nu 
căutau decât noi cuceriri şi 
jafuri. Baibars, sultanul mame-
luc al Egip tului, oferă ajutor emi- 
rului Tunisiei. Regele Ludovic al  
IX-lea moare în luptă, iar pu-
ţinii „cruciaţi” rămaşi în viaţă 
se întorc în Franţa. Cu această 
ultimă încercare militară, aşa-
numitele „cruciade clasice” au 
luat sfârşit. Rând pe rând statele din Orient au fost recucerite de 
musulmani. 
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„Dacă nu era papa cu 
cruciații săi, şi îndeosebi 
dacă Curia papală nu 
purta politica de a cuceri 
Orientul, turcii nicicând 
n-ajungeau aceea ce 
au ajuns: să cucerească 
Constantinopolul şi 
apoi să devină spaima 
Europei încurcate prin 
intrigile papilor”.
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Fericesc iniţiativa fraţilor orto-
docşi romani pentru păstrarea 
dreptei credinţe, mai ales acum 
când politicienii pregătesc te -
renul pentru venirea în Româ - 
nia a ereziarhului Papa.
Mărturisirea dumneavoastră nu 
va rămâne fără roade, la fel cum 
nici a noastră nu a rămas. 
Eu personal lupt de ani de zile 
împotriva ecumenismului şi 
pot spune că roadele acestei 
lupte se văd. Dumnezeu ne 
întăreşte în lupta noastră bună. 
Biserica lui Hristos are nevoie 

de mărturisitori astăzi, mai mult ca oricând, acum când mrejele 
papismului diabolic se întind peste tot în lume prin viclenie, ca 
să înşele de s-ar putea şi pe cei aleşi, adică pe creştinii ortodocşi de 
pretutindeni. 
Din experienţa noastră amară cu venirea Papei în Elada putem să 
vă spunem că mulţime de demoni au venit împreună cu el, care 
din păcate nu au plecat odată cu el, ci au rămas în patria noastră 
manifestându-se în Biserică şi în societate prin diferite căderi şi 
scandaluri, duhul secularizării, delăsării şi al alterării credinţei 
lucrând  cu mult mai multă putere.
Duhul sincretist, ecumenisto-papist i-a cuprins pe cei mai slabi, 
rupându-i de adevărul Ortodoxiei, creând monştri spirituali 
care se numesc pe sine ortodocşi dar gândirea lor este alterată de 
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duhul necurat ecumenist. În Teologie aceşti 
demoni se manifestă prin aşa numita „teologie 
postpatristică” în care se spune că Sfinţii Părinţi 
sunt perimaţi, făcându-L astfel pe  Duhul Sfânt 
care a vorbit prin ei,  mincinos. 
Nefericita vizită a papei poate fi considerată ca 
un seism puternic ce a zguduit întreaga societate 
elină. Fericesc pe Părintele mărturisitor Justin 
Pârvu, străjer neadormit al dreptei credinţe, pe 
care îl doare inima pentru neamul său român 
ortodox şi îl rog să mă poarte în rugăciunile sale.
Mărturisirea de credinţă: Spune NU venirii 
papei în România o vom publica în revista 
noastră teologică Theodromia şi în toate celelalte 
publicaţii mărturisitoare ortodoxe, imediat ce va 
fi tradusă în limba elină.

Mărturisirea de credinţă, semnată până acum 
de mii de credincioşi: Papa nu are ce căuta în 
România!

De ce spunem nu venirii papei în România!1

Mărturisirea este mântuitoare, că fii ai Bisericii, 
clerici şi laici putem să mărturisim adevărul, 
care este Hristos! Orice diplomaţie cade în faţa 
adevărului!
 1. Se creează confuzie şi mulţi dintre ortodocşi 
vor crede că Biserica Ortodoxă şi papistăşii ar fi o 
Biserică, în timp ce Biserica este una şi anume cea 
ortodoxă. Cei care au afirmat teoria ramurilor 
sunt anatematizaţi de Sinodul Bisericii Ruse din 
exil, anatema preluată şi de Biserica Rusiei şi prin 
urmare de Biserica Ortodoxă în plenitudinea ei.
 2. Papa este eretic şi aceasta o spun toţi sfinţii şi 
sinoadele ecumenice şi locale: sinodul 2 ecume-
nic (vezi filioque), sinodul patriarhului Fotie, 
si no  dul antiunionist al Sf. Marcu Eugenicul, 
sinoa dele isihaste ale Sf. Grigorie Palama – 
numite împreună sinodul al 8-lea ecumenic, 
după cum spune Romanidis, Pr. Gheorghios 
Metallinos, Pr. Theodoros Zisis, Telenghidis şi 
alţi teologi contemporani.

1 Petiţia poate fi semnată pe internet la http://www.petitieonline.ro/
petitie/papa_nu_are_ce_cauta_in_romania.

3. Nu se cuvine ca ortodocşii şi ereticii papistaşi 
să se adune în lăcaşuri de cult împreună, conform 
tuturor canoanelor Bisericii.

4. Papa vine ca şef al ereziei catolice şi e primit 
ca episcop canonic al Romei cu succesiune 
apostolică de către patriarhia romana, ceea 

ce este blasfemie, pentru că papistăşii odată 
ce au intrat în erezie au pierdut şi succesiunea 
apostolică şi episcopia Romei!
 5. Suntem de acord ca papa să vină că simplu 
vizitator sau ca şef de stat dar să nu fie primit 
la sfintele slujbe în bisericile ortodoxe şi 
nici vreun ierarh al B.O.R să participe la mesa 
papistaşă!
 6. Părintele Dumitru Stăniloae afirmă în 
Dog matica cum că papistăşii se închină la alt 
dumnezeu decât creştinii ortodocşi, şi anume un 
Dumnezeu în sens budist, Dumnezeul nirvanic 
impersonal. Prin erezia filioque desființând per-
soanele Sfintei şi de viaţă făcătoarei Treimi!
Respectăm pe credincioşii papistaşi şi pe Papa 
şi le dorim întoarcere grabnică la Biserica cea 
una, adică cea Ortodoxă prin botez, mirungere, 
sfânta împărtăşanie şi celor numiţi clerici dintre 
ei hirotonie ortodoxă. Aşa să le ajute Dumnezeu!
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Bucuraţi-vă! Bucuraţi-vă, pen-
tru că astăzi este ziua noas-
tră! Astăzi este ziua creş ti nilor, 
este ziua celor care Îl iubesc 
pe Hristos, a celor care trăiesc 
pentru Hristos şi a celor care 
I-au dăruit via ţa lor lui Hristos! 
Biruinţa Ortodoxiei, prăznuită 
astăzi, nu este biruinţa unei 
filozofii, nu este biruinţa unei 
dogme! Este biruinţa vieţii 
în Hristos, pen tru că prin 
biruinţa icoa nelor s-a arătat 
triumful drep tei credinţe în 

faţa ereziilor şi s-a arătat biruinţa creştinilor împotriva prigonitorilor 
iconoclaşti.

ANATemeLe şI cUm se vINDecă erezIA

Ştiţi că, după  cel de-al VII-lea Sinod Ecumenic de la Constantinopol, 
în loc să se primească în toată Biserica învăţătura despre cinstirea 
sfintelor icoane, unii ierarhi au prigonit în continuare icoanele şi cei 
care le cinsteau au fost supuşi la chinuri de tot felul, astfel încât la 
Constantinopol au avut loc şi două sinoade ale duşmanilor icoanelor. 
Şi abia în anul 843, putem spune că biruinţa a fost definitivă. 
Sf. Ignatie Briancianinov spune într-o predică la Duminica 
Ortodoxiei: „Biserica vesteşte pe cei care robesc înţelegerea lor spre 
ascultarea de dumnezeiasca descoperire şi se nevoiesc pentru ea. Îi 

1 Predică susţinută la mănăstirea Petru Vodă, în Duminica Ortodoxiei, 13 martie, 2011.
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ÎNToArcere LA creDINţA 
ADevărATă
preDIcă LA DUmINIcA orToDoxIeI1
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fericim şi îi lăudăm, pentru că în Sinodiconul Ortodoxiei, în slujba 
care se citeşte în celelalte Biserici Ortodoxe surori – din păcate nu şi 
în Biserica noastră – sunt lăudaţi sfinţii apărători ai dreptei credinţe: 
Veşnică pomenire, veşnică pomenire, veşnică pomenire!, iar ereticii sunt 
condamnaţi. Se repetă de fiecare dată: Anatema să fie, anatema să 
fie, anatema să fie! – atunci când în slujbă se menţionează numele 
lor. Şi, continuă Sf. Ignatie Briancianinov, pe cei care se împotrivesc 
adevărului, dacă nu s-au pocăit înaintea 
Domnului, noi, aşteptând întoarcerea şi 
pocăinţa lor, dacă n-au voit să urmeze 
Sf. Scripturi şi Predaniei Bisericii, îi 
îndepărtăm şi îi dăm anatemei”. 
Şi Sf. Ignatie Briancianinov dă câteva 
exemple de condamnări: „Celor care tăgă-
duiesc nemurirea sufletului, sfâr şitul vea-
cului, judecata ce va să fie şi răsplă tirea 
veş nică în ceruri pentru fap tele bune, pre-
cum şi osândirea pen tru păcate: ana tema!” 
Este foarte inte resant că este men ţi onat 
aici şi tăgă duirea sfârşitului vea cului. 
Sunt unii creştini cu numele, care spun că 
lumea aceasta nu va avea sfârşit. De ce să 
ne îngrijim noi de semnele vremurilor, de sfârşitul lumii? Nu! Noi să 
vrem să fie Împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Şi ne arată Sf. Ignatie 
că o astfel de judecată este greşită. Dar tot Sf. Ignatie Briancianinov 
spune şi un cuvânt încurajator: „Erezia, fiind păcat greu, păcat de 
moarte, se vindecă uşor şi hotărâtor ca păcat al minţii prin darea 
ei nefăţarnică din toată inima, anatemei”. 
(…) Urma lăsată de erezie e nimicită îndată după lepădarea ei, spune 
Sf. Ignatie şi aşa este. Astfel încât cei care au fost amăgiţi de rătăciri 
într-un fel sau altul, este de ajuns să se lepede cu curaj. Cei care au 
fost amăgiţi de rătăcirea catolică sau protestantă sau de alte rătăciri, 
e de ajuns să spună: anatema să fie papistăşismul, anatema să fie 
ecumenismul! Şi Biserica îi primeşte la Împărtăşanie.

AposTAzIA ADUce peDeApsA LUI DUmNezeU AsUprA 

poporULUI

Să legăm răspândirea apostaziei şi răspândirea păcatelor de chemarea 
pedepsei lui Dumnezeu. Ştiţi foarte bine, Constantinopolul a căzut 
pentru că s-au făcut liturghii la care era pomenit numele papei. Şi 
sultanul, atacând Constantinopolul, văzând rezistenţa bizantinilor, a 
vrut să renunţe la cucerirea acestui oraş pentru că a văzut deasupra lui 
o lumină. Şi chiar când se gândea să lase Constantinopolul în pace, 
sultanul a văzut lumina ridicându-se şi a zis: „Dumnezeu i-a părăsit 

Şi tot aşa sfinţii 
închisorilor din 
România care au 
pătimit în comunism 
pot să fie canonizaţi 
astăzi, nu mâine, nu 
răspoimâine! Nu există 
niciun motiv pentru 
amânarea canonizării lor. 
Mitropolitul Bartolomeu 
Anania, înainte de a 
trece la Domnul i-a 
spus părintelui Mihai 
Valică un cuvânt foarte 
important despre noii 
mucenici şi anume: „Cred 
că timpul canonizării lor 
a sosit!” 
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pe bizantini”. Au atacat şi în cele din urmă au şi cucerit. Dacă ar fi 
ştiut bizantinii să se pocăiască pentru rătăcirea lor, Dumnezeu le-ar 
fi primit pocăinţa şi i-ar fi iertat şi nu mai cădea Constantinopolul. 
Dar n-au ştiut să se pocăiască. 
Dumnezeu nu vrea să pedepsească. Noi nu avem concepţia 
occidentală, concepţia apuseană că Dumnezeu e pedepsitorul 
care cu sabia în mână, taie, spânzură, distruge. Nu! Dumnezeu 

e bun şi iubitor de oameni şi vrea 
mântuirea fiecăruia dintre noi până 
în ultima clipă a vieţii noastre, mân-
tuirea noastră, a oraşului în care tră-
im, a ţării noastre. Dumnezeu vrea 
ca toţi oamenii să vină la adevăr. Dar 
dacă noi rămânem în rătăcire cum au 
ră mas bizantinii, atunci vine şi sabia 
lui Dumnezeu asupra noastră. (…)
În ţara noastră, după unele statistici, 
au fost până acum 23 de milioane 
de avorturi. Deci nu 100.000, nu 
500.000! Milioane! Mor milioane de 
prunci şi pe nimeni nu interesează. 

Ne interesează că mor câinii vagabonzi, că n-au destulă hrană şi 
lucruri de genul acesta. Ne interesează că mor balenele albe sau cine 
ştie ce specii de fluturi sau crocodili, în loc să ne intereseze că în ţara 
noastră, jumătate din români au murit. Da, pruncii avortaţi erau 
români! Jumătate din români au murit. La televizor e o inundaţie, 
se distrug zece case, vin toate televiziunile – mare tămbălău! Dacă 
a murit un om sau cinci – şi mai şi! Dar, când mor sute de mii de 
români, pe nimeni nu interesează. Ne scăldăm în sânge, asta este 
realitatea. Ne bucurăm că-i biruinţa Ortodoxiei, dar ne întrebăm: 
„Noi apărăm Ortodoxia cu preţul vieţii? Dăm noi o mărturie 
jertfelnică? Sau ne place să stăm cuminţi, să ne aplaude societatea că 
uite, ce buni sunt creştinii aceştia?”(…)

De ce vIN cUTremUre şI cATAcLIsme?

Aţi auzit de groaznicul cataclism din Japonia. Şi o să fie din ce în 
ce mai multe veşti despre grozăviile care s-au întâmplat acolo. Aşa 
cum la Cernobîl, s-a spus iniţial că radiaţiile nu sunt chiar atât de 
puternice, pericolul nu e atât de grav, dar după ani de zile au început 
să moară din ce în ce mai mulţi oameni de cancer şi după multă 
perioadă de timp s-au aflat efectele reale ale Cernobîlului, tot aşa 
efectele reale ale exploziei de la reactorul nuclear din Japonia se vor 
afla după săptămâni sau luni de zile. 
Vă spun o întâmplare foarte simplă: eram copil, elev în tabăra 
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Năvodari. Şi la un moment dat a început să se 
simtă un miros foarte dur în aer. S-a simţit că e 
ceva în neregulă. Profesorii ne-au chemat: „Intraţi 
toţi în clădiri!” Şi, la un moment dat, a venit un 
miliţian, au venit mai mulţi de fapt, cu mască pe 
faţă: „Staţi liniştiţi, nu s-a întâmplat nimic! Totul 
este sub control, totul este în ordine!” Dar ei de 
ce aveau mască? Aşa ni se spune şi astăzi: „Staţi 
liniştiţi! Nu-i pericol de uraniu în aer. Totul 
este sub control”. Chiar spunea un ministru al 
Japoniei că: „Vom încerca după acest cataclism, 
nimeni să nu aibă probleme de sănătate”. Păi, 
este sănătatea oamenilor în mâinile unui 
ministru? Sau, în mâinile lui Dumnezeu? Aţi 
văzut poate ce s-a întâmplat: vapoare distruse, 
clădiri distruse, mii de morţi. Dar de fapt, suferă 
zeci, sute de mii, milioane după acest cutremur 
şi după efectele lui. 
De ce am făcut referire în această predică la 
cutremur? Pentru că noi, fiii Bisericii, suntem 
singurii care ştim să ne raportăm cum trebuie 
la cutremure. Cum aşa? Ne raportăm după 
cum ne învaţă Tradiţia. Păi, spune ceva Tradiţia 
despre cutremure? Da, spune. Unde? În Mineie. 
Şi am să vă dau două exemple de relatări despre 
cutremure din Mineie. 
În Sinaxarul din 6 decembrie, Biserica Ortodoxă 
face pomenirea Sf. Ierarh Nicolae, mare făcătorul 
de minuni din Mira Lichiei, dar face referire şi 
la: „Tot în această zi pomenirea înfricoşătoarei 
ameninţări a cutremurului, ce a fost adus peste 
noi cu iubirea de oameni a lui Dumnezeu”.
În 26 ianuarie, sinaxarul este şi mai explicit: 
„Tot în această zi, pomenirea cutremurului celui 
mare. Acest cutremur s-a întâmplat la sfârşitul 
împărăţiei lui Teodosie cel Mic, fiul lui Arcadie 
şi al Eudoxiei, într-o zi de duminică, la două 
ceasuri din zi. Şi-au căzut zidurile cetăţii şi 
multe case s-au surpat. Cutremurul a ţinut patru 
luni”. N-a ţinut jumătate de oră, o zi sau o 
săptămână. Cutremurul a ţinut trei luni! Până 
aici relatarea parcă ar fi scoasă dintr-un ziar sau 
de la o ştire de televiziune. 
Şi acum urmează perspectiva ortodoxă: „Iar 

îm pă ratul – scrie în sinaxar – împăratul fă-
când litanie cu tot soborul, zicea cu lacrimi: 
„Izbăveşte-ne, Doamne, de urgia Ta cea dreaptă 
şi şterge păcatele noastre prin pocăinţă, căci ai 
clă tinat pământul şi l-ai cutremurat pentru 
pă catele noastre, ca să Te preaslăvim pe Tine, 
Bunule şi de oameni iubitorule, Dumnezeul 
nostru”. Iar noi putem spune astăzi: „Izbăveşte-
ne, Doamne, de urgia Ta cea dreaptă şi şterge 
păcatele noastre prin pocăinţă, fără să clatini 
pământul şi fără să-l cutremuri. Pentru că noi, 
Doamne, credem iubirii Tale de oameni şi aşa 
cum Te-ai îndurat de cetatea Ninive, aşa Te poţi 
îndura şi de pământul românesc. Aşa Te poţi 
îndura, Doamne, de lumea Ta”.
Al treilea mare cutremur din istoria lumii, să ştiţi 
că a avut loc în Bizanţ, în Imperiul Bizantin, în 
Antiohia, în ziua de 21 mai 525, când se pare că 
au fost 250.000 de victime. Unde găsim în Noul 
Testament o referire clară la cutremur? Găsim 
în Evanghelia după Matei, în capitolul 27. „Iisus, 
strigând iarăşi cu glas mare, Şi-a dat duhul. Şi, 
iată catapeteasma Templului s-a sfâşiat în două 
de sus până jos şi pământul s-a cutremurat, 
pietrele s-au despicat, mormintele s-au deschis 
şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au 
sculat. Şi ieşind din morminte după învierea Lui, 
au intrat în cetatea sfântă şi s-au arătat multora. 
Iar sutaşul şi cei ce împreună cu ei păzeau pe 
Iisus, văzând cutremurul şi cele întâmplate, s-au 
înfricoşat foarte zicând: Cu adevărat, Fiul lui 
Dumnezeu era acesta!” La acel cutremur, morţii 
au ieşit din morminte. A fost oarecum uşor să se 
dea o mărturie, pentru că oamenii au înţeles din 
acea clătinare a pământului, din acel cutremur, 
că Dumnezeu a pedepsit poporul evreu pentru 
răstignirea lui Hristos şi au avut curajul să 
mărturisească: „Acesta este Fiul lui Dumnezeu”.
Trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu a făcut 
lumea din dragoste. Dumnezeu a făcut cerurile, 
pământul, tot universul din dragoste pentru om. 
Nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. 
Niciun fir de păr din capul nostru nu va cădea 
şi nu cade fără voia lui Dumnezeu. Şi cu atât 
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mai puţin un cutremur! Nu ştim de ce îngăduie 
Dumnezeu un cutremur sau un cataclism, un 
uragan, un tsunami. Nu ştim nici dacă acest 
cutremur din Japonia s-a datorat într-a anumită 
măsură şi intervenţiei umane. Aţi auzit poate 
că există un proiect numit „harp”, prin care se 
pot controla într-o anumită măsură mişcările 
tectonice. După cutremurul din Japonia, pămân-
tul s-a mişcat cu 2,4 m. S-a deplasat uşor axa pă-
mân tului. Astfel de schimbări fizice atrag după 
ele alte şi alte şi alte schimbări. Sunt unii care 
până acum, auzind glasul Bisericii: „Pocăiţi-vă”, 
nu s-au gândit la moarte. … Pentru că până ieri, 
alal tăieri nu se temeau de moarte. Şi acum un 
cu tremur îi face să se gândească la propriul 
sfârşit, ca pe ateii care la cutremure se închină 
spunând: „Doamne, ajută-mă!” De ce? Dacă 
există Dumnezeu, să-i ajute şi pe ei. 
Ei, bine, cutremurul acesta să ştiţi că este un 
prilej de întoarcere la credinţa cea adevărată. 
Pentru unii va însemna o explozie a isteriei, o 
explozie a schismelor, a dezbinărilor, a ereziilor. 
Dar, în acelaşi timp ni se dă o şansă. Ni se dă 
posibilitatea de a întinde o mână celor de lângă 
noi. Vă e frică de moarte? Haideţi cu noi la 
Biserică! Haideţi să câştigaţi viaţa cea adevărată! 
Viaţa care nu se termină în clipa morţii fizice. 
Noi trebuie să avem deschiderea aceasta de a 
întinde o mână celorlalţi aşa cum aţi auzit în 
Evanghelia de astăzi, după Sf. Ap. şi Ev. Ioan. 
Că după ce Andrei a venit la Iisus, acesta a găsit 
întâi pe Simon, fratele său şi i-a zis: „Am găsit 
pe Mesia care se tâlcuieşte Hristos. Şi l-a adus 
la Iisus”. (…)

UrAgANUL cATrINA

Oamenii vor să păcătuiască fără să-şi dea seama 
că atrag osânda lui Dumnezeu. Aţi auzit de 
uraganul „Catrina” care a distrus oraşul New 
Orleans. De ce? Pentru că acolo se adunau zeci 
de mii de homosexuali. Era festivalul anual 
„Decadenţa sudică”, la care veneau zeci de mii 
de homosexuali din toată lumea şi păcătuiau 
în public. Guvernatorul Louisianei a vrut acest 

festival al desfrâului, ca oraşul să strângă bani. 
Şi a strâns bani şi a strâns bani. În anul 1997, 
de exemplu, la 50.000 de membri a fost impact 
economic de 25 de milioane de dolari din 
desfrâu. În anul 2000, la 91.000 de participanţi, 
de iubitori ai desfrâului, impactul economic a 
fost de 72 de milioane de dolari. Iar în 2004 au 

fost 125.000 de participanți şi câştigul de 100 
de milioane de dolari. Dar a venit pedeapsa lui 
Dumnezeu, uraganul Catrina şi pagubele au 
fost de miliarde. 
Ce înţelegem de aici? Să nu căutăm bani murdari! 
Să nu căutăm să legalizăm prostituţia! Să nu 
căutăm să legalizăm familiile homosexuale, 
adopţiile homosexuale, să facem alte nenorociri 
pe motiv că vom primi bani de la forurile 
europene sau alte foruri internaţionale. Aceşti 
bani murdari vor atrage asupra ţării noastre 
pedeapsa lui Dumnezeu. 
Se vorbeşte mult astăzi la televizor despre Japo-
nia. Se vorbeşte puţin despre miile, zecile de mii 
de catolici ucişi în Japonia pentru că ei credeau în 
Hristos. Chiar dacă ei nu aveau credinţă dreap-
tă, chiar dacă ei nu sunt sfinţi mucenici, deşi 
japonezii i-au răstignit pe unii dintre ei, i-au ucis 
în fel şi chip pentru că ei credeau în felul lor în 
Hristos. Ei bine, sângele acesta vărsat aduce o 
anumită pedeapsă. 
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mUceNIcIA orToDocşILor DIN chINA 

ANULUI 1900

Şi, în încheierea cuvântului meu, am să fac 
această referire foarte importantă la mucenicia 
ortodocşilor care au pătimit pentru Hristos în 
China. De ce? Pentru că foarte, foarte puţini 
oameni cunosc astăzi date despre aşa numita 

revoltă a boxerilor din anul 1900 când au fost 
ucişi 222 de creştini ortodocşi chinezi. Există o 
mărturie foarte importantă, scrisă de protoiereul  
Serghie Cean care este fiul primului mucenic 
chinez, părintele Mitrofan.
Boxerii chinezi făceau jertfe, adunări idoleşti, 
iar creştinii spuneau chinezilor: „Nu vă duceţi 
să vă închinaţi diavolului ci veniţi la Biserica lui 
Hristos”. … A fost o isterie colectivă împotriva 
creştinilor. Dar cea mai cumplită zi, a fost ziua 
de 11 iunie. Încă în ajun, pe toate străzile au fost 
răspândite proclamaţii care chemau păgânii la 
masacrarea creştinilor, ameninţându-i cu moar-
tea, pe cei care ar îndrăzni să-i ascundă. În 
noaptea de 11 spre 12 iunie, boxerii cu făclii 
aprin se, au invadat toate cartierele Beijingului, 
asal tând locuinţele creştinilor, îi înşfăcau pe ne-
norociţi şi îi torturau, impunându-le să se le-
pede de Hristos. Cuprinşi de chinuri, de frica 
de chinuri şi de moarte, mulţi s-au lepădat de 
Ortodoxie. Şi ca să-şi salveze viaţa, i-au ridicat 
în slăvi pe idoli. … Dar alţii au îndurat chinuri 

îngrozitoare, spintecându-li-se pântecele, fiind 
decapitaţi sau arşi în case de vii. Prigoana şi 
nimicirea creştinilor au continuat şi în zilele 
următoare. După ce li se distrugeau locuinţele, 
ei erau scoşi în afara oraşului, în afara porţilor 
oraşului unde erau supuşi interogatoriului şi apoi 
arşi pe rug. Nu acum 500 de ani, nu pe vremea 
inchiziţiei, ci în anul 1900. Potrivit relatărilor 
păgânilor, a înşişi păgânilor, martori oculari, 
unii dintre chinezii ortodocşi primeau moartea 
pătrunşi de un surprinzător spirit de sacrificare. 
…Auziţi mucenicia unui copil de 8 ani. Lui Ivan 
boxerii i-au tăiat umerii şi i-au retezat degetele 
la mâini şi la picioare. I-au tăiat nasul şi urechile. 
Mireasa fratelui său, Isaia, a reuşit să-l salveze 
de la moarte, ascunzându-l într-un loc sigur. 
Întrebat dacă îl durea el răspundea oamenilor 
că nu doare atunci când suferi pentru Hristos. 
Cine ne spune asta? Un copil chinez de 8 ani: 
„Nu doare când suferi pentru Hristos!” 
Să nu ne fie frică de suferinţă! Să avem curajul de 
a pătimi pentru Hristos! Este foarte important 
faptul că deşi au murit în anul 1900, în anul 
1901 deja s-a făcut dosarul de canonizare şi a 
fost înaintat Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, 
la 11 octombrie 1901. În 1902, mucenicii chinezi 
au fost canonizaţi, iar în 1903 s-a făcut prima 
mare prăznuire a lor, cu aducerea moaştelor 
lor cu mare bucurie. La câtă vreme după ce au 
murit? La sute de ani, la zeci de ani? Nu! Au fost 
canonizaţi la doi ani după moartea lor. 
Şi tot aşa sfinţii închisorilor din România care 
au pătimit în comunism pot să fie canonizaţi 
astăzi, nu mâine, nu răspoimâine! Nu există 
niciun motiv pentru amânarea canonizării lor. 
Mitropolitul Bartolomeu Anania, înainte de a 
trece la Domnul i-a spus părintelui Mihai Valică 
un cuvânt foarte important despre noii mucenici 
şi anume: „Cred că timpul canonizării lor a sosit!” 
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Ecumenismul are legătură cu 
francmasoneria şi cu „Noua Eră”?

Da. Francmasoneria luptă îm-
po triva legii naturale, voite de 
Dum nezeu, conform căre ia ome- 
nirea e compusă din naţi uni.
Franc masoneria urmă re şte insta -
urarea unui stat unic con dus de 
ea. Pentru a realiza acest stat 
unic, are nevo ie de un terito riu 
unic (obţinut prin des fi inţarea 
graniţelor), de o armată uni că, 
de o legislaţie unică, de o econo-

mie unică, de un învăţământ unic şi de o religie unică.1 Religia unică se 
obţine pe calea ecumenismului.
Noua Eră are două scopuri de bază: o nouă ordine a lucrurilor pe 
plan politico-economic şi o nouă ordine a lucrurilor pe plan religios 
(o nouă religie mondială).
Robert Müller, fostul sub-secretar al O.N.U. şi un important exponent 
al Noii Ere, scrie în cartea sa Noua Geneză că religiile trebuie:
- să accelereze ecumenismul şi să creeze fundaţii religioase mondiale 
comune;
- să înalţe steagul O.N.U. în toate locurile de cult;
 - să se roage şi să organizeze rugăciuni comune mondiale.2

1  cf. Mitropolitul Irineu Mihălcescu, Francmasoneria, Bucureşti, 1941, extras din Teologia luptă-
toare, pp. 160-172.
2 cf. Părintele Arsenie Vliangoftis Doctor în Teologie şi Licenţiat în Filosofie, Ereziile contempora-
ne – o adevărată ameninţare - , Ed. Evanghelismos, Bucureşti, 2006, p. 151-155.
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ecUmeNIsmUL şI 
frANcmAsoNerIA
ÎNTrebărI şI răspUNsUrI Despre ecUmeNIsm
de Ioan Vlăducă
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Biserica Ortodoxă Română a luat vreo măsură împotriva francmasoneriei?
Da. În anul 1937, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a 
luat următoarea hotărâre publicată în Telegraful Român: „În urma 
raportului I. P. Sf. Mitropolit Nicolae al Ardealului, s-au hotărât 
următoarele: Biserica osândeşte francmasoneria ca doctrină, 
ca organizaţie şi ca metodă de lucru ocultă, şi în special pentru 
următoarele motive:

frANcmAsoNerIA propAgă 

NecreDINţA.

1. Francmasoneria învaţă pe 
adepţii ei să renunţe la orice 
credinţă şi adevăr revelat de 
Dumnezeu, îndemnându-i să 
ad mită numai ceea ce desco-
peră cu raţiunea lor. Ea pro-
pagă astfel necredinţa şi lupta 
împo triva creştinismului ale 
cărui învă ţături sunt revelate 
de Dum  nezeu. Vânând pe câţi 
mai mulţi intelectuali să şi-i 
facă membri şi obişnuindu-i pe 
aceş tia să renunţe la credinţa 
creştină, francmasoneria îi rupe de la biserică, şi având în vedere 
influenţa însemnată ce o au intelectualii asupra poporului, e de aştep-
tat ca necredinţa  să se întindă asupra unor cercuri tot mai largi. În 
faţa propagandei anticreştine a acestei organizaţii, Biserica trebuie să 
răspundă cu o contrapropagandă.
2. Francmasoneria propagă o concepţie despre lume panteistna-
turalistă, reprobând ideea unui Dumnezeu personal deosebit de lume 
şi ideea omului ca persoană, deosebită, destinat nemuririi.
3. Din raţionalismul şi naturalismul său, francmasoneria deduce în 
mod consecvent, o morală pur laică, un învăţământ laic, reprobând 
orice principiu moral heteronom şi orice educaţie ce rezultă din 
credinţa religioasă şi din destinaţia omului la o viaţă spirituală eternă. 
Materialismul şi oportunismul cel mai cras, în toate acţiunile omului, 
este concluzia necesară din premisele francmasoneriei.

frANcmAsoNerIA coNsIDeră pe evreI sUperIorI creşTINILor

4. În lojile francmasone se adună la un loc evreii şi creştinii, şi 
francmasoneria susţine că numai cei ce se adună în lojile ei cunosc 
adevărul şi se înalţă deasupra celorlalţi oameni. Aceasta însemnează 
că creştinismul nu dă un avantagiu în ce priveşte cunoaşterea 
adevărului şi dobândirea mântuirii membrilor săi. Biserica nu poate 

Francmasoneria învaţă 
pe adepţii ei să renunţe 
la orice credinţă şi adevăr 
revelat de Dumnezeu, 
îndemnându-i să admită 
numai ceea ce descopere 
cu raţiunea lor. Ea 
propagă astfel necredinţa 
şi lupta împotriva 
creştinismului ale cărui 
învăţături sunt revelate 
de Dumnezeu.
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privi impasibilă cum tocmai duşmanii de moarte ai lui Hristos să 
fie consideraţi într-o situaţie superioară creştinilor, din punct de 
vedere al cunoaşterii adevărurilor celor mai înalte şi al mântuirii.

frANcmAsoNerIA vreA să se sUbsTITUIe creşTINIsmULUI

5. Francmasoneria practică un cult asemănător celui al misterelor 
precreştine. Chiar dacă unii din adepţii ei nu dau nicio însemnătate 

acestui cult, se vor găsi multe spirite mai naive 
asupra cărora acest cult să exercite o oarecare 
forţă quasi religioasă. În orice caz prin acest cult 
francmasoneria vrea să se substituie oricărei alte 
religii, deci şi creştinismului.
În afară de motivele acestea de ordin religios, 
Biserica mai are în considerare şi motive de 
ordin social când întreprinde acţiunea sa contra 
francmasoneriei.

frANcmAsoNerIA sUbmINeAză orDINeA 

socIALă

6. Francmasoneria este un ferment de continuă şi 
subversivă subminare a ordinei sociale prin aceea că 
îşi face din funcţionarii statului, din ofiţeri, unelte 
subordonate altei autorităţi pământeşti decât 
acelea care reprezintă ordinea stabilită vizibil. Îi 
face unelte în mâna unor factori neştiuţi încă nici 
de ei, având să lupte pentru idei şi scopuri politice 
ce nu le cunosc. E o luptă nesinceră, pe la spate, 

niciodată nu există o siguranţă în viaţa statului şi în ordinea stabilită. 
E o luptă ce ia în sprijinul ei minciuna şi întunericul. Împotriva 
jurământului creştinesc pe care acei funcţionari l-au prestat statului, 
ei dau un jurământ păgânesc.
7. Francmasoneria luptă împotriva legii naturale, voite de Dumnezeu, 
conform căreia omenirea e compusă din naţiuni. Biserica Ortodoxă 
care a cultivat totdeauna specificul spiritual al naţiunilor şi le-a ajutat 
să-şi dobândească libertatea şi să-şi menţină fiinţa primejduită de 
asupritori, nu admite această luptă pentru exterminarea varietăţii 
spirituale din sânul omenirii.

măsUrI ce se ImpUN

Iar ca măsurile cele mai eficace, pe care Biserica înţelege să le ia 
împotriva acestui duşman al lui Dumnezeu, al ordinei social-morale 
şi al naţiunii, sunt următoarele:
1. O acţiune persistentă publicistică şi orală de demascare a scopurilor 
şi a activităţii nefaste a acestei organizaţii.

Francmasoneria practică 
un cult asemănător 

celui al misterelor 
precreştine. Chiar dacă 

unii din adepţii ei nu 
dau nicio însemnătate 

acestui cult, se vor găsi 
multe spirite mai naive 
asupra cărora acest cult 

să exercite o oarecare 
forţă quasi religioasă. 
În orice caz prin acest 

cult francmasoneria 
vrea să se substituie 

oricărei alte religii, deci 
şi creştinismului.
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2. Îndemnarea intelectualilor români, care se dovedesc a face parte din 
loji, să le părăsească. În caz contrar, Frăţia Ortodoxă Română extinsă 
pe toată ţara va fi îndemnată să izoleze pe cei ce preferă să rămână în 
loji. Biserica le va refuza la moarte slujba înmormântării, în caz 
că până atunci nu se căiesc. De asemenea le va refuza prezenţa ca 
membri în corporaţiile bisericeşti.
3. Preoţimea va învăţa poporul ce scopuri urmăreşte acela care e 
francmason şi-l va sfătui să se ferească şi să nu 
dea votul candidaţilor ce aparţin lojilor.
4. Sf. Sinod şi toate corporaţiile bisericeşti şi 
asociaţiile religioase stăruie pe lângă guvernul 
român şi corpurile legiuitoare să aducă o lege 
pentru desfiinţarea acestei organizaţii oculte. 
În caz că guvernul nu o va face, Sf. Sinod se va 
îngriji să fie adusă o astfel de lege din iniţiativă 
parlamentară”.

Domnul a zis: „Dacă îţi vei aduce darul tău 
la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele 
tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, 
înaintea altarului şi mergi întâi şi împacă-te cu 
fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău” (Mt. 
5: 23-24). Deci dacă cei de altă credinţă au ceva 
împotriva noastră, că nu participăm la întâlniri 
ecumeniste sau slujbe ecumeniste, noi nu mai 
putem să aducem daruri la altar?
Domnul nu se referă aici la eretici. Sfântul 
Apostol Pavel ne îndeamnă să ne depărtăm 
de cei care se împotrivesc învăţăturii ortodoxe: 
„Şi vă îndemn, fraţilor, să vă păziţi de cei ce fac 
dezbinări şi sminteli împotriva învăţăturii pe 
care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei” (Rom. 16: 17). Deci nu se cuvine 
să participăm la întâlniri şi slujbe cu ereticii.
La Sfintele Sinoade Ecumenice, cum au gândit Sfinţii Părinţi? Au 
cugetat cumva că nu mai pot aduce daruri la altar din cauza faptului 
că ereticii sunt supăraţi pe ei? Nicidecum. Ci au mărturisit cu mult 
curaj dreapta credinţă şi au anatematizat pe eretici.

Sf. Sinod şi toate 
corporaţiile bisericeşti 
şi asociaţiile religioase 
stăruie pe lângă guvernul 
român şi corpurile 
legiuitoare să aducă o 
lege pentru desfiinţarea 
acestei organizaţii oculte. 
În caz că guvernul nu o 
va face, Sf. Sinod se va 
îngriji să fie adusă o astfel 
de lege din iniţiativă 
parlamentară
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ce esTe semNăTUrA 

eLecTroNIcă?

Semnătura electronică este o 
succesiune de coduri numerice 
care au la bază un program de 
criptare (de cifrare) a datelor 
personale. Mai pe înțeles, sem-
nă tura electronică este un card 
cu microcip în care funcți o-
nea ză două coduri formate 
din cifre: unul de identificare 
a persoanei iar celălalt cod 
este de control al primului. 
În prima fază, deținătorul 

semnăturii elec tronice nu va mai plăti cu bani peșin, la ghișeu, taxele 
către stat, ci folosind e-semnătura1, plata se face automat din contul 
bancar. Orice act de vânzare sau cumpărare se efectuează prin acest 
instrument. Datele personale sunt date generale de identificare care, 
deocamdată, nu conţin date biometrice şi sunt înscrise într-un regis-
tru unic electronic cu acces limitat.
Semnătura electronică reprezintă un set de informații în format 
electronic, care sunt atașate unor documente în formă, de asemenea, 
electronică. Semnătura electronică servește ca metodă de identificare 
a semnatarului şi  este înmagazinată pe suport magnetic securizat. 
Ea devine necesară deoarece Ministerul Finanţelor Publice, prin 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), intenţionează 
ca declararea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale să 

1  adică semnătura electronică.
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semNăTUrA eLecTroNIcă
premIzeLe scLAvIeI eLecTroNIce 
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se realizeze printr-o declaraţie unică ce va fi depusă la unităţile 
fiscale teritoriale din cadrul ANAF. Întrucât în proiectul actului 
normativ prin care va fi aprobată se prevede obligativitatea 
depunerii declaraţiei începând cu 1 iulie 2011 în sistem electronic 
(on-line), este obligatorie obţinerea de către plătitorii de venituri a 
certificatului digital calificat pentru semnătura electronică, potrivit 
site-ului contabilul.ro. 
Din punct de vedere logistic pentru 
a putea crea o semnătură electronică 
legală este necesară obţinerea unui 
certificat calificat care se înscrie într-un 
registru unic electronic, a unui dispozitiv 
securizat pentru crearea semnăturii şi a 
unei aplicaţii software pentru semnarea 
electronică a oricărui tip de fişier.  
De exemplu,  pentru a putea depune în 
format electronic declaraţia unică la 
Fisc, firmele de contabilitate, începând 
din februarie 2011, ca şi alţi plătitori 
de taxe şi impozite, persoane juridice, trebuie să deţină un certificat 
calificat de atestare a semnăturii electronice eliberat în condiţiile 
Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică precum şi celelalte 
elemente, aşa cum prevede H.G. nr.1397/2010.

ce esTe UN cerTIfIcAT DIgITAL? 

Un certificat digital este o „carte de identitate” virtuală, care îţi 
permite identificarea fără echivoc pe internet. Certificatele digitale şi 
tehnologia PKI oferă garanţia că o anumită acţiune pe Internet a fost 
efectuată de o anumită persoană, maşină sau server web. Garanţia 
este asigurată de faptul că certificatul are semnătura electronică a 
autorității de certificare, al cărei certificat are la rândul lui semnătura 
electronică a unei alte autorități de certificare, creându-se aşa-
numitul lanț sau ierarhie de „încredere”.
Legea 455/2001 la art. 16 prevede obligativitatea autorității de 
supraveghere să respecte dispoziţiile legale privitoare la prelucrarea 
datelor cu caracter personal. La rândul lor,  furnizorii de servicii 
de certificare nu pot colecta date cu caracter personal decât de la 
persoana care solicită un certificat cu consimţământul expres al 
acesteia.

De ce NU TrebUIe să AccepTăm semNăTUrA eLecTroNIcă

Se ridică din nou problema securităţii datelor personale care pot 
fi colectate şi utilizate în alte scopuri fără consimţământul expres 
al persoanei care solicită certificatul, deşi legea interzice acest 

Se ridică din nou 
problema securităţii 
datelor personale 
care pot fi colectate şi 
utilizate în alte scopuri 
fără consimţământul 
expres al persoanei care 
solicită certificatul, deşi 
legea interzice acest 
lucru.
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lucru. Aceeaşi lege prevede, în cazul utilizării unui pseudonim, că 
identitatea reală a titularului nu poate fi divulgată de către furnizorul 
de servicii de certificare decât cu consimţământul titularului.
Deocamdată, în România, sunt numai trei furnizori de certificate 
calificate (certificatul pentru semnătură electronică): CertSign, Digi 
-Sign şi Trans Sped. Cine gestionează datele noastre personale este 
un domeniu foarte ambiguu şi dubios. De ce Fiscul dă pe mana 

unor terţe persoane (cum sunt 
aceşti trei furnizori mis te-
rioşi) o activitate care se referă 
doar la el şi la mine? Ca şi cum 
Poliţia ar da unor srl-uri să 
facă buletine. De ce trebuie 
ca aceste firme private să aibă 
acces la datele firmei mele? 
În momentul în care extinderea 
semnăturilor electronice va tin-
de să acapareze întreaga popu-
laţie, ele vor fi deservite de ci-
puri electronice specializate, 
uni ce, în care vor fi stocate 
o mare cantitate de date de 

iden tificare, inclusiv date biometrice (fotografie digitală, ADN, am-
prentă digitală, palmară şi iris) împreună cu datele de sănătate ale 
posesorului, sub forma cardului electronic de identitate, sau şi mai 
rău, a cipurilor de identificare implantate în corp.       
Totodată trebuie arătat faptul că deja se lucrează la setul de 
reglementări privind trecerea la moneda unică, iar când acest 
lucru se va petrece, în mod firesc semnătura electronică va deveni 
obligatorie la toată populaţia şi la fel şi cipul de identificare care o  
generează. 
Acest lucru este foarte periculos, deoarece viaţa noastră va depinde 
total de calculatoare şi de acest sistem de cipuri ale căror date pot fi 
uşor accesate şi manipulate de către cunoscători în cele mai oneroase 
scopuri, creând premizele sclaviei electronice a anilor ce vor veni.

UNDe AJUNg pâNă LA Urmă DATeLe NoAsTre persoNALe?

Acest mister plana asupra unor cetăţeni mult prea „precauţi şi 
mândri” ca să se încreadă ei prosteşte în poveştile conspirative, 
unele cu adevărat exagerate şi lipsite de temei real, promovate de 
diversionişti tocmai pentru a anula adevăratele „conspiraţii”. Dar 
iată că acest mister este divulgat, surprinzător pentru unii. În baza 
Deciziei Comisiei din 31 ianuarie 2011 în temeiul Directivei 95/46/
CE a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul de 

Controlul informatic 
presupune deja şi un 

control economic. De 
la controlul economic 

evreiesc oare cât mai 
este până la instalarea 

marelui Împărat 
antihrist? Să ne amintim 

ce spunea Părintele 
Paisie Aghioritul: 

„Antihristul cel aşteptat 
va fi într-un fel ca un 

diavol întrupat, care se 
va prezenta poporului 

israelit ca Mesia şi va 
înşela lumea.
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protecție a datelor cu caracter personal, aflăm că toate aceste date se 
vor centraliza nicăieri altundeva decât în Israel. Iată cum justifică 
ei această decizie în câteva din articolele ei:
1) În sensul articolului 25 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE, se 
consideră că Statul Israel oferă un nivel adecvat de protecție a datelor 
cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană în ceea ce 
privește transferurile internaționale automate de date cu caracter 
per so nal din Uniunea Europeană sau în 
cazul transferurilor neautomate, dacă aces-
tea sunt supuse unor prelucrări auto mate 
în Statul Israel (artic. 1).
(2) Autoritatea israeliană competentă în 
materie de supraveghere a aplicării stan-
dar delor juridice privind protecția datelor 
în Statul Israel este „Autoritatea privind 
legislația, informația și tehnologia din 
Statul Israel (ILITA)”, menționată în anexa 
la prezenta decizie (artic. 1).
(3) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a se conforma prezentei 
Decizii în termen de 3 luni de la data 
notificării acesteia (în artic. 6).

Controlul informatic presupune deja şi 
un control economic. De la controlul 
economic evreiesc oare cât mai este până 
la instalarea marelui Împărat antihrist? 
Să ne amintim ce spunea Părintele Paisie 
Aghioritul: „Antihristul cel aşteptat va fi într-un 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).

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.
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Dragi tovarăşi şi prieteni, se 
poate afirma că ţara noastră 
a trecut spre o nouă etapă de 
progres, spre societatea multi-
lateral dezvoltată din punct de 
vedere al tuturor domeniilor de 
activitate: industria, agricultura, 
ştiinţa, cultura cât şi al nivelului 
general de civilizaţie şi viaţă a 
poporului, pentru aceasta se vor 
crea condiţiile materiale necesare 
astfel încât poporul nostru va 
face un mai mare şi important 
pas înainte pe calea dezvoltării 

şi mai puternice, obţinute în cele… 4 decenii de viaţă liberă pe drumul 
luminos al visului de aur al omenirii, spre… comunism, afirma apoteotic 
preşedintele României de acum… 21 de ani, Nicolae Ceauşescu.
În termeni cvasiidentici, preşedintele ales al României şi autorităţile 
ţării, după 20 de ani de… reală libertate şi democraţie, zicem noi, 
ne vorbesc la fel de apoteotic despre instaurarea… GUVERNĂRII 
ELECTRONICE, ca fiind un scop în sine, bine planificat.
Adică ni se explică, prin toate canalele de presă şi prin politica de 
management a instituţiilor publice, că singura, reala şi eficienta 
rezolvare a tuturor problemelor acestei ţări şi implicit a crizei se va 
face prin implementarea programului e-Romania, a informatizării 
totale, adică totul: bunuri, servicii, tranzacţii, informaţii şi… 
persoane se vor afla în evidenţă unică, stocată la nivel central, 

1 preluat de pe http://juridice.ro
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într-un supercomputer comandat deja la IBM care va funcţiona 
la Bucureşti, cu perspectiva declarată, a guvernării internaţionale 
unice la nivel mondial.
Acest program, după spusele acestor distinşi domni, înseamnă că va 
genera lapte şi miere şi, în sfârşit, după atâta sărăcie vom avea o viaţă 
îmbelşugată şi fericită.
Statistici şi evidenţe de bunuri şi oameni au mai fost şi până acum. La 
prima vedere, nu deranjează nimic. Dimpotrivă, 
e mirobolantă ideea că iată ce nivel ridicat al 
tehnicii; printr-un simplu click vei obţine orice 
informaţie, vei sta liniştit în fotoliu, vei consulta 
cuantumul facturilor, vei plăti, vei putea studia 
legislaţia, vei urmări cursul procesului, vei 
solicita copia hotărârii şi o vei primi online, 
fără să mai mergi prin arşiţă, să stai la cozi 
interminabile şi să te cerţi cu încasatoarea sau 
arhivarul…
La o primă impresie nu poţi avea decât cuvinte 
de laudă la adresa truditorilor care au conceput 
un astfel de sistem.
Numai că noutatea care ne trezeşte din 
efuziunile de aprecieri este următoarea: sis
temul nu funcţionează cu nume pentru per
soane, ci cu numere de cod care vor fi uni ce 
pe plan mondial.
Dar de ce numere? Orice om este mândru de 
numele său, pentru că l-a primit de la părinţi, 
pentru că orice nume are o poveste a lui, pentru 
că numele conturează de multe ori personalitatea şi creează un confort 
şi o stabilitate psihică deosebită când eşti apelat sau când te prezinţi. 
La fel de special, ca şi cucerirea unei mici planete, e momentul în care 
ne concepem semnătura olografă, scriptică, pe hârtie, când debutăm 
în carieră sau când ne schimbăm numele după căsătorie…
Şi atunci, cum să devenim numere? Cine doreşte asta şi cu ce scop? 
Să ni se explice ca să înţelegem mecanismul gândirii lor!
Acum ne trezim ca dintr-un vis… Aaa, am înţeles, aceasta este 
minunata lume de progres şi civilizaţie aşteptată şi promisă nouă de 
organismele internaţionale şi de Uniunea Europeană, pe care le-am 
ascultat ca nişte elevi cuminţi şi silitori chiar!
Cei care susţin cu seninătate acest proiect, înainte de a reproduce 
mecanic nişte informaţii pe care le-au primit la cursuri de pregătire, 
la simpozioane, la agape masonice, şcoli de Reiki or de new age sau 
site-uri diverse, ar trebui să-şi verifice conştiinţa, să-şi privească 
mama sau copilul în ochi şi să-i spună: de acum nu mă mai cheamă 

Orice om este mândru 
de numele său, pentru 
că l-a primit de la 
părinţi, pentru că orice 
nume are o poveste a 
lui, pentru că numele 
conturează de multe ori 
personalitatea şi creează 
un confort şi o stabilitate 
psihică deosebită când 
eşti apelat sau când te 
prezinţi. 
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Traian, Emil, Gabriel, Tudor, Mihai, Elena etc, ci sunt numărul 
cutare iar după 1 septembrie, când va fi legea semnăturii electronice 
operativă, îţi vei lua pensia sau vei fi înscris în catalog după ce ţi se 
vor lua amprentele şi vei avea un cip, ca nu cumva să devii vreun 
terorist internaţional şi să nu te putem prinde… Să-i mai spună de 
asemenea că tot atunci va lua sfârşit criza şi că nu vor mai fi probleme 
economice, nu vor mai lua foc bebeluşii în maternităţi, nu vom mai 

mânca alimente care creează cancer şi 
alte boli.
La o astfel de discuţie tare aş vrea să asist 
pentru că realitatea e cu totul alta: acest 
sistem informaţional care se va crea, 
va urmări doar controlul bunurilor, 
serviciilor şi oamenilor. Nu se vorbeşte 
nicăieri despre faptul că se va relansa 
pro ducţia internă şi că se vor crea locuri 
de muncă. Dimpotrivă, vor dispare 
multe orga nisme, structuri, funcţii şi 
posturi, pentru că prin această supra-
veghere electronică generală nu va mai 
fi nevoie de actualele Gărzi financiare, 
Servicii speciale de securitate, anga jaţi 
ai ghişeelor ci, va face totul… calcu-
latorul. Mai mult decât atât, costurile 
acestea, aşa cum ne sunt prezentate în 

cifrele oficiale, sunt de peste 600 de milioane de euro şi ni se spune că 
e o sumă derizorie faţă de… avantajele sistemului.
Marea masă a populaţiei nu înţelege nimic din acest lucru. Dar ascultă 
cuminte şi aprobator ştirile referitoare la singura rezolvare a cozilor 
de la ghişee şi anume intrarea în vigoare a semnăturii electronice 
sau faptul că, în sfârşit, cu acest sistem vor putea fi verificate real şi 
veniturile maneliştilor sau ale mogulilor obraznici…

soLUţII coNcreTe

Intelectualii însă, tinerii inteligenţi ai acestei ţări, profesioniştii 
serioşi, medici, profesori, jurişti, cadre militare, psihologi, agronomi 
etc., au obligaţia să aibă o cu totul altă perspectivă şi comprehensiune 
asupra celor ce se întâmplă şi care ar trebui să ia atitudine la locul lor 
de muncă, la nivelul de decizie la care se află.
Culmea este că toată lumea priveşte cu neîncredere şi groază acest 
proiect, dar… execută în continuare totul fără să ia atitudine, să 
pună întrebări sau să caute soluţii reale. De exemplu, în Justiţie 
acest proiect este implementat din 2005. Şi totuşi încrederea 
justiţiabililor este în continuă scădere – pentru că reforma se face 

Acest experiment trist 
nu trebuie să se mai 
repete. Aşa că, dragi 
oameni ai dreptului, 

funcţionari, responsabili 
ai instituţiilor publice, 
tineri dotaţi ai acestei 

ţări, luaţi exemplul Marii 
Britanii care a anulat, 

în vara aceasta proiectul 
Big Brother, pe motiv 

că este prea costisitor şi 
încalcă libertăţile civile.
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cu oameni vii, nu cu păpuşi electronice. Sau medicul are nevoie de 
mai mult timp liber pentru a discuta efectiv cu pacientul, nu să se 
ocupe de evidenţă şi de coordonare a legilor medicale, a listelor de 
medicamente, a formularelor şi reţetelor cu ceea ce schimbă sistemul 
prea des…
Aşa s-a întâmplat cu sistemul bancar, care a cunoscut de mulţi ani ce 
se va întâmpla şi totuşi au încurajat creditele prin politici atractive, 
creând în prezent un număr de 4,5 
milioane de persoane îndatorate, fără 
posibilitatea achitării ratelor şi care 
sunt în pragul disperării împreună 
cu familiile lor.
Acest experiment trist nu trebuie să 
se mai repete. Aşa că, dragi oameni ai 
dreptului, funcţionari, responsabili 
ai instituţiilor publice, tineri dotaţi 
ai acestei ţări, luaţi exemplul Marii 
Britanii care a anulat, în vara 
aceasta proiectul Big Brother, pe 
motiv că este prea costisitor şi 
încalcă libertăţile civile.
Aveţi convingerea că nu vor fi laptele 
şi mierea promise, aşa cum Nicolae 
Ceauşescu nu a oferit acestei ţări 
bine le promis ci oamenii stăteau în 
frig, în foame, mureau bebeluşii la 
mater nităţi pentru că se lua curentul 
la incubatoare (parcă e aşa de actuală această ştire!).
Am atenţionat anul trecut, pe când părea o utopie atenţionarea 
mea, despre dictatura fără precedent care se pregăteşte. Iată că acum 
este tot mai evident că trăim acest lucru. De ce este fără precedent? 
Pentru că acum nu mai e de tipul dictaturii explicite de interzicere, 
cu închisori, torturi şi execuţii cum a fost odată, acum este de tip 
Matrix, atacă în principal la nivelul conştiinţei, al mentalului, al 
spiritualităţii profunde a omului, încătuşează viaţa privată, te 
face robul unui sistem tehnologic, te înscrie într-o bază de date 
devenind un simplu număr controlabil la orice pas.

Numai că noutatea 
care ne trezeşte din 
efuziunile de aprecieri 
este următoarea: sistemul 
nu funcţionează cu nume 
pentru persoane, ci cu 
numere de cod care vor fi 
unice pe plan mondial.
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În România, legea prevede 
ca obligatoriu şi gratuit învă-
ţământul de 11 clase (patru ani 
de învăţământ primar, cinci ani 
de gimnaziu şi doi ani de liceu). 
Ca şi alte domenii, cum ar fi 
cel al sănătăţii, Statul social 
por neşte de la dorinţa de a-i 
ajuta pe cetăţeni, de a veni în 
întâm pinarea lor, punându-le 
la dispoziţie servicii şi facilităţi 
care, undeva pe parcurs, au 
devenit obligatorii. Educaţia, 
ca şi asigurările sociale (pensie 

şi sănătate), nu le mai sunt oferite acelor cetăţeni care, în lipsă de 
alternativă, ar dori să apeleze la serviciile Statului, ci le sunt impuse 
pe considerentul că Statul administrează şi prestează cel mai bine 
aceste servicii.  
În realitate însă, atât în domeniul educaţional, cât şi în cel medical, se 
pot vedea marile probleme cu care se confruntă sistemul gestionat de 
Stat şi servit cu titlu obligatoriu cetăţenilor. Pe de-o parte, serviciile 
de sănătate sunt ineficiente, de o calitate îndoielnică, corodate de 
corupţie şi şpagă. Prin sistemul asigurărilor obligatorii de sănătate, 
cetăţenii sunt forţaţi să cumpere aceste servicii proaste, deşi astăzi 
există disponibile servicii private de sănătate. Pe de altă parte, 
sistemul de învăţământ, moştenitor în mare măsură al sistemului 

1 AFR (Asociaţia Familiilor din România) este o organizaţie a societăţii civile, care promovează 
valorile vieţii şi familiei. Mai multe informaţii puteţi afla pe site-ul www.alianta-familiilor.ro şi 
contact@alianta-familiilor.ro
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e
ÎNvăţămâNTUL AcAsă sAU
eDUcAţIA LA DomIcILIU 
(homeschooLINg)
de Bogdan Mateciuc, director executiv al AFR (Asociaţia 
Familiilor din România)1
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comunist în care se punea accent pe cantitate, nu pe calitate, a devenit 
după lovitura de stat din 1989 tot mai rupt de realităţile socio-
economice ale ţării şi ale mapamondului. Învăţământul românesc 
actual produce, în cel mai bun caz, olimpici ale căror merite de pe 
băncile şcolii nu influenţează în niciun fel performanţele economice 
ale companiilor româneşti după absolvire. 
Statele cele mai dezvoltate ale lumii nu au sisteme de învăţământ cu 
atât de mulţi elevi olimpici, dar au speci alişti 
capabili să susţină cu cunoştinţele lor eco no  -
mia naţională – privată sau de stat.
Învă ţământul românesc nu este în măsură să 
producă specialiştii şi profesioniştii care să 
asigure dezvoltarea economică a ţării. Volumul 
de in for maţii predate în şcoală este foarte mare 
şi reprezintă o povară pentru copii. Directorii 
şcolilor, în înţelegere cu unele edituri şcolare, 
le impun învăţătorilor şi profesorilor să 
folosească anumite manuale. Acei elevi sau 
studenţi care, ajutaţi din alte direcţii – even-
tual de familie – reuşesc să asimileze cu discer-
nământ acele informaţii şi cunoştinţe utile 
din uriaşul bagaj informaţional de tip balast 
pro movat de învăţământul de stat, părăsesc 
ţara îndreptându-se spre alte orizonturi unde 
consideră ei că au şanse mai mari să aplice 
acele cunoştinţe învăţare. Noua Lege a învă-
ţământului promovată în anul 2010 nu a adus 
o reformă substanţială în domeniu, ci a imple-
mentat doar unele schimbări de suprafaţă. 
Expresia „educaţia la domiciliu” a apărut 
pentru prima dată în Dreptul român în anul 
2003, în Legea Învăţământului, dar se referă la educarea acasă a 
copiilor care nu se pot deplasa. În alte state însă, expresia defineşte 
acea educaţie pe care părinţii o asigură copiilor lor acasă, prin ei 
înşişi sau prin terţi. Conceptul a apărut în secolul XIX în Statele 
Unite, unde astăzi reprezintă o formă legală de educare a copiilor. 
Aproximativ două milioane de copii sunt educaţi acasă în SUA. În 
Europa, sistemul este legal în Austria, Franţa, Irlanda, Slovenia 
şi Marea Britanie. 
Atitudinea statelor faţă de educaţia la domiciliu variază. Statele cu 
o atitudine mai liberală le recunosc părinţilor dreptul de a dispune 
de educaţia copiilor şi de a alege forma considerată de ei potrivită. 
În cazul educaţiei la domiciliu, manualele şcolare greoaie sunt 
înlocuite cu lecţii practice şi vizite pe teren (la muzee). La final, după 

Învăţământul românesc 
nu este în măsură să 
producă specialiştii şi 
profesioniştii care să 
asigure dezvoltarea 
economică a ţării. 
Volumul de informaţii 
predate în şcoală este 
foarte mare şi reprezintă 
o povară pentru copii.
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un număr de ani în care au fost educaţi acasă, copiii merg şi susţin 
aceleaşi examene la instituţiile superioare de învăţământ, ca şi elevii 
proveniţi din şcolile de state. Filosofia este una practică: contează 
ce cunoştinţe ai,  nu de unde le ai. 

AvANTAJeLe ÎNvăţămâNTULUI AcAsă

Acest sistem are nişte avantaje certe. Ca părinte, cunoşti cel mai bine 
înclinaţiile copilului şi ritmul în care învaţă el. 
Predarea faţă în faţă permite intrarea în pro-
funzime, acolo unde este nevoie. În acelaşi timp, 
având în vedere manifestările periculoase din 
ultima vreme din şcolile româneşti, educarea 
acasă a copiilor pare o alternativă mult mai sigură.
Sta tele cu o atitudine mai „socială” nu doar că 
nu le recunosc părinţilor dreptul de a-şi educa 
la domiciliu copiii, dar au şi o legislaţie în baza 
căreia părinţii sunt traşi la răspundere pentru 
această „infracţiune”. Menţionăm aici doar exem-
plul Suediei[1] şi al Germaniei[2]. Desigur, auto-
ri tăţile din aceste state au propria explicaţie atunci 
când interzic educaţia la domiciliu, explicaţie care 
este rezonabilă într-o măsură limitată. Ele pretind 
că, interzicând educarea copiilor la domiciliu, în 
cadrul familiei, previn astfel formarea unor per-
soane inadaptate social sau cu comportamente 
anti sociale, care ulterior pot crea probleme socie-
tăţii şi Statului prin atitudinile extremiste sau 
segre gaţioniste pe care le-au dobândit în cadrul 

edu caţiei la domiciliu. Acest raţionament nu este neapărat corect 
pentru că nici sistemul educaţional de stat nu este în măsură să asigure 
integrarea socială a elevilor ca cetăţeni ai ţării. 
Pentru acei părinţi ce doresc să-şi educe copiii la domiciliu, poziţia 
Statului de a-i obliga să-şi trimită copiii la şcoala de stat este un 
abuz. Statul îşi arogă dreptul de a le educa copiii nu după valorile 
pe care le împărtăşesc părinţii, ci după setul de valori creat de Stat, 
valori care nu întârzie să vină în conflict cu valorile din familie, odată 
ce copilul începe să se mişte între educaţia şi valorile de acasă şi 
educaţia şi valorile de la şcoală. 
Pentru a fi mai specifici asupra acestui conflict, menţionăm doar 
Edu caţia pentru sănătate (unde copiii află despre perver siunile se-
xu ale), Biologia (unde copiilor li se spune că omul a evoluat din mai-
muţă) şi Educaţia civică (unde copiii învaţă despre o morală şi o etică 
arti ficiale şi discutabile, care nu izvorăsc din morala creştină, ci din 
spiritul trecător al epocii). 

În afară de motivaţia 
religioasă, unii părinţi 

ar opta să-şi educe acasă 
copiii din cauza calităţii 

proastă a învăţământului 
de stat şi din dorinţa 
de a-şi feri copiii de 

influenţa unei educaţii 
puternic ideologizate şi 

de mediul violent prezent 
în multe şcoli publice. 
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În România, conceptul de educaţie la domiciliu rămâne cvasi-necu-
noscut. Există o asociaţie care are ca obiect de activitate promovarea 
educaţiei la domiciliu, însă progresele realizate sunt foarte reduse. 
Singura iniţiativă legislativă în acest domeniu, rămasă fără rezultate, 
a aparţinut deputatei Carmen Axenie (PD-L) în cursul anului 
2010. Potrivit declaraţiilor ei, „homeschooling-ul este formula care 
lipseşte din lege... Este necesară legiferarea pentru a avea o reformă reală. 
Trebuie stimulat pluralismul educaţional prin 
susţinerea învăţământului particular, confesional, 
a alternativelor educaţi ona le”. Doamna Axenie a 
luat decizia de a promova acest concept după ce 
a aflat că o familie creştină dintr-un sat refuză 
să-şi mai trimită copilul la şcoală cu autobuzul 
pen tru că în staţia de autobuz sunt expuse re-
viste pornografice. 
În afară de motivaţia religioasă, unii părinţi ar 
opta să-şi educe acasă copiii din cauza calităţii 
proastă a învăţământului de stat şi din dorinţa 
de a-şi feri copiii de influenţa unei educaţii 
puternic ideologizate şi de mediul violent pre-
zent în multe şcoli publice. 
În încheiere, vă prezentăm câteva date din 
Statele Unite, ţara de origine a educaţiei la 
domi ciliu.
O cercetare realizată în 2009 a arătat că acei 
copii educaţi acasă au obţinut scoruri cu 34%-
39% mai mari decât elevii din şcolile publice la 
testele de cunoştinţe. Ei frecventează bibliotecile 
mai des, au mai multe activităţi de socializare, folosesc computerul 
mai mult, se uită la TV mai rar, 71% merg la universitate, faţă de 
69% dintre absolvenţii din şcolile publice, performanţele sunt mai 
puţin influenţate de venitul părinţilor şi de educaţia acestora, iar 
rezultatele la teste sunt la fel de bune în statele cu control ridicat din 
partea autorităţilor ca şi în cele cu cerinţe minime. Nu în ultimul 
rând, costul educaţiei la domiciliu este de zece ori mai mic pentru 
un elev decât într-o şcoală publică (550 de dolari pe an, faţă de peste 
5.300 de dolari).
 

Pentru acei părinţi ce 
doresc să-şi educe copiii 
la domiciliu, poziţia 
Statului de a-i obliga să-
şi trimită copiii la şcoala 
de stat este un abuz.
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Federaţia Română a Foştilor 
De ţi nuţi Politici Luptă tori An-
ti  comunişti a luat cunoştinţă 
de intervenţia deputatului li-
be ral RAYMOND LUCA1 
cu privire la dorinţa domniei 
sale de a împărţi, pe cei care 
au suferit detenţie politică, în  
buni şi răi, în unii care bine-
merită reparaţii morale de la 
Statul Român şi în cei ce nu 
merită aceste reparaţii morale.
Amintim domnului Raymond 
Luca că atât regimul Antonescu 

cât şi cel comunist au dat sentinţe politice nedrepte şi abuzive. Spre 
exemplu, poetul Radu Gyr a fost condamnat în anul 1941 pentru 
„rebeliune” numai fiindcă a ţinut un discurs din balconul Teatrului 
Naţional invitând la calm şi împăcare. Iată chiar cuvintele lui Radu 
Gyr, consemnate în actele justiţiei militare de atunci: „Nu trageţi! 
Unire! Înfrăţire!”
Pentru acest discurs, RADU GYR a fost condamnat pentru 
„rebeliune” la 12 ani închisoare.
Domnule Raymond Luca, astăzi se ştie exact cine a provocat 
dezordinile de atunci. S-a găsit protocolul încheiat între Serviciul 
Special (Secret) de Informaţii (SSI) şi conducerea Partidului 

1 Acesta este deputatul care a propus modificarea legii nr. 221/2009, privind despăgubiri pentru 
victimele temniţelor comuniste, dar nu şi pentru cei condamnaţi sub regimul Antonescu, inclusiv 
legionari.

po
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respINgem sămâNţA DIscorDIeI 
ArUNcATă De DepUTATUL 
rAymoND LUcA!
comUNIcAT AL feDerAţIeI româNe A foşTILor 
DețINUțI poLITIcI LUpTăTorI ANTIcomUNIşTI
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Comunist din România, partid care şi-a luat obligaţia de a produce 
în acele zile dezordini, jafuri şi tot felul de nelegiuiri pentru ca ele să 
fie puse pe seama legionarilor, motivându-l astfel pe Antonescu să 
pornească arestările.
Lucrurile acestea se ştiu nu numai la noi în ţară, ci şi în străinătate, 
fiindcă documentele au ajuns în posesia serviciilor americane.
După dl. Raymond Luca, Radu Gyr şi urmaşii lui n-au drept la 
reparaţii morale.

Ne doare că din sânul partidelor istorice, cu ai căror membri am stat 
în închisori, se ridică unul ca Raymond Luca. Sămânţa discordiei pe 
care acest domn o aruncă acum în rândul foştilor deţinuţi politici nu 
prinde rod. Foştii deţinuţi politici rămân uniţi, solidari cu RADU 
GYR şi cu toţi cei ce au fost victime ale regimurilor totalitare din 
România.

Preşedinte: Constantin Iulian
Secretar: Gheorghe Jijie

Bucureşti, 11 martie 2011
Biroul de presă 

Ne doare că din sânul 
partidelor istorice, cu 
ai căror membri am stat 
în închisori, se ridică 
unul ca Raymond Luca. 
Sămânţa discordiei pe 
care acest domn o aruncă 
acum în rândul foştilor 
deţinuţi politici nu 
prinde rod.
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Începând din secolul IV şi până 
astăzi, există în molitfelnicele 
bisericeşti rugăciuni de exor-
cizare şi timp de atâtea secole 
poporul lui Dumnezeu s-a 
servit de ele. Cine nu cunoaşte 
măreţia acestor mo lifte ale 
Sfinţilor Vasile cel Mare şi 
Ioan Gură de Aur, stâlpii Or-
to  doxiei, nu cunosc şi nu 
trăiesc prea mult din ortodoxia 
noastră şi nu cred în exis tenţa 
reală a demonilor. 
Rugăciunile de exorcizare sunt 

consemnate în mai multe manuscrise, astfel: cele mai vechi mss. cu textul 
original sunt: – pt. Moliftele Sf. Ioan Gură de Aur – Sinaiticus 982 
(sec. 13), f. 120; – pt. Moliftele Sf. Vasilie cel Mare – Cryptensis G.b.2 
(sec. 11 ), Grotaferrata, f. 105; Sinaiticus 973 (sec. 12), f. 106; – pt. 
Moliftele Sf. Grigorie Thaumaturgul – Cryptensis G.b.2.VI (sec. 13), f. 
84. Cele mai vechi rugăciuni de alungare a dracilor s-au păstrat în Codex 
Barberinus Graecus 336, din secolul 8, unul din cele mai importante 
manuscrise liturgice din lume, în care apare pentru prima dată textul 
Liturghiei Sf. Ioan Gură de Aur1.
Personal cred că citirea Moliftelor Sf. Vasile, după Sf. Liturghie în ziua 
de 1 ianuarie, este bine să se facă, aşa cum este tradiţia în Bucovina 
şi în unele zone ale ţării, întrucât multe din obiceiurile ocazionate de 
sărbătorile de iarnă sunt de sorginte păgână şi demonică. 

1 Revista de gândire şi trăire românească - ATITUDINI nr. 4 /2009.
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moLIfTeLe sfâNTULUI vAsILe  
sUb resTrIcţII secULAre
de Pr. Prof. dr. Mihai Valică
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Cert este faptul că noi am împrumutat foarte multe obiceiuri 
păgâne care contribuie la secularizarea societăţii. Secularizarea 
nu este rezultatul confruntării dintre credinţă şi necredinţă, 
ci a parazitării credinţei, care o transformă în pseudo-credinţă, 
pseudo-tradiţie sau pseudo-spiritualitate. Fără să nesocotim sau să 
subevaluăm patrimoniul de tradiţii şi obiceiuri foarte bogat al ţării 
noa stre, care are caracteristicile unei moşteniri culturale şi spirituale 
an ces trale, trebuie pus accentul pe 
limita între sacru creştin şi „sacru” 
păgân şi pe dimensiunea spi ri tu-
ali tăţii mântuitoare a cre din ţei în 
Hristos.
Concretizările spectaculoase ale 
unor mituri antice legate de sim bo-
listica animalelor sunt manifestări 
care reprezintă o modalitate ori-
gi  nală de exprimare a arhaicelor 
aso  ciaţii rituale dintre animale şi 
cultul cvasiuniversal al soarelui.
Este vorba deci de idolatrie, un 
păcat foarte grav condamnat de 
Sf. Scriptură. De aceea Sf. Părinţi 
au dat canoane în acest sens, pentru 
a feri pe creştini de capcanele celui 
vi clean şi pedepsesc canonic pe cei 
care nu se feresc de obiceiurile pă-
gâne: canonul 24 Ancira; 83 Va sile 
cel Mare, care precizează: „cle ricii 
care practică astfel de obiceiuri să 
se caterisească; mirenii să se afu-
risească”; 70, 71 ap.; 24, 51, 61, 
62, 65, 71, 94 VI. „Clericul care 
practică obiceiuri superstiţioase să se caterisească; mireanul să se 
afurisească” - 65, 79 (VI). 
În acest context ar fi de dorit ca Sf. Sinod să dea o reglementare în 
acest sens şi să aplice canoanele faţă de unii preoţi şi chiar ierarhi 
care încurajează sau sunt indiferenţi faţă de manifestarea publică a 
obiceiurilor păgâne, desfăşurate cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Oare mai trăim noi, creştinii acestui mileniu, „sărbătorile cu 
Dumnezeu” – Emanuel?  Îl mai simţim pe Hristos ca fiind efe c-
tiv cu noi sau mai percepem noi dimensiunea autentică a sărbă-
torilor sfinte în mijlocul acestor dezmăţuri ritualice păgâne? 
Oare nu suntem din toate părţile asurziţi şi orbiţi de hi turile 
radio, de emisiunile TV şi de alte surogate „cră ciuniste”, iar în 
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manifestarea publică 
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goana noastră din timpul isteriei cumpă răturilor de Crăciunul, 
deve nit comercial, consumist şi chiar orgiastic, nu cumva nu-L  
mai sim ţim pe Hristos ca Mântuitor? Nu cumva nu ve dem din taina 
şi dragostea lui Hristos decât bradul, obiceiurile păgâne reîn viate 
frenetic, porcul şi pe Moşul care face discount? Nu reprezintă oare 
toate acestea o toleranţă nepermisă faţă de demonizarea colectivă a 
societăţii şi a ţării? Nu este oare era Harry Potter o îndrăcire subtilă 

a lumii, sub masca magiei „nevinovate”?
Iată doar câteva motive să se treacă în rânduiala Tedeumului de 
anul nou şi citirea Moliftelor Sf. Vasile, rostite de ziua lui, tocmai 
pentru a contracara acţiunea dezmăţului ritualic al obiceiurilor 
păgâne şi magia regizată, care se dezlănţuie fără oprelişti, la toate 
nivelurile vieţii laice, dar în special de la Crăciun şi până la revelionul 
mult aşteptat de unii2. 
Moliftele cuprind exorcizarea demonului nu numai din om, ci şi 
din locuri şi ţinuturi. Cred că Moliftele ar trebui completate şi nu 
limitate, cu noi formule actualizate la problemele noi, cum ar fi: 
să scoată demonii din politică, din masonerie, mişcări oculte, de 
prin unele bănci jefuitoare, precum şi din alte ideologii drăceşti 
actuale, din secte sau din bisericile ecumeniste, din unii teologi 
închipuiţi şi apostaţi, din guverne şi administraţii centrale şi locale, 
care jefuiesc prin taxe şi impozite aberante pe om, pe care îl umilesc 
şi-l subjugă în numele unei false simulări a binelui comun.  
De toţi aceşti prigonitori ne lepădăm, ne dezicem de ei, dar îl rugăm, 
în acelaşi timp, pe Sf. Vasile cel Mare să mijlocească de ziua lui, la 
bunul Dumnezeu, la începutul anului civil, să scoată toţi dracii din 
cei menţionaţi mai sus. Deci iată rolul cultic dar şi folosul social şi 
comunitar al Moliftelor, citite la cumpăna dintre ani. 

2 Vezi pe larg, pr. Dr. Mihai Valică, Crăciunul între cinstire cultică, pervertire şi povară, în: Epifania, 
nr. 14, decembrie 2010-ianuarie 2011, Iaşi, 2010, pp. 119-125. 
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Dacă toată Biserica Ortodoxă Română ar citi Moliftele Sf. Vasile pe 
1 ianuarie sau ale Sf. Ioan Gura de Aur, în cele trei sărbători rânduite 
cinstirii lui, am convingerea că mulţi draci vor pleca din ţara aceasta 
în pustiul şi abisul lor.
M-aş bucura să fie introdusă citirea Moliftelor Sf. Vasile şi ale Sf. 
Ioan Gură de Aur şi la înce putul anului bisericesc, la 1 septembrie şi 
să fie la fel de unitară slujba Tedeumului, pri vind rânduiala rugăciunii 

în com pletare, deci suplimentată, aşa cum am sugerat eu mai sus, 
şi nu în restricţii sau desfi inţarea unor practici de seco le, care au ţinut 
demonii depar te… Deci să fim la fel de harnici şi pentru a adăuga 
putere rugăciunii, în aceeaşi măsură în care unii se străduiesc să fie 
harnici în a o limita, restricţiona şi a o dilua... 
Prin rânduiala specială propusă pentru Tedeumul de la începutul 
anului civil, se recunoaşte din partea Bisericii şi se adaugă implicit, 
mai mare valoare anului secular, decât anului bisericesc propriu-zis.
În acest context trebuie pusă problema Moliftelor şi nu în contextul 
incidentului de la Tanacu, sau a altor preoţi, care manipulează 
slujbele, speculând credinţa unora, ceea ce face ca unii, voit sau 
nevoit, să desfiinţeze sau să limiteze liturgic Moliftele, făcând jocul 
unor zvonaci de serviciu ai vremii şi a altor formatori şi ideologi 
seculari ai omului recent.                 

 Secularizarea nu este 
rezultatul confruntării 
dintre credinţă şi 
necredinţă, ci a 
parazitării credinţei, care 
o transformă în pseudo-
credinţă, pseudo-
tradiţie sau pseudo-
spiritualitate. 
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geNerALITățI
Dumnezeu, Cel Care l-a creat 
pe om, a creat și plantele ali-
mentare cu proprietăți optime 
pen tru organismul omenesc. 
Valoarea medicinală a plantelor 
alimentare este cunoscută din 
Antichitate. Hipocrat spu nea 
că medicamentele noastre tre-
buie să fie alimentele. 
Cât timp oamenii au păstrat 
alimentația naturală și modul 
de viață precum le-a rânduit 
Dumnezeu, ei erau echilibrați 

din punct de vedere psiho-somatic și aveau o rezistență mare față 
de boli. Tradiția românească autentică este un bun exemplu în acest 
sens. 
Din momentul în care s-a renunțat la această tradiție, oamenii  
și-au pierdut echilibrul psiho-somatic și au devenit din ce în ce mai 
vulnerabili la noii factori nocivi ai societății emancipate.
Hrana naturală a fost înlocuită cu cea semi-naturală sau artificială. 
Așa au apărut carențele alimentare: carența de vitamine, carența de 
magneziu, carența de calciu, carența minerală în general, carența de 
fibre vegetale. 
Același sistem care a determinat această schimbare a hranei a 
inventat „remedii” pentru carențe: suplimente vitaminice, suplimente 
minerale, suplimente de fibre vegetale. Însă nici un supliment de 
acest fel nu este mai bun decât hrana rânduită de Dumnezeu. 
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pLANTe ALImeNTAre cU 
proprIeTățI meDIcINALe 
de Ioan Vlăducă
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Lipsa credinței drepte în Dumnezeu, stilul de viață nesănătos și 
malnutriția (alimentația dezechilibrată) au dus la apariția nevrozelor 
și a stress-ului psihic. Din nou, același sistem care a produs aceste 
probleme a venit cu „soluții”: medicamente de uz psihiatric 
(anxiolitice, antidepresive, anti-stress); unele dintre ele sunt de 
sinteză (artificiale), iar altele fac parte din clasa „etnobotanicelor”1. 
Experiența medicală arată ineficiența acestor soluții. Efectele nu pot 
fi îndepărtate în mod stabil, dacă nu se 
îndepărtează cauzele.
Vindecarea stabilă se poate obține doar 
prin revenirea la hrana naturală și la stilul 
de viață sănătos, așa cum ne arată tradiția 
noastră românească și ortodoxă de două 
milenii. Când spunem hrană naturală, 
înțelegem hrana tradițională românească 
(pâine integrală de grâu, mămăligă, grâu 
fiert, ciorbe, cartofi fierți, cartofi copți, 
legume, fructe, carne în cantitate mică, 
ouă fierte, lapte, brânză, smântână, miere 
de albine) provenită din agricultura 
tradi țională (fără pesticide, fără îngră-
șăminte chimice, fără organisme modi-
ficate genetic, fără iradiere pentru con-
ser vare2). De asemenea, postul era o com-
po nentă importantă a modului de viață 
tradițional.

cALITățILe orgANoLepTIce 
ALe hrANeI vegeTALe NATUrALe. ImporTANțA 
cULorII, gUsTULUI șI mIrosULUI
Aspectul, culoarea, gustul și mirosul alimentelor sunt foarte 
importante pentru asigurarea unei digestii normale.
„Percepția vizuală a produsului alimentar constituie o imagine de 
ansamblu a înfățișării exterioare, care nu poate fi redată de un alt 
analizator și care are un rol principal în recunoașterea, aprecierea 
și acceptarea alimentului”.3 Este evident că o tabletă cu extracte 
vegetale, chiar dacă este colorată cu pigmenți naturali, nu poate 
înlocui aspectul de ansamblu al fructelor sau legumelor care 
constituie materia primă.

1 Să nu confundăm etnobotanicele (folosite în practici magice în India, Australia, Africa), cu plan-
tele medicinale pe care neamul nostru românesc le folosește, cu bune rezultate, de două milenii!
2 În general, citricele, bananele și alte fructe din import sunt iradiate cu radiații ionizante pentru a 
se conserva și pentru a fi transportate pe distanțe mari. Această iradiere este periculoasă deoarece 
provoacă apariția radicalilor liberi (substanțe foarte agresive pentru organismul omenesc). Pentru 
noi, cele mai sănătoase sunt fructele românești, obținute din pomicultura tradițională.
3 http://www.scritube.com/medicina/alimentatie-nutritie/Rolul-organelor-de-simt-in-apr1141441211.php

Vindecarea stabilă 
se poate obține doar 
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Un dezavantaj al tuturor tabletelor cu extracte din plante alimentare 
este acela că ascund aspectul, gustul și mirosul alimentelor naturale.
De exemplu, unii producători străini de tablete cu extract de usturoi 
afirmă că tabletele lor au avantajul de a nu imprima respirației, mirosul 
neplăcut al usturoiului”. Prin aceasta, ei induc ideea că usturoiul ar 
avea un miros neplăcut. Noi, românii, știm că „ceapa și usturoiul 
sunt legume folosite din belșug în bucătăria românească, pentru 

a da savoare mâncărurilor, 
reprezentând în același timp 
ade vărate medicamente, folosi-
te cu succes în prevenirea și 
tra tarea diferitelor afec țiuni.”4 
Ceapa, usturoiul, hrea nul, tar-
honul, pătrunjelul, le ușteanul, 
mărarul, chimenul, piperul, 
coriandrul, dafinul, sunt folo-
site tocmai pentru gustul și 
mirosul lor, dat de substanțe 
naturale care activează digestia. 
Este adevărat că usturoiul nu 
este suportat de persoanele 

care suferă de ulcer gastric. Însă ulcerul gastric se tratează prin 
remedii naturale (de exemplu, suc de morcov cu suc de varză albă) și 
printr-un stil de viață sănătos; iar usturoiul poate fi consumat după 
vindecare.

ImporTANțA ApeI DIN sTrUcTUrA vegeTALă

Prin rădăcini, planta absoarbe din pământ apă cu săruri minerale. 
Aceasta se numește sevă brută, spre deosebire de seva elaborată, care 
se întoarce de la frunze.
Conducerea sevei brute în corpul plantelor se face atât prin celule, 
cât si prin vasele lemnoase. Structurile vegetale se comportă ca un 
adevărat filtru. Prin acest mecanism, apa se filtrează, dobândind o 
puritate foarte mare.
Un alt dezavantaj al tabletelor cu extracte din plante alimentare 
este lipsa apei existente în structura vegetală. Tabletele cu extract 
de morcov conțin carotenoizii din morcov, însă nu conțin apa cu 
săruri minerale. De aceea, sucul proaspăt de morcov este mai valoros 
decât tabletele. 
Dintre alimentele foarte bogate în apă menționăm: pepene verde 
(95%), tomate (90%), mere (83-93%), struguri (72%).

4 Dr. Constantina Ruxandra, http://www.farmaciata.ro/nutritie/item/523-ceapa-si-usturoiul-ra-
ceala-si-gripa
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ImporTANțA fIbreLor vegeTALe

Fibrele vegetale au un rol mecanic deosebit de important în cadrul 
digestiei. Hrana modernă este foarte săracă în aceste fibre, fapt 
care produce și agravează multe boli, nu numai digestive, ci și ale 
întregului organism.
Fructele, legumele și cerealele integrale au un conținut optim de 
fibre. De exemplu, „datorită conținutului bogat de fibre, consumul 
regulat de piersici este de un real 
ajutor persoanelor care au probleme 
digestive, având un tranzit intestinal 
leneș. Acestea înlătură constipația 
și favorizează digestia, cu efect 
favorabil și în caz de hemoroizi. 
Piersicile se pot consuma crude cu 
coajă, după o spălare sub jetul de 
apă. Se recomandă consumul a trei-
patru piersici dimineața, în loc de 
micul dejun, câteva zile la rând. O 
astfel de cură este indicată pentru 
stimularea funcțiilor digestive”.5

Un alt dezavantaj a tabletelor cu 
extracte din plante alimentare îl constituie lipsa fibrelor vegetale. 
Tabletele cu carotenoizi nu conțin fibrele pe care le are rădăcina de 
morcov, bogată în carotenoizi. Tabletele recuperează carotenoizii, 
însă pierd fibrele vegetale. Tabletele cu extract de usturoi recuperează 
alicina, însă pierd și ele fibrele de celuloză.

AcțIUNeA TerApeUTIcă LA NIveLUL cAvITățII bUcALe

Multe alimente naturale își manifestă proprietățile terapeutice 
începând de la nivelul cavității bucale, în timpul masticației (la solide) 
sau în timpul contactului cu mucoasa bucală (la lichide). Acest fapt 
este valabil și pentru ceaiul din plante medicinale.
La acest nivel, acțiunea terapeutică a alimentelor naturale are două 
componente:
- acțiunea mecanică;
- acțiunea biochimică.
Acțiunea mecanică este acțiunea pe care alimentul o manifestă 
asupra dinților și gingiilor în timpul masticației, prin factori mecanici. 
Se știe că dinții se curăță bine atunci când mâncăm un măr. 
Acțiunea biochimică este acțiunea pe care alimentul o manifestă 
prin substanțele sale active. Atunci când mestecăm un bulbil de 
usturoi sau o bucată de ceapă crudă, principiile active acționează 

5 Dr. Constantina Ruxandra, http://www.farmaciata.ro/nutritie/item/434-piersicile-intarzie-im-
batranirea
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favorabil asupra mucoasei bucale, apoi difuzează prin mucoasă și 
ajung în circulația sanguină locală. Așa se explică efectele terapeutice 
rapide asupra nasului, sinusurilor, faringelui și laringelui.
Aceste acțiuni terapeutice locale lipsesc la tabletele care conțin 
extracte din plantele alimentare. Tableta fiind înghițită direct, ea nu 
are nici acțiune mecanică, nici acțiune biochimică la nivelul cavității 
bucale și al structurilor anatomice învecinate.

În plus, stimularea receptorilor gustativi și olfactivi de către alimentul 
natural declanșează secreția glandelor digestive, fapt important 
pentru o digestie normală.

AspecTUL INformAțIoNAL AL ALImeNTeLor NATUrALe

La al patrulea congres al Societății Internaționale de Nutrigenomică, 
desfășurat în noiembrie 2010 în Spa nia, s-a subliniat influența 
reciprocă dintre factorii nutriționali și cei genetici. Nu numai geno-
mul influențează utilizarea nutrienților, ci și nutrienții influențează 
expresia genelor.6

Alimentele aprovizionează organismul omenesc cu materie (sub-
stanță și energie). Dar nu numai atât. Ele transmit organismului și 
informație.
 „Una din calitățile esențiale ale alimentului este reprezentată de 
calitatea informației furnizate de acesta sistemului viu consumator. 
Mai mult, pentru că dieta este mai importantă decât fiecare aliment 
luat separat, rezultă că rețeaua informațională a dietei are semnificația 
biologică cea mai profundă pentru sănătatea individului.”7 Pentru 
acest motiv, alimentația naturală, cea care transmite organismului 

6 4th Congress of the International Society of Nutrigenetics/Nutrigenomics, November 18–20, 
2010, Pamplona, Spain, Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics, 2010;3:49–124.  
7 Prof. dr. G. Mencinicopschi, Nutrigenomica http://www.pharma-business.ro/farmacologie/nu-
trigenomica-informatia-matricei-alimentare.html
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informație optimă, este cea mai bună. Dieta naturală nu poate fi 
înlocuită cu tablete care conțin substanțe de origine naturală, 
dar scoase din contextul matricei informaționale a alimentului 
natural. Reclamele prezintă aceste tablete ca fiind naturale, însă 
tabletele conțin doar substanțe de origine naturală, nu și informația 
pe care o poate da numai alimentul natural. Se recuperează 
substanța, dar se pierde informația.

ALImeNTeLe NATUrALe sUNT echILIbrATe 

Alimentele naturale (provenite din agricultura tradițională și fără 
prelucrare industrială) sunt echilibrate din punct de vedere nutritiv. 
Prin consumarea în cantități moderate a alimentelor românești 
tradiționale nu se poate ajunge nici la sub-dozarea, nici la supra-
dozarea unor componente. Din păcate, se face multă reclamă pentru 
tabletele cu suplimente nutritive, în loc să se recomande hrana 
naturală verificată de două milenii în tradiția neamului românesc. 
Administrarea prin autome dicație a tabletelor cu suplimente nutritive 
este periculoasă. 
Se face multă reclamă supli mentelor care conțin fier; se încearcă a 
se impune intro ducerea sărurilor de fier în pâine. Însă „nu trebuie 
pierdut din vedere faptul că fierul este un substrat nutritiv pentru 
celula neoplazică (canceroasă), deci orice suplimentare cu fier induce 
periculos creșterea incidenței cancerelor printre consumatori.”8 

Excesul de fier produce leziuni hepatice, pancreatice, cardiace şi 
hiperpigmentarea pielii. Companiile farmaceutice recomandă supli-
mentele de calciu și vitamina D pentru prevenirea osteoporozei. Deși 
există cazuri când suplimentarea este necesară (de exemplu, o 
afecțiune care îngreunează absorbția intestinală a calciului), totuși în 
majoritatea cazurilor este suficientă consumarea alimentelor naturale 

8 http://www.alimentatia.org/ce-trebuie-sa-stim-despre-aditivii-alimentari/
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bogate în calciu și vitamina D; astfel de alimente sunt: rădăcina de 
pătrunjel, fasolea boabe, brânza, laptele – bogate în calciu, precum 
și: ouă, smântână, unt – bogate în vitamina D. Subliniem faptul 
că aceste alimente trebuie să fie cu adevărat naturale.9 Din acest 
motiv, medicii recomandă: „Una dintre cele mai bune metode de a 
preveni osteoporoza este o alimentație bogata în calciu si vitamina 
D.”10 Administrarea prin automedicație a suplimentelor de calciu și 

vitamina D poate produce un exces de calciu în sânge, cu efecte grave: 
astenie, somnolenţă, tulburări digestive, crize convulsive, calcificări 
ale ţesuturilor, litiază renală.

coNsUmAreA frUcTeLor șI LegUmeLor proAspeTe

Cercetările științifice au arătat că „fructele și legumele proaspete 
sunt net superioare produselor procesate în privința conținutului de 
antioxidanți care sunt compuși chimici extrem de fragili”.11 Același 
lucru este valabil și pentru vitamine (în special cele hidrosolubile: 
complexul B, vitamina C).

coNsUmAreA ALImeNTeLor NATUrALe De sezoN

Dumnezeu a rânduit ca fructele, legumele și cerealele să nu apară 
toate primăvara, ci să ajungă la maturitate în diverse momente ale 
anului, de-a lungul a trei anotimpuri – primăvara, vara și toamna. 
Creatorul este singurul care cunoaște în mod deplin compoziția 
plantelor alimentare și necesarul biochimic al omului. 
Organismul omenesc este influențat de mediul natural în care 
trăiește. În fiecare anotimp are anumite cerințe biochimice, iar hrana 

9 Toate aceste alimente trebuie cumpărate de la piață, de la oamenii care cultivă pământul și cresc 
animale fără tratamente chimice.
10  http://www.romedic.ro/osteoporoza/prevenirea-osteoporozei
11  http://www.csid.ro/dieta/tu-stii-cum-se-pastreaza-antioxidantii-4144617/
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vegetală specifică acelui anotimp este optimă pentru organism.
Există alimente specifice primăverii (urzici, ceapă verde, usturoi 
verde, ridichi, spanac, lobodă, pătrunjel), alimente specifice verii 
(cireșe, vișine, mere, pepeni, tomate) și alimente specifice toamnei 
(prune, mere de toamnă, struguri, nuci). Iarna se consumă acele 
alimente ale toamnei care rezistă pe timp de iarnă (nuci, mere). 
Cerealele se consumă în toate anotimpurile, fiind hrana de bază.

Omul contemporan trăiește mai mult într-un mediu artificial (birou, 
apartament de bloc), același în toate anotimpurile. Hrana lui – de 
la supermarket – este în general o hrană artificială sau semi-
naturală, aceeași în toate anotimpurile. Tabletele cu extracte din 
plante alimentare sunt aceleași pe toată durata anului. În acest fel 
apare o monotonie psihologică și biochimică foarte nocivă. Omul 
nu mai respectă ritmul naturii.
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„Sărbătoare a sărbătorilor, praz-
nic al praznicelor”, această mă-
rea ţă şi sfântă zi reîmbracă o 
anume importanţă pe care o de-
termină ciclul liturgic.
În limbile slave, cuvântul „învi e re” 
(Voskressénié) înseamnă du mi-
  nica devenită „ziua Dom nului” 
(Ky riaky hémera în greacă şi dies
Dominica în latină, de unde cu-
vân tul „duminică”).
Învierea dă sens profund În-
tru pării pentru că la ce bun  
să-ţi asumi umanitatea fără să o 
re staurezi!
Victorios asupra morţii, Hristos înviat așează apoi prin înălţarea 
Sa umanitatea noastră la dreapta Tatălui şi revarsă Duhul asupra 
întregului trup în ziua de Rusalii.
Precum apostolul Toma necredinciosul, noi căutăm dovezi. Prin 
urmare, spune Sf. Apostol Pavel: „Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică 
este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voastră. Ne 
aflăm încă şi martori mincinoşi ai lui Dumnezeu [...] suntem mai de 
plâns decât toţi oamenii” (Cor. 15: 14-15, 19).
În opoziţie cu Răstignirea, Învierea lui Hristos scapă privirilor. În 
ciuda impactului său asupra istoriei, Ea nu răspunde criteriilor 
istorice pentru că relevă taina. Nimeni nu L-a văzut pe Hristos 

1 Traducere de Monahia Dometiana, din Michel Quenot, „Les icones des 12 grandes Fetes”, Edi-
tions Saint-Augustin, 2004.
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ÎNvIereA LUI hrIsTos
sAU coborâreA LA IAD1

Hristos a înviat din morţi,
cu moartea pe moarte călcând;
şi celor din morminte viaţă
dăruindu-le.
(Troparul Învierii)
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ieşind din mormânt. În ciuda peceţilor puse la mormânt, gărzile uluite 
mărturisesc primele dispariţia Sa. Dezamăgirea ucenicilor după 
moartea Sa tragică, descurajarea lor şi neîncrederea faţă de primele 
mărturii ale Învierii Sale răstoarnă acuzaţia de luare din mormânt. 
Şi Apostolul Toma oferă exemplul ultim al îndoielii spunând că vrea 
să vadă semnul cuielor şi să atingă rănile Învăţătorului său pentru 
a crede în Înviere. Când Iisus vine prin uşile încuiate şi rămâne în 

mijlocul ucenicilor Săi, El anticipă dorinţa lui 
Toma pe care-l invită să atingă semnul rănilor. 
Apos tolul, convins de firea divino-umană, ex-
clamă: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”(In. 
20: 28).
Într-o apropiere pur misterioasă, icoana împru-
mută din simbolismul său textelor elaborate, 
încă din secolul al II-lea, care pun în evidenţă 
coborârea lui Hristos în străfundurile iadu lui, 
victoria Sa asupra morţii, eliberarea lui Adam şi 
distrugerea definitivă a încuietorilor pen tru că 
totul de acum înainte este deschis.
Icoana reprodusă aici2 frapează prin abundenţa 
luminii pusă în valoare de fondul aurit. Învingător 
al morţii, Hristos apare într-o mare strălucire în 
inima universului pe care vine să-l restaureze. 
Aripa fluturând pe haina Sa simbolizează 
coborârea la întâlnire cu omul prizonier al 
tenebrelor morţii. Spaţiul dintre stânci arată 

trecerea în împărăţia morţii unde El face să se rupă încuietorile, 
spărgând uşile iadului pe care le calcă în picioare. 
„Acum toate s-au umplut de lumină: şi cerul şi pământul şi cele de 
dedesubt. Deci, să prăznuiască toată făptura Învierea lui Hristos 
întru Care s-a întărit”.
„Pogorâtu-Te-ai întru cele mai de jos ale pământului şi ai sfărâmat 
încuietorile cele veşnice, care ţineau pe cei legaţi, Hristoase; iar a 
treia zi, ca şi Iona din chit, ai înviat din mormânt”(Canonul Învierii 
– Cântările a III-a şi a VIII-a).
Cel Înviat ţine în mâna stângă crucea, simbolul victoriei Sale «pentru 
că suferind pentru noi pe Cruce El a omorât moartea prin moartea 
Sa». Cu mâna dreaptă îl întâmpină pe Adam care pare că adună în 
persoana Sa întreaga umanitate şi-l ridică din mormânt, de unde 
cuvântul grec Anastasis, adică ridicare, simbolizat în această icoană. 
Această faţă către Faţă a primului şi noului Adam este întâlnirea 
omului cu Mântuitorul care coboară la el pentru a-l atrage spre urcare. 
Cu mâinile acoperite în semn de respect, Eva participă la eveniment. 

2 vezi icoana de pe coperta 2 

Transfigurarea în 
oglindă, această revărsare 

a lui Hristos în lumină, 
face să strălucească 

întregul univers. Sfintele 
Scripturi relatează cum 

(Duhul face aceasta) 
catapeteasma Templului 
se rupe, semn al trecerii 

de la Vechiul la Noul 
Testament, căci zidul 

despărţitor se prăbuşeşte, 
încuietorile se rup, 

porţile cad.
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Deasupra ei, în prim plan, Moise, înconjurat de drepţi, poartă tablele 
Legii. În spatele lui Adam, regele David şi fiul său, Solomon, fără 
barbă. Mult mai retras, alături de un profet, Ioan Botezătorul care, 
după ce ca Înaintemergător Îl anunţă pe Hristos pe pământ, L-a 
propovăduit drepţilor în aşteptarea eliberării Sale.
Transfigurarea în oglindă, această revărsare a lui Hristos în lumină, 
face să strălucească întregul univers. Sfintele Scripturi relatează cum 

(Duhul face aceasta) catapeteasma Templului se rupe, semn al 
trecerii de la Vechiul la Noul Testament, căci zidul despărţitor se 
prăbuşeşte, încuietorile se rup, porţile cad. Cei pe care răul îi ţine 
legaţi sunt eliberaţi, şi chiar dacă îşi arată puterea pentru puţin timp, 
zilele sale sunt numărate până la reîntoarcerea în slavă a Celui Înviat 
pentru Judecata ultimă.
„În această zi iadul strigă gemând: Puterea mea este surpată, am 
primit un mort asemănător cu cei morţi dar care nu poate rămâne. 
El înviază pe cei ţinuţi închişi de veacuri”.
Această icoană prezintă o paralelă cu cea a Naşterii în care Nou-
născutul stă în inima întunericului înfăşat în scutece pe un fel de 
altar-mormânt, anunţând jertfa Sa, Mielul pascal ce Se dăruieşte 
pentru viaţa lumii. Limitată până la venirea Sa în lume, lumina 
izbucneşte de această dată în toată măreţia ei, învăluind totul: nu 
mai sunt umbre şi colţuri ascunse, Cel înviat este Pantocratorul Care 
împărăţeşte peste întregul univers.
La fiecare Liturghie euharistică, preotul rosteşte după Împărtăşanie 
o rugăciune din duminica Paştelui: „Învierea lui Hristos văzând, să 
ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat. 

Icoana reprodusă aici 
frapează prin abundenţa 
luminii pusă în valoare 
de fondul aurit. 
Învingător al morţii, 
Hristos apare într-o 
mare strălucire în inima 
universului pe care vine 
să-l restaureze. Aripa 
fluturând pe haina Sa 
simbolizează coborârea 
la întâlnire cu omul 
prizonier al tenebrelor 
morţii. Spaţiul dintre 
stânci arată trecerea 
în împărăţia morţii 
unde El face să se rupă 
încuietorile, spărgând 
uşile iadului pe care le 
calcă în picioare. 
„Acum toate s-au 
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Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă Învierea Ta o lăudăm 
şi o slăvim. Că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul 
nu ştim, numele Tău numim. Veniţi toţi credincioşii să ne închinăm 
Sfintei Învierii lui Hristos! Că iată a venit prin Cruce bucurie la 
toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul lăudăm Învierea 
Lui; că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a 
stricat”(Ceasurile Sfintelor Paşti, Penticostar pag. 26).

Într-un fel sau altul şi în grade 
diferite, fiecare om experiază cobo-
rârea în iad. Experienţa lui Iov – 
supus ispitei prin ceilalţi sau prin 
încercări (boală, înfrângere, nedre-
ptate, pierderea unei fiinţe dragi etc.), 
care provoacă îndoiala şi sentimentul 
părăsirii – este un exemplu. 
În acest moment al adevărului în 
care te găseşti singur cu tine în-
suţi, cu certitudinile şi întrebările 
tale, mâna întinsă a Fiului lui 
Dum nezeu ne cheamă a o strânge 
şi a nu-i mai da drumul. Ridicarea, 
Învi erea rupe lanţurile robiei care 
sunt patimile, avuţiile, care ne împre-
soară adesea mai mult decât putem 
noi să le supunem. Învierea ne aduce 
libertatea care face din noi oamenii 
începuturilor. Pentru a ne împărtăşi, 
trebuie să intrăm în procesul moar-
te-înviere ca să primim pe  Duhul 
Sfânt la Rusalii. 
„În mormânt cu trupul, în iad cu 
sufletul ca un Dumnezeu, în Rai 
cu tâlharul şi pe scaun ai fost, 

Hris toase, cu Tatăl şi cu Duhul, toate umplându-le, Cel ce eşti 
necuprins”(Ceasurile Sfintelor Paşti, Penticostar pag. 27).
„Să ne curăţim simţirile şi să vedem pe Hristos strălucind, cu neapropiată 
lumină a Învierii; şi cântându-I cântare de biruinţă, luminat să-L auzim 
zicând: Bucuraţi-vă!”(Canonul Paştilor, Cântarea I). 

Cei pe care răul îi ţine 
legaţi sunt eliberaţi, 

şi chiar dacă îşi arată 
puterea pentru puţin 
timp, zilele sale sunt 

numărate până la 
reîntoarcerea în slavă 
a Celui Înviat pentru 

Judecata ultimă.
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