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„Să ne unim în dragoste și armonie, ca să putem ieși de sub
jugul erei electronice”

Cuvânt de încurajare și
susţinere a celor ce au
protestat împotriva actelor electronice

Iubiţi fii ortodocși ai acestui neam,

Ortodoxia noastră românească,
alături de celelalte popoare ortodoxe, mai apropiate sau mai
îndepărtate, este în același cuget
ortodox de a apăra fiinţa și libertatea umană în faţa celui mai
aprig atac îndreptat asupra vieţii
noastre creștine, prin implementarea forțată a cipurilor electronice în actele noastre de identitate.
Este un atentat asupra libertăţii umane, dăruită de Dumnezeu în
actul creației. Nicio o forță din lume nu are dreptul să atenteze sau
să anihileze această libertate a omului, care este de origine divină.
Vrem să fim tratați ca fii ai lui Dumnezeu, liberi, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar nu ca infractori sau ca niște mașini, după
chipul și asemănarea omului modern, a omului satanizat.
Biserica Ortodoxă este mamă a neamului românesc. Acest popor s-a
format și menţinut la sânul Bisericii creștine. De-a lungul veacurilor
Biserica Ortodoxă a fost sprijinul cel mai de seamă și farul călăuzitor
în toate nevoile și suferințele acestui popor. Cât timp acest popor a
fost însufleţit de oamenii Bisericii, Dumnezeu a revărsat binecuvântarea Sa asupra noastră și ne-a ajutat să ieșim din toate strâmtorările.

comunicat

Părintele Justin Pârvu

Iată însă că acum se abate asupra noastră poate cel mai mare atac la
fiinţa spirituală a neamului nostru. Avem datoria să conștientizăm
pericolul de instaurare a unei dictaturi mondiale, prin urmărirea
cetățenilor și implantarea microcipurilor, începând de la actele de
identitate până la corpul uman. Acesta este și scopul: obișnuirea cu
cipul și implementarea în corpul uman, în cele din urmă, ceea ce va
duce la transformarea noastră în niște roboţi și sclavi care nu vor mai
putea fi stăpâni pe gândurile
și voinţa lor.

AT I T U D I N I

vei fi; și cu cel îndărătnic Te vei îndărătnici”(Ps. 17:28,29). Faţă de
aceste măsuri îndărătnice nu putem fi altfel decât așa cum spune
Psalmistul. Anii trecuţi, odată cu apariţia pașaportului biometric,
s-au strâns un milion de semnături care s-au înmânat autorităților
Statului, dar ei s-au îndărătnicit și nu au luat aminte la glasul celor
1 milion de oameni. Niciodată până acum în istoria României nu
s-au mai strâns 1.000.000 de semnături pentru ceva. Am cerut re-

Acum este momentul să acţionăm, în frunte cu preoţii
și monahii, și să susţinem
drepturile acestui popor obidit. Noi, ca monahi, nu putem sta nepăsători în faţa suferinţei poporului nostru, în
faţa suferinţei fraților noștri.
Preoţii și monahii sunt primii care trebuie să dea dovadă de jertfă și poporul trebuie să simtă grija și dragostea
noastră, să simtă că suntem
alături și îl susţinem cu preţul vieţii noastre, după cum
ne învaţă Mântuitorul nostru
Iisus Hristos: „Aceasta este
porunca Mea: să vă iubiţi
unul pe altul, precum v-am
iubit Eu. Mai mare dragoste
Biserica Ortodoxă este mamă decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru priea neamului românesc. Acest tenii săi”(Ioan 15:12,13). Nu avem dreptul să cedăm. Dacă dăm un
popor s-a format și menţinut la singur pas înapoi, înseamnă că am predat armele în faţa vrăjmașilor
sânul Bisericii creștine. De-a noștri văzuţi și nevăzuţi, care vor ieși victorioși. În faţa vrăjmașilor
lungul veacurilor Biserica Or- nevăzuți mai faci o cruce și pier, pentru că se tem de Dumnezeu,
todoxă a fost sprijinul cel mai dar aceștia văzuţi sunt mai aprigi și nu au respect pentru niciun
de seamă și farul călăuzitor lucru sfânt.

ferendum împotriva oricărui act electronic, dar nu am fost
ascultați. Cine vrea să își pună cip nu are decât; noi vrem
doar să ni se ofere alternativa de a putea păstra actele simple
pe care le-am folosit și până acum și de a nu fi obligaţi să
folosim carduri electronice de sănătate pentru a merge la o
farmacie sau la un doctor.

Aceasta este o misiune importantă și o chemare mai înaltă a poporului român de a protesta faţă de aceste măsuri dictatoriale și
de a dezrobi neamul românesc din această gheară care vrea să ne
manipuleze și să ne conducă precum pe vite. Am ajuns la cuvintele
Psalmistului David, din Vechiul Testament: „Cu cel cuvios, cuvios
vei fi; și cu omul nevinovat, nevinovat vei fi. Și cu cel ales, ales

De aceea se cere tuturor fiilor acestui neam, indiferent ca
este ţărănist, democrat sau socialist – să răspundă împotriva
acestor măsuri de control total al populaţiei, de instaurare
a unui stat poliţienesc. Să ne unim în dragoste și armonie,
ca să putem ieși de sub jugul erei electronice. Din raţiuni
politice, eu și atâţi alţi fii ai acestui neam, am făcut ani și zeci

în toate nevoile și suferințele
acestui popor. Cât timp acest
popor a fost însufleţit de
oamenii Bisericii, Dumnezeu
a revărsat binecuvântarea Sa
asupra noastră și ne-a ajutat să
ieșim din toate strâmtorările.
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Avem datoria să conștientizăm
pericolul de instaurare a unei
dictaturi mondiale, prin urmărirea
cetățenilor și implantarea microcipurilor, începând de la actele de
identitate până la corpul uman.
Acesta este și scopul: obișnuirea cu
cipul și implementarea în corpul
uman, în cele din urmă, ceea ce va
duce la transformarea noastră în
niște roboţi și sclavi care nu vor
mai putea fi stăpâni pe gândurile și
voinţa lor.

de ani de pușcărie, datorită unui sistem dictatorial comunist. Am
purtat numere în loc de nume, ca acum să ajung să trăiesc în libertate și să fiu identificat tot cu un număr? Noi avem nume prin Botez,
un nume dat de părinţii noștri. Dacă îmi anulezi numele, înseamnă
că mi-ai anulat și părinţii și toată legătura mea cu Dumnezeu și cu
strămoșii acestui neam. Dar poate că aceasta se și dorește: să fim fii
ai unei Europe unite, sau ai unui stat mondialist, care nu are nici
Dumnezeu și nici milă, care mai mult
ne fură decât ne ajută. Noi putem să
trăim în liniște și pace cu toți vecinii
noștri fără să ne anulăm identitatea, și
fără să ne vindem toate bunurile și valorile acestui neam.

Noi avem nume prin
Botez, un nume dat de
părinţii noștri. Dacă îmi
anulezi numele, înseamnă
că mi-ai anulat și părinţii
și toată legătura mea cu
Dumnezeu și cu strămoșii
acestui neam. Dar poate
că aceasta se și dorește:
să fim fii ai unei Europe
unite, sau ai unui stat
mondialist, care nu are
nici Dumnezeu și nici
milă, care mai mult ne
fură decât ne ajută.

Pentru cei care consideră că nu este
duhovnicească atitudinea noastră de
a ieși în faţa oamenilor să protestăm,
ţin să le amintesc faptul că poporul
grec a ieșit cu sutele de mii cu preoţi
și monahi în fruntea poporului, apărându-și dreptul creștin de a renunţa la aceste acte electronice. De
asemenea Biserica rusă a hotărât că aceste măsuri electronice și biometrice sunt abuzive și nu sunt agreate de către concepția Bisericii.
Noi de partea cui ne situăm? Sau suntem mai catolici decât papa,
cum se spune? Avem de învățat din eroismul grecesc. Ei au acest spirit de a reacționa, pentru că păstorii lor nu se tem ca ai noștri; preoții
și ierarhii își susțin credincioșii în pofida conducerii care încearcă să
le calce în picioare drepturile creștinești. Noi trebuie să reacţionăm
faţă de orice abuz asupra cetățenilor noștri ortodocși. Ortodoxia
nu înseamnă numai: Doamne, slavă și iar slavă… Dar fapta unde e?
Cum poți tu să spui că îți iubești aproapele ca pe tine însuţi, când
nu îl sprijini atunci când este asuprit și prigonit? Noi nu ieșim ca
să cucerim ceva, precum au făcut cruciadele, noi ieșim să susţinem
drepturile acestui popor creștin. Să ni se respecte dreptul la libertate și la numele creștin.
Menirea preotului este să își pună cuvântul, sufletul și viaţa lui pentru
aproapele, pentru ucenicii săi. Preoţii cu crucea, în frunte, aceasta este
caracteristica poporului nostru, după cum o spune însuși imnul naţional. Dacă preoţii vor învinge frica, vor învinge și iadul. Dar dacă nu
vor învinge frica, vor pierde raiul, încă de aici de pe pământ. Acesta
este doar începutul vremurilor de prigoană. Ce vom face mai încolo,
dacă noi nu avem curajul să ne susținem credincioșii acum, când încă
mai avem - chipurile - o libertate și un drept de exprimare?

AT I T U D I N I

Suntem aici ca o datorie a conștiinţei
noastre faţă de copiii noștri, faţă de
generaţia de mâine, faţă de strămoșii
noștri, care ne-au predat o Românie
liberă și aceasta este România în care
vrem să trăiască și fiii noștri.
Iată, ne-am adunat cu toţii la acest miting, cu mici, cu mari, și așteptăm un
răspuns din partea onoratului Parlament, ales și așezat conducător al unui
popor majoritar ortodox, întemeiat
pe jertfele marilor voievozi creștini Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu - și pe milioane
de jertfe ale înaintașilor noștri care
au luptat pentru o Românie liberă și
creștină. Așteptăm un răspuns la cele
1 milion de semnături adunate împotriva actelor electronice.
Domnul nostru Iisus Hristos să vă binecuvinteze pe toţi care v-ați adunat să
luptaţi împotriva acestor măsuri abuzive și anticreștine, iar guvernanților
noștri să le dea înțelepciune și putere
de înţelegere, spre a sluji cu credință
intereselor neamului nostru creștin
românesc, iar nu altor interese străine.



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

AT I T U D I N I

C



6 Din nevoinţele Ieroschimonahului Antim Găină de
la Mănăstirea Secu (1894 – 1974)

12 Crâmpei de gând despre marele isihast Antim Găină
de la M-rea Secu„Să-i așezăm numele pe calendarul
inimii noastre” de Părintele Constantin Catană de la
Mănăstirea Văratec
16 Controlul total și închisoarea invizibilă
„Să nu risipim turma! Interviu cu Părintele Justin Pârvu,
de Monahia Fotini, 3 aprilie 2013
23 Între rezistenţa politicoasă și curajul
mărturisirii jertfelnice Fragment din Predica
Teologului Danion Vasile la Duminica Iertării

32 ENCICLICĂ PASTORALĂ A ÎNALTPREASFINŢITULUI
MITROPOLIT SERAFIM DE PIREU LA DUMINICA ORTODOXIEI
38 Planuri pentru întrunirea unui sinod panortodox?
„Însă acest Sinod nu va fi cel de-al optulea,
fiind o adunătură de necredincioși”
42 „Voi, cei mici, îl veţi vedea pe Antihrist” Profeţia
Părintelui Elpidie, misionar în Africa,
47 Cum se depărtează teologia „post-patristică” de
cea a Sfinţilor Părinţi „Libertatea de voinţă a
persoanei” de Pr. Prof. Dr. Mihai Valică
56 Experimente și programe secrete de control al
minţii Mic istoric al ideologiei controlului total
sau istoria modernă a ateismului
62 Rolul iezuiţilor în Biserica Greco-Catolică
de Ieromonah Eftimie Mitra
68 MIHAI VITEAZUL, APĂRĂTOR AL CREȘTINĂTĂŢII
de Dr. Marin Alexandru Cristian, Profesor de istorie
76 4 Aprilie 1944, Cruntul „ajutor negru” american
de Monah Teodor Stănescu
81 Mărturii inedite despre Valeriu Gafencu
Din relatările lui Octavian Anastasecu
84 Muzeul Țăranului Român, un spațiu al mărturisirii
Despre „mafia homosexuală” și poluarea simbolică
de Ciprian Voicilă, sociolog la Muzeul Țăranului Român
89 HOMOSEXUALITATEA ARUNCĂ ROMÂNIA CU DOUĂ MII
DE ANI ÎNAPOI de Emilia Corbu
92 Riscurile rapelurilor vaccinale Adevărul
despre mafia vaccinării de Dr. Mihăilescu Gabriel

redactor / Fundația Justin Pârvu
layout și tehnoredactare / Atelierul de grafică
corectură / Mănăstirea Petru Vodă
tipar / Autograf
adresă / Fundația Justin Pârvu, m-rea Petru
Vodă
telefon / 0756 400 945
e-mail / atitudini.pv@gmail.com
web / http://atitudini.com
abonamente / la adresa de e-mail de mai sus,
în oficiile poștale și la telefon 0756 400 945

97 ELEVIZIUNEA – „PÂINEA” NOASTRĂ CEA DE TOATĂ
ZIUA?ARMĂ A RĂZBOIULUI PSIHOLOGIC DUS ÎMPOTRIVA
ROMÂNIEI (IX) de Lt. Col. (r.) N.M. Popescu

AT I T U D I N I

portret

Din nevoinţele Ieroschimonahului Antim Găină de la
Mănăstirea Secu (1894 – 1974)

Părintele Justin Pârvu: despre
cel ce i-a fost model și povăţuitor tainic în viaţa monahală

L-am cunoscut pe Părintele Antim la
mănăstirea Secu, unde eram vieţuitor ca
monah și preot, după perioada de detenţie. Pentru mine Părintele Antim a fost
modelul de desăvârșire monahală, cel mai
îmbunătăţit dintre monahii pe care i-am
cunoscut, iar povăţuirea și rugăciunea lui
tainică le simt și acum. Părintele Antim a fost o personalitate deosebită pentru tot monahismul nostru, mai ales pentru cel din Moldova,
pentru că a dus o viaţă foarte cumpătată, de înfrânare desăvârșită și
de o singurătate aparte, de izolare, dar în același timp și de comunicare. Avea mai mult ucenici mireni, pentru că, spunea el, călugării
nu ascultă. Era iubitor de tăcere și considera că vorba mai mult ucide
decât folosește. Dar în același timp era un suflet jertfitor, iubitor de
lume, de oameni, poate mai mult decât putem noi înţelege; el îi iubea
rugându-se pentru ei.
În același timp era foarte ascuns, era omul tăcerii. Nevoinţele sale
erau tainice și se silea pe cât îi era cu putinţă să și le ascundă. Lua
cam zilnic borșul de la cazanul obștii și nu lipsea cu sufertașul lui
nici în Săptămâna Patimilor ca să nu-l acuze, să nu-l învinuiască careva că postește.
Era pe atunci disputa între stilul vechi și stilul nou. Era o ispită în
acea perioadă că aproape toată comuna Pluton trecuse pe stilul vechi,
schismatic. Au fost trimiși mulţi preoţi misionari să îi catehizeze pe
acei oameni și să revină la Biserica de unde plecaseră. Așa se face că



a fost trimis și Părintele Antim de ascultare să slujească la Pluton.
Slujea doar duminica și în sărbători. Pe acolo se mai perindaseră și părintele Valeriu, părintele Tit de la mănăstirea Secu, dar nu au reușit să
readucă satul pe nou. Părintele Antim s-a dus numai o săptămână și na mai rămas unul pe vechi. Și n-a vorbit o dată, un cuvânt n-a spus. Era
mititel de statură și robust și pe toţi îi fascina, prin trăirea și puterea
rugăciunii lui. Era un mare rugător dacă a adus un sat întreg la adevărata credinţă numai cu rugăciunea.
Noaptea, la orice oră te-ai fi dus
să vezi ce face, era la rugăciune. Ne
duceam uneori pe ascuns la geamul lui, cu perdeluţa spartă toată
și-l vedeam făcând metanii pe un
carton gros. În mijlocul camerei se
făcuse o adâncime de la nevoinţele
și metaniile lui. Când îl prindea
somnul ieșea afară, se învârtea în
jurul chiliei de două, trei ori, venea înapoi și iarăși începea seria de
metanii. Și dacă obosea începea să
repare ceasuri; aceasta era îndeletnicirea lui. Îl auzeai de afară cum
ciocănea la ceasurile lui.
În chilia lui nu intra nimeni decât
până la ușă. Îi aduceau oamenii
zahăr, dulciuri, portocale, lămâi, dar nu primea nimic. Și apa pe care o
consuma într-o săptămână, n-o lua de la puţul mănăstirii de unde consuma toată lumea. Se ducea pe un deal, mai sus cu un km. unde era un
izvor pentru animale și își aducea apă pentru toată săptămâna. Eram
cu chilia aproape de el și vedea că venea lume pe la mine și-mi spunea:
„Vezi să n-ai de-a face cu lumea că nu mai ai liniște și nu-ţi mai poţi vedea de rostul
călugăresc”. Dar nu l-am ascultat. Venea câteodată la mine și cerea un
lucru de nimic, că are nevoie de un petic să-și cârpească rasa sau dulama.
Și îi dădeam. După vreo două zile venea înapoi: „Părinte, am făcut cumva,
le-am aranjat eu”, și aducea înapoi ce luase. Nu se îndatora cu nimic.
M-a impresionat foarte tare faptul că avea pe geam pusă o mărturisire
de-a lui din tinereţe. Ei bine, aceeași mărturisire era și la cei 74 de ani
ai lui. Toată lumea venea și citea spovedania lui. Dorea ca ceilalţi să
vadă că este un om păcătos și să nu creadă ceva bun despre el. Eu mam spovedit de vreo două, trei ori la el, dar nu spunea nimic din tainele lui. Nu primea îmbrăcăminte sau să-i dai pentru patul lui o pernă
mai bună sau pătură. Le lua, le punea pe jos și apoi le scotea afară.
Odată, când s-a îmbolnăvit și era slăbit, îl luase frigul în chilie și l-am
găsit căzut pe spate. Cine știe cât a stat el acolo, probabil două ore. L-
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Părintele Antim s-a dus
numai o săptămână și n-a
mai rămas unul pe vechi.
Și n-a vorbit o dată, un cuvânt n-a spus. Era mititel
de statură și robust și pe
toţi îi fascina, prin trăirea și puterea rugăciunii
lui. Era un mare rugător
dacă a adus un sat întreg la
adevărata credinţă numai
cu rugăciunea.

am pus cu greu pe patul lui. Avea ca pat o scândură goală veche, parcă
ar fi fost geluită de el, și i-am adus o păturică mai bună, dar până am
ieșit eu afară a dat-o jos. Îi dădeam o cămașă să se schimbe și nu o
lua. Avea cămașa lui de cânepă groasă, bătută și alta de sărbători. Eu
niciodată nu l-am văzut cum spală.
Avea milă de săraci. Când venea la masă și se întâlnea cu ţiganii care
așteptau pe lângă portiţa lui, le dădea mâncarea lui. Era omul liniștii
și al păcii. Dacă era noaptea de Crăciun
sau de Înviere venea la masa de obște, lua
câte o firimitură de ici-colea, mergea apoi
la chilie și plătea la chilie această mâncare
a lui cu câte trei zile de post negru.
Urca la paraclisul Sf. Nicolae vreo 15-20
de scări și pleca de acasă cu multă vreme
înainte ca să urce scările. De multe ori, îl
ajungeam din urmă când îl vedeam cum
se proptește, dar nu mă lăsa să-l ajut:
„Lasă că mă ridic eu singur”. Se ridica și
se așeza pe un scaun și sufla atât de greu,
ca omul obosit de atâtea nevoinţe mari.
Se așeza într-o strană și era atent la ce
se citește și la ce se greșește. Și dacă se
greșea, atrăgea discret atenţia părinţilor
și nu suporta să se greșească textul în
timpul slujbei.
Nu prea voia să spovedească călugări sau
maici. La Agapia Veche era un duhovnic
foarte bun, pe nume Iftimie și acolo se
spovedea. Părintele Antim avea necaz cu
stareţul care nu-l lăsa să meargă la duhovnicul lui la Agapia Veche, deoarece
Dacă era noaptea de Crăciun sau de Înviere venea la oamenii veneau la mănăstire mai mult
masa de obște, lua câte o firimitură de ici-colea, mer- pentru Părintele Antim. Și stareţul se sugea apoi la chilie și plătea la chilie această mâncare a păra pe el că nu stă permanent la Secu.
lui cu câte trei zile de post negru. Când se ducea la Târg pentru vreo nevoie, mergea pe jos cam 18-20 km. Slujea
numai în sărbătorile mari, Liturghia. Când slujea era o bucurie foarte mare pentru mine, era o liniște în altar!... Nu mai vorbea nimeni
și nu se mai mișca nimeni în plus. În sobor era protos întotdeauna,
când lipsea stareţul și toţi stăteau smirnă. Chiar arhiereu, dacă ar fi
fost cu ei, nu s-ar fi comportat așa. Părintele Antim impunea respect
și o conduită duhovnicească. Citea foarte ușor și lin încât simţeai că
ești în rai și nu pe pământ.
Am apucat odată să aduc în faţa chiliei lui un metru cub de lemne tă-
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iate, dar a rămas neatins. Când venea iarna, ca să se aprovizioneze cu
ceva de încălzit, se ducea pe șantier și după ce oamenii se retrăgeau
seara, lua sacii care rămâneau de la ciment și îi băga pe după sobă. Și
iarna, când era promoroacă pe pereţi ca în celula de la Aiud, rupea
sacii, îi băga în sobă, scotea rotiţele afară, ieșea puţină pălălaie în casă
și se topea gheaţa de pe pereţi și după o oră jumătate iarăși îngheţa.
Și promoroaca asta era permanentă la el în chilie.
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„Iertaţi-mă cu toţii, că e vremea plecării”

Într-una din nopţi, pe când venea de la biserică,
s-a împiedicat și a căzut și nu s-a mai putut ridica. L-am găsit pe jos în portiţa pe care nu am
putut-o deschide până nu l-am ridicat de acolo și l-am adus în chilie. Era Tăierea Capului Sf.
Ioan Botezătorul, hramul mănăstirii. M-a rugat
să vin cu preotul după slujbă și să îl împărtășesc.
L-am întins pe pat și nu se mai putea mișca, abia
sufla când am ieșit din chilie. Eu, cât am ajuns de
la biserică până la chilia lui, ca să-l aduc pe preot,
el deja se și îmbrăcase, nu știu cum a reușit, și
în câteva minute ne-a întâmpinat în picioare, cu
lumânarea în mână, cu cămașa albă, până jos și a
primit Sf. Împărtășanie.
Și l-a împărtășit preotul de rând, iar înainte de
moarte a zis: „Iertaţi-mă cu toţii, că e vremea plecării”. Am rămas cu această amintire, că a murit
pe braţele mele.
Consider că Părintele Antim este cinstit ca un
sfânt în Împărăţia cea cerească și este de folos să
îi cerem rugăciunile și să ne împărtășim de binecuvântarea lui. Sfintele sale moaște de la mănăstirea Secu stau mărturie a sfinţeniei lui. Să avem harul rugăciunilor
sale! Amin.
Însemnările Părintelui Justin pe psaltirea dăruită de
Părintele Antim, cu câteva zile înainte de ducerea sa
la Domnul

23 august 1973, ora 23
„Prea Cuvioșia Sa părintele Ieroschimonahul Antim Găină, ca semn
de recunoștinţă și îndemn spre tot lucrul bun, în momentele tragice
și de adâncă durere sufletească, pe patul său de suferinţă mi-a dăruit
printre alte cărţi nepreţuite și această comoară duhovnicească pentru pomenirea sa, cât vom fi în viaţă.
După această clară previziune, în ziua de 29 august, Tăierea Cin-

Când se ducea la Târg pentru vreo nevoie, mergea pe
jos cam 18-20 km. Slujea
numai în sărbătorile mari,
Liturghia. Când slujea
era o bucurie foarte mare
pentru mine, era o liniște
în altar!...

stitului Cap al Sf. Ioan Botezătorul, Hramul Sf. M-rei Secu, după
terminarea Sfintei Liturghii, m-am reîntors în chilia sa și-i privesc
ochii clar deschiși, respiraţia tot mai rară, pun mâna mea pe fruntea-i
rece transpirată. I-am pus lumânarea în mâinile de pe pieptu-i uscat.
Ochii lui privind la mine au fost acoperiţi de perdeaua grea a pleoapelor; eu îl caut și nu-l găsesc… Părintele Antim s-a stins, dar s-a aprins
în lumea Celui nepătruns”.
(Ieromonah Justin)
Părintele Ioanichie Bălan: câteva date biografice despre Părintele Antim Găină

Părintele Antim Găină a fost un călugăr cu adâncă trăire duhovnicească
și unul din cei mai aleși ucenici ai marelui duhovnic Vichentie Mălău.
S-a născut în anul 1894, comuna Prisecani – Iași și a îmbrăţișat din
tinereţe viaţa călugărească, împreună cu tatăl și cu bunicul său. În
anul 1920 a primit schima monahală în Mănăstirea Secu, iar după
un an s-a învrednicit de treapta preoţiei.
Între anii 1921-1928 a fost preot și duhovnic în mănăstirea de metanie. Apoi, timp de trei ani, a fost preot paroh în satul Pluton Pipirig.
Iar între anii 1934-1956 a fost duhovnic la Mănăstirea Agapia.
Retrăgându-se din nou la metanie, în anul 1974 s-a săvârșit cu pace
în adâncă smerenie și lepădare de sine.
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Spun părinţii că bătrânul nu primea pe nimeni în chilie, afară de
stareţ și de ucenic. Nici el nu voia
să intre în chilia altuia, ci bătea la
ușă și aștepta afară. Iar cuvântul
său era întotdeauna înţelept, scurt
și foarte blând.

Acest smerit părinte nu privea
niciodată pe om în faţă, nici nu
osândea pe cineva, nici nu îngădu
ia cuiva să vorbească de rău pe
aproapele. Numai când își mus- Consider că Părintele Antim este cinstit ca un sfânt în Îmtra ucenicii, îi privea o clipă în faţă, părăţia cea cerească și este de folos să îi cerem rugăciunile și
apoi îi libera.
să ne împărtășim de binecuvântarea lui. Sfintele sale moaște
de la mănăstirea Secu stau mărturie a sfinţeniei lui. Să avem
harul rugăciunilor sale! Amin.

Spun ucenicii lui că bătrânul nu
intra în chilie când era tulburat
sau când avea cineva supărare asupra lui. Căci sufletul său nu avea
odihnă și nu se putea ruga. Ci, mai întâi înconjura chilia de câteva
ori, apoi își cerea iertare de la cel pe care îl supărase. Iar după ce intra
în chilie, se pedepsea pe sine cu post și rugăciune trei zile până ce își
liniștea conștiinţa.

Fapte și cuvinte de învăţătură

La Mănăstirea Agapia a fost, de asemenea, preot pătruns de frica lui
Dumnezeu și un duhovnic mult căutat. Mereu se socotea nevrednic
de taina preoţiei și se cutremura de Dumnezeiasca Liturghie. Când
slujea la biserică, petrecea numai în post și rugăciuni și nu stătea de
vorbă cu nimeni.
Mai spun ucenicii lui că
părintele Antim era foarte
nevoitor. Mânca numai
legume, o dată pe zi, cu
multă înfrânare. Iar vin,
brânză și lapte numai de
câteva ori pe an. Purta
haine vechi și sărăcăcioase,
nu făcea foc în chilie și nu
avea nicio avere, decât un
cojoc și trei cărţi: Ceaslovul, Psaltirea și Patericul.

Ca duhovnic, părintele Antim primea la spovedanie numai pe cei
care doreau cu adevărat să se mântuiască. Era foarte atent la gânduri
și cerea fiilor săi duhovnicești să iubească mai ales tăcerea, ascultarea
și rugăciunea lui Iisus. Pentru aceasta ucenicii săi erau puţini la număr, dar cu așezarea cea din afară și cu lucrarea cea dinlăuntru erau
mai sporiţi ca ceilalţi.
Se mai spunea despre dânsul că dacă îi cerea cineva cuvânt de folos se
gândea mult și cu greu răspundea. Uneori amâna răspunsul pentru a
doua zi și întărea cuvântul său cu texte din Sfânta Scriptură și de la
Sfinţii Părinţi.
  Arhim. Ioanichie Bălan, Trei mari duhovnici din mănăstirile nemţene, Sf. Mănăstire Sihăstria,
p. 41-44.
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Mai spun ucenicii lui că părintele Antim era foarte nevoitor. Mânca
numai legume, o dată pe zi, cu multă înfrânare. Iar vin, brânză și
lapte numai de câteva ori pe an. Purta haine vechi și sărăcăcioase,
nu făcea foc în chilie și nu avea nicio avere, decât un cojoc și trei cărţi:
Ceaslovul, Psaltirea și Patericul.

Crâmpei de gând despre marele isihast Antim Găină de la M-rea Secu
„Să-i așezăm numele pe calendarul
inimii noastre”

evocări

de Părintele Constantin Catană de la Mănăstirea Văratec

Pelerinul care poposește în Moldova
și va ajunge negreșit la Sfânta Mă
năstire Secu din jud. Neamţ, situată
între Sfintele Mănăstiri: Neamţ și
Sihăstria, ca în multe alte locuri sfinte și binecuvântate de Dumnezeu,
va descoperi și aici, nu numai niște
ziduri încărcate de istorie sau un loc
retras, unde omul cuminte și smerit
își va găsi liniștea, ci va descoperi și
urmele unor călugări îmbunătăţiţi
care s-au evidenţiat prin chemări tainice în cea mai înaltă tăcere pentru
Dumnezeu și pentru sufletul lor.
Printre mărgăritarele de mare preţ, cu îndelungată osteneală de tăcere și smerenie și de împlinire a Cuvântului Evangheliei, într-un mod
pilduitor este și părintele Antim Găină, al cărui chip încă nu este conturat cu penelul în lumina culorilor. Și eu, așa cum l-am cunoscut pe
vremea când eram la Seminarul Teologic din Sf. Mănăstire Neamţ
și îmi petreceam vacanţa de vară la Sf. Mănăstire Secu pentru o mai
bună formare duhovnicească, cu participare activă la sfintele slujbe
și ascultări, după puterea mea, îl așez pe vrednicul isihast în lumina
de vrednică pomenire și aducere aminte că, deși a plecat în lumea cea
fără de hotar, viaţa sa duhovnicească și de mare sfinţenie și astăzi înaripează pe mulţi monahi și-n mod deosebit pe cei din Sf. Mănăstire
Secu și pe cei care l-au cunoscut și și-au îmbunătăţit viaţa duhovnicească, doar privindu-l.
Da, știu că este o mare îndrăzneală pentru mine, ca nemonah, să
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vorbesc despre marele isihast – părintele Antim.
Dar, vreau să spun și eu câteva vorbe adevărate
despre părintele, nu pentru a mă afișa în cele ale
scrisului, ci pentru iubirea și respectul adânc, de
la care am învăţat, în foarte scurt timp, fără să-mi
vorbească, că tăcerea și smerenia descoperă calea
care ridică firea umană la nivelul iubirii depline,
al iubirii jertfelnice și că prin tăcere și smerenie
se împlinește în bine destinul omului pe pământ,
acela de a trăi și a se uni cu Dumnezeu.
Părintele Antim, pentru viaţa sa sfântă, a fost
binecuvântat de Dumnezeu să fie în vecinătatea
noastră și să ne însoţească mereu pe drumul vieţii noastre duhovnicești. Acest chip al asceticii
ortodoxe, prin modul său pilduitor, ne ajută să
ne eliberăm de slăbiciunile și patimile firii noastre, precum și de cele multe ispite ale diavolului
și să înţelegem, că fără de Dumnezeu nu putem
face nimic, dar pentru asta trebuie să fim buni
slujitori și buni străjeri la frontierele sufletului
nostru cu postul și rugăciunea, așa cum a fost
părintele Antim, un bun străjer al sufletului lui.
Felul cum și-a dus viaţa marele ascet, nu este
lucru nebunesc și dacă ar fi, ar fi nebunia pentru Hristos, care este mântuitoare și prin ea s-a
împărtășit din cunoașterea celor viitoare.
Biografia marelui nevoitor, aceasta este: vrednicia pentru cele curate și sfinte care i-au împodobit
sufletul, viaţa în cea mai adâncă sărăcie și lupta
de a nu supăra pe altul. Nu unde s-a născut, cât
a trăit și ce ziduri a înălţat – acestea sunt pentru
duhul lumii, iar pentru duhul creștin, important
este viaţa cea plină de dar, fără vicleșug și adânca
smerenie, de care diavolii se rușinează.
Călătorul, mai mult sau mai puţin pelerin, care
merge pe drumul ce duce la Sf. Mănăstire Secu,
să știe că, și părintele Antim, a străbătut acest
drum care șerpuiește ușor prin mijlocul pădurii, dar l-a străbătut pe jos, refuzând mersul cu
mașina sau căruţa. Își lua această nevoinţă, cum
îmi spuneau părinţii din mănăstire pentru a-și
păstra liniștea și a se ruga, în cea mai adâncă tăcere. Mergerea sa pe jos era de fapt, trăirea însingurătăţii sale cu Dumnezeu și acest fel de nevo-
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inţă era tot o jertfă curată pentru împodobirea
cununii neveștejite a sfinţeniei vieţii lui.
Nedormirea pe pat, șederea în genunchi, pri
vegherea adâncă, chilia aproape neîncălzită și
puţina mâncare, pe care de multe ori, o dădea
unui sărac, sunt motive de a-l așeza pe părintele
Antim pe calendarul inimii noastre, cu dreaptă

cinstire și căutare a numelui său cu rugăciunea.
Acest nimb de lumină prin care ni se prezintă
părintele Antim, în cadrul vieţuirii sale, vine spre
noi cu duhul său și ne învaţă de a asculta, pentru
puţină vreme, tăcerea nopţii, să ne liniștim și să
avem auzul atenţionat doar la bătăile inimii și
atunci vom simţi și liniște și dragoste în inima
noastră pentru Dumnezeu.
Pentru vrednicul de pomenire părinte Antim,
înariparea cu dumnezeiescul dar al curăţiei totale, trupești și sufletești, era „Rugăciunea lui Iisus”
care i-a fost hrană și căldură și bucurie și nădejde
și iubire.
La înfăţișare, părintele părea plin de tristeţe și
supărare. Dar, nu era așa! Părintele mereu era în
frica și agonia lui pentru Dumnezeu, mereu se
afla pe drumul cel duhovnicesc și-n căutarea celuilalt „timp” cu rugăciunea „Doamne Iisuse” pe
care a înţeles-o în rădăcina ei adâncă, în smerenie, în smerenia care susţine toate virtuţile. Părintele a umblat și trupește și duhovnicește, în

AT I T U D I N I

această haină a smereniei, „haina lui Dumnezeu”,
cum o numește Sf. Isaac Sirul.
Când treceam pe lângă părintele Antim și îi
spuneam „blagosloviţi”, așteptam să-mi răspundă cu o privire binevoitoare, dar tăcut, înclina
ușor capul și își căuta de cele ale inimii lui. L-am
considerat un părinte distant, uneori chiar rece

avut darul vorbirii frumoase cu Dumnezeu și în
duhul părinţilor filocalici, cu nopţi nedormite, se
așează pe drumul umilinţei de negrăită bucurie,
de a fi aproape de Dumnezeu cu pravilă zilnică
și prezenţă la toate slujbele din sfânta mănăstire.
El, pentru Biserica noastră, este o valoare moralspirituală, un mare cuceritor al adevărului, pen-

și nereceptiv, așa îl judecam în inima mea, dar
pentru puţin timp. Apoi am aflat de la părinţii
mănăstirii că părintele Antim, în realitate, însă
ascundea o mare sensibilitate sufletească și că
era un adânc simţitor a tot ceea ce se întâmpla
în jurul său și că niciodată nu s-a manifestat cu
răutate faţă de nimeni, știind bine, că bunătatea
și iubirea constituie pilonii veritabilei noastre
existenţe pentru apropierea de Dumnezeu.
Cel cu zel evanghelic, care a reușit să-și împlinească vocaţia, tăcut și smerit nu s-a remarcat
ca o personalitate enciclopedică pe plan istoric,
politic, educaţional și cultural. Smerenia, însingurarea, fuga de viaţă și neadormirea i-au lărgit
orizontul spiritual și l-au așezat în pomenirea
noastră, în neuitarea noastră. Părintele Antim a

tru dreapta credinţă ortodoxă, chiar dacă și-a
dus viaţa în rodnicia tăcerii.
Părintele Antim s-a pregătit în viaţa pământeană
pentru cea de „dincolo”, nu îmbrăcat în haine lustruite și-n camilafcă călcată și pusă la steif, după
cum spune și marele nostru duhovnic, părintele
Justin Pârvu. Îngerescul său chip era acoperit și
iarnă și vară de aceeași haină, încălţat cu aceiași
bocanci grei, cu aceleași metanii pe care-și măsura nevoinţa în rugăciune, în fiecare zi.
Ieroschimonahul Partenie Atofani, duhovnicul
meu, care făcea parte tot din obștea Sf. Mănăstiri Secu, îmi spunea: „Părintele Antim, pentru
vieţuirea lui sfântă este foarte cinstit de către noi,
căci prin sporita lui priveghere de toată noaptea,
când nimeni nu știe când se scoală, nici când se

culcă, ne agaţă și pe noi cu osteneala și rugăciunea lui ca să ne ridicăm în sus cu lupta duhovnicească, căci și așa suntem puţini și ne risipim cu
grija în ascultările noastre, că doar vezi și frăţia
ta, că nu stăm deloc, trebuie să îmbinăm munca
cu rugăciunea, dar părintele este primul la Biserică și ultimul pleacă din Biserică”.
Un alt părinte călugăr, Ghimnazie și acesta rugător, care ascundea sub haina smereniei forţa nebănuită pentru mântuirea sufletului, spunea și el:
„Frate Constantin, ce ne-am fi făcut noi fără Părintele Antim, dacă nu se întorcea din Sf. Munte Athos?” Dar, vezi ce înseamnă ascultarea faţă
de duhovnic: l-a ascultat pe părintele Vichentie
Mălău și s-a întors repede din Athos și și-a regăsit liniștea deplină aici, la Mănăstirea Secu și cu
viaţa lui, pune și în inima noastră, multă bucurie
numai cât îl vedem”.
În tot acest timp, nu a intrat în contact cu personalităţi teologice sau cu ierarhii Bisericii, a intrat
în contact cu Dumnezeu și cu sfinţii Lui, a intrat
în contact cu îngerii, a intrat în lumea „dincolo
de noi” cu tăcerea și rugăciunea. Știa el bine, părintele, cultura, fie ea și enciclopedică, nu asigură
câtuși de puţin mântuirea și asta din pricina mândriei năruitoare. Sfinţii Părinţi ne îndeamnă să
tăcem noi și să vorbească faptele vieţuirii noastre,
așa cum părintele a tăcut, dar și-a alcătuit icoana
chipului său pentru netrecătoarea Împărăţie.
Ochii săi trupești erau sănătoși dar, își punea
frâu pleoapelor sale, ca să le închidă când trebuie, și-și ocrotea ochii pentru cele dinafară, lăsând
ca ochiul interior să fie cuprins de lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Însă, la marile praznice
împărătești și-n alte zile cu rânduială tipiconală
specială, părintele făcea loc în inima lui ca să încapă și necazurile oamenilor, ale unor creștini care
aflaseră în el, siguranţa unei rugăciuni de mijlocire către Dumnezeu și din iubire duhovnicească,
le împlinea cererea, dar fără a primi ceva și acel
puţin de era să fie, era dus la obștea mănăstirii.
În chilia sa, Ceaslovul, Psaltirea, Patericul și Sf.
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Scriptură au fost cele patru cărţi ce i-au încălzit
inima, speranţa plină de virtuţi. Dar niciodată n-a vorbit celor din jurul său, părinţilor din
obștea mănăstirii, despre rugăciunea făcută în
tăcere, despre bărbăţia sa duhovnicească, despre
dragostea sa cea nefăţarnică, despre nădejdea
cea nebiruită și învietoare, despre priceperea sa
luminată, lucidă și responsabilă, despre înţelegerea sa îngerească și cuprinzătoare, ci L-a lăsat pe
Dumnezeu să vorbească fiecăruia, după cât vor
putea să înţeleagă.
Puţinele vorbe spuse acum, nu sunt și nu vor
cuprinde nicicum osteneala cu viaţă de sfânt a
acestui mare cuvios, pentru că el și-a închis bine
ușa și ferestrele chiliei sale pentru noi și le-a lăsat deschise doar pentru Dumnezeu, pentru Sf.
Fecioară Maria, pentru sfinţi și în cele din urmă
pentru obștea Sfintei Mănstiri Secu, peste care
duhul său plutește aievea și luminează și ajută
întreaga obște, prin sfintele sale moaște.
Testamentul său către obștea mănăstirii a fost
unul nescris: „Să nu pierdeţi niciodată slujba Bisericii!” și cu aceste cuvinte a intrat în veșnicie la
29 august, când Sf. Mănăstire își prăznuiește de
fiecare dată hramul.
Așa a plecat la Dumnezeu, părintele Antim, cu
bucuria de taină, străină celor mulţi, cum spune
și părintele Ioanichie Bălan în Patericul românesc că: „Nu l-au ispitit cu nimic cele dinafară:
nici florile, nici cântările, nici vorbele, nici hainele, nici mâncarea, nici odihna, nici laudele oamenilor. Pentru că inima lui era rănită de dragostea
pentru Hristos”.
Așadar, să așezăm înaintea ochilor noștri
duhovnicești, icoana încă nezugrăvită a Părintelui Antim. Să-l cinstim după cuviinţă, cu pomenire sfântă și să-i așezăm numele pe calendarul
inimii noastre, cu nădejde că, pe celelalte le va
rândui Dumnezeu când, pe Calendarul Creștin
Ortodox să-i găsim numele, pe lângă ceilalţi sfinţi cuvioși de cinstire și pomenire. ww

Controlul total și închisoarea invizibilă

„Să nu risipim turma! Cum să nu fie risipite
oile când păstorii sunt bătuţi și pironiţi
de propria lor frică și lașitate”?

interviu

Interviu cu Părintele Justin Pârvu,
realizat de Monahia Fotini, 3 aprilie 2013

Părinte, știți foarte bine că a fost acest
miting împotriva actelor cu microcip,
la care am participat și noi. Mulți
spun că atmosfera de acolo a fost una
de rugăciune și un protest pașnic prin
care s-a cerut alternativă simplă la
cardurile de sănătate electronice. Din
păcate majoritatea reprezentanţilor
mass-mediei au prezentat manifesta
ția în defavoarea noastră, încercând
să ridiculizeze prezența noastră acolo,
intervievând mai mult bătrâni sau
cerșetori care se aciuaseră pe lângă
manifestanți și banalizând evenimentul. Credeți că a avut vreun efect pozitiv acest miting?
Bineînțeles că cei care au fost prezenți acolo și-au făcut datoria față
de societatea în care trăiesc, față de neamul din care se trag, față de
generația de mâine. Acești oameni au riscat atât imaginea și poziţia
lor socială, cât poate și pâinea de la gură. Aceștia sunt modele și repere pentru generația de mâine și sunt dovada existenței unei rezistențe
de luptă împotriva abuzurilor acestui sistem ce se impune din ce în ce
mai dictatorial. Acest sistem de control total la un moment dat se va
întoarce împotriva noastră, a cetățenilor și abia atunci vor înţelege
cei care au ridiculizat și nu au înțeles jertfa acestor oameni.
Dar mai presus de acestea, pentru mine acest miting a fost mai mult
ca un examen pentru societatea ortodoxă românească. Un examen
cu rezultate foarte slabe pentru cinul preoţesc în general, pentru că
ei trebuiau să fie primii, în fruntea poporului și în număr cât mai
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mare ca să fie exemplu de jertfă pentru credincioși. Dar ei au fost
de fapt ultimii. De aceea sunt și foarte dezamăgit, pentru că dacă
preoţii nu au răspuns la apelul acesta, la strigătul disperat al turmei
pentru ajutor, înseamnă că noi nu mai avem preoţie. Nu mai are cine
propovădui cuvântul adevărului în faţa credincioșilor. Care adevăr îl
propovăduiesc ei? Degeaba vorbești cuvinte frumoase pentru Evanghelie dacă nu vezi că Hristos este în aproapele, în aceștia mai mici
ai tăi. Deci pentru ce mai stăm
noi în altar și apărem în faţa bieţilor oameni? Ei vor să audă ceva
de la noi, să spunem ceva turmei
acesteia, să înveţe ceva de la noi.
Nu mai are însă de la cine, cum
spune psalmistul: „toţi netrebnici ne-am făcut”. Sunt foarte deprimat când văd un preot că îmi
trece pragul acestei chilii și nici
nu pot să îl mai privesc, că e ţepos în convingerea lui și se face că
nu știe despre ce este vorba. Nu
este o atitudine creștină. Nu știu
ce spun ei credincioșilor din faţa
altarului. Ce atitudine au ei faţă
de pericolele ce ne înconjoară?
Post și rugăciune – e ușor de zis,
când și așa biata mamă nu mai are ce pune copiilor ei pe masă. Nu
prezintă realitatea vieţii în care trăim, se tem să spună un adevăr. Se
pierd oamenii cu grămada, cu naţiunile, nu numai câţiva, nu doar
ca indivizi. Și ei stau liniștiţi. E o situaţie foarte grea, pentru că am
ajuns la cuvântul Scripturii: „bate-voi păstorul și se vor risipi oile”. Să
nu risipim turma! Cum să nu fi risipite oile când păstorii sunt bătuţi
și pironiţi de propria lor frică și lașitate?
Asta poate și datorită faptului că unii nu înţeleg pericolul acestor cipuri și chiar
ne acuză pe noi că facem dezbinare în Biserică pentru o problemă care nu este
așa de semnificativă și capitală în mântuirea noastră.
După cum spun și Sfinții Părinți, mai bine o biserică împărţită decât
una rătăcită. Cum să nu fie o problemă majoră lucrarea masoneriei
azi în lume, că până la urmă aici ajungem, aceasta este în spatele
acestui sistem? Cipul nu este altceva decât lucrarea masoneriei și cel
mai bun mijloc de a subjuga Biserica și fiinţa umană, de a o depărta,
ușor, ușor, pe nesimţite de Creatorul său. Dacă noi ne facem că nu
există acest rău luciferic, masoneria, înseamnă că nu avem răspuns la
niciuna din problemele și necazurile oamenilor de azi. Înseamnă că
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După cum spun și Sfinții
Părinți, mai bine o biserică împărţită decât una
rătăcită. Cum să nu fie o
problemă majoră lucrarea
masoneriei azi în lume, că
până la urmă aici ajungem,
aceasta este în spatele
acestui sistem. Cipul nu
este altceva decât lucrarea
masoneriei și cel mai bun
mijloc de a subjuga Biserica și fiinţa umană, de a
o depărta, ușor, ușor, pe
nesimţite de Creatorul său.

ne facem că nu vedem nimic rău. Cipul este pro- număr mult mai mare (pentru că, să nu uităm,
paganda masoneriei și acceptându-l dăm curs și au fost 1 milion de semnatari împotriva acteputere acestei organizaţii dubioase care vrea să îl lor biometrice), dar foarte mulţi dintre aceștia
instaleze pe antihrist ca lider mondial. Dacă oa- nu au avut un ban să plătească drumul până la
menii nu conștientizează că sunt societăţi secre- București, sau poate au avut serviciu sau nu au
te care conduc din umbră, nu vor înţelege nimic. știut. Și cine a vrut să fie la datorie a riscat. În îmRăul și fărădelegea nu se mai lucrează la lumină, prejurări grele creștinul trebuie să aibă o limpezi-

se lucrează în ascuns. Nu mai sunt închisori și re a lucrurilor, o catehizare din partea preotului
prigoană ca pe vremea comunismului, au altă care nu a existat. Și poate că mulți nu au știut.
metodă, de a ne obișnui și a îndrăgi tehnica și cipul, care deocamdată par folositoare, ca ei să ne Ce părere aveţi despre ierarhii ortodocși care, în frunte cu
subjuge și să ne controleze permanent ca într-o Patriarhul ecumenic, au participat la întronizarea papei
închisoare invizibilă, dar cu mult mai puternică. dând chiar sărutarea păcii la liturghia lor catolică?
Este o situaţie cum nu se poate mai vitregă, foarCum să nu se descurajeze creștinul simplu când vede că te primejdioasă pentru noi, creștinii ortodocși, și
nu mai are susţinere duhovnicească din partea păstori- nu doar pentru ortodocși, ci și pentru lumea catolică de altfel care nu cred că are ceva în comun
lor duhovnicești?
Oamenii nu au de ce să se descurajeze, pentru că cu evreii și budiștii și musulmanii, care au fost
cei care au fost acolo sunt bine documentaţi și invitaţi la întronizarea Papei. Cum să mai ajuţi
informaţi și știu ce pericole ne pândesc, aceștia tu prin dialog ecumenic, să îndrepţi un catolic
știu mai bine decât păstorii lor ce să facă. Și la la adevărata credinţă a Sfinţilor Părinţi când tu
protest au fost majoritatea intelectuali cu o însuţi, ca șef al ortodocșilor, te pupi cu papistașii
poziție în societate, medici, profesori, ingineri, și cu evreii, pe care îi consideri fraţi cu tine de
și nu doar analfabeți așa cum a vrut să prezinte credinţă? Doar pentru că suntem creaturi ale lui
mass-media. Mă doare sufletul pentru cei care Dumnezeu??? Ei vor să niveleze toate religiile
din neștiinţă cad în capcanele și mrejele acestui într-una și nu mai cântăresc diferenţele majore,
sistem antihristic. Sunt sigur că oameni ar fi ci doar micile asemănări, pentru așa-zisa pace
fost mai mulţi dornici să vină la acest miting, în falsă. Nici catolicii nu cred că sunt împăcaţi așa
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deplin cu situaţia aceasta de vânzare a creștinismului, încât să te aliezi și cu musulmanul. Este o demonizare a lumii. Iar ierarhii noștri
ortodocși nu fac altceva decât să joace un teatru care dă bine și pe
care sunt obligaţi să îl dea cât mai bine, la ordinele stăpânilor lumii.
De altfel în adâncul lor nici ei nu au o convingere solidă despre acest
ecumenism, dar nu au curajul să se opună acestui curent, să se opună
masoneriei care le impune acest ecumenism și nivelare a credinţelor. Sunt niște păpuși care însă au
pierdut harul adevărului, care doar
mimează adevărul. Dar nu îl mai
deţin. Se sărută cu ereticii, dar duc
pe umerii lor răspunderea căderii
unui neam, a unei biserici în apostazie. Îi întreb și eu pe acești ierarhi
dacă îi îndreptăţește vreun canon să
fie eretici?
Iar acest papă, Dumnezeu să îl ierte, are un rol malefic nemaiîntâlnit
pentru creștinătate, pentru omenitate, pentru neamurile creștine.
Da, aţi văzut că și acest părinte grec Elpidie, care face misiune în Africa, a profeţit
înainte cu trei luni ca papa să își dea demisia, că acest papă va fi înlocuit cu alt
papă care va veni ca unul din profeţii mincinoși înainte mergători ai antihristului.
Da, îl apreciez foarte mult pe acest părinte. Și am rămas impresionat
de dragostea lui pentru lumea aceea uitată din Africa și cum copiii
aceia negri, neajutoraţi, roiau în jurul lui ca în jurul lui Hristos. Daca
aș fi fost cu 20 de ani mai tânăr, în Africa m-aș fi dus și eu, acolo
unde civilizaţia aceasta dezvoltată lipsește. Acest părinte Elpidie este
un far călăuzitor pentru creștinătatea de azi.
Cum vedeţi această mediatizare intensă a papei și imaginea de aureolă pe
care i-o creează mass-media? Acest papă este filmat adesea spălând picioarele
bolnavilor, deținuților și alte fapte de milostenie cu care se afișează.
E ușor și plăcut să faci pe milostivul în faţa presei ca toată lumea să te
laude. Nu asta e milostenie. Milostenia este să nu știe stânga ce face
dreapta și de altfel ar trebui să stea în mijlocul necăjiţilor tot timpul,
nu doar când vin presa și televiziunea.
Asta e o falsificare, bombonele pentru copii. El dictează și programează dinainte câţi săraci să vină și ce oameni bolnavi ca să dea mai
bine în ochii lumii. Asta e un fel de praf în ochi pentru creștini, nicio
realitate de altfel.
Credeţi că va cuceri lumea cu astfel de atitudine?
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Mă doare sufletul pentru
cei care din neștiinţă cad
în capcanele și mrejele
acestui sistem antihristic.
Sunt sigur că oameni ar
fi fost mai mulţi dornici
să vină la acest miting, în
număr mult mai mare
(pentru că, să nu uităm, au
fost 1 milion de semnatari
împotriva actelor biometrice), dar foarte mulţi
dintre aceștia nu au avut
un ban să plătească drumul până la București, sau
poate au avut serviciu sau
nu au știut. Și cine a vrut
să fie la datorie a riscat.

Nu sub nicio formă. Nu va face decât o zarvă mare în lumea creștină
încât o să fie huiduit și de ai lui.

Dar am credinţa că Dumnezeu va lumina sufletele
acestea tinere, și va aduce
câte o lumânare în întunericul acestui veac. Mila lui
Dumnezeu și harul de sus,
acestea au condus Biserica
purtată pe aripile Duhului
Sfânt. Preoţii de azi care
tac, se vor convinge ei
înșiși de aceste pericole și
se vor îndrepta.

Cum vedeți urgentarea sinodului panortodox, care a fost anunţat pentru luna
iunie?
O să facă ei, dar va fi ce s-a întâmplat cu sinodul de la Ferrara-Florenţa. Tot așa va fi și acum, vor fi aceleași dispute dogmatice și, slavă Domnului, vom mai avea niște
ierarhi care cred eu că nu vor ceda
Ortodoxia. Și doi, trei dacă sunt, e
suficient. Avem datoria însă să ne
rugăm pentru ca Dumnezeu să îi
păzească pe ierarhii ortodocși în
dreapta credinţă, pentru că altă
salvare nu mai avem decât în mila
lui Dumnezeu. Dacă ne vom ruga,
vom îndupleca milostivirea Sa. În
cea mai mare măsură, masoneria
și-a atins scopul, de aceea și iese la
iveală să își finalizeze planurile.
Dar am credinţa că Dumnezeu va
lumina sufletele acestea tinere, și va
aduce câte o lumânare în întunericul acestui veac. Mila lui Dumnezeu și harul de sus, acestea au condus Biserica purtată pe aripile Duhului Sfânt. Preoţii de azi care tac, se vor convinge ei înșiși de aceste
pericole și se vor îndrepta.
Cum catalogaţi gestul maicii stareţe de la mănăstirea Văratec, care a penalizat maicile pentru faptul că au înaintat Casei Naţionale de asigurări refuzul
cardului electronic de sănătate? Iar în urma multelor ameninţări, maicile au
cedat și au fost obligate să își ceară iertare pentru gestul lor, semnând chiar un
document prin care se deziceau de atitudinea lor.
Acest episod seamănă cu un episod de la pușcărie, din viaţa
pușcăriașilor din lagărele comuniste. Așa sunt și unele mănăstiri
acum - lagăre comuniste. Este ceea ce am trăit și eu în lagărul de la
Baia Sprie. La o perioadă regulată de vreo 2- 3 ani, securitatea făcea
niște sondaje printre deţinuţii politici. Și ne chema anchetatorul la
birou, ademenindu-ne cu vorbe dulci: „Uite ai atâţia ani de pușcărie și
încă mai ai… nu e păcat să îţi irosești tinereţea aici in închisoare? Nu te
impresionează faptul că ai rămas un om de nimic în societate și viaţa
ta este ratată?...” Dar noi nu ne lăsam impresionaţi de această bunătate falsă, care era un șiretlic. Și își continua cântarea: „Iată, dacă
vrei să ai o bucurie a libertăţii și să îţi putem ușura situaţia asta grea,
uite noi întindem o mână de ajutor și dacă poţi ia oleacă de hârtie, treci în
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biroul celălalt și semnează că îţi pare rău pentru ce ai făcut”.
Și ajunge și la mine anchetatorul și își spune cântarea lui de partid. Și
la urmă mă întreabă: „Ce impresie ai?”
„Domnule, nu am absolut nicio impresie”, îi răspund. „Doar că mai
am încă 9 ani de pușcărie și cred că oi termina”.
Și el insista: „Dar chiar așa îţi arunci viaţa și tinereţea pe nimic?” „Nicio
problemă, i-am răspuns, eu am aruncat-o încă de copil de 18 ani când
am intrat în mănăstire, să mor pentru
Hristos”. Nu le convenea: „Măi, banditule, când m-oi ridica de pe scaun
și ţi-oi arăta eu pentru ce mai ai de
trăit…” Și te lua și te zgâlțâia oleacă,
important era să nu ne lovim la cap.
Ei bine, aceste anchete ademenitoare se întâmplau din doi în doi ani.
Dar noi aveam deja o experienţă de
temniţă și nu dobândeau nicio informaţie de la noi. Securistul ieșea
cu un dosar gol goluţ afară. Trebuia
să defaimi pe cineva, să dai măcar un
nume, nu scăpai doar cu o desolidarizare, lepădare de convingerile tale
și să accepţi reeducarea de către Partidul comunist. Sigur, la un deţinut mai cu renume, veneau câte trei securiști deodată, nu doar unul.
Veneau cu planuri, proiecte să te convingă de realizările Partidului.
„Uite, domnule, Lacul Bicaz, uite ce realizare!...” și îmi arăta poze. „Da,
domnule, Lacul Bicaz, dar știi dumneata ce era sub acest lac? Trei
biserici, patru școli, o casă de copii, un spital și locuinţele oamenilor.
Unde sunt toate acestea acum? Întreabă-mă pe mine că eu sunt de
acolo”. Rămâneau și ei uimiţi la ce le spuneam. „Pot să vă spun și cine
erau directorii la aceste școli, dar nu vreau să vă încarc memoria”…
Cam același lucru s-a petrecut și cu maicile noastre de la Văratec. Ele,
sărmanele, de frică să nu le ia rangul, scofia (de parcă ar fi mare slavă),
au semnat, ademenite că vor fi reabilitate acolo, că le pare rău și au
promis că data viitoare vor fi ascultătoare. Și-or fi primit ele scofiile
înapoi dar s-au dezbrăcat de slava lui Hristos, pentru că nu au suferit
puţină batjocură pentru lumea aceasta trecătoare. De aceea, un novice
trebuie să fie cu mare atenţie în ce mănăstire intră. La vedere, sunt flori
frumoase, icoane pictate care mai de care și veșminte preoţești împodobite frumos, dar esenţa, viaţa duhovnicească, este putredă de tot. În
astfel de mănăstiri găsești de fapt un sistem securist, un stat poliţienesc.
Bineînţeles că nu este așa peste tot.
Acest spirit poliţienesc este în firea lor, a stareţilor, pentru că atunci
când s-a închegat dinastia asta a stareţilor prin mănăstiri s-a stabilit
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În astfel de mănăstiri
găsești de fapt un sistem
securist, un stat poliţienesc. Bineînţeles că nu
este așa peste tot.
Acest spirit poliţienesc
este în firea lor, a stareţilor,
pentru că atunci când s-a
închegat dinastia asta a
stareţilor prin mănăstiri
s-a stabilit tot pe acest criteriu de devotament către
Partid.

Suntem printre primii europeni care introducem acest card, numit inteligent,
în sistemul de sănătate? Ce mai putem face să îl stopăm?
În ce constă inteligenţa și genialitatea acestui sistem? Că vor ști mai
multe informaţii despre noi? Est inteligent pentru ei, dar noi rămânem întârziaţi. Tot Marx, Engels, Lenin au rămas. Acum nu vine să
te mai întrebe ca la anchete, acum îţi dai de bună voie acordul să fii
anchetat permanent. Nu trebuie cedată lupta aceasta și avem datoria
de a continua, fiecare după puterile sale, unii prin conferinţe, alţii
prin demersuri legislative, unii prin cuvânt, fiecare să își facă datoria
în faţa lui Dumnezeu și așa, cu inimile smerite, vom primi și ajutorul
și harul din Lumina Sa.
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Între rezistenţa politicoasă și
curajul mărturisirii jertfelnice
Fragment din Predica Teologului Danion Vasile
la Duminica Iertării 1

…Vlădica Averchie Taușev, unul dintre
ierarhii cu viaţă sfântă din pământul
american al secolului XX, spunea că
una din cele mai mari ispite ale vremurilor noastre va fi legată de faptul că
vom fi teoretic în Biserică, cu trupurile,
dar practic vom arăta prin viaţa noastră
că trăim departe deBiserică. Și lucrul
acesta se vede chiar și în greutatea cu
care noi îi iertăm pe cei care ne-au greșit.
În această Duminică a iertării ne este cel
mai ușor să-i iertăm pe cei care nu neau greșit și ne spunem cu inimile pline de bucurie: „iartă-mă, iartă-mă”
ca o parolă repetată mecanic și iertăm pe cei care nu ne-au greșit deloc
sau pe cei care ne-au greșit foarte puţin. În realitate există cel puţin
o persoană, dacă nu mai multe, fie că e în haine monahale, fie că e în
lume, fie că e mirean, preot sau chiar episcop ori patriarh, pe care din
anumite motive nu putem să o iertăm. Și câtă vreme nu iertăm pe cei
care ne-au greșit, nu putem porni pe calea postului. A face o mie de
metanii este mult mai ușor decât a ierta la acest început de post pe
cei care ne-au clevetit, pe cei care ne-au bârfit, pe cei care ne-au făcut
rău într-un fel sau altul. Dar dacă vrem să mergem pe calea postului
luminaţi de Duhul Sfânt, trebuie să facem această extraordinar de
grozavă jertfă și să iertăm pe cei care ne-au greșit. Abia atunci Hristos
ne va lumina, abia atunci ne va acoperi Duhul Sfânt. (…)
Trebuie să înţelegem că adevărata rezistenţă la provocările din ziua
de astăzi este o rezistenţă prin viaţă lăuntrică. Maica Domnului,
  Predică susţinută la mănăstirea Paltin-Petru Vodă, 17, martie, 2013.

predică

tot pe acest criteriu de devotament către
Partid. Sinaxele stareților nu erau altceva
decât niște ședinţe de partid. Se așezau
cu burţile pe scaune și cu bastoanele în
față așteptau să se termine ședinţa și să
meargă la o a doua ediţie de petreceri…,
ce știau ei despre problemele Bisericii și
ale societăţii? Habar nu aveau ce substraturi aveau aceste ședinţe și care era rădăcina acestor ședinţe, așa de neputincioși
și slabi erau. Dar nici nu puneau stareţi
buni inteligenţi și cuvioși la conducere,
nu cumva să se împotrivească vreunul.
Așa e și acum. Care se supune mai ușor la
ordin și care dă tributul mai ușor… dacă
era vorba să îl întrebi pe unul din acești
stareţi dacă se desolidarizează de partid și de crimele pe care le comitea, se făcea că nu știe nimic. Cum să se dezică el de partid care îi
dădea un salariu foarte mare pentru acea vreme, ca al directorilor?
Era și mândria și poziţia asta a lor de stareţ. Vai de mine, să dai afară
un stareţ! Era cea mai mare crimă și rușine să renunţi la demnitatea
asta de lux în societatea românească! Dar comportamentul multora
din acești stareţi era mai nedisciplinat și bădăran ca al unei ţărănci. O
mână de săraci ţărani simpli a făcut mult mai mult decât o mână de
așa-ziși stăreţoi.
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Sinaxele stareților nu erau
altceva decât niște ședinţe
de partid. Se așezau cu
burţile pe scaune și cu
bastoanele în față așteptau
să se termine ședinţa și
să meargă la o a doua
ediţie de petreceri…, ce
știau ei despre problemele
Bisericii și ale societăţii? Habar nu aveau ce
substraturi aveau aceste
ședinţe și care era rădăcina acestor ședinţe, așa de
neputincioși și slabi erau.
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Maica rugăciunii și a curăţiei să ne călăuzeas- să ne luptăm cu patimile; dar dacă vom încerca
că pașii pe calea postului, să o avem pe Maica să mergem pe calea despătimirii, abia atunci vom
Domnului aproape de inimile noastre, nu doar putea avea rezistenţă adevărată, indiferent de
de ochii noștri prin sfintele icoane, ci și de ini- problemele cu care se confruntă societatea. Așa
mile noastre și s-o rugăm cu zdrobire de inimă cum părintele Paisie Aghioritul, când s-a pus
să ne schimbe, să ne înveţe să facem ascultare, să filmul lui Nikos Kazantzakis: Ultima ispită a lui
ne înveţe să postim, să ne înveţe să ne spovedim, Iisus, a ieșit din Sf. Munte și a participat la miting
împreună cu creștinii greci, trebuie să înţelegem
prin aceasta că părintele a venit să reziste luminat de Duhul Sfânt. Era un părinte postitor, rugător, plin de harisme de tot felul. (…)
Vedenie despre murdăria care a pătruns până în sfintele altare

să ne înveţe să nu judecăm, să scăpăm de această
patimă a judecării care ne bântuie și astfel ne asemănăm cu fariseul din Evanghelie și ne pierdem
mântuirea. Judecăm tot timpul ce a făcut preotul
cutare, călugărul cutare, mireanul cutare, politicianul, președintele, patriarhul, papa și tot așa la
nesfârșit și nu avem timp să ne judecăm pe noi.
Totuși viaţa duhovnicească nu presupune orbire.
Dacă noi ne vom vedea de rânduiala despătimirii,
- un cuvânt la care fac alergie mulţi creștini în
ziua de astăzi, pentru că vrem să fim creștini fără

Ca să înţelegem cât de gravă este situaţia duhovnicească din vremurile noastre, am să vă
citesc tot din această carte a părintelui Ștefan
o relatare despre o vedenie pe care a avut-o un
pustnic în sec. al VII-lea. Și dacă noi zicem astăzi: „Vai, ce vremuri de desfrâu, vai ce bine era
înainte”, vom vedea că încă din sec. al VII-lea, situaţia era foarte, foarte gravă. „La începutul sec.
al VII-lea după Hristos, mai exact în ianuarie
614, în pustiul Palestinei se nevoia un pustnic
evlavios care avea și doisprezece ucenici. Într-o
dimineaţă, după Dumnezeiasca Liturghie, i-a
adunat pe toţi în jurul său și le-a spus următoarele: «Fiii mei, noaptea trecută am avut o vedenie înfricoșătoare. Mă aflam la sfântul jertfelnic
al bisericii Învierii Domnului din Ierusalim. În
jurul Sf. Mese erau mulţi arhierei, mulţi preoţi
căsătoriţi și necăsătoriţi, mulţi diaconi, toţi pregătiţi pentru Dumnezeiasca Liturghie. Biserica
mare era plină de monahi și creștini. Deodată cu
mult zgomot a început să pătrundă pe intrarea
principală a bisericii un șuvoi murdar, plin de
toate necurăţiile și reziduurile, care a inundat
toată pardoseala, murdărindu-i pe toţi și pe toate. Și după ce această murdărie rău mirositoare
a acoperit suprafaţa întregii biserici, a început
apoi prin ușile împărătești să intre și în Sf. Altar
și să se reverse în partea de jos a Sf. Mese. Monahii și creștinii din biserică, dar și liturghisitorii
 

Rugăciunea în lume, Ed. Bizantină, București, 2007.

arhierei, preoţi și diaconi s-au murdărit nu numai la picioare, ci și pe veșmintele lor de slujbă,
murdăria ajungând până la genunchii lor.
Eu, însă, a continuat pustnicul acela evlavios și
sfânt, plin de frică și de groază, ca să nu mă murdăresc de acea necurăţie m-am ridicat pe scaunul
cel prea înalt care se află în spatele Sf. Mese și
de acolo am început să strig și să protestez cu
mânie către arhierei, preoţi, diaconi și monahi
deoarece îi vedeam stând nemișcaţi și nepăsători.
Unii chiar glumeau, iar alţii râdeau de tot ceea
ce se întâmpla în jurul lor. Râdeau de halul în
care ajunseseră. Și le-am spus cu indignare: Nu
vedeţi ce se întâmplă în jurul vostru? Nu vedeţi că sa umplut biserica de duhoare și creștinii noștri s-au
murdărit? Nu vedeţi halul în care sunteţi? Nu vedeţi că
sunteţi vrednici de plâns, plini de murdărie fiind? Faceţi
ceva pentru curăţirea bisericii. Spălaţi pe credincioși și
curăţiţi-vă și pe voi înșivă . De ce nu faceţi acest lucru?
De ce sunteţi atât de indiferenţi, fără simţire și reci? Iar
unii dintre voi chiar râd!
În ciuda afirmaţiilor mele, din nefericire toţi au
rămas nepăsători și deodată văd lângă mine doi
tineri strălucitori. Erau îngerii Domnului. Mă
întorc spre ei și îi întreb cu îndrăzneală: Cărui
fapt se datorează această situaţie? Cine și de ce a provocat-o? Și aceștia mi-au spus că toată această necurăţie rău mirositoare se datorează întâi purtării necuviincioase a celor mai mulţi dintre clerici de toate
treptele și în al doilea rând vieţii imorale a creștinilor
mireni. Și au adăugat: Toată această necurăţie care
a umplut de murdărie sfânta biserică, Sf. Altar pe
clerici, pe monahi și pe credincioși va fi de îndată curăţită, dar prin foc și sabie.
Și, o minune, a doua zi a început război mare
cu perșii care au ocupat Ierusalimul pe 22 ianuarie și apoi toate locurile sfinte. Au ucis mii
de creștini între care au fost și mulţi pustnici și
asceţi între ei și acest binecuvântat ava care a văzut acea înfricoșătoare vedenie păstrată de câţiva
dintre ucenicii lui, care au reușit să scape din acel
măcel cumplit. Mii de cadavre pe drumuri, sângele curgea ca râurile. Mii de prizonieri au fost
luaţi de cuceritori. Atunci au luat perșii cinstita
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cruce, pe 22 ianuarie 614. Pentru lipsa rugăciunii și a luptelor duhovnicești ale clerului de orice
treaptă și pentru starea căldicică a monahilor și
a pustnicilor, precum și pentru viaţa și mai rea
a creștinilor de atunci, a îngăduit Dumnezeu
să se întâmple cele consemnate de istoria acelei
epoci”, zice părintele Ștefan. Oare dacă ar fi tră-

it acel binecuvântat pustnic în zilele noastre, ce
imagine întunecată ar fi primit în vedenie? Cu
adevărat vedenia pe care a avut-o pustnicul este
înfricoșătoare și dacă ne gândim la ce se întâmplă în biserică în ziua de astăzi, ne dăm seama că
lucrurile merg din rău în mai rău. Dacă aceasta
s-a întâmplat în sec. al VII-lea, oare ce vedenie ar
avea în zilele noastre?

Noul Papă - înainte mergător al
antihristului?

Spuneau unii dintre cei care au trecut prin temniţele comuniste că prigoana care va veni după
căderea comunismului, va fi mai grea decât cea
de dinainte. Și unii am auzit aceste cuvinte, unii
le-am crezut, alţii nu le-am crezut pentru că ne-

am gândit ce putea fi mai rău decât atât? Comunismul, fiara roșie, părea cel mai terorist sistem
politic. Ce putea fi mai rău decât atât? Și totuși,
încet, încet vedem că mergem spre împlinirea
acestor cuvinte profetice. Vedem că lucrurile
merg din rău în mai rău atât în biserică cât și în
afara ei. Și pentru că ne este mult mai ușor să
vedem ce se întâmplă în afara Bisericii am să fac
acum referire la o profeţie a unui părinte Elpidie din Rodos, legată de schimbarea Papei. Cu
trei luni înainte de demisia papei Ratzinger Benedict, un părinte cu viaţă sfântă care face multă misiune în Africa, a făcut o profeţie pe care
unii o cunoașteţi, alţii nu, așa că am să-mi permit să o spun acum, tocmai pentru că ne ajută
să înţelegem cât de grave sunt lucrurile în ziua
de astăzi: „Toate vor începe de la un papă și mie teamă că va fi următorul care va fi cu adevărat
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copilul sataniștilor care conduc acum Vaticanul.
Să știţi că Vaticanul nu este papa. Vaticanul este
o întreagă organizaţie ascunsă în spatele papei
care administrează cu mârșăvie planuri sataniste.
Vaticanul are și oameni care Îl iubesc pe Dumnezeu precum noi, ortodocșii, dar are și oameni
care au devenit cardinali cu un singur scop: ca
să ajute să ajungă la putere un singur om care să
ne conducă. De aceea, unul dintre aceștia va fi
profetul mincinos care va fi conducătorul tuturor religiilor. Când veţi vedea că îl alungă pe acest
papă, că va pleca acest papă, va începe procedura
înlocuirii lui cu un alt papă care va fi o personalitate foarte puternică, dar satanică, foarte inteligent, cu o cunoaștere vastă atât de puternică încât va domina toţi politicienii care îl vor asculta
și vor aduce sub conducerea sa mulţi arhierei ai
Bisericii noastre”.
Când părintele Elpidie a făcut această profeţie
despre înlocuirea papei, nimeni nu l-ar fi crezut, n-ar fi dat doi bani pe acest preot ortodox
nebun care spunea clar că Vaticanul e o organizaţie satanistă și în clipa în care papa Benedict
și-a anunţat demisia unii au început să înţeleagă
că profeţia părintelui Elpidie s-a adeverit. Papa
Benedict a fost dat la o parte ca să vină acest
papă care este înainte mergător al antihristului.
Și spun lucrul acesta nu pentru că am cercetat
cine știe ce texte foarte rare, ci pentru că primesc
cuvântul părintelui Elpidie, cuvânt care nu era
după înţelepciunea lumii acesteia. Pentru că de
700 de ani, dacă nu mai mult, alţi papi n-au renunţat la scaunul papal. Situaţia pe care o vedem
acum pe scaunul Romei ne arată foarte, foarte
clar că biserica catolică nu numai că a încetat să
fie biserică, ci se transformă într-o unealtă a masoneriei și a organizaţiilor sataniste care vor subjugarea întregii lumi și înscăunarea antihristului
ca și conducător mondial.
În anul 2012 acest nou papă, alături de evreii
din Buenos Aires, a sărbătorit hanukia aprinzând lumânări la acest praznic evreiesc, arătând
că este apostat de la credinţa creștină și dușman
 

Sărbătoare evreiască

al Sf. Părinţi, al Evangheliei și al lui Hristos. Așa
cum din păcate la fel de dușmani sunt și ierarhii
ortodocși care au făcut acest lucru în diferite ţări
ortodoxe sau în diferite ţări în care au venit să-i
bucure pe evrei prin această apostazie.
Nu homosexualităţii și propagandei
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nă cu patriarhul, dacă cred în Hristos și dacă Îl
iubesc pe Hristos, să iasă și să spună: Nu!
Noi vrem să apărăm familia creștină, noi vrem
să apărăm tradiţia Bisericii și spunem clar: nu
homosexualităţii și propagandei care se face și
la Muzeul Ţăranului Român și la Liceul Coșbuc
din București și în alte părţi. Dar aceste voci cu-

care se face!

Dacă vorbim despre rătăcirile din ziua de astăzi
este bine să pomenim și faptul că există un demers pornit de Mitropolia Moldovei prin care se
cere ca în noua Constituţie să se facă referire la
credinţa creștină a poporului român, la familie
din tată și mamă, pentru că acceptarea căsătoriilor homosexuale în diferite ţări ale lumii este o
urgie înaintea lui Dumnezeu. Vrem sau nu, trebuie să observăm că se împlinesc profeţiile privitoare la apostazia din vremurile din urmă în care
homosexualitatea Romei antice păgâne revine la
putere și de asta auzim de căsătorii homosexuale
în alte ţări și de adopţii homosexuale.
De asta au pângărit homosexualii Muzeul Ţăranului Român prin proiecţia acelui film care
promovează destrăbălarea. Dacă la prima proiecţie s-au adunat creștinii și, cu binecuvântarea
unui părinte stareţ din Sf. Munte Athos care
le-a zis: „Opriţi filmul prin orice mijloace”, au
reușit să-l oprească, în cele din urmă homosexualii au continuat proiectând filmul în altă parte
și apoi revenind la Muzeul Ţăranului Român ca
să-l transforme într-o baricadă a desfrâului. Ce
are în comun ţăranul român cu homosexualitatea, cu acest păcat împotriva firii? Nu are nimic.
Întrebarea este însă: „Unde a fost glasul Bisericii? Cine trebuia să ia atitudine în faţa acestei
propagande homosexuale? Unde au fost preoţii
care n-au avut curajul unui cuvânt, unde au fost
ierarhii?” Ierarhii au lipsit și prin tăcerea lor și-au
arătat atitudinea, și-au arătat poziţia. Au tăcut la
vreme de mărturisire. Dacă în privinţa cipurilor
sau a altor probleme puteau spune că subiectele
sunt delicate, sunt greu de înţeles, sunt discutabile, în cazul propagandei homosexuale lucrurile
erau clare și ar fi trebuit ca toţi ierarhii, împreu-

rajoase au lipsit și doar câţiva mireni au avut curajul unei atitudini.
Vă întreb însă, de-a lungul secolelor prigoanelor
cu ce binecuvântări au murit mucenicii mireni
sau călugări? Unii dintre ei au primit binecuvântările duhovnicilor, chiar ale ierarhilor, dar cei
mai mulţi s-au dus binecuvântaţi de Hristos și
au primit mucenicia, ba chiar mulţi dintre mucenicii care au fost omorâţi de turci în Grecia,
atunci când voiau să ia binecuvântare de la duhovnicii lor, duhovnicii spuneau: „Nu! Ţine gura
închisă, taci, nu ești pregătit nu ești vrednic, ești
păcătos, taci, rabdă! Nu e problema ta!” Și ei, făcând neascultare de duhovnicii lor, s-au dus, au
mărturisit pe Hristos și au primit cununa sfinţeniei. Și există diferite relatări despre cum s-au
mirat duhovnicii lor. Unul dintre ei era la Muntele Athos și a zis: „Până nu voi vedea moaștele

mucenicului, care erau bine mirositoare și izvorau mir, nu voi crede că l-a încununat Hristos!”
Și, văzând moaștele, s-a pocăit duhovnicul. Și-a
dat seama că el, la scaunul spovedaniei, se pusese
stavilă între mucenic și cununa muceniciei, dar
Hristos l-a luminat pe mucenic și lucrurile acestea se întâmplă și în ziua de astăzi.

Rezistenţa politicoasă sau mărturisirea?

Trăim o vreme de criză duhovnicească fără precedent. Nu mai avem povăţuitori. Unul spune
„hăis”, unul spune „cea”, nu știm ce să facem. Există mai ales pentru mireni riscul unei atitudini
fanatice, extremiste, pentru că nu avem dreaptă
socoteală și duhovnicii, cei mai mulţi dintre ei
tac și ne îndeamnă să ţinem gura închisă. „Nu
e problema voastră ce se întâmplă cu homosexualii, nu e problema voastră ce se întâmplă cu
cipurile! Voi, spovediţi-vă, împărtășiţi-vă, faceţivă canonul!” Dacă era așa, credinţa creștină nu
biruia Imperiul Roman; dacă era așa, nu mai auzeam de Hristos în sec. XXI.
Este nevoie de jertfă. Mulţi dintre duhovnicii
din ziua de astăzi ne îndeamnă la o rezistenţă
politicoasă: faceţi proteste către guvern, scrieţi
articole, orice în afară de jertfă. Suntem îndemnaţi să ne manifestăm rezistenţa, fiindu-ne frică
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de închisoare. Ori contra homosexualilor din
ziua de astăzi este nevoie de sfinţi care să spună:
Nu!, chiar dacă mâine vor ajunge la închisoare și
soţiile lor or să rămână singure, chiar văduve și
copiii orfani. E nevoie în primul rând de monahi
care să vină în lume și să spună: „Nu, până aici”.
Hristos a învăţat altceva. Rezistenţa politicoasă,
civilizată, rezistenţa fără jertfă este apostazie.
Să ne fie foarte clar. Suntem mici, păcătoși, cârpe,
dar trebuie să-L iubim pe Hristos. Fraţilor, noi
intrăm în Postul Sf. Paști și-L vedem pe Hristos
pe cruce care a murit pentru noi. Noi nu vorbim
despre cruce, noi nu iubim crucea? Ce iubim?
Noi nu putem rezista decât prin cruce, fraţilor!
Doar prin cruce. Câtă vreme purtăm crucea,
Hristos e cu noi și nu în mână sau la gât, că e
foarte ușor să o purtăm așa. Trebuie să o purtăm
prin viaţa noastră.
…Ne-am rugat, ne-am rugat dar trebuie să vină
și momentul în care să spunem: „Doamne, de
acum vreau să fiu al Tău prin rugăciunile mele,
prin nevoinţa mea, prin tot, vreau să fiu al Tău.
Inima mea să fie a ta. Luminează-mă Tu! Că
sunt slab”. Nu vă gândiţi că dacă sunteţi maici,
ce problemă aveţi voi cu adopţiile de copii în
familiile de homosexuali sau ce probleme aveţi
cu cipurile sau cu alte frământări din lume! Nu
este așa! Hristos este batjocorit, Hristos este
răstignit a doua oară și ni se cere să plecăm capul. „Capul plecat, sabia nu-l taie”. Dar noi trebuie să ţinem capul drept, fraţilor! Și dacă îl taie
sabia, să-I mulţumim lui Hristos. Noi trebuie
să ne bucurăm dacă vom ajunge acolo, numai
că diavolul nu face asta. Ne calcă în picioare, ne
batjocorește, ne defaimă în fel și chip, astfel încât
nici mucenicia nu o primim și nici nu rezistăm
până la capăt. Cea mai mare mucenicie în ziua
de astăzi este să-L iubești pe Hristos până la
sfârșitul vieţii, având curajul mărturisirii astăzi
și astăzi, nu doar o zi, nu doar o dată. Pentru că
au fost unii care în prigoană L-au mărturisit pe
Hristos și apoi s-au lepădat, chiar în închisorile
comuniste. Unii dintre cei mai dârji s-au lepădat. Și dacă mâine îi veţi vedea pe cei care astăzi
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trâmbiţează nevoia rezistenţei, lepădându-se, să care au spus clar că nu vor să primească card de
nu vă smintiţi! Poate mâine mă lepăd de Hris- sănătate și în loc ca stareţa mănăstirii să apretos, Doamne ferește! Voi trebuie să înţelegeţi că cieze acest curaj al lor, această jertfă, pentru că
nu noi, nu vocile vă cheamă să mărturisiţi. Nu este o formă de mucenicie să nu primești cardul
un teolog, nu un cărturar, nu un preot! Hristos de sănătate, stareţa le-a prigonit și le-a interzis să
vă cheamă la mărturisire! Nu se mai poate altfel, mai poarte scofie, ca și cum ar fi păcătuit. Poţi să
fraţilor! A trecut vremea cuvintelor. Este război fii maică la Văratec, să ai patima lăcomiei, nicio
total. În clipa în care biserica tace, ierarhii tac,
preoţii tac, le e frică să vorbească, atunci veniţi
voi, călugării, veniţi voi, mirenii!
Un părinte cu viaţă sfântă din Grecia, din insula
Corfu, a spus foarte clar: „Voi, mirenii, trebuie să
staţi în spatele nostru. Noi, cu piepturile noastre, trebuie să ieșim în faţă să-L mărturisim pe
Hristos și noi să murim. Voi aveţi familie, copii,
nu puteţi să fiţi în prima linie. Nu putem inversa rolurile”. Ei bine, daţi-vă seama cât de mare e
darul pe care vrea să ni-l facă Hristos. Nu doar
să ne oprească de la brânză, lapte, ouă 40 de zile!
Hristos vrea să ne schimbăm cu adevărat, vrea să
mergem pe urmele sfinţilor.
Protestatari împotriva actelor biometrice – batjocoriţi de presă și de oameni ai Bisericii

A fost mitingul acesta împotriva actelor biometrice și s-a văzut că din toată ţara de douăzeci
și ceva de milioane de oameni, au venit o mie
de români. Și nu numai că au venit suportând
batjocura dușmanilor Bisericii, dar au venit suportând și batjocura celor din biserică, preoţi, ba
chiar ierarhi și jurnaliști de tot felul care au spus:
„Vai, nu e bine să se facă miting, călugărul să stea
la locul lui!” Dacă mănăstirea Petru Vodă n-ar fi
pornit strângerea celor un milion de semnături
contra actelor biometrice, în ziua de astăzi România ar fi fost mult mai îngenuncheată decât la
momentul actual. Dacă s-a oprit cardul de sănătate care trebuia băgat de la 1 ianuarie 2013,
dacă nu existau aceste manifestări de rezistenţă,
cardul de sănătate era introdus.
Nu pot să nu fac referire la ceva care s-a întâmplat de curând la mănăstirea Văratec, unde 50
de maici au trimis o scrisoare C.N.A.S- ului în

problemă. Poţi să ai patima clevetirii, nicio problemă. Poţi să ai alte patimi și mai mari, te căiești
la scaunul spovedaniei și nicio problemă. Importantă e imaginea, estetic, să se vadă bine din
dealul Patriarhiei, de la guvern și din alte părţi.
Dar dacă ai curajul unei atitudini jertfelnice, ești
prigonită. E de mirare că au fost 50. Trebuia să
fie 5000 de maici, toată Moldova, toate maicile și
toţi călugării să semneze: nu vrem. Și să vedem
oare ce se întâmpla? Oare erau toate maicile din
Moldova oprite să poarte scofie și toţi călugării
pedepsiţi în fel și chip? Știţi ce s-a întâmplat la
Sihăstria cu părintele Antim când a fost oprit de
la slujbă pentru curajul de a-i opri pe catolici să
pângărească sf. altar prin slujba lor? Ei bine, în
cele din urmă, părintele Antim a fost iertat. Nădăjduim că și maicile de la Văratec vor fi iertate.
Dar ele nu trebuie să se pocăiască pentru actul
lor de curaj, pentru că la aceasta vor fi îndemnate

poate prin mustrarea arhierească sau chiar patri- Se pune problema din ce în ce mai serios în ularhală. Lucrurile nu stau deloc așa.
tima vreme, a îngropării sfintelor moaște ale
părintelui Ilie Lăcătușu, pentru că și în dealul Patriarhiei și în guvern sunt unele voci care
Campanie furibundă împotriva Sfinţispun clar: „Părintele trebuie îngropat”. Sunt unii
lor închisorilor
Închei cuvântul meu cu multă durere de suflet, care zic că de acolo se împrăștie microbi. Și întrlegat de duritatea vremurilor pe care le trăim. adevăr dacă nu crezi în Hristos, dacă nu crezi
în sfintele moaște, trupul unui mort e focar de
infecţie. Numai că pentru creștini, moaștele părintelui Ilie Lăcătușu sunt o dovadă a sfinţeniei,
o dovadă a lucrării Duhului Sfânt. Zilele trecute,
când cineva s-a dus la o biserică cunoscută din
București, unde este un duhovnic foarte renumit,
cu niște acatiste ale sfinţilor închisorilor, duhovnicul a zis: „Acatistele trebuie arse. Câtă vreme
sfinţii închisorilor nu sunt canonizaţi, acatistele
trebuie arse”. Întrebarea este: „Pe Daniil Sihastrul de ce n-aţi vrut să-l ștergeţi de pe biserică
zeci și sute de ani înainte de canonizare?” Pentru
că nu vă făcea rău, nu vă strica socotelile. Aceasta este realitatea, fraţilor! Campania furibundă
dusă împotriva sfinţilor închisorilor are o singură cauză: ei sunt modelele noastre de jertfă, de
credinţă, de rugăciune. Se vorbește mult despre
demnitatea celor care au intrat în închisori, dar
nu și de atitudinea lor. Se vorbește de Valeriu
Gafencu că i-a dat antibioticul pastorului evreu
Wurmbrandt dar nu se zice că la așa-zisa rebeNu are de ce să ne fie frică, pentru că avem pe liune legionară din Iași, a fost dintre căpeteniisfinţii mucenici din vechime și pe sfinţii mucenici le care au făcut pace și liniște. Gafencu n-a fost
din sec. XX aproape de noi. Cine l-a caterisit pe doar un om al rugăciunii, așa cum îl prezintă
părintele Calciu? Partidul comunist, Nicolae deformat chiar și unele reviste așa-zis ortodoxe.
Ceaușescu? Nu! L-au caterisit ierarhi lăudaţi Valeriu Gafencu a fost un om de atitudine și a
în revistele bisericești până în `90, unii și după zis foarte clar: „Nu-mi pare rău că am îmbrăcat
`90 chiar până în ziua de astăzi și în anii care cămașa verde. Îmi pare rău că n-am îmbrăcat
vor veni. Să ne mirăm că acești ierarhi nu pot mai repede cămașa lui Hristos, cămașa jertfei,
înţelege sfinţenia mărturisitorilor împreună pă- cămașa nevoinţei”.
timitori cu părintele Calciu? Unde erau acești Sunt loviţi cu toporul cuvintelor sfinţii închisorislujitori ai altarelor când Paul Goma a vrut să-și lor că au fost extremiști, fanatici. Spuneţi o sinboteze copilul și niciun preot nu voia să-l boteze, gură femeie legionară dintre cele care sunt vârpentru că era copilul unui dușman personal al furi, care poate fi acuzată că a lovit un evreu, că
lui Nicolae Ceaușescu și al partidului comunist? a pălmuit vreun evreu. Una singură că ar fi fost
Unde erau acești preoţi iubitori de Hristos când antisemită, că ar fi fost violentă. Ba dimpotrivă
au fost modele de jertfă. Nicoleta Nicolescu a
refuzau să facă un botez de frica prigoanei?
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murit arsă de vie, ca sfinţii mucenici de demult. De ce tace Trinitasul, de ce tace ziarul Lumina, de ce tac ziarele așa-zis ortodoxe și nu
pomenesc de acești mucenici care au murit în acest sec. XX ca mucenicii din catacombele Romei? Ajung posturile de televiziune laice,
cum e Antena 3, să facă emisiuni despre sfinţii închisorilor, în timp
ce postul Patriarhiei tace? De ce ne e frică de sfinţi? De ce fugim de
sfinţi? Răspunsuri putem înţelege dacă cercetăm istoria sec. XX.
Spunea Marcel Petrișor un cuvânt foarte dur,
foarte greu, dar în același timp foarte realist al
lui Petre Ţuţea despre Mircea Vulcănescu. A zis
Marcel Petrișor într-o conferinţă că i-a spus așa
Petre Ţuţea: „Mircea Vulcănescu s-a luptat cu
trei dușmani: cu Carol al II-lea, cu Hitler și cu
patriarhul Miron Cristea”. Aceasta este istoria,
fraţilor! Sfinţii închisorilor au fost prigoniţi de
patriarhul Miron Cristea. El a dat frâu liber prigonirii lor și chiar asasinării unora dintre mărturisitorii acestui neam. Nouă nu trebuie să ne
fie frică de trecut. Noi dacă iubim pe sfinţii închisorilor, trebuie să fim gata de jertfă. Cine e în
inimile românilor în ziua de astăzi? Patriarhul
Miron Cristea prigonitorul, sau Mircea Vulcănescu prigonitul? Mircea Vulcănescu și nu doar
în reviste, articole, ci și în sufletele noastre. Și
avem astfel de modele. Cine a rămas în istorie?
Sf. Simeon Noul Teolog prigonitul, că-și cinstea
duhovnicul, pe Sf. Simeon Evlaviosul sau mitropolitul Ștefan prigonitorul? A rămas prigonitul
în sinaxare și prigonitorului i s-a pierdut urma. Din păcate despre „Mircea Vulcănescu s-a
astfel de modele, preoţii nu vorbesc. Așa cum preoţii i-au îndemnat luptat cu trei dușmani: cu
pe creștini să nu vină la mitingul anti-cip, așa cum ne spun: „tăcere, Carol al II-lea, cu Hitler și
tăcere”, așa cei mai mulţi preoţi ai României de astăzi nu vorbesc ni- cu patriarhul Miron Crismic despre sfinţii închisorilor. Astfel că tinerii, elevii află despre Ga- tea”. Aceasta este istoria,
fencu de la tot felul de cântăreţi care au înţeles frumuseţea credinţei
fraţilor! Sfinţii închisocreștine. E chiar o sintagmă care a ajuns la inimile elevilor: „Valeriu
rilor au fost prigoniţi de
Gafencu model și exemplu”. Și asta au auzit-o de la o trupă muzicală patriarhul Miron Cristea.
și nu de la sf. altar. Preoţii tac vrând să se aștearnă uitarea, iar noi El a dat frâu liber prigoavem datoria păstrării acestor icoane vii în sufletele noastre.
nirii lor și chiar asasinării
Nimeni nu ni-L poate lua pe Hristos din suflete. Eu vă mărturisesc unora dintre mărturisitocă mi-e frică de boală, mi-e frică de suferinţă, mi-e frică de încercări
rii acestui neam. Nouă nu
familiale și cu toate acestea cred lui Hristos că nu va lăsa pe niciunul trebuie să ne fie frică de
din creștinii, dintre monahii sau preoţii care vor merge pe urmele
trecut.
mucenicilor în apărarea Bisericii și în apărarea credinţei în Hristos.
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pastorală

ENCICLICĂ PASTORALĂ A ÎNALTPREASFINŢITULUI MITROPOLIT SERAFIM
DE PIREU LA DUMINICA ORTODOXIEI –
îMPOTRIVA PANEREZIEI ECUMENISTE1

Spuneafericitul întru adormire și Sfântul Stareţ Paisie Aghioritul: „Diavolul a
întins trei curse, ca să prindă întreaga lume:
pe cei bogaţi, să-i prindă cu masoneria; pe
cei săraci, cu comunismul, iar pe cei religioși,
cu ecumenismul”. Tot el, altădată, la o sinaxă a monahiilor, semnala: „Ecumenism
și Piaţă Comună, un stat mare, o religie la măsurile lor. Acestea sunt planurile diavolului”.
Însă ce este ecumenismul?

Sfântul Stareţ contemporan al Bisericii
Sârbe și Profesor de Dogmatică, Cuviosul Iustin Popovici, semnalează: „Ecumenismul este numele comun
pentru minciuno-creștinismele, pentru minciuno-bisericile Europei
occidentale. În interiorul lui se află inima tuturor umanismelor europene, în frunte cu papismul. Și toate aceste minciuno-creștinisme,
toate minciuno-bisericile nu sunt nimic altceva decât o erezie lângă
altă erezie. Numele lor evanghelic (de obște) este panerezie”.
Pe aceeași lungime de undă, fericitul întru adormire Stareţ, părintele Arhimandrit Haralambie Vasilopoulos, ne oferă imaginea reală a
ecumenismului: „Ecumenismul este o mișcare mondială a Sionismului Internaţional și are ca unic scop cucerirea politică și religioasă a
lumii! Ecumenismul este o înfricoșătoare vijelie, care se pregătește să
dărâme din temelii – așa cum își închipuie – Biserica lui Hristos cea
  Traducere: http://acvila30.ro/; sursa: thriskeftika.gr.
  Starețul Paisie Aghioritul – Cuvinte, volumul al II-lea – Editura Sfintei Sihăstrii „Evanghelistul Ioan Teologul”, Suroti – Tesalonic, 1999, p.176.
  Arhimandrit Iustin Popovici – „Biserica Ortodoxă și Ecumenismul”, Tesalonic, 1974, p. 234.

Una, Sfântă, Universală și Apostolică. Este un
taifun sălbatic al puterilor întunericului, care își
concentrează mânia sa destructivă îndeosebi împotriva Ortodoxiei, cu dorinţa lugubră și sumbră de a o distruge și nimici”.
De asemenea, fericitul întru adormire Stareţ,
Părintele Arhimandrit Athanasios Mitilineul,
numește ecumenismul ultimul înainte-mergător
al lui Antihrist. Profesorul emerit de Patrologie
de la Facultatea de Teologie a Universităţii Aristotelice din Tesalonic, eruditul si preacucernicul
părinte protopresbiter Theodoros Zisis, mare
nevoitor și luptător împotriva ecumenismului,
observă în legătură cu această erezie că „acest pericol (al ecumenismului) este cel mai mare, din faptul că
ameninţarea nu este doar exterioară; adică nu provine
doar din partea papismului și protestantismului, care,
contracarate mai demult ca erezii, aveau foarte puţine
probabilităţi, aproape nule, ca să exercite influenţă asupra credincioșilor ortodocși. Acum, pericolul este mult
mai mare, deoarece se acţionează din interior. Mulţi
păstori, a căror misiune de temelie este să-i izgonească pe lupii ereziilor și ai rătăcirilor, nu observă
că există lupi, pentru a-i izgoni, de vreme ce consideră că papismul și protestantismul nu sunt erezii, ci
„biserici respectabile”, „biserici surori”, co-gestionare ale
sfinţirii și mântuirii credincioșilor”.
În sfârșit, conform pururea pomenitului profesor
de Drept Canonic, dl. Konstantinos Mouratidis,
„Ecumenism-sincretismul nu este doar o erezie, ci panerezie, deoarece, în esenţă, duce la negarea creștinismului
ca adevăr unic și exclusiv absolut al Revelaţiei și la coborârea lui la nivelul uneia din multele religii sau la cea
mai spirituală și importantă, dar nu la unica. Așadar,
ecumenism-sincretismul este cea mai mare ameninţare la adresa Bisericii Ortodoxe Universale, deoarece
prin el nu este atinsă doar o singură dogmă sau un
adevăr de bază, ci întreaga și desăvârșita ordine dogmatică și canonică a Sfintei Biserici a lui Hristos”.
După cum în plan politic, globalizarea vrea să
  Arhimandrit Haralampos Vasilopoulos – „Ecumenismul fără
mască”, Ed. Orthodoxos Typos, Atena, 1988, pp. 23, 25.
  Arhimandrit Athanasios Mitilineul – „Omilia a cincea la Profetul Daniel”, 15.11.1981. Vezi și „Hristianiki Spitha” – Mai 2011.
  Orthodoxos Typos, 20.05.1970.
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unească lumea și să făurească un stat mondial,
o guvernare electronică mondială, o monedă
mondială, o economie mondială, așa și ecumenismul în plan religios vrea să unească toate religiile (ecumenism inter-religios) și toate ereziile
(ecumenism inter-creștin) într-o religie mondială, sfidând și marginalizând uriașele, gigantele și
haoticele diferenţe dogmatice și răsturnând din

temelii dogmele și credinţa Bisericii Ortodoxe.
Ecumenismul este cea mai mare erezie eclesiologică din toate vremurile, deoarece nivelează
toate religiile și credinţele.
Îndeosebi trebuie să subliniem că sursa și mama
ecumenismului este Masoneria, care promovează prin el religia mondială a Luciferismului,
după cum sursa și mama Masoneriei este oribilul Sionism internaţional.
Există un plan prestabilit de unire, care conduce la intercomuniunea sacramentală (intercommunio) a tuturor ereziilor și religiilor, adică la
impunerea pan-religiei, iar acest plan este constituit din trei faze. Prima fază a planului unirii
este unirea tuturor confesiunilor creștine, adică

AT I T U D I N I

ecumenismul intercreștin. A doua fază este unirea și constituie un puternic bastion antiecumenist.
tuturor religiilor, adică ecumenismul interreligios, Unul din mijloacele pe care le folosește ecumenisiar a treia fază este unirea tuturor confesiunilor mul, ca să-și realizeze scopurile sale este sincretisși religiilor, adică impunerea pan-religiei, avându- mul, acest dușman de moarte al credinţei creștine,
l în frunte pe ereziarhul Papă de la Roma, care-i pe care-l promovează așa-numitul ,,Consiliu
Mondial al Bisericilor”. ,,Sincretismul este relativizava preda stăpânirea mondiala lui antihrist.
rea religiilor și a ideilor religioase. Este o sinteză religi-

Rădăcinile ecumenismului trebuie căutate în spaţiul protestant, la mijlocul secolului al XIX-lea.
Atunci, anumite ,,confesiuni creștine”, văzându-i
pe oameni că pleacă de lângă ele din cauza indiferenţei religioase crescânde și a mișcărilor antireligioase organizate, au fost silite la o coalizare
și colaborare. Această activitate unionistă a lor
a luat deja o formă organizată, ca Mișcare Ecumenică, în veacul al 20-lea, și, mai exact, în anul
1948, prin înfiinţarea la Amsterdam (în Olanda)
a așa-numitului Consiliu Mondial al Bisericilor
(C.M.B.), care-și are sediul la Geneva.
Biserica Eladei întotdeauna se împotrivește în
mod constant, ferm și neclintit ecumenismului

oasă panecumenică și o joncţiune a celor mai contrare
și nelegiuite elemente”.
Ecumenismul acționează pe două niveluri: primul este intercreștin, iar al doilea este interreligios. Astfel, avem ecumenism intercreștin și
ecumenism interreligios, care constituie două
din direcţiile de bază ale ecumenismului. Ecumenismul intercreștin promovează unirea diferitelor „confesiuni” creștine (catolici, protestanţi,
anglicani, penticostali, monofiziţi) cu Biserica
Ortodoxă după criteriul minimalismului dogmatic. Conform principiului ecumenist al „sincretismului dogmatic intercreștin”, diferenţele
dogmatice dintre eterodocși sunt doar tradiţii
formale ale fiecărei „biserici” și trebuie să fie ocolite pentru binele unităţii Bisericii, care poate să

  „Ecumenismul”, ed. Sfânta Mănăstire Paraklitu, Oropos – Attika,
2004, pp. 5-6.

  MIHAIL MIHAILIDIS, ,,Sincretismul”, Orthodoxos Typos,237-2004, 1-2.

Rădăcinile și manifestările Ecumenismului

se exprime prin varietatea diferitelor forme și
expresii. Pe de altă parte ecumenismul interreligios, considerând că în toate religiile există elemente pozitive, promovează unirea între acestea
și îndeosebi între așa zisele trei religii monoteiste din lume: creștinismul, islamul și iudaismul.
În câteva cuvinte promovează așa numita „panreligie”. Conform principiului ecumenist al „sincretismului interreligios” trebuie să observăm
„punctele teologice comune”, care există în toate
„religiile monoteiste”, așa încât să construim unitatea religioasă a lumii.
Ecumenismul, ca să-și materializeze scopurile
sale, se vede silit să treacă cu vederea sau chiar
să revizuiască principiile de bază ale Ortodoxiei.
Promovează concepţia despre „Biserica Extinsă”,
conform căreia Biserica este una și-i cuprinde pe
creștinii oricărei „confesiuni”, din momentul în
care au primit botezul. Astfel, toate „confesiunile creștine” sunt între ele „biserici surori”. Este
vorba despre teoria teologiei baptismale.
În același spirit se mișcă și ideea despre „Biserica
Universală văzută”. Biserica, care subzistă, chipurile, „în mod nevăzut” și este constituită din toţi
creștinii, se va arăta și în dimensiunea ei văzută
prin eforturile unioniste comune.
Aceste concepţii au fost influenţate și de teoria
protestantă a ramurilor, conform căreia Biserica
este un „copac”, ce are ca „ramuri” toate „confesiunile creștine”, fiecare din ele deţinând doar o parte
de adevăr.
Dar se adaugă și teoria „celor doi plămâni”, ce s-a
dezvoltat între ecumeniștii ortodocși și catolici.
Conform acesteia, Ortodoxia și papismul sunt cei
doi plămâni prin care respiră biserica. Ca să înceapă – chipurile – să respire corect din nou ar trebui
ca cei doi plămâni să-și sincronizeze respiraţia lor.
O teză de bază a ecumenismului este că se îngăduie rugăciunea în comun între ortodocși și eretici sau cei de altă religie și că este interzisă doar
coliturghisirea între ei.
Scopul ecumenismului nu este să golească sfintele biserici de credincioși; dimpotrivă, le vrea
sufocant de pline, doar că acești „credincioși” vor
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avea o credinţă și o învăţătură deformată în rău
și ecumenistă. Între metodele, pe care le folosește
ecumenismul pentru apropierea creștinilor, se
cuprinde minimalismul dogmatic și maximalismul dogmatic. În ceea ce privește minimalismul dogmatic, este vorba despre o încercare de
a restrânge dogmele la cele mai necesare, la un

„minimum” (= cel mai puţin), pentru a fi surmontate diferenţele dogmatice dintre „confesiuni” și să
aibă loc „unirea creștinilor”. Însă urmarea este desconsiderarea dogmei, declasarea și minimalizarea
importanţei ei. În ceea ce privește maximalismul
dogmatic, înţelegem prin el încercarea unora de a
adăuga noi cuvinte și termeni la dogmă, pentru a
se interpreta credinţa – chipurile – mai bine sau
pentru a se încerca o nouă interpretare mai largă”.
Un copil adevărat al ecumenismului este și recent
apăruta erezie postpatristică, neopatristică sau
contextuală.
Erezia post-patristică sau neo-patristică vorbește
despre depășirea, surmontarea, marginalizarea ansamblului Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe și
înlocuirea lor de către așa-zișii ,,noii părinţi” con  „Ecumenismul”, Editura Sfintei Mănăstiri Paraclitu, Oropos
– Attika, 2004, p. 8.

temporani, ecumeniștii post-patristici. Ţinta acestei patromahii este netezirea căii către falsa unire
cu ereticii și eterodocșii, din moment ce deja se
mută hotarele, ,,pe care Părinţii noștri le-au pus” între
adevăr și rătăcire, între Ortodoxie și erezie (…).
Erezia contextuală se referă la misiune și evanghelizare și este înţeleasă ca evitarea diferitelor
confesiuni creștine de a se prezenta înaintea
necreștinilor ca dezbinate din cauza diferenţelor lor dogmatice. De aceea și sunt chemate să
demonstreze unitate, așezând ca prioritate teme
ca dreptatea socială și opresiunea claselor sociale.
Lucrul acesta însă, are ca urmare întoarcerea misiunii și a predicii spre formularea unor modalităţi
de restabilire a nedreptăţilor sociale și nu la transmiterea adevărurilor Evangheliei10.
Nimeni nu ignoră că Biserica Ortodoxă în esenţa
ei este deschisă dialogului. Dumnezeu întotdeauna dialoghează cu omul și Sfinţii Bisericii n-au
refuzat niciodată contactul dialectal cu lumea.
Sfinţii, având conștiinţa de sine a comuniunii lor
cu Dumnezeu, încercau să transmită prin dialog
experienţa adevărului, pe care-l trăiau. Pentru ei
adevărul nu era un obiect de cercetare. Nu-l căutau,
nu-l negociau, ci doar îl ofereau. Dacă dialogul nui conducea pe eterodocși la respingerea rătăcirii lor
și la primirea credinţei ortodoxe, nu-l continuau.
Dialogurile ecumeniste contemporane

Dialogurile ecumeniste contemporane, care au
loc între Biserica Ortodoxă, papism, protestantism, monofizism, islamism și iudaism, diferă radical de dialogurile Sfinţilor, deoarece
se desfășoară având ca bază principiile Bisericii extinse/lărgite și minimalismului dogmatic. De aceea sunt sterile/fără roade. O dovadă
este că în aproape o sută de ani de desfășurare
a lor n-au oferit nimic remarcabil unităţii lumii
creștine. Ba din contră, au reușit să-i dezbine pe
ortodocși!(…) Principalele puncte ale patologiei
actualelor dialoguri sunt următoarele:
10 MITROPOLITUL PAVLOS DE GLIFADA, Cercetări „Contextuale”, ,,Post-patristice” și alte cercetări teologice la un simpozion
al Academiei Teologice din Volos, Theodromia IB4, octombrie-decembrie 2010, 496.
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A. Lipsa mărturisirii ortodoxe.
B. Lipsa sincerităţii eterodocșilor.
C. Supra-accentuarea iubirii și sub-acentuarea
adevărului.
D. Practica de a nu discuta cele care despart, ci
cele care unesc.
E. Tocirea criteriilor ortodoxe.

F. Recunoașterea reciprocă a eclesialităţii.
G. Dialogul în clauze egale.
H. Semnarea de texte comune anti-ortodoxe.
I. Rugăciunile în comun.
Ecumeniștii ortodocși, prin tocirea criteriilor
lor teologice, e foarte firesc să participe fără ezitări la manifestări cultice și la rugăciuni comune
împreună cu eterodocșii, care au loc adeseori în
cadrul întâlnirilor inter-creștine. Cunosc că prin
această co-spiritualitate ecumenistă se creează climatul psihologic potrivit care este necesar
pentru promovarea efortului unionist. Însă Sfintele Canoane ale Bisericii noastre interzic aspru
rugăciunile în comun cu eterodocșii; pentru că
eterodocșii nu au aceeași credinţă cu noi. Cred
într-un Hristos diferit, denaturat. Amintim că
al 45-lea Canon al Sfinţilor Apostoli hotărăște:
„Episcopul sau prezbiterul sau diaconul care doar se
adună cu ereticii să se afurisească, iar de le-ar permite acestora să săvârșească ceva ca și clerici, să se
caterisească”. Ce ne spune acest canon? „Că ori-
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ce episcop sau preot sau diacon care doar s-ar Dumnezeiasca Euharistie ca pe un mijloc pentru
ruga împreună cu ereticii, fără însă a coliturghi- atingerea unităţii, ci întotdeauna ca pe o pecete
si, să se afurisească. Dacă însă le va îngădui să și încununare a ei. De altfel, Potirul comun/de
săvârșească ceva ca și clerici să se caterisească”.
obște presupune credinţa comună/de obște.Un
Așadar, rugăciunea în comun este interzisă, deoa- alt mijloc pentru atingerea scopurilor ecumenisrece dovedește părtășie la credinţa celui cu care se mului îl constituie colaborarea inter-creștină în
face rugăciunea în comun și-i dau impresia acestu- domenii practice sau, altfel spus, ecumenismul
laic. Ecumeniștii susțin că diversele probleme
contemporane (sociale, morale, de mediu, bioetice ș.a.) ar trebui să ne unească.
Cu siguranţă, Biserica a arătat și arată întotdeauna o mare sensibilitate faţă de toate aceste
probleme umane, însă abordarea lor în comun cu
ereticii prezintă multe neajunsuri. (…)
Poziţia de mai sus a ecumeniștilor și deschiderile
lor faţă de activităţile ecumeniste sunt condamnabile din toate punctele de vedere, deoarece: a)
contestă faptic tradiţia și credinţa noastră ortodoxă și patristică, b) seamănă îndoială în inimile
turmei și îi clatină pe mulţi, conducându-i la dezbinare și schismă și c) târăsc o parte a turmei în
rătăcire și prin aceasta duc la ruinarea duhovnicească. Cei ce se mișcă în această iresponsabilitaia că nu se află în rătăcire, drept pentru care nu e ne- te ecumenistă, orice poziţie ar deţine în organisvoie să se întoarcă la adevăr. „Încălcarea nedisimu- mul ecleziastic, se opun tradiţiei Sfinţilor noștri și,
lată, evidentă și demonstrabilă a Dumnezeieștilor prin urmare, se află în contradicţie cu ei.
și Sfintelor Canoane ale Bisericii celei Una, Sfinte, De aceea, poziţia lor trebuie să fie condamnată
Universale și Apostolice a lui Hristos constituie și respinsă de totalitatea ierarhilor și de evlavipentru cei de mai sus o rușine și o cădere pe care osul popor (Sinaxa clericilor și monahilor ortodocși,
doar sângele muceniciei poate să o spele, pentru Mărturisirea de credinţă împotriva ecumenismului,
că în cunoștinţă de cauză și în mod conștient tră- iulie 2009 pp. 25-26), care este cel care păstrează
dează și dispreţuiesc cuvântul Întemeietorului și și salvează credinţa, conform Proclamaţiei celor
Mântuitorului lumii: Cel ce nu cinstește pe Fiul, nu patru Patriarhi, din anul 1848: „La noi, nici Patriarhi, nici Sinoade n-au putut vreodată să introducinstește pe Tatăl care L-a trimis (Ioan 5: 23)”11.
J. Intercomuniunea sacramentală. Dacă Sfintele că inovaţii, deoarece apărătorul credinţei este însuși
Canoane interzic rugăciunile în comun cu ereticii, corpul Bisericii, adică însuși poporul, care-și vrea
cu atât mai mult exclud participarea noastră la credința sa veșnic neschimbată și cu același chip cu
așa numitele lor „Taine” inexistente sau fără temei. cea a Părinţilor lui”12.
Concepţia despre inter-comuniunea sacramenta- Cu fierbinți rugăciuni părintești,
lă, pentru noi, ortodocșii, este absurdă și inaccep- MITROPOLITUL VOSTRU
tabilă. Biserica noastră n-a considerat niciodată † Serafim de Pireu
11 MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU, Comunicat referitor la dialogurile intercreștine de la Munchen, 28-9-2011, http://
www.impantokratoros.gr/peiraios-seraphim-oikoumenismos-monacho.el.aspx.

12 Ioannis Karmiris, Monumentele Dogmatice și Simbolice ale Bisericii Ortodoxe Universale, v. II, Graz-Austria 1968, p. 920 [1000].
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Planuri pentru întrunirea
unui sinod panortodox?

ecumenism

„Însă acest Sinod nu va fi cel de-al optulea,
fiind o adunătură de necredincioși”

Profeţiile Sfinţilor Părinţi
despre biserica apostată

Biroul de Presă al Patriarhiei Române ne informa în data de 12.12.2012
pe site-ul basilica.ro: „O delegaţie a
Patriarhiei Ecumenice, formată din
Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Pergamului și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Bartolomeu Samaras, Secretarul Sfântului
Sinod, s-a aflat la București, în perioada 10-12 decembrie 2012, pentru
a discuta împreună cu o delegaţie a Patriarhiei Române, formată din
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon,ArhiepiscopulTârgoviștei
și Exarh patriarhal, P.C. Pr. Prof. Viorel Ioniţă și P.C. Pr. Michael Tiţa,
Consilier patriarhal, despre pregătirea viitorului Sinod Panortodox.
În timpul convorbirilor, s-a exprimat necesitatea cooperării mai intense între Bisericile Ortodoxe în anul 2013 privind pregătirea viitorului Sinod Panortodox. Pe agenda acestuia vor figura doar temele
care au întrunit consensul tuturor Bisericilor Ortodoxe surori”.
Aflăm așadar că va avea loc un sinod panortodox și că Biserica Română va avea un rol important în organizarea lui. Despre convocarea
unui sinod panortodox se vorbește de câţiva ani încoace, fără sorţi
de izbândă însă până acum, datorită diverselor neînțelegeri dintre
patriarhiile ortodoxe. Se pare că urgentarea Sinodului este însă prioritară. Care sunt dedesubturile acestui sinod atât de urgent? Ne
putem aștepta la ceva bun de la promotorii Noii Ordini Mondiale și
  http://www.basilica.ro/stiri/bcooperare-pentru-viitorul-sinod-panortodoxb_1957.html
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ai Noii Biserici Mondiale pe care o pregătesc încă
de când s-a înfiinţat Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB)? Să vedem ce spun profeţiile despre
așa-zisul sinod al VIII-lea ecumenic și dacă tematica de discuţie a acestui sinod întrunește valorile necesare convocării unui sinod panortodox.
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Profeţia Sf. Kukșa al Odessei

„Nu peste mult timp va avea loc Sinodul Ecumenic,
numit sfânt. Însă acest Sinod nu va fi cel de-al optulea, fiind o adunătură de necredincioși. În cadrul
lui toate credinţele se vor uni în una.
Posturile vor fi anulate, călugăria anulată, călugă
rilor și episcopilor li se va permite să se căsătorea
scă, iar preoţilor, să se recăsătorească. Noi însă nu
trebuie să acceptăm aceste schimbări.
Stilul nou va fi introdus în toată Biserica Universală.
Fiţi vigilenţi! Străduiţi-vă să mergeţi la bisericile
lui Dumnezeu acum, cât ele sunt încă ale noastre.
Va veni timpul când nu le vom mai putea frecventa. Numai cei aleși vor înţelege ce se întâmplă. Pe
oameni îi vor obliga să se ducă la biserică apostată,
însă nu trebuie să mergem într-acolo în niciun caz.
Vă rog, staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare și vă veţi mântui”.
Aceasta este prorocia Sf. Kukșa și să vedem acum
care vor fi subiectele de discuţie de pe agenda
acestui sinod, așa cum au fost ele afișate pe site-ul
Patriarhiei Constantinopolului. Asemănarea este
izbitoare. Redăm doar câteva dintre ele:
„Modul de recunoaștere a stării de biserică autonomă; Dipticele, adică regulile recunoașterii canonice
mutuale între bisericile ortodoxe; stabilirea unui
calendar comun al sărbătorilor. Impedimentele și
canonicitatea sfinţeniei căsniciei. Problema postului în lumea contemporană. Relaţiile cu alte confesiuni creștine. Mișcarea ecumenică. Contribuţia
Ortodoxiei în afirmarea idealurilor creștine de pace,
fraternitate și libertate”.
Să vedem ce spun Sfinţii Părinţi despre Mișcarea
Ecumenică și apostazia din vremurile de pe urmă.

Foto: Sf. Kukșa al Odessei
Profeţia Sf. Serafim de Sarov despre
căderea arhiereilor

Iată ce i-a spus Cuviosul Serafim lui Motovilov:
„Nu o singură dată – scrie Motovilov – am auzit
din gura marelui cuvios al lui Dumnezeu, stareţul Serafim, că el nu se va odihni cu trupul în
Sarov. Și iată că odată am îndrăznit să-l întreb:
«Dumneavoastră, părinte, tot spuneţi că nu vă
veţi odihni cu trupul în Sarov. Oare chiar cei din
Sarov vă vor da?»
«Mie, de Dumnezeu iubitorule, sărmanului Serafim, mi-e dat de la Domnul să trăiesc mai mult
de o sută de ani. Dar, pentru că în acele vremuri
arhiereii atât de mult vor decădea, încât toate fărădelegile lor îi vor întrece pe arhiereii greci din
vremea lui Teodosie Tânărul, și nu vor mai crede
în dogma principală a credinţei în Hristos, Domnul Dumnezeu a binevoit să mă ia pe mine, sărmanul Serafim, până la o vreme din această viaţă
trecătoare și apoi să mă învie, și învierea mea va
fi precum învierea celor șapte tineri din peștera
Ohlonsk din zilele lui Teodosie Tânărul»”.
  Duhovnicul familiei împărătești – Sfântul Teofan de Poltava, p.
349 în Stareţii, despre vremurile din urmă, Mănăstirea Sf. Arh. Mihail și Gavriil, 2007, p. 459.
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deasupra tuturor celorlalte Biserici, în cadrul căreia bisericile ortodoxe și neortodoxe nu sunt decât
tâlhăresc
Despre al VIII-lea Sinod Ecumenic… pot vor- simple părţi („unite organic între ele”)? Ca să vezi.
bi numai cu cuvintele Sf. Teodor Studitul: «Nu O, nemaipomenită uzurpare și trădare!”.
orice adunare a episcopilor este sinod, ci numai
adunarea episcopilor care sunt în adevăr». Ade- Sf. Moise Arapul despre eresurile din
văratul Sinod Ecumenic depinde nu de numărul vremurile de pe urmă
episcopilor prezenţi la el, ci de cum vor apăra „După aceea, robul lui Dumnezeu, Moise, a văzut că nor și vârtej, negură întunecoasă și ispite foarte înfricoșate au venit asupra monahilor
din partea de la miazănoapte, căci îi alergau pe
monahi și cinul cel monahicesc se împrăștia de
blestematele eresuri și sileau pe mulţi să lepede
hainele monahicești și să se însoare. Atunci, puţini nevoitori care vor fi încercaţi ca aurul și argintul în cuptor în necazuri multe, în prigoană
și strâmtorare, se vor lămuri. Și câţi se vor afla
încercaţi și vor birui atâtea ispite înfricoșate, se
vor preamări și se vor preaslăvi și se vor cinsti de
Dumnezeu mai mult decât acei care au răbdat
căldura și zăduful zilei și gerul nopţii”.
Sf. Iustin Popovici despre sinodul
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potriva unui număr foarte mic, al celor încercaţi în viaţa duhovnicească. Ereticii vor pune
mâna pe Biserică, își vor numi peste tot slugile,
iar viaţa religioasă va fi lepădată”.
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Arhiepiscopul Averchie Taușev despre biserica lui antihrist

Suntem acum în faţă cu această apostazie. Marea ameninţare ce stă asupra credinţei creștine,
asupra credinţei ortodoxe, este așa-numita
„mișcare ecumenică”, având în frunte ceea ce
se cunoaște drept „Consiliul Mondial al Bisericilor”, un corp care neagă doctrina unităţii și
negreșelniciei adevăratei Biserici a lui Hristos și
încearcă să creeze din toate credinţele deformate existente în prezent o „pseudo-Biserică” nouă,
care din punctul nostru de vedere, fără nicio
îndoială va fi „Biserica” lui antihrist, acea falsă
biserică pe care o va ocârmui antihrist, a cărui
venire se pregătește cu grăbire în lume acum”.
Arhim. Gheorghios Kapsanis despre

Sf. Anatolie al Optinei despre lepădarea dogmelor dumnezeiești

și vor învăţa ortodox. Iar dacă se va abate de la
adevăr, nu se va considera ecumenic, chiar dacă
se va numi astfel. Renumitul „sinod tâlhăresc” a
fost la vremea sa mult mai numeros decât multe
din anterioarele Sinoade Ecumenice și, cu toate
acestea, n-a fost recunoscut a fi ecumenic, ci a
fost numit „sinod tâlhăresc!”…
Merită oare Biserica Ortodoxă, acest organism
sfânt Dumnezeiesc-omenesc, să fie umilită într-un
mod atât de josnic, pentru ca reprezentanţii ei teologi – unii dintre ei fiind episcopi sârbi – să se roage
ca să li se acorde dreptul la participare „organică” și
de includere în CMB, care devine, în acest mod, un
nou „organism” bisericesc, o nouă „biserică”, plasată

„Fiul meu, să știi că în zilele de pe urmă vor veni
vremuri grele, după cum spune Apostolul, vei
vedea că din pricina împuţinării credinţei, rătăcirile și dezbinările vor apărea în biserici și, cum
mai dinainte au spus Sfinţii Părinţi, pe scaunele
ierarhilor și în mănăstiri nu va mai fi atunci niciun bărbat încercat în viaţa duhovnicească. Din
care pricină, rătăcirile se vor răspândi pretutindeni și pe mulţi vor înșela. Vrăjmașul neamului
omenesc va lucra cu pricepere, ducând în rătăcire, de e cu putinţă, și pe cei aleși. Nu va începe
prin lepădarea dogmelor despre Sfânta Treime,
Dumnezeirea lui Iisus Hristos sau Născătoarea
de Dumnezeu, ci pe nesimţite va începe a strâmba învăţăturile Sfinţilor Părinţi primite de la Duhul Sfânt – însăși învăţătura Bisericii. Viclenia
vrăjmașului și uneltirile lui vor fi îndreptate îm  Stareţii, despre vremurile din urmă, Mănăstirea Sf. Arh. Mihail
și Gavriil, 2007, p. 461.
  Apostazia și antihristul, după învăţăturile Sfinţilor Părinţi, Fundaţia Sf. Martiri Brâncoveni, Constanţa, 2008, p. 219-220.

unirea apostată

„Cum poate să se împărtășească cineva de
Hristos cel adevărat al tainelor, dacă a falsificat
învăţătura Bisericii despre Hristos? Comuniunea în Taine fără comuniunea în credinţă va
conduce la o schizofrenie duhovnicească. Astăzi există tendinţa să se realizeze o unire sacramentală relativă cu eterodocșii fără ca să fie
precedată de simfonia în credinţă. Însă indi- Suntem acum în faţă cu această apostazie. Maferenţa faţă de credinţă nu poate să zidească rea ameninţare ce stă asupra credinţei creștine,
o unire autentică a Bisericilor. Biserica a fost asupra credinţei ortodoxe, este așa-numita
întotdeauna foarte severă cu cei care au conti- „mișcare ecumenică”, având în frunte ceea ce
nuat să rămână în erezie sau schismă și foarte se cunoaște drept „Consiliul Mondial al Biseîngăduitoare cu cei care s-au întors prin pocă- ricilor”, un corp care neagă doctrina unităţii și
inţă la ortodoxie, așa cum mărturisesc Sfintele negreșelniciei adevăratei Biserici a lui Hristos și
Canoane”.
încearcă să creeze din toate credinţele deformaAlte mărturii ale Sfinţilor Părinţi despre sino- te existente în prezent o „pseudo-Biserică” .
dul tâlhăresc și apostazie în numărul următor.
  Idem, p.221-222.
  Idem, p. 150.
  Profeţii și mărturii creștine pentru vremea de acum, Ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2008,
p. 652.
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rândul lor, vor transmite poporului. Foarte mulţi oameni se vor pierde.
conducător al pan-religiei
Un singur lucru vă voi spune: după ce noul Papă Mare schismă se va produce în Biserica noastră.
va fi ales ca și întâistătător al bisericii catolice și Să vă amintiţi ce vă spun. Aceasta se va produce.
în viitor - ca și conducător al pan-religiei mondi- Va începe în biserica catolică și apoi se va răspânale, pentru că prorocul mincinos va fi și conducă- di peste tot, deoarece această elită îi va convinge
torul pan-religiei, vor urma o serie de schimbări pe întâistătătorii popoarelor, fie prin intermeuluitoare. Aceasta râvnesc slujitorii vrăjmașului,
să-l folosească pe acest papă ca și lider al tuturor
religiilor, acesta va fi pseudo-profetul.
Atunci, natura se va răzvrăti, deja vedem această
răzvrătire. Un lanţ de fenomene naturale și altele
nefirești vor schimba structura pământului. Veţi
vedea lucruri pe pământ și în cer, care vă vor ului
și veţi spune: „acestea de acum sunt lucruri normale?”
Veţi vedea natura răzvrătindu-se, pământul și cerul: cerul cu fenomene neobișnuite și pământul
prin catastrofe naturale; de la cataclisme, cutremure, până la furtuni ciudate, furtuni cu grindină. Veţi vedea grindina cât mingiile de golf care
va distruge totul. Veţi vedea o asemenea revoltă
a naturii, deoarece nici natura însăși nu îl va putea răbda pe pseudo-profetul care, în numele așazisului „adevăratului Hristos”, va aduce aceste încercări cumplite, care vor nenoroci multe suflete
și le va trimite în iad.
Noul Papă va fi profetul mincinos și

„Voi, cei mici, îl veţi vedea pe
Antihrist”

profeție

Profeţia Părintelui Elpidie, misionar în Africa,
despre strâmtorările vremurilor ce vor veni

Despre noul Papă, antihrist și puterea malefică
a cipului

Nu vreau să vă neliniștiţi și să vă
tulburaţi pentru vremurile ce vor
veni. Trebuie doar să rugaţi pe
Dumnezeu ca să asculte rugăciunile voastre și să ne miluiască. Aș
dori, dacă este cu putinţă, să spuneţi la toată lumea să formăm un lanţ de rugători. S-ar putea ca unii
din rândul acestui lanţ de rugători să desconsidere și să râdă, zicând:
Dacă Dumnezeu a zis mai dinainte că așa se vor întâmpla lucrurile, atunci
așa va fi. Ce rost are să ne mai rugăm? Nu, nu este așa! Vă încredinţez că
profeţiile reprezintă expresia cea mai înaltă a iubirii lui Dumnezeu.
Să știţi că prin îndreptarea noastră putem să schimbăm hotărârea lui
Dumnezeu. Sunt însă anumite lucruri profeţite în mod definitiv și
irevocabil, care nu se schimbă. Cum ar fi venirea prorocului mincinos, venirea lui antihrist - acestea nu se schimbă. …Mi-a părut tare
rău că unii oameni, în loc să slăvească pe Dumnezeu, că nu a îngăduit
ca unele profeţii să se împlinească atât de repede, au început să-și
bată joc, zicând că acestea sunt profeţii mincinoase, pentru că nu sau adeverit. Măi, făptură fără minte, în loc să implori pe Dumnezeu
și să-I dai slavă, că pentru rugăciunile unor oameni, nu s-au împlinit,
sau a îngăduit să se împlinească (aceste profeţii) într-o măsură mult
mai mică, tu te amuzi și iei în derâdere, în loc să te pocăiești? Chiar
nu vezi ce se petrece?
  Traducere din limba greacă de Monahul Mercurie și Monahia Gudiila, de pe http://www.
youtube.com/
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Schisma din interiorul Bisericii

Vor începe anii domniei lui Lucifer, care întâi va
război pe om din interiorul credinţei – pentru
că toţi oamenii avem înlăuntrul inimii noastre
înrădăcinată această credinţă. Toţi credem în
existenţa unui Dumnezeu – și Lucifer va specula această armă tare care este credinţa, și astfel,
din interiorul credinţei pe foarte mulţi oameni
îi va distruge. De aceea să-L implorăm pe Dumnezeu să-i lumineze pe arhiereii noștri ca să fie
credincioși și să-L iubească pe Dumnezeu și să
fie dumnezeiește și definitiv îndrăgostiţi de El,
pentru ca aceștia să ne înveţe adevărata cale.
Se vor crea foarte multe împrejurări prin care
mulţi arhierei vor deveni marionete ale profetului mincinos. Îl vor urma, se vor supune voii lui
și vor învăţa în mod greșit pe preoţi și aceștia, la

diul politicienilor, fie prin intermediul băncilor.
Cine credeţi că alcătuiesc această elită care conduce lumea? Bancherii ne conduc. Toţi banii sunt
la ei. N-aţi înţeles că aceștia guvernează lumea?
Și aici, dacă ne gândim puţin, e nevoie doar de
puţină logică, nu de multă înţelepciune… Cine
creditează Grecia, Italia, Franţa, Anglia, America? Și
toate statele datorează bani unora, iar aceștia au
toată bogăţia pe mâinile lor… cine sunt aceștia?
O elită luciferică ce va forţa statele să facă ceea ce
vor ei. Să știţi că aceștia îl vor impune pe prorocul

AT I T U D I N I

mincinos, aceștia îl ridică acum sus, să știţi asta, și antihristul. Voi, cei mici, îl veţi vedea. Noi nu-l
aceștia îl numesc acum. Este conclavul luciferic vom vedea. Să știţi, copii, că pe vremea noastră se
care îl va ridica pe prorocul mincinos, iar apoi, în vor întâmpla cele mai mari minuni ale lumii. Voi,
micuţilor, veţi avea putere să profeţiţi și să vedeţi
adorarea sa, îl va arăta pe antihrist.
adevărul din spatele aparenţelor, ceea ce ochii altora nu vor putea să vadă. De ce veţi avea această
Vremea antihristului. „Voi, cei mici, îl
putere? În primul rând pentru credinţa voastră în
veţi vedea”
Unul Domn Iisus Hristos, pe care Tatăl ne cere,
nu doar să-L iubiţi, ci să vă îndrăgostiţi de El cu
toată inima, să fie pentru voi totul. Iar Mântuitorul nostru, cel mult milostiv, Preadulcele Fiu al Lui
Dumnezeu Tatăl, va fi împăratul inimilor voastre.
Și Acesta nu vă va lăsa, vă va ţine strâns în braţele
și în inima Lui și trupul Său și sângele Sau, vă va
da puterea să vedeţi ceea ce ceilalţi nu vor putea să
vadă. Și iarăși vă spun: doar voi veţi înţelege!
Să știţi că în acele zile, Satana, deoarece știe că doar
Sfintele Taine vor da oamenilor această putere, va
interzice prin lege jertfa Sfintei Împărtășanii. Vor
avea loc Sinoade bisericești care vor hotărî modificarea tuturor Sfintelor Taine. Prin urmare Tainele
nu vor exista. Acest lucru a și început. Vedem ce se
întâmplă acum cu taina cununiei…
Vă cer să facem un lanţ de rugăciune.
Despre războiul mondial

Nu te mâhni, bunicule , tu nu îl vei vedea pe antihrist.
Tu îl vei vedea doar pe profetul mincinos și i te vei împotrivi. Dar tu, tinere al meu, tu, micuţule al meu,
tu îl vei vedea pe antihrist. În zilele noastre se vor
întâmpla acestea. Eu nu îl voi vedea. Doar cu
profetul mincinos voi lupta, cu toţii vom lupta cu
pseudo-profetul. Și mă rog la Dumnezeu să ne
învrednicească să Îl mărturisim pe Iisus Hristos,
ca pe adevăratul Dumnezeu al inimilor noastre și
să ne împotrivim profetului mincinos.
După mine, după ce voi muri eu, în scurt timp va veni
  Se adresează celor din jurul său.

Nădăjduim sincer ca inimile voastre să se umple de credinţă și de nădejde și orice faceţi, orice
gândiţi, orice hotărâţi, să spuneţi: Dumnezeule,
Tu ești părintele meu, iar eu copilul Tău. Ajută-mă,
acoperă-mă, îndepărtează teama de la mine, pentru că
eu Ţi-am încredinţat viaţa mea! Măcar de-am face
așa. Aceasta va fi binecuvântat!
Mai ales că vin vremuri atât de grele, vremuri de
tulburare, când suferinţa va stăpâni viaţa întregii lumi, pentru că pacea va dispare din lume și
seninătatea din inimile oamenilor. Să nu vă înspăimântaţi atunci când veţi vedea focul arzând
în jurul Greciei! Să nu vă înfricoșaţi când oamenii politici se vor omorî între ei și se vor prăbuși
statele. Nu se vor mai respecta înţelegerile și va
fi mare dezbinare între ţări. Veţi vedea focuri
mari aprinzându-se în jurul ţării noastre. Să vă
înfricoșaţi însă, atunci când nu veţi mai avea cre-

45

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

AT I T U D I N I

C

44

dinţă în Dumnezeu! Aceasta a îngăduit Dumne- înţelegere. Vor fi multe tulburări regionale. Sazeu pentru nepăsarea noastră, pentru necuviinţa tana va încerca să omoare diferiţi lideri și oameni
și necredinţa noastră.
de vază, pentru a înlesni înfăptuirea marilor eveDe aceea, vă cer să facem un lanţ de rugăciune nimente (planuri).
pentru ţara noastră. Multă amărăciune va fi în
Grecia. Peste puţin veţi vedea aceasta și în practi- Despre cipul ce va fi implantat în vrecă și veţi zice: Doamne ajută-ne! Acum, nimeni nu mea lui Antihrist
simte încă nevoia să se roage pentru acestea.
Adevărat vă spun că Satana și-a trimis pe ai săi
în toate statele, ca să aducă tulburare. V-am spus,
au pregătit multe rele, putem însă să le respingem cu rugăciunile noastre. Să nu vă îngrijorați
când veți vedea asasinarea unui mare politician al statului nostru. Și aceasta va aduce iarăși
tulburare. Nu vreau să vă spun prea multe, dar
acestea se vor întâmpla.
Actualul patriarh ecumenic, rog pe
Dumnezeu să nu moară cu sânge.

Răul se va apropia până și de capul Bisericii Ortodoxe. Va fi asemenea tulburare, încât cei care iubiți
Patriarhia Ecumenică va trebui să vă rugați mult
pentru ea și pentru ceea ce vine asupra ei. Vor trece
prin mari necazuri acești oameni, încât porţile Patriarhiei vor fi pătate cu sânge. Dacă există însă,
oameni care să se roage pentru ei, acest mare rău
poate fi înlăturat. Încă și actualul patriarh, rog pe
Dumnezeu să nu moară cu sânge. Numai aceasta
vă voi spune; nu știu cum o vor înțelege, dar dacă
nu se vor ruga, acest patriarh nu va muri de moarte bună. Va avea mare suferinţă. Dar dacă se va
ruga mult, se va îndepărta de la el acest atentat.
Nici unul dintre profeții noștri, după cum a fost
părintele Paisie și alții, nu au îndrăznit să spună
adevărul pur ca să nu panicheze poporul. Însă
adevărat vă spun vouă că toate acestea se vor
întâmpla cu multă asprime. Va fi foamete mare,
epidemii, boli, care nu vor veni în mod firesc, ci
vor fi provocate și induse cu multă dibăcie. Va fi
mare agitaţie din cauza războiului în care vom
intra, fără ca să fim omorâţi, pentru că vom muri
din alte cauze, dar va fi atât de mare tulburare și
atât de mare foamete din cauza războiului, încât
va fi de neconceput pentru nivelul nostru de

…Atunci vor recurge cu viclenie la metode iscusite cum ar fi cipul. Nu vor pune cătușe. Nu
știm exact în ce formă va fi folosit acest cip. Vor
face aceasta, pentru a cerceta. Vor experimenta
pe greci, felul în care pot fi influenţaţi oamenii,
iar în final să fie controlată întreaga lume.
Aceasta va fi o etapă premergătoare, iar atunci
când se va împlini vremea și prorocul mincinos
se va instala în scaunul Vaticanului, va influenţa
întreaga lume cu hotărârile lui. Toţi liderii politici vor fi de partea lui. Să nu credeţi însă, că Vaticanul va avea vremuri ușoare, dimpotrivă, va avea

că va lucra prin el. Să nu credeţi că acest cip va
fi, cum auziţi despre altele, că-l introduc subcutanat aici sau acolo și apoi îl pot scoate, nu! Nu
va fi la fel. Sfântul Duh zice că ceea ce va fi implantat oamenilor în vremurile acelea, va fi lucrat
după o tehnologie atât de înaltă, microtehnologie,
încât va putea influenţa hotărârile omului. Va fi
implantat astfel încât nu va putea fi scos nicicum.
Va fi incizat (gravat) în om. Va avea o frecvenţă
atât de înaltă și asemenea capacitate, încât va
putea influenţa până și simţirile și sentimentele
omului. Iar cel care va deţine calculatorul central, va putea induce tuturor care vor avea cipul
implantat asemenea senzaţii, încât de durere vor
scrâșni din dinţi. De aceea, cei care vor lua acest
cip pentru a scăpa de dureri, vor fi primii care

47

se vor distruge. Iar ei vor ști totul despre om, îi
vor cunoaște gândurile, sentimentele și vor putea
interveni în viaţa lui.
Sfânta Împărtășanie va da putere celor ce nu se vor închina lui Antihrist

Toate acestea vor veni și dacă nu vom avea
credinţă desăvârșită în Dumnezeu, cine va putea
rezista acestor timpuri? Iar încredere desăvârșită
știi ce înseamnă? Cu simplitate, cu smerenie și
pocăinţă, să veniţi să primiţi Sfânta Împărtășanie.
Cei care nu se vor împărtăși, nu vor putea rezista
celor ce vor fi. Sfintele Taine vor avea o asemenea
putere în sufletul omului, încât aceștia nu vor putea fi influenţaţi sau manipulaţi nici prin gânduri,
nici prin simţiri.
Microtehnologia digitală va fi de o asemenea
capacitate, încât vor putea afecta până și mintea
omului. Vă daţi seama ce minţi satanice există?
Veţi vedea, nu acum, peste puţin! Dar nu vor avea
nicio putere asupra omului care va înţelege și se
va împărtăși. Sfânta Împărtășanie va răspândi în
jurul acelui om o asemenea putere, va fi apărat de
îngeri atât de tare, încât Lucifer și slujitorii săi nu
vor putea vătăma cu nimic acel suflet. Și va trăi
acel om cu puţină hrană și va supravieţui, iar cei
ce vor avea de toate… vor muri.
Ce vrea Dumnezeu de la noi? Să avem credinţă
în El. Nu doar credinţă, ci încredere desăvârșită.
Să ne schimbăm viața începând de astăzi, să-L
iubim pe Dumnezeu și să alergăm în brațele Lui
ca un copil în brațele mamei sale. Și chiar de va
avea vreo supărare, nu va alerga în braţele altei
mame. Ce înseamnă asta? Că deși Dumnezeu
ne mai ceartă, pentru a ne ajuta să ne schimbăm
viaţa, noi nu trebuie să ne îndepărtăm, ci iarăși
să revenim în braţele Sale. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi!

Cum se depărtează teologia „post-patristică” de cea a Sfinţilor Părinţi

„Libertatea de voinţă a persoanei” între filosofie și teologie patristică „Nu există teologie post-patristică”
de Pr. Prof. Dr. Mihai Valică

Tema libertăţii voinţei sau a libertăţii
persoanei umane, așa cum este ea discutată în zilele noastre, nu își găsește temeiuri biblice și nici argumente patristice, ci
este un subiect al filosofiei contemporane, care ulterior a fost transferat de unii
și în teologie, pentru a justifica teologicopsihologic comportamentul reformator
al omului, iar referitor la libertatea de
voință a Persoanelor Sf. Treime pentru
a fundamenta erezia Filioque.
Această abordare creează probleme serioase la nivel comunitar, iar din punct de vedere eclesial duce la desacralizare și la des-bisericire spre anarhie și haos. Voi prezenta succint
aspectul libertății de voință a persoanei umane și apoi foarte succint
despre ființa și Ipostasurile Sf. Treimi, care nu se suprapun, în niciun
chip, cu cele ale persoanei umane.
Omul de la individ / individum la persoană / prosopon, și
ipostas / hypóstasis spre îndumnezeire / theosis

Sinodul de la Calcedon (451) dezvoltă termenii, folosiți inițial de capadocieni, de „hypóstasis” și „prosopon”, care înseamnă persoană, dar cu
nuanţe diferite, pentru a defini deosebirea faţă de „usia”(fiinţa). „Perso  Vezi pe larg: Sfântul Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh, în: P.G. 32, col. 148, 149b, 154,c;
Epistola 210, P.G. 32, 776c; Homilie 24, P.G. 31, 604; Vezi și Sfântul Vasile cel Mare, Despre
Duhul Sfant, în: Scrieri, patea a III-a, PSB, vol.12, IBM al BOR, București, 1988, pp. 22-30. Nota
de subsol 46, afirmă eronat că Sf. Vasile folosește permanent termenul de persoană sinonim cu cel
de ipostas. Acest lucru este valabil doar înainte de a face precizările privind diferența dintre natură
și ispostas. Vezi mai ales Basilius der Große, Brief 234,1 și P.G. 32, 869A, citat de Georg Galatis,
Georg Mantzaridis, Paul Wiertz, Glauben aus dem Herzen, München, 2000, pp. 90-105.

patristică

parte de multe tulburări. Vor încerca să aleagă
un alt papă. Va fi format un antipapa. Va fi un
papă, un antipapa și un antipapa secund. Toate
acestea vor depinde de noi, de cât ne vom ruga ca
să se schimbe situaţia. Dar acest pseudo-profet
va aduce multă pagubă, el va aduce cipul.
Antihristul le va găsi pe toate pregătite, pentru
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na/persu” înseamnă mască, prin care actorul vorbea la teatru și întruchipa rolul personajului pe care dorea să-l joace și să-l reprezinte.
„Hypóstasis” înseamnă în primul rând „subzistenţă, realitate și poate
fi aplicat lucrurilor, omului sau lui Dumnezeu”. De multe ori a fost
folosit ca sinonim pentru cuvântul „fiinţă” (în latină „substantia”). Sf.
Apostol Pavel la 2 Corinteni 11, 17 folosește cuvântul „hypóstasis” în
sensul de „realitate”, „stare”, „încredere sau asigurare”.
În Evrei 1,3, termenul „hypóstasis” descrie „Persoana Tatălui” „ος ων απαυγασμα της δοξης
και χαρακτηρ της υποστασεως αυτου φερων
τε τα παντα τω ρηματι της δυναμεως αυτου δι
εαυτου καθαρισμον ποιησαμενος των αμαρτιων
ημων εκαθισεν εν δεξια της μεγαλωσυνης εν
υψηλοις”- „...fiind strălucirea slavei și chipul fiinţei
Lui și Care ţine toate cu cuvântul puterii Sale...”.
Tot în epistola către Evrei 11, 1 „εστιν δε πιστις
ελπιζομενων υποστασις πραγματων ελεγχος
ου βλεπομενων” cuvântul „hypóstasis” este tradus cu „substanţă”: „iar credinţa este încredinţarea
(substanţa) celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor
celor nevăzute”.
Deci cuvintele „persoană, substanţă și fiinţă”
sunt fundamentul expresiei teologice grecești
„hypóstasis”, care de multe ori se confundă și par
a fi sinonime, (în această capcană a căzut chiar Sf.
Vasile cel Mare) însă Sf. Părinţi în general fac o
subtilă deosebire între acești termeni. De exemplu: „prosopon”-ul – față, chip (grecește); – „persona” - mască (latină) desemnează aspectul psihologic al fiinţei noastre îndreptat spre lumea noastră interioară, spre conștiinţa de sine.
„Hypóstasis”-ul este cel care înlătură, aruncă, renunță la mască, la
fața egocentristă, la chipul omului îndreptat doar spre interior, doar
spre sine, se deschide cu iubire și se manifestă taboric față către față
spre aproapele, dar cu motivație hristică; spre Dumnezeu și lumea
cerească, formând astfel dimensiunea „teandrică a persoanei” (adică
o persoană divino-umană).
  V. pe larg istoricul cuvântului persona în: Lexikon afür Theologie und Kirche, Ed. Herder,
Freiburg-Basel-Wien, 2006, pp. 42-52.
  Arhimandritul Sofronie, Rugăciunea - experienţa Vieţii Veșnice, trad. de diac.Ioan I. Ică jr.,
Ed. Deisis, Sibiu 1998, p. 23.
  Idem, ibidem.
  Vezi Sfantul Vasile cel Mare, „Despre Duhul Sfânt”, în: Scrieri, patea a III-a, PSB, vol.12, IBM
al BOR, Bucuresti, 1988, pp. 23, nota de subsol 46. Sunt arhicunoscute tulburările pe care Sf. Vasile le provoacă, atunci când face confuzia între ipostas si ousia, lucru ce îl pune pe gânduri și revine
cu precizările de rigoare, mia ousia, treis ipostasis, adică o singură natură în trei ipostasuri. Aceasta
dovedește că sfinții în viață nu sunt infailibili, ci pot greși iar faptul că revine cu precizări și regretă
confuzia, arată că acceptă propriile erori și le corectează sincer.
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Persoana umană, în sens absolut, nu există decât în Dumnezeu și în
relație vie cu El, astfel „persoana nu este decât chipul Lui”, care urcă
de la starea de persoană, la treapta duhovnicească de ipostas, după
modelul ipostasului divino-uman al lui Hristos.
Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: „persoana (prosopon) pentru
a deveni hypóstasis este chemată să reunească prin iubire firea creată
cu firea necreată prin dobândirea harului”.
Astfel răsare, înflorește și se dezvoltă
„hypóstasis”-ul din „prosopon”, în care
structura umană este remodelată după
Arhetipul său, Hristos. În Hristos se
unește Dumnezeu cu firea umană și comuniunea este maximă și unică, deoarece
locul comuniunii este Logosul divin, iar
cel ce einipostaziază firea umană este
ipostasul dumnezeiesc.
Există unire ipostatică doar în cazul unirii firii umane cu firea dumnezeiască a lui
Iisus Hristos și în relațiile interpersoanle
ale Sf. Treimi. Unirea noastră ca oameni
cu Dumnezeu nu este una ipostatică
după modelul hristic și treimic, ci este o
unire și relație harică prin Sf. Taine ale
Bisericii, care duce la îndumnezeire, prin
participarea noastră la viața lui Dumnezeu. Astfel devenim dumnezei prin har
și nu ontologic. În fiecare om, persoana
sa umană este locul comuniunii, care în
Hristos, își primește structura teandrică, devine „hypóstasis”: „și
vom veni la el și vom face locaș”(Ioan 14, 23) și „nu mai trăiesc eu, ci
Hristos trăiește în mine”(Gal. 2, 20).
Astfel Iisus Hristos a restaurat omul, ridicându-l din starea de individ la aceea de „personon” (persoană și „ipostas” într-o „unitate simfonică, nu uniformă, îmbogăţind prin aceasta natura lor comună”10 în
deplină libertate cu voinţa și acceptul nostru, deci nu forţat ci „din
libera noastră alegere”11.
Prin „Harul lui Hristos, prin dragostea lui Dumnezeu Tatăl și prin
  Paul Evdochimov, Femeia și mântuirea lumii, Ed. Christiana, București, 1995, p. 49.
  Ibidem, 50.
  Vezi Ps. 82, 6.
  Vezi Pr. Tache Sterea, op. cit. p. 69.
10 Pr. Lect. Dr. Costachi Grigoraș, Individualism, individualitate și trăirea lui Dumnezeu în
Ortodoxie, în: Teologie și Viaţă, septembrie-decembrie 2002, p. 97
11 Sfântul Vasile cel Mare, Homilia quod Deus non est auctor malorum, PG. 31, 345, la Pr.
Tache, op. cit. p. 69.
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Persoana umană, în sens
absolut, nu există decât
în Dumnezeu și în relație
vie cu El, astfel „persoana
nu este decât chipul Lui”,
care urcă de la starea
de persoană, la treapta
duhovnicească de ipostas,
după modelul ipostasului
divino-uman al lui Hristos.

AT I T U D I N I

C

48

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: „persoana
(prosopon) pentru a deveni
hypóstasis este chemată să
reunească prin iubire firea
creată cu firea necreată prin
dobândirea harului”.
Astfel răsare, înflorește și se
dezvoltă „hypóstasis”-ul din
„prosopon”, în care structura
umană este remodelată după
Arhetipul său, Hristos.

împărtășirea Sfântului Duh”12, omul reunește, în
ipostasul său creat, divinul și umanul, după chipul lui Hristos, adică „chipul Celui ceresc”(1Cor.
15,49), ajunge „la măsura vârstei plinătăţii lui
Hristos”13 și astfel devine dumnezeu prin har.
În acest sens spune Sfântul Vasile cel Mare că
„omul este o făptură care a primit poruncă să devină Dumnezeu”14, adică „chip al Chipului” - eikon Eikonos.
Urmând în special Epistolei către fratele său, Petru
despre diferenţa dintre fiinţă și ipostas a Sf. Grigorie de Nyssa15 dar și altor texte ale sale, Lucian
Turcescu într-un studiu recent16 arată că poziţia
aceasta ar trebui reconsiderată și arată și de ce:
în primul rând pentru că părinţii capadocieni nau respins o astfel de definire a ipostasului, atât a
celui divin cât și uman ca fiinţă cu anumite proprietăţi particulare. Iată ce scrie Sf. Grigorie de
Nyssa în epistola amintită: „Dintre toate numele
pe care le folosim, unele, cele spuse cu privire la
mai multe lucruri diferite între ele prin număr,
au o semnificaţie mai generală, cum e numele
om. Căci cel ce rostește acest nume a arătat prin
nume natura comună, dar nu a circumscris prin
glăsuirea sa pe un om anume, pe cel cunoscut în
mod special (propriu) sub acest nume. Fiindcă
Petru nu e mai om decât Andrei sau decât Ioan
sau Iacob. Așadar comunitatea semnificatului
care se extinde în mod asemănător la toţi orânduiţi sub același nume, are nevoie de o subdiviziune prin care să recunoaștem nu omul în genere,
ci pe Petru sau pe Ioan.
Așadar susţinem acestea: ceea ce se afirmă în
mod propriu (particular) se evidenţiază prin
cuvântul ipostas. Căci cel ce a spus om odată cu
nedefinitul semnificaţiei pentru auz și-a făcut o
12 2 Corinteni 13, 14; Romani 16, 24.
13 Efeseni 4, 14. Majoratul omului coincide cu hristificarea lui.
(christopoiesis)
14 Paul Evdochimov, Femeia și mântuirea lumii, op. cit. p. 51.
15 Despre apartenenţa acestei epistole, considerate până acum ca
a 38 epistolă din corpusul epistolar vasilian, vezi pe larg L.Turcescu,
The Concept of Divine Persons în: Gregory of Nyssa’s To His Brother
Peter, on the Difference Between Ousia and Hypostasis, in: The Greek Orthodox Theological Review, 42:1-2(1997), pp. 63-82.
16 L.Turcescu “Person” versus “individual” and other Modern Misreadings of Gregory of Nyssa în Modern Theology, 18:4 (2002), pp.
27-539.
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idee cam împrăștiată, astfel încât pe de o parte
natura este evidenţiată prin nume, pe de altă
parte însă, lucrul care subzistă și este evidenţiat
în mod propriu nu este evidenţiat de acest nume.
Dar cel ce a spus Pavel a arătat natura ce subzistă
în realitatea evidenţiată de acest nume”17.
În final, fiecare însușire a spiritului uman reflec-

dumnezeiesc necreat, care-l îndrumă și-l pune în
legătură firească cu aproapele. Omul intră într-o
reală comuniune cu „lucrările” în care Dumnezeu este prezent. Așa cum se petrece în misterul euharistic, cel care a primit o „lucrare” divină
(împărtășania), acela L-a primit pe Dumnezeu
Însuși. Comuniunea nu este nici substanţială (ca

tă chipul lui Dumnezeu în om (imago Dei), dar
aceasta este în mod esenţial întregul uman, centrat pe spiritual, al cărui caracter propriu este să
se depășească în drumul său spre îndumnezeire
(Theosis), ca să găsească acolo modelul și împlinirea sa.

Taina omului se trăiește ca ipostas, deci progresând de la statutul de persoană la cel de ipostas,
adică comuniunea cu Dumnezeu prin harul

în panteism), nici ipostatică (ca în cazul unic al
lui Hristos) ci harică iar Dumnezeu este cu totul
prezent în aceste energii/lucrări necreate18…
Această dimensiune „de persoană” a „chipului”
este mărturisită și de învăţătura Sfântului Apostol Pavel, potrivit căreia omul, pentru a fi întreg,
pentru a se împlini ca persoană spre ipostas,
trebuie să poarte „chipul” omului „ceresc”, adică
cel al lui Hristos (Cor. 15,49) să ajungă la „măsura
vârstei plinătăţii lui Hristos”, și aceasta „ca el să
nu mai fie prunc”(Efes. 4,14.). Oamenii, găsindu-și
structura arhetipală în umanitatea îndumnezeită a lui Hristos, se îmbracă întru Acesta și se

17 Sf. Grigorie de Nyssa, Epistola către fratele său Petru despre
diferenţa dintre fiinţă și ipostas, trad. Diac. Ioan I. Ică jr. în vol. Sf. Teodor Studitul, “Iisus Hristos prototip al icoanei Sale”- tratatele contra
iconomahilor, Alba Iulia: Deisis, 1994, pp. 196-198.

18 Vezi pe lag, Experiența mistică. Iubirea nebună a lui Dumnezeu,
cap. II, în: http://www.cartiortodoxe.com/carte/247/ii-experientamistica.

Comuniunea harică, firească și liberă
a persoanei umane cu Dumnezeu – cheia
îndumnezeirii omului
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reînnoiesc spre cunoaștere „după chipul Celui
Ce i-a zidit”(Colos. 3,10), devenind făptură nouă
și astfel întreaga noastră viață „este ascunsă cu
Hristos întru Dumnezeu”(Colos. 3,3).
În acest sens, Sfântul Maxim Mărturisitorul dă
mărturie despre distincţia ce există între ceea
ce el numește „voinţa naturală” și „voinţa gnomică” a omului (care acționează după un efort de
cunoaștere). Voinţa naturală este expresia naturii
(firii) umane create de Dumnezeu și orientate, prin
însuși actul creaţiei, spre comuniunea cu Dumnezeu. Fiind un atribut al naturii umane create după
chipul lui Dumnezeu, voinţa naturală implică libertatea naturală, adică înclinarea „firească” (naturală) spre Dumnezeu, libertatea veritabilă19.
În acest sens spune Sf. Apostol Pavel: „căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și ca să voiţi și
ca să săvârșiţi, după a Lui bunăvoinţă”(Filipeni
2,13). În același timp, voinţa gnomică este, în înţelegerea Sfântului Maxim, expresia ipostasului
căzut al omului (nu a firii); ea este „liberul arbitru”, adică libertatea personală, posibilitatea
omului de a alege și acţiona în consecinţă fără
niciun fel de opreliști”20. Această libertate care
acționează după o informare, iscodire, cercetare
sau cunoaștere poate fi atât sursa păcatului originar (alegerea împotriva firii, a naturii), cât și a
mântuirii, dacă alege întru „înnoirea minții” după
Dumnezeu și nu după „veacul acesta”. Sf. Pavel
spune în acest sens: „Și să nu vă potriviţi cu acest
veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca
să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este
bun și plăcut și desăvârșit”(Romani 12, 2). „Numai
Dumnezeu e bun prin a sa fire și numai imitatorul lui Dumnezeu e bun prin a sa gnomă” cunoaștere, precizează Maxim Mărturisitorul21.
Vladimir Lossky în acest context face următoa19 Vezi pe larg pr. Emanuel VALICĂ, Persoana umană între tehnologia informațională RFID și libertate. Abordare teologică și bioetică,
lucrare de licență, Cluj Napoca, 2011; Vezi și pr. Petre Comșa și prof.
dr. Costea Munteanu, Documentarul Personalismul economic în viziunea ortodoxă, ziarul Lumina, 29 august 2010, pp. 10-11.
20 Pr. Emanuel VALICĂ, Persoana umană între tehnologia
informațională RFID și libertate. Abordare teologică și bioetică, lucrare de licență, Cluj Napoca, 2011, p. 24.
21 Pr. Emanuel VALICĂ, op. cit. p. 25.

rea precizare22: „Totuși, după Sfântul Maxim, această libertate de alegere (adică voinţa, libertatea gnomică – n.m.) este deja o
nedesăvârșire, o mărginire a adevăratei libertăţi. O fire desăvârșită
n-are nevoie să aleagă, pentru că ea cunoaște în chip firesc binele:
libertatea sa este întemeiată pe această cunoaștere. Liberul nostru
arbitru dovedește nedesăvârșirea firii omenești căzute, pierderea asemănării cu Dumnezeu”.
Deci libertatea și voința ipostatică, (devin
ipostatice și nu personale tocmai pentru că
sunt într-o relație vie cu Dumnezeu), rămâne
firească, veritabilă doar atunci când se raportează la Dumnezeu și urmează în chip firesc,
voii și lucrării lui Dumnezeu23. Atunci când
libertatea și voia omului coboară din ipostas
spre libertatea și voia persoanei, în acest caz
omul acționează după propria sa voie și libertate, se interpune o mască între om și om,
între om și Dumnezeu, care poate fi izvorul
căderii sau cel mult, dacă duce o viață morală,
conform legii morale naturale (cf. Rom. 2,14),
poate duce la un confort psihic, ce-i drept și
la o stare morală bună și o conduită etică pe
măsură, dar nu la mântuire și îndumnezeire,
care se face exclusiv în și prin Hristos și harul
Sf. Duh(Ioan, 15, 5).
Unindu-Se cu noi prin împărtășire harică, în sens larg, Hristos ne
face împreună fii ai Tatălui cu Sine, sau fraţi ai Săi, dar după har, desigur, nu prin naștere din fiinţa Tatălui, cum este singur El, căci Fiul
lui Dumnezeu nu S-a făcut om, ca să satisfacă onoarea jignită a lui
Dumnezeu prin moartea Lui, ca om, ci ca să ne facă asemenea Lui în
dumnezeire prin faptul că s-a făcut asemenea nouă prin umanitatea
asumată și a intrat în cea mai strânsă unire cu noi prin ea24. În acest
context spune Sfântul Evanghelist Ioan: Și celor ce L-au primit, care
cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu (Ioan 1,12).
Sfântul Chiril, comentând acest verset, spune: „Căci deoarece au primit prin credinţă pe Fiul, primesc puterea de a fi ridicaţi între fiii lui
Dumnezeu. Le dă Fiul puterea ce o are El după fire… chemându-i
la comuniune… împlinind aceasta ca o faptă a iubirii faţă de lume.
Căci nu puteam scăpa altfel de moarte, noi cei ce purtăm chipul celor
pământești, dacă nu se întipărea în noi frumuseţea (bunătatea) chi22 Vezi pe larg Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, Ed. Anastasia, București
2003; Andrei Scrima, Despre Isihasm, Ed. Humanitas, București, 2003.
23 Vezi Filipeni 2, 13.
24 Vezi pe larg, Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, De ce suntem ortodocși?, în: Teologie și viaţă
Nr. 4-8, 1991.
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pului ceresc, prin chemarea la calitatea de fii”.
Noi, rămânând cu firea noastră creată, dar cinstită de iubirea lui Dumnezeu, suntem ridicaţi la
unirea cu Fiul Lui, în așa măsură, că primim din
plinătatea nesfârșită a vieţii Lui, tot mai mult
din bogăţia Lui, ca un har peste har, cum spune
tot Evanghelistul Ioan: „Din plinătatea Lui noi
toţi am luat har peste har”(Ioan 1,16).
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Teologia patristică trebuie
să fie o continuă inspiraţie
harică și practică și nu o
povară sau un „brand” al teologiei ortodoxe sau „ca un
soi de marcă înregistrată”.
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lui Augustin în De Trinitate este unitatea esenţei
divine, împărţită prin cele trei persoane divine”.
Această opinie este conformă cu opoziţia dintre
un Occident esenţialist în teologie, născător de
individualisme de la cele de tip papal la cele protestante și un Răsărit personalist26.
Dumnezeu nu este doar o unitate a unei fiinţe (ou-

Patristic și postpatristic?

Teologia patristică trebuie să fie o continuă inspiraţie harică și practică și nu o povară sau un „brand” al
teologiei ortodoxe sau „ca un soi de marcă înregistrată”. Nu există Teologie Postpatristică, deoarece
harul lui Dumnezeu inspiră și ajută permanent și
nu pe etape sau perioade post sau ante...
Momentul patristic dacă nu-l descifrăm la prezent,
la nevoile actuale spre mântuire, ci îl reducem
doar la trecut și idealizare, la o simplă înșiruire de
cunoștinţe, scolastic chiar, etc. duce teologia ortodoxă actuală și viaţa pastorală în impas.
Teologia trebuie să fie biblică, experiată și verificată prin gândirea și trăirea patristică. Sola Patristica (numai Sf. Părinți) este la fel de dăunătoare
ca Sola Scriptura (numai Scriptura).
sia) împărtășită de trei persoane diferite, ci este coDispute teologice și abordări filosofi- muniune liberă de persoane în iubire reciprocă și
o armonizare a voinței și libertății Persoanelor dice ale Mitropolitului Ioan Zizioulas
Ontologia trinitară a Mitropolitului Ioan Zizio- vine în mod absolut. A porni de la fiinţa lui Dumulas de a focaliza atenţia gândirii sale teologice pe nezeu este greșit, spune Zizioulas și că nu fiinţa ci
învăţătura despre Dumnezeu-Treime, l-a făcut persoana trebuie să aibă prioritate în ontologie.
să dea acestei învăţături a Bisericii unele accente Acest lucru este corect până la un punct și conpersonale. Conceptul de bază în triadologia sa form Sf. Părinți, însă Zizioulas forțează dogma
este cel de persoană, identificat aproape unanim și cade în extrema cealaltă, încercând „o miză mai
mare: să construiască de fapt o ontologie generală
de părinții răsăriteni cu cel de hypostas25.
Zizioulas afirmă că „apusul începea cu unitatea a persoanei pe care să o aplice apoi atât teologiei
lui Dumnezeu și apoi se mișcă spre Treime, pe trinitare, hristologiei, antropologiei și eclesiologicând Răsăritul urma cursul opus” (Învăţătura des- ei și de ce nu, să fie și validă ca sistem filozofic”27.
pre Sfânta Treime…, p. 7). „Punctul de plecare al Extrema augustiniană a unității ființei treimice ca
prioritate absolută față de persoană este în tandem cu
25 Vezi pe larg studiul Părintelui Profesor Directorul Seminarului
extrema priorității absolute a ontologiei persoanei a
Teologic din Iași, Dragoș Bahrin, despre Ontologia trinitară cu implicaţii antropologice în Teologia Mitropolitului Ioan Zizoulas, susţilui Zizioulas.
nut ca lucrare de teologie pentru Studii Aprofundate sub îndrumarea
IPS Prof. Dr. Daniel Ciobotea, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,
Iași 2003, lucrare nepublicată, pusă la dispoziţie de autor pe format
electronic, cu bibliografia aferentă.

26 Ibidem.
27 Ibidem.

AT I T U D I N I

55

Pentru Zizioulas „teologia trinitară a părinţilor greci, elaborată în
sec. IV, reprezintă nu doar un moment esenţial din istoria dogmaticii
creștine ci, nici mai mult nici mai puţin, decât o revoluţie în filozofia greacă și nu numaidecât o lucrare a Sf. Duh”. „Istoric, această revoluţie se
exprimă prin intermediul unei identificări: a ipostasului cu persoana” 28.
Practic, Zizioulas identifică în teologia trinitară capadociană, prin
accentul pe care l-a pus aceasta pe conceptul de persoană, o mutaţie
categorială fundamentală în planul ontologiei, adică chiar
răspunsul la întrebarea ultimă a gândirii filozofice din toate
timpurile: „Ce este fiinţa ca fiinţă?”.
Zizioulas greșește atunci când interpretează scrierile patristice „prin intermediul unor grile epistemologice contemporane”29. Sfinții Părinți „n-au fost preocupaţi să rezolve unele probleme metafizice pe care le-au lăsat nerezolvate
un Platon sau Aristotel. Când ei vorbesc despre Sf. Treime
nu au în vedere elaborarea unei ontologii trinitare așa cum
cred că face Zizioulas ci caută să delimiteze adevărul de falsificarea lui prin erezie. Practic ei caută, forţaţi de un Arie,
Eunomie sau Sabelie, să arate Cine este Dumnezeu și cum
există El ca Treime veșnică de persoane. Scopul lor nu este
deci unul filozofic ci unul doxo-soteriologic...”30.
După Părinții capadocieni, Teologia era „inseparabil legată de theoria (contemplație) și ea nu putea fi – așa cum este
în Apus – o deducție rațională din premizele revelate, adică
din Sfânta Sf. Scriptură sau din declarațiile unui magisteriu
„Totuși, după Sfântul Maxim, eclesiastic. Mai degrabă, acel concept constituia o viziune trăită de
sfinți, a cărei autenticitate, desigur, trebuia să fie verificată cu mărturia
această libertate de alegere
Sfintei Scripturi și a Tradiției”31, fără să elimine complet un proces
(adică voinţa, libertatea
gnomică – n.m.) este deja o
deductiv din gândirea teologică.
nedesăvârșire, o mărginire O Teologie adevărată trece dincolo litera Scripturii și arată că, „cona adevăratei libertăţi. O fire
templarea lui Dumnezeu este mai mare decât cunoașterea” intelectuală,
desăvârșită n-are nevoie să decât o emoție sau simțuri, pe care Părinții o numesc „ochii credinței”,
aleagă, pentru că ea cunoaște „Duhul”, sau „îndumnezeirea”32.
în chip firesc binele: liber- Teologia Ortodoxă se bazează pe trăirea în duh de asceză și pe viața
tatea sa este întemeiată pe
liturgică activă. Preocuparea duhovnicească, mistică, pastorală și acaaceastă cunoaștere. demică în același timp, a teologilor, cunoscută și simțită ca experiență
Liberul nostru arbitru
a harului33, deci o cunoaștere supra-rațională, fără a cădea în teologia

pietistă (sentimentalistă)34, se bazează pe revelația divină și pe trăirile
lor soteriologice.
„Natura experiabilă a Teologiei Ortodoxe a generat un conservatorism
teologic – nu subiectivism - ...deoarece unitatea Bisericii în timp și în
spațiu s-a conceput ca unitate de trăire vie în Hristos Cel Unul, pentru
Care au dat mărturie Apostolii în trecut și pe care toate generațiile Îl
vor contempla iarăși când va veni cu putere în ziua cea din urmă”35.

28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 John MEYENDORFF, Teologia Bizantină. Tendințe istorice și teme doctrinare, ed. a II a,
ed. Nemira, București 2011, p. 21.
32 Vezi pe larg Sf. Grigore Palama, Triade, II, 3, 67, ed. J. Meyendorff, Louvain, 1959, p. 527.
33 Vezi pe larg Evêque Joachim GIOSANU, La déification de l’homme d’après la pensée du Père
Dumitru Staniloaë, ed. Trinitas, Iași, 2003, pp. 107- 158.

34 Vezi pe larg Pr. prof. dr. George REMETE, Teologia speculativă și teologia pietistă, în:
http://www.crestinortodox.ro/dogmatica/dogma/teologia-speculativa-teologia-pietista-69017.
html.
35 John MEYENDORFF, Teologia Bizantină. Tendințe istorice și teme doctrinare, ed. a II a,
ed. Nemira, București 2011, p. 23.
36 Vezi pe larg http://graiulortodox.wordpress.com/2012/10/17/123-confruntare-dura-intremitropolitul-ierotheos-vlahos-si-mitropolitul-ioannis-ziziulas-asupra-unor-probleme-cruciale-alecredintei-noastre/.

dovedește nedesăvârșirea
firii omenești căzute, pierderea asemănării cu Dumne-
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Concluzii

Disputa Mitropolitului Vlachos cu Mitropolitul Zizioulas legată de teoria eronată despre
„libertatea voinţei” și a „libertăţii persoanei” și
despre legătura dintre voinţă și persoană, are
urmări negative atât în spaţiul bisericesc cât și
în viața personală a credinciosului, care poate
cădea în relativism și antropocentrism zeificat
sau în protestantism.
Vlachos aduce argumente patristice imbatabile
și cu multă smerenie dar și cu fermitate arată
unde greșește colegul lui de arhierie. Zizioulas
răstălmăcește pe însuși Sfântul Maxim Mărturisitorul, care vorbește despre filosofia practică,
contemplarea naturală și teologia mistică, dar
și alţi Sfinţi Părinţi care vorbesc despre curăţire, luminare și îndumnezeire. Probabil prea
multă trăire în filosofia și spațiul occidental i-au afectat percepția harică a
adevărurilor eclesiale.
Deci, nu se poate vorbi despre „voinţa liberă a persoanei din punct
de vedere teologic, pentru că voinţa este o însușire a firii-naturii și nu
a persoanei, câtă vreme opţiunea este realizată de om prin alegerea
deliberată, care vădește nedesăvârșirea firii, însă Sfinţii dobândesc în
Hristos neschimbabilitatea alegerii deliberate. Învăţătura despre ontologia persoanei și libertatea persoanei (divine n.m.) care urmărește
să evite chipurile! necesitatea firii-naturii nu este altceva decât personalism de provenienţă occidentală, o „deformare” în teologia contemporană, este chintesenţa așa-numitei „teologii postpatristice”36.

Pentru Zizioulas „teologia
trinitară a părinţilor greci,
elaborată în sec. IV, reprezintă nu doar un moment
esenţial din istoria dogmaticii creștine ci, nici mai
mult nici mai puţin, decât
o revoluţie în filozofia
greacă și nu numaidecât o
lucrare a Sf. Duh”.

BIOTEHNOLOGIE

Experimente și programe secrete de control al minţii
Mic istoric al ideologiei controlului total sau istoria modernă a ateismului

Redăm mai jos o scurtă istorie a
recentelor fapte care s-au născut
din Ideologia Controlului Total.
Datele sunt culese din arhivele
de stat ale SUA și publicate pe
internet din 18.000 de pagini de
documente CIA declasificate.
Eugenismul, sau crearea unei
specii așa-zis perfecte, își are
obârșia în Franţa secolului al XIX-lea, odată cu studiul despre inegalitatea raselor, scris de Gobineau. Trecând prin multe prelucrări,
ideea atinge azi paroxismul, prin Institutul de Informatizare a Societăţii, care spune în statutul său că „dezideratul nostru este de a îmbunătăţi rasa umană, ridicând nivelul de inteligenţă și aptitudini prin folosirea
beneficiilor tehnologice a microcipurilor”. Trecând neobservată deși este
publică, afirmaţia aparţine co-semnatarilor contractelor cu privire la
cardurile de identitate sau de sănătate din Europa și din România.
1923. Bernard Barnardovici Kazhinski - în raportul Comunicaţia
Radio Biologică - studiază un anume fenomen de comunicare electromagnetică între organismele vii. Experienţele culminează cu ideea
creării unui Registru al Gândului, unui Hipnotizator Electronic și a unui
dispozitiv pentru Transmiterea Gândurilor la Distanţă, mai precis precursoarele a ceea ce azi se numește Baza generală de date din Texas.
1941. Roosevelt decide, fără să consulte Congresul, să se iniţieze lucrul la bomba atomică. Până în 1945, programele secrete sunt ascunse nu doar pentru public, dar și pentru Congres, pe motive de „secu  Documentele sunt publice și disponibile pe baza cererii oficiale către guvernul SUA, www.
wanttoknow.info și http://psihotronica.blogspot.ro/, www.engadget.com
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ritate naţională”, în realitate din pricina implicaţiilor bioetice, morale
și sociale. În același an, Președintele Asociaţiei Psihiatrice Americane,
psihiatrul Foster Kennedey declară: „Pentru a ne putea păstra sănătoasă și prosperă societatea, trebuie să ne asigurăm că putem stopa
apariţia și evoluţia copiilor retardaţi...”, încuviinţând academic nu doar
genocidul prin avort, dar mai cu seamă eugenia, care devine linie de
forţă în activitatea de cercetare, pe lângă scopul controlului populaţiei,
dorit de superputeri în plină expansiune.
De atunci, metode de depersonalizare și destructurare a fiinţei se rafinează mereu, începând cu
lagărele naziste, trecând prin spitalele americane
de psihiatrie, și ajungând la apogeu în lagărele
comuniste și Gulaguri între anii 1947-1964, iar
astăzi se aplică în mod universal, cu instrumente
nevăzute și performante. Indiferent de ideologie,
victimele suferă aceleași umilinţe, devenind fiinţe
golite de sens, foarte ușor manipulabile. Peste tot,
aceeași explicaţie: „Totul pentru progres”. Ce progres poate fi în distrugerea omului? Oare adevăratul progres nu e sfinţirea?
1945 – 1955. După ce majoritatea oamenilor de
știinţă germani de convingere nazistă sunt arestaţi,
președintele Truman îi achită miraculos și autorizează implicarea lor în programe de cercetare, în
vederea controlului comportamentului și a minţii
omenești. Astfel, un număr de 765 de oameni de
știinţă sunt aduși în Statele Unite sub egida unor
programe secrete de cercetare a psihicului omenesc, cu mijloace sinistre și pentru o finalitate conștient tragică.
1947. La prima întâlnire după fondarea CIA, Secretarul Apărării, James Forrestal, propune începerea războiului secret împotriva sovieticilor. Se decide că ameninţarea comunistă e mai importantă decât
respectarea drepturilor constituţionale. Iniţiativa duce la executarea
multor operaţiuni de război psihologic în Europa. Personalul CIA
nu se opune să lucreze cu doctorii naziști, care se dovedesc eficienţi în
zdrobirea și apoi spălarea minţilor oamenilor. În multe situaţii bazele militare sunt folosite pentru a ascunde reprobabilele activităţi.
1950. Prin cercetarea implicaţiilor psihologice în scopul controlului
de informaţii sau controlului social, CIA desfășoară ample și susţinute programe de dezvoltare a cercetării comportamentului uman
și în special a controlului minţii, toate fiind motivate de faptul că și
rușii, chinezii sau coreenii folosesc programe similare.
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Dezideratul nostru
este de a îmbunătăţi
rasa umană, ridicând
nivelul de inteligenţă și
aptitudini prin folosirea beneficiilor tehnologice a microcipurilor”.
Trecând neobservată
deși este publică, afirmaţia aparţine co-semnatarilor contractelor
cu privire la cardurile
de identitate sau de
sănătate din Europa și
din România.
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fi provocată adormirea a unui subiect, fără ca acesta să știe, acționând un aparat din proximitatea lui”.
personalității umane
BLUEBIRD este primul program de control al Alte pagini din dosarele ARTICHOKE se referă
la tehnicile de trasare a materialului radioactiv
minţii, cu următorul curriculum de lucru:
- Putem crea prin control post-hipnotic acţiuni prin corpul uman și mai ales prin creier. ]
1949-1953. Autorităţile comuniste române, cocontrare principiilor morale ale cuiva?
- Putem într-o perioadă scurtă de timp să indu- ordonate de ministrul de interne Drăghici, experimentează la penitenciarele din Aiud și Pitești
Procesul de reeducare, care în mare parte eșuează
prin puterea duhovnicească dată de Dumnezeu
rugăciunilor celor deţinuţi. Faptul că niște victime ale celor mai atroce măsuri de destructurare
umană s-au transformat, prin rugăciune și ortodoxie, în mari Sfinţi, să fie pildă de temut atât
celor ce și azi continuă să profereze doctrine antiumane, cât și multora care au uitat să se roage
sau să trăiască puterea credinţei.
Programul BLUEBIRD sau modificarea

Programul MKULTRA, un program de cer-

cem o stare hipnotică într-un subiect uman, fără voia cetare a armelor chimice și biologice
sa, astfel încât să acţioneze în modul dorit de noi?
În 1953 debutează programul MKULTRA, un
- Putem să determinăm prin hipnoză pe cineva program de cercetare a armelor chimice și biolosă deturneze un avion sau un tren?
gice asupra modificării minţii umane prin iradie- Putem, prin hipnoză sau inducţie de somn, să re, electroșocuri, substanţe chimice, violenţă.
forţăm pe cineva să călătorească distanţe lungi, [Dosar: 1961, 22 septembrie, raport MKULsă execute anumite comenzi și să ne procure do- TRA:
cumente și alte materiale?
„1. Continuarea activităţilor specifice prin im- Putem garanta amnezia totală a unui subiect plantarea de stimulatoare electronice miniaturauman, după aceste operaţiuni?
le în centre specifice din creier.
- Putem modifica personalitatea umană?
2. Reglarea raporturilor dintre tehnologie și su- Putem crea un sistem de a transforma subiec- biect, esenţială pentru condiţionarea și controlul
ţii nedoritori în subiecţi doritori de a fi agenţii celui care poartă implantul.”]
noștri, și apoi să transferăm acel control către MKULTRA studia efectele cipului pe subiecţi
agenţi nespecializaţi, prin intermediul codurilor care habar nu aveau că fuseseră implantaţi. Prin
sau semnelor de identificare?
transmiţător, subiecţilor le erau induse distal di- Cum se poate fi ascunsă în obiecte nesuspecte verse stări.
orice substanţă somniferă?
Fraţii Ralph și Robert Schwizgebel au realizat
În 1951 programul e re-numit ARTICHOKE, dispozitive de urmărire a indivizilor implantaţi
după includerea Canadei și a Marii Britanii.
pe distanţe foarte lungi. Acest fapt avea să ex[Dosar: raport poziţia CIA-071095-A: „Este po- tindă conceptul sistemelor asupra „arestării la
sibil ca un câmp mai nou al energiei radioactive, domiciliu”; în occident, pereţii închisorii fiind
niște particule atomice ar putea fi aţintite spre „mai distanţaţi” decât în Lagărul Socialist. Apoi,
centrii nervoși ai somnului sau spre centrii din Joseph A. Meyer de la Agenţia de Securitate Nacreier care inhibă starea de veghe. Astfel, ar putea ţională (NSA) a fost cel ce a propus implantarea

tuturor americanilor arestaţi. Acest lucru este în
vigoare astăzi în toate penitenciarele americane.
Având în vedere că legile de azi sunt intenţionat
create a fi conflictuale, practic, o persoană în mod
normal considerată nevinovată poate fi arestată fie
că a făcut un lucru, fie că nu l-a făcut, ambele fapte
fiind legiferate drept acte penale. Astfel, orice persoană ar putea fi în pericolul de a deveni subiectul
implantării, drept pentru care problema microcipurilor nu este deloc una de speculaţie paranoică
nefondată, ci de maximă și stringentă importanţă.
1955 – 1975. Mulţi din psihiatrii de elită ai universităţilor și spitalelor americane, cu fonduri
substanţiale de la guvern, au activat atât în secret
cât și făţiș în programe imorale și inumane de
spălare a creierului și control al minţii: Dr. William Sweet - Harvard University (implantarea
de microcipuri în creierele bolnavilor psihic), Dr.
Martin Orne și Dr. Louis Jolyon West (control
prin hipnoză pentru crearea de agenţi de informaţii), Dr. Ewen Cameron, președintele asociaţiei mondiale și americane de psihiatrie, unul
din fondatorii MKULTRA), Dr. Estabrooks,
specializat în crearea de personalităţi multiple
în pacienţi voluntari și involuntari, este iniţiatorul a nu mai puţin de 4 programe de manipulare
mentală pe copii (mărturiile lor sunt prea dureroase de redat aici).
1950-1966. Precursorul microcipului. Dr. Jose
Delgado, neurochirurg și profesor la Yale, împreună cu Dr. Vernon Mark, Dr. Frank Ervin
și Dr. William Sweet, inventează un electrod
implantabil în creierul pacienţilor, sistem prin
care demonstrează public și repetat că operatorul poate controla milimetric toate acţiunile motrice, de percepţie și reacţie a subiectului
uman. Doctorii au declarat că pacienţii ar fi doar
simple obiecte de cercetare și că prin urmare nu
au mustrări de conștiinţă pentru experimentele grotești făcute pe aceia. Dr. Robert G. Heath,
președintele departamentului de neurologie de
la Tulane University, a continuat cercetarea cu
electrozi implantaţi în creierele pacienţilor. Dr.
John Lilly descrie tehnica implantării: „Electro-
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zii pot fi implantaţi fără anestezie, folosind doar
ace hipodermice, care printr-o mișcare rapidă se
introduc în craniu către locurile care se doresc a
fi afectate”. În general implantările sunt corelate
cu folosirea de substanţe halucinogene, fapt făcut arhicunoscut după anii 80.
1961. Profesorul Valentin Vasiliev a publicat

în Anglia lucrarea Experimente de sugestie mentală. Profesorul conducea, fără consimțământul
subiectului vizat, experimente prin care se
declanșau diferite tehnici de manipulare distală,
dar mai ales de inducere prin unde electro-magnetice a unor programe mentale.
1964. Programele se sistează oficial, dar unele
ramuri rămân active sub MKSEARCH până în
anii `70.
1970-1973. Sovieticii reușesc să sistematizeze
predicatele psihotronice: „Operativitatea în câmpul de luptă mental reprezintă manipularea conexiunii câmpului biofizic între om și câmpul privit
ca sistem determinant de mediul în care acesta
trăiește. Prin schimbarea naturii liniilor câmpului
unificat care trece prin corpul biofizic, se poate altera mulţimea parametrilor realităţii.”
1973. Directorul CIA Richard Helms ordonă
distrugerea arhivelor MKULTRA, din pricina
datelor compromiţătoare de genocid și încălcarea
flagrantă a drepturilor fundamentale ale omului.
1974. Stanford Research Institute creează un program de computer capabil să citească mintea cuiva
prin corelarea informaţiilor de electroencefalograf.
1975-1977. Generalul Oleg Kalughin execută

manevre de natură psihotronică folosind frecvenţe sub 1000 de Mhz, care penetrează structurile până la organele interne afectând totodată și
funcţionarea creierului.
Cercetările de acel tip, ca și multe altele, sunt
continuate și astăzi la nivel academic, mai ales la
Institutul „A.A Uhtomski” din St. Petersburg și
la Universitatea de Stat Kirov din Alma Ata.
Implantarea microcipului în creier

1977. Debutează Programul RHIC (Radio Con
trol Hipnotic Intercerebral), axat pe implantul
de microcip în creier.
1977. Ca urmare a abrogării Legii Libertăţii Informaţiei, 16.000 de pagini din aceste cercetări
sunt găsite și publicate, iar informaţiile dezvăluind schizoizarea personalităţii, manipularea
comportamentului și a gândirii, controlul asupra reacţiilor afective și ale senzaţiilor, ștergerea
totală sau parţială a cogniţiei, stârnesc un val de
uluire în rândul publicului american și mondial.
1980-1991. Încep să fie publicate studii de cercetare care arată dispozitivele funcţionale ale
Forţelor Speciale ale armatei SUA - infrasunete,
microunde, frecvenţe joase sau înalte, frecvenţe
radio, inducerea de unde cerebrale de ritm diferit - pentru modificarea stărilor de conștiinţă,
a comportamentului uman și pentru controlul
acestuia, de la provocarea de răni ușoare sau

AT I T U D I N I

dezorientare, la spălarea creierului, atac de cord,
cancer și chiar moarte.
1987. Având în vedere că microcipul de uz uman
era de mult folosit în secret, în mod oficial este
brevetat microcipul comercial, prezentat ca o
mare inovaţie.
1989. Se înfiinţează organisme politice mondiale pentru implementarea ideologiei interrelaţionale între om și mașină, prin intermediul microcipului. Se declanșează lupta dintre ideologia
materialistă și cea spiritualistă, cele două tabere
confruntându-se în întreaga lume până în ziua
de astăzi: unii susţin sporirea confortului propriu, cu orice preţ, numai să fie ocrotit trupul,
ceilalţi susţin diminuarea confortului propriu,
cu orice preţ, numai să fie respectat sufletul.
1990. Datele de encefalograf, sintetizate și matematizate, pot fi folosite pentru a induce într-un
subiect uman involuntar orice senzaţie sau reacţie afectivă, acesta rămânând convins că ceea ce
trăiește îi aparţine voinţei proprii. S-a observat,
ca și în temniţele comuniste, că experimentele de
acest gen nu au succes pe cei ce sunt împărtășiţi
cu Sfintele Taine și pe cei ce se roagă din inimă
- activitatea mentală a acestora rămâne nedecriptabilă și nemodificabilă. Acesta e unul din
motivele principale pentru care atacul este mai
degrabă împotriva credinţei și Bisericii Ortodoxe, decât împotriva oricărei alte forme de viaţă
spirituală.
2007. În chip ironic, cu finanţări chiar de la corporaţiile farmaceutice, lumea medicală academică publică articole despre efectul cancerigen al
microcipurilor.
2009-2011. Guvernele SUA, Asociaţiile de bioetică și medicină, și Organismele UE publică studii
ample despre efectele dubioase, dacă nu malefice,
ale tehnologiei RFID. În același timp companiile
farmaceutice și cele cibernetice dezvoltă aplicaţii
„atrăgătoare”, disponibile publicului larg (cititoare de creier, cipuri ingerabile, etc.).
2011. Programul australian de „simulare magnetică transcraniană” - amplasarea unui electromagnet pe creștet, deoarece câmpul magnetic se
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difuzează în creier modificând vibraţiile cortexului. Inhibând facultăţile lobilor temporali și frontal, și blocând capacitatea de abstractizare și sinteză se acţionează direct asupra părţilor arhaice ale creierului, anume calităţile sale primare, de intuiţie și percepţie.
2012. Universitatea Keio brevetează un scanner cerebral care în timp
real arată tipul de activitate cognitivă și afectivă a subiectului. Scanarea poate fi făcută și din spaţiu, prin satelit, dar modificarea stărilor
citite nu poate fi făcută decât prin implantarea cu cipul RFID, care
este ţinta tuturor acestor eforturi de un veac.
Ciberneticienii armatelor marilor puteri au impresia că pot transforma fiinţa umană într-un ansamblu de reacţii chimice, electrice,
magnetice, organice, ca pe un ansamblu de informaţii incoerente care
trebuie să fie controlat, într-o viziune care prin control motric și de
gândire, anulează orice libertate individuală sau de grup.
Concluzie

Puterea asupra omului o are numai omul însuși, dacă este stăpân
pe sine, iar aceasta este adevărată și posibilă numai în Iisus Hristos.
Prin Mântuitorul Hristos, Singurul care a biruit lumea și întunericul,
Însuși prin mucenicie Începător al mântuirii noastre, omul are Viaţă și este liber. Nimic nu-L poate scoate pe Dumnezeu din sufletul
omului, decât omul însuși, prin voia cea căzută. Toate răutăţile și vicleniile nu pot nimic asupra unei inimi dăruite lui Hristos, Căruia fie
slava în veci. Amin.
(material realizat de Monahia Teofana)

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

AT I T U D I N I

C

60

Ciberneticienii armatelor
marilor puteri au impresia
că pot transforma fiinţa
umană într-un ansamblu
de reacţii chimice, electrice, magnetice, organice, ca pe un ansamblu de
informaţii incoerente care
trebuie să fie controlat,
într-o viziune care prin
control motric și de gândire, anulează orice libertate
individuală sau de grup.
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Rolul iezuiţilor în Biserica
Greco-Catolică

Iezuiţii aveau menirea de a conduce destinele
Bisericii Greco-Catolice prin controlul ce îl
aveau asupra ierarhilor uniţi

referat

de Ieromonah Eftimie Mitra

Prozelitism iezuit în ţările ortodoxe

După trecerea la reformă a unui
foarte mare număr de catolici,
Biserica Romei se folosește de ordinul călugărilor iezuiţi pentru a
recupera pe orice căi numărul de
credincioși pierduţi prin reformă. Acest ordin călugăresc a fost
înfiinţat în anul 1540 de ofiţerul
spaniol Ignaţiu de Loyola care a contribuit foarte mult la convertirea
unor ortodocși mai ales prin școală și implicaţii diplomatice. Iezuiţii
au lucrat foarte mult la convertirea în masă a ortodocșilor, mai ales
acolo unde situaţia politică și economică îi avantaja.
Pentru început nu s-a recurs la o catolicizare totală a credincioșilor
ci s-a făcut o soluţie de compromis. S-au modificat doar unele părţi
mai nesesizate de către populaţie dar s-a păstrat cultul și ritul ortodox, iar treptat au început să se schimbe dogmele și toate celelalte,
scopul final fiind asimilarea în catolicism.
Prima astfel de „unire” a avut loc la Brest (anul 1596) pe teritoriul
Belarusiei de azi. O parte a ierarhilor și nobililor ucrainieni ortodocși
din regatul polon catolic au acceptat unirea cu Roma doar administrativ fără modificări în dogmă. Această acţiune iezuită a dus la multe
tulburări în zonă, ajungându-se la martirizări și confiscări de biserici.
În același mod, în 1646, iezuiţii au reușit să-i dezbine și pe rutenii
ortodocși din Ucraina subcarpatică. Sub presiunile nobilimii de
atunci s-au rupt o parte din ortodocșii ruteni din acele zone fiind
uniţi cu Biserica Romei.
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Încercări de atragere la „unire” cu Roma papală au avut loc în Serbia,
Bosnia, Herţegovina, Siria, Ierusalim, Egipt. În aceste ţări numărul
de convertiţi este foarte mic, aproape nesesizabil.
Începând de la înfiinţarea uniaţiilor în ţările ortodoxe papalitatea a
avut un control absolut asupra ierarhilor uniţi prin intermediul a cel
puţin câte un călugăr iezuit în preajma fiecărui ierarh. Acesta ocupa,
în multe cazuri, funcţia de consilier al episcopului sau vicar al diecezei respective.

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

AT I T U D I N I

C

62

Iezuitul Baranyi și uniaţia în Ardeal

În cele ce urmează vom menţiona în mod special
acţiunile iezuiţilor și influența acestora asupra
ierarhilor greco-catolici din Ardeal.
După moartea mitropolitului ortodox Teofil al
Ardealului (+1697), scaunul mitropolitan a rămas vacant o perioadă scurtă. Iezuiţii maghiari au
profitat de aceasta, încercând să atragă la „unire cu
Biserica Romei” cât mai mulţi preoţi și credincioși
din cuprinsul mitropoliei căutând să profite de
nemulţumirile românilor împotriva calvinilor
care desfășuraseră o propagandă intensă printre
ortodocși de aproape un veac și jumătate. Pe lângă acestea au încercat să profite și de situaţia grea
a preoţilor români supuși unei întreite opresiuni:
naţională, socială și religioasă.
Iezuitul Paul Ladislau Baranyi a cerut Curţii de
la Viena prin numeroase memorii ca preoţii români ce doresc să treacă la religiile favorizate de
împărat („recepte”) să beneficieze de drepturile
acelei religii în care au trecut. În urma demersurilor lui Paul Baranyi,
împăratul a emis o diplomă în care menţiona cele cerute subliniind în
mod expres că preoţii care vor trece sub ascultarea papei „vor beneficia de toate privilegiile preoţilor catolici” acceptând astfel doar primatul
papal. La cererea cardinalului Leopold Kollonich (arhiepiscop de
Esztergom) împăratul a mai adăugat și cele patru puncte dogmatice:
filioque, azima, purgatoriul și primatul.
Pentru a putea realiza unirea cu Roma, iezuiţii aveau nevoie de un
document semnat de noul mitropolit Atanasie Anghel care (cu sprijinul împăratului) ocupase scaunul lui Teofil. Iezuitul Baranyi a reușit
să facă rost de un astfel de document, emis pe data de 7 octombrie
1698 care era semnat de mitropolitul Atanasie și 38 de protopopi.
Documentele vremii nu arată că la acea dată a existat vreun sinod,
ceea ce presupune că iezuitul a fost pe la fiecare în parte cerându-i să
semneze respectivul document. Ulterior s-a descoperit că documen-

Foto: Petru Maior

în 1646, iezuiţii au reușit
să-i dezbine și pe rutenii
ortodocși din Ucraina subcarpatică. Sub presiunile
nobilimii de atunci s-au
rupt o parte din ortodocșii
ruteni din acele zone fiind
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tul respectiv a fost un fals al lui Paul Baranyi. Despre aceasta vom
face o lucrare separată (a se vedea studiile istoricului Silviu Dragomir despre actul „unirii”). Pe ultima pagină Atanasie a scris cu mâna
lui următorul text: „Și așa ne unim... cum toată legea (dogma, învăţătura
de credinţă –n.n.) noastră, slujba Bisericii, leturghia și posturile și carindariul
nostru să stea pă loc, iară să (dacă –n.n.) n-ar sta pe loc acele, nici aceste peceţi
să n’aibă nici o tărie asupra noastră”. La sfârșit era menţionată dorinţa
mitropolitului de a nu fi scos din scaun până
la moartea sa, iar urmașul său să fie ales de
sobor liber, să fie confirmat de papă și de împărat dar să fie hirotonit de „Patriarhulu de sub
biruinţa Înălţimii Sale” adică de mitropolitul de
la Carloviţ care se afla sub stăpânirea teritorială a împăratului habsburg. Acest document
a stat ascuns în biblioteca Universităţii din
Budapesta (arhiva iezuitului maghiar Gabriel Hevenesi) până în 1879 când a fost descoperit de istoricul unit Nicolae Densușeanu.
Iezuiţii lui Atanasie Anghel

Foto: Ignatius de Loyola

„Și așa ne unim... cum
toată legea (dogma, învăţătura de credinţă –n.n.)
noastră, slujba Bisericii,
leturghia și posturile și
carindariul nostru să stea
pă loc, iară să (dacă –n.n.)
n-ar sta pe loc acele, nici
aceste peceţi să n’aibă nici
o tărie asupra noastră”.

În perioada imediat următoare, mitropolitul
Atanasie ţinea legături strânse cu ierarhii din
Ţara Românească, cu domnitorul Constantin
Brâncoveanu și cu tipograful Antim Ivireanu
(atunci ieromonah). Atanasie și preoţii semnatari ai documentului ţineau linia tradiţiei ortodoxe. Acest lucru
i-a nemulţumit pe iezuiţi astfel încât la începutul anului 1701 a fost
chemat la Viena, însoţit de iezuitul Carol Neurauttet, și pus în faţa
a 22 de acuzaţii care vizau schimbarea sa din scaunul mitropolitan.
Pentru a nu își pierde scaunul, la sfatul iezuitului, Atanasie a acceptat să fie rehirotonit, de către cardinalul Kollonich (însoţit de doi
episcopi catolici maghiari de Gyor și Nytra), pe 24 martie 1701, în
capela „Sfânta Ana” a iezuiţilor din Viena.
Odată cu acceptarea compromisului rudele lui Atanasie din Poiana
și descendenţii lor au fost înnobilate prin decizie de la împărat. De
asemenea au fost înnobilați Ștefan Raţ și Mihai Puiu, epitropii mitropoliei, care au trecut împreună cu Atanasie la „unire”.
La câteva zile după rehirotonirea lui Atanasie, împăratul Leopold I
a emis diploma (documentul) prin care declara în mod oficial înfiinţarea Episcopiei Greco-Catolice de Alba Iulia, în locul mitropoliei
ortodoxe. În funcţia de episcop era numit Atanasie Anghel care avea
să semneze pe loc o declaraţie umilitoare în 16 puncte. Între aceste puncte se specifica subordonarea necondiţionată faţă de papă și
arhiepiscopul de Esztergom, acceptarea unui teolog iezuit care să îi

cenzureze activitatea, rehirotonirea tuturor preoţilor, să rupă orice legătură cu mitropolitul de
la București și cu principatele românești, în mod
special cu Ţara Românească și cu Constantin
Brâncoveanu etc.
După ce s-a întors de la Viena a fost reinstalat în
catedrala ctitorită de Mihai Viteazul la Alba Iulia, dar de data asta ca episcop unit. Trădarea lui
Atanasie Anghel a dus la multă tulburare în popor, marea majoritate a preoţilor au refuzat rehirotonirea și nu l-au recunoscut de ierarh al lor, iar
episcopii existenţi atunci în Ardeal nu i-au urmat
(dintre aceștia cea mai mare împotrivire a avut-o
episcopul Iosif Stoica din Maramureș). Ulterior
episcopiile ortodoxe din Ardeal s-au desfiinţat,
iar românii aveau sprijin de peste Carpați și de la
episcopiile sârbești. Foarte puţini au fost cei care
i-au urmat lui Atanasie. Sprijinul oferit din Ţara
Românească a încetat iar noul Atanasie a fost
silit să accepte supravegherea teologilor iezuiţi:
Carol Neurauttet, Paul Baranyi, Ioan Prenthaler
și Francisc Szunyog.
Istoricul Nicolae Iorga caracterizează gestul lui
Atanasie ca fiind „cel mai înjositor act public făcut de
un vlădică românesc”.
Datorită revoltelor protestante, Atanasie își
mută sediul de la Alba Iulia rămânând sub controlul total al iezuiţilor. Mustrat de conștiinţă, în
1711, a încercat revenirea la ortodoxie împreună
cu protopopii săi dar iezuiţii de lângă el au reacţionat prompt și Atanasie a cedat ameninţărilor
autorităţilor de atunci și temerii că își va pierde
scaunul. A murit doi ani mai târziu și la înmormântarea sa au ţinut cuvânt doar doi iezuiţi, unul
în latină și altul în maghiară.
Nici urmașul său, Inochentie Micu, n-a avut o
soartă mai bună. Iezuiţii au supravegheat și controlat toate activităţile ierarhilor greco-catolici,
începând cu primul: Atanasie Anghel.
În cele ce urmează vom prezenta câteva mărturii
ale timpului venite tocmai din rândul greco-catolicilor. Din cele exprimate mai jos se observă
nemulţumirea față de controlul și atitudinea iezuiţilor, faţă de înaltele feţe bisericești unite:
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Într-un memoriu din 14 septembrie 1741, episcopul unit de Făgăraș, Inochentie Micu Klein
se plânge că: „Teologii iezuiţi nu apără clerul de maltratările ce i le fac conaţionalii lor eretici (protestanţi
maghiari –n.n.) și în loc să-i lumineze pe aceștia și să-i
aducă la calea adevărului, umblă să convertească, sau
mai bine zicând să înstrăineze pe români de la adevăr.
Ei nu sunt conduși de zel apostolic, căci atunci ar avea
câmp destul de larg în sânul naţiunii maghiare, ci de
pofta de a rupe și micșora fundaţiunea destul de mică a
episcopului unit. Ei s-ar putea mulţumi cu colegiul lor
din Cluj și cu reședinţele lor bogate din Sibiu, Alba Iulia, Brașov și Odorhei, de unde pot trimite propagatori
ai credinţei catolice câţi le place. Dar nu au acest gând,
ci caută odihnă în loc de muncă, nu vreau să se facă
apostoli, ci să poruncească episcopului și clerului și să-și
împroprieze o parte din cei 3000 de florini destinată
pentru episcop, fără a lua în socotinţă că clerul unit nu
are nici cu ce să hrăni și îmbrăca. Din contră, ei vreau să
aducă și pe episcop la această soartă tristă și în faptă lau și adus, căci episcopul nu are pentru sine quartir (locuinţă –n.n.) corespunzător, trebuie să se îngrijească de
quartir pentru teolog și să-i procure legume, fân, ovăz și
altele trebuincioase pentru casa și caii lui și prin aceasta
să se facă provisorul teologului. Iată unde a ajuns demnitatea episcopească! Iată soarta noastră miserabilă
nemaipomenită poate nicăieri în Europa”.
Samuil Micu:

„În anul acesta 1701, alt diplomat (altă diplomă –n.n.)
s-au ivit cu numele împăratului Leopold, al cărui original fiindcă nu s-au aflat, dup-aceie despre dânsul îndoială au fost: se zice că iezuiţii l-au făcut pentru teologul
carele dintre iezuviţi era lângă vlădicul românesc, ca
prin diplomatul acesta, mai tare să-l întărească lângă
vlădici. Și dintru aceasta vlădicii românești, baronul
Inochentie Clain și Petru Pavel Aron lepăda diplomatul acesta și nu voia a-l cunoaște a fi ieșit de la împăratul
Leopold; pentru că în donaţia sa, carea au dat vlădicului Atanasie, întraceia zi și întracela an în care s-au dat
  Reprodus după traducerea lui Augustin Bunea, „Episcopul Inocenţiu Klein”, Blaj, 1900, p. 149-150, apud. Mircea Păcurariu, „Uniaţia în Transilvania în trecut și astăzi”, Oradea, 2006.

Datorită revoltelor protestante, Atanasie își mută
sediul de la Alba Iulia
rămânând sub controlul
total al iezuiţilor. Mustrat
de conștiinţă, în 1711,
a încercat revenirea la
ortodoxie împreună cu
protopopii săi dar iezuiţii
de lângă el au reacţionat
prompt și Atanasie a cedat
ameninţărilor autorităţilor de atunci și temerii că
își va pierde scaunul.

și diplomatul ce se numește al doilea leopoldin, pre Atanasie I îl laudă că au fost
învăţat și procopsit, iară într-al doilea leopoldin se zice că Atanasie I pentru
că este neînvăţat și neprocopsit, carele nu știe canoanele, pentru aceia trebuie
să aibă lângă sine un pater iezuvit, theolog de legea lătinăcească, carele să
fie causarum auditor generalis, adecă judecătoriu mai mare în lucrurile și
pricelele bisericești.
Tot pe acea vreme s-au ivit subt numele lui Colonici, arhiepiscopul de la Strigon
(Estergom –n.n.) instrucţie cu carea se da învăţătură teologului și se spunea ce
dregătorie are. După această instrucţie, vlădicul numai numele îl avea, iară
dregătoria episcopească o purta teologul întru atâta cât vlădicul se putea
zice că e vicarul teologului. Altă instrucţie era carea se zicea că de la Roma
au venit, carea de tot strângea puterea și avtoritatea vlădicului și pe iezuvitul
teolog îl punea cap mai mare și vlădicului și clerului, că vlădicului, cum rânduia aceia, nici a-i face visitaţie, nici a hirotoni, nici a pedepsi pe cei răi, nici vro
judecată a face, nici vro rânduială în cler a face, nici slujitori a-și băga sau a-i
lăsa și muta îi era slobod fără de voia teologului, încă nici cărţi a scrie și a le
trimite mai nainte de a le arăta teologului și nici un săbor sau sfat a face, întru
care să nu fie îndreptătoriu theologul și altele mai multe” .
Petru Maior:

„Și acuma se află unii prin părţile noastre carii învăţând la Roma theologia socotesc că numai acelea sunt adevărate carea le-au auzit la Roma și doar sângele
și l-ar vărsa pentru monarchia papei. O! de-ar apăra Dumnezeu neamul
românesc de acest feal de oameni învăţaţi și theologi! carii numai cu atenţia,
cu tiful și cu vălfa ce au în haine și în locul lăcașului său vrau să învingă pe toţi;
de spun ceva de la Roma, să taci, să înlemnești, să caști gura. De arăţi din
Sfinţii Părinţi, din soboare și din istoria cea veche a Besearicii asupra poveștilor
lor, îndată ești schismatic și mai rău decât ereticii. Trebuie înaintea acestora
toţi să plece capetele, să-i chemi rabi, domnule, măria ta și alte titluri ce se
împotrivesc cinului călugăresc. Și în acestea lucrând, li se pare că atunci ţân
mai tare canoanele bisericești și aduc slujbă lui Dumnezeu. O vremi, o obiceiuri!” (reprodus din „Procanonul” lui Petru Maior, ed. II, Sibiu, 1948,
p.68-69, apud. Mircea Păcurariu, op. cit.).
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menea criminale apucături, cercaţi a rupe de tot o parte
însemnată a românilor din corpul cel mai mare al naţiei,
auziţi pe profesorul Șincai și până e timp, convertiţi-vă!”.
Sub controlul iezuiţilor mai erau tipografiile și școlile unite din Ardeal. Din acest motiv
marii corifei ai Școlii Ardelene: Samuil Micu,
Petru Maior, Gheorghe Șincai și alţii au avut
dese conflicte cu ierarhia unită și cu teologii
iezuiţi atunci când vedeau că se impun norme străine de simţirea și gândirea românească.
Cele prezentate mai sus arată felul în care iezuitismul a dezbinat neamul nostru. Prozelitismul
iezuit unit cu interesele austro-ungare în Ardeal au dus la frământări și răni interioare în sânul
poporului nostru. Mulţi papi au fost propulsați
din rândurile iezuiților. Aceștia, prin „blândețe” și
„smerenie” exterioară au înșelat popoare întregi
căci în spatele acestor „virtuţi” se ascunde viclenia diavolului care dorește extindere și stăpânire.
Dacă actualul episcop Francisc al Romei va face
excepţie de la „regulile” iezuite cunoscute de-a
lungul istoriei, rămâne de văzut... (va urma).
BIBLIOGRAFIE:
Dragomir Silviu, „Românii din Transilvania și unirea cu Bi-

„...Șincai, ca și Clain episcopul, Clain călugărul, Petru Maior și toţi blăjenii luminaţi din secolul al XVIII-lea, cunoșteau tot răul fatal produs prin unire...
Voi, iezuiţi români de la Oradea Mare, de la Gherla... și aiurea, voi cari în
aceste zile ale luminei și ale libertăţii cutezaţi a îndemna pe români să meargă
la sinodul catolicilor din Pesta, voi, cari mergeţi cu cutezanţa până a da românilor uniţi numele urât și străin de catolici... Voi, cari prin aceste și altele ase  Reprodus după Gheorghe Șincai, „Opere III. Hronica românilor”, tom. III, București 1969, p.
262-263, apud. Mircea Păcurariu op. cit.
  Reprodus din Al. Papiu-Ilarian, „Viaţa și operele lui Gheorghe Șincai”, București, 1870, p.3234, apud. Mircea Păcurariu, op. cit.

Foto: Inocenţiu Micu Klein

serica Romei”, ed. IBMBOR, București, 1963;
Iorga Nicolae, „Istoria Bisericii Române”, vol. 2, București,
1930;
Nedei Grigore, „Imperialismul catolic, o nouă ofensivă antiromânească”, ed. Clio, București, 1993;
Păcurariu Mircea, „Uniaţia în Transilvania în trecut și astăzi”, ed. Episcop Nicolae Popovici, Oradea, 2006;
Stăniloae Dumitru, „Uniatismul în Transilvania, încercare
de dezmembrare a poporului român”, București, 1973.

Alexandru Papiu-Ilarian:
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Sub controlul iezuiţilor mai erau tipografiile și școlile unite din Ardeal. Din acest
motiv marii corifei ai Școlii Ardelene: Samuil Micu, Petru Maior, Gheorghe Șincai
și alţii au avut dese conflicte cu ierarhia
unită și cu teologii iezuiţi atunci când vedeau că se impun norme străine de simţirea
și gândirea românească.
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MIHAI VITEAZUL, APĂRĂTOR AL
CREȘTINĂTĂŢII
de Dr. Marin Alexandru Cristian,
Profesor de istorie

istorie

„Mă îngrozeam a muia în sânge de creștin o sabie ce băuse până acum atâta sânge de păgâni!”
Apărător al Moldovei și
credinţei Bisericii Moldovei

Fiind creștin și iubitor de oameni
și de Dumnezeu, Mihai Vodă a vegheat cu sfinţenie asupra Bisericii
căreia i-a acordat, tot timpul vieţii,
o atenţie deosebită. Pentru faptul
că Mitropolitul Moldovei, Gheorghe, l-a însoţit pe fratele său Ieremia
Movilă în bejenie, Mihai Viteazul a
trimis pe protopopul Teodor să-l
roage să se întoarcă, împreună cu
episcopii care-l însoţeau, la conducerea bisericilor din Moldova și să nu mai rătăcească prin locuri străine. Așteptând în zadar revenirea acestuia în scaunele mitropoliei și
episcopiilor, Mihai a orânduit un sinod pentru caterisirea celor care au
dat bir cu fugiţii și hirotonisirea altor arhierei. Printre participanţii la
Sfântul Sinod de la Suceava amintim: Preafericitul Episcop al Primei,
Justinian al Ohridei, Bulgariei și al Serbiei, Preasfinţii și Preacinstiţii
Mitropoliţi și Episcopi Gherman de Chesarea lui Filip din Palestina,
Dionisie Rolly, Mitropolit de Târnovo Theofanes, Mitropolit de Vodena, Nicanor, fost Mitropolit al Moldovei, Petroniu, fost Episcop de
Munkacs, Efrem, Epsicop al Habrului.
În scrisoarea sobornicească din 02 iunie 1600, adresată de Sfântul Sinod din Suceava se arată că Ieremia Movilă a fost „îmboldit de
  În același timp cu mitropolitul Gheorghe Movilă au pribegit și episcopii Agathon al Romanului, Theodosie al Rădăuţilor și Ioan al Hușilor. (Mihai Viteazul în conștiinţa europeană, vol
I, p. 499).
  Ibidem, p. 500.
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pizmă și sfat viclean împotriva multcredinciosului Mihai Voievod”.
Domnul Moldovei, cu încuviinţarea mitropolitului Gheorghe și a
episcopilor Agathon al Romanului, Theodosie al Rădăuţilor și Ioan
al Hușilor au statornicit, prin jurământ, gândul „ca să-l alunge și
să-l distrugă cu desăvârșire prin război pe multcredinciosul Mihai
Voievod, tronul acestuia și ţara se pregătea să ia provincia acestuia
<Valahia> și să o dea fratelui său, Simion”. Cugetând în potrivire
cu rânduiala sobornicească, preacinstiţii arhierarhi întruniţi la Suceava, „că nu este bine să rămână
bisericile fără arhierei și turma
lui Hristos nepăstorită” au înălţat
în scaunul Mitropoliei Moldovei
pe Dionisie Rally. Preasfinţitul
mitropolit Dionisie a hirotonisit, în grabă, alţi episcopi în locul
celor care au pribegit: Anastasie
în episcopia Rădăuţi și Filotei în
episcopia Roman. Aceștia au jurat credinţă și s-au închinat mult
credinciosului Mihai Voievod și
fiului acestuia, Nicolae Pătrașcu.
Într-o scrisoare adresată la 17 iunie 1600 din Iași, comisarilor imperiali David Ungnad și Mihail
Szekely, aflaţi la Cluj, Mihai Vodă a expus motivele cuceririi Moldovei:
„Căci (așa afirmăm cu certitudine) nu pofta de a stăpâni sau lăcomia de glorie
ne-a împins la aceasta ci pentru că am aflat în mod sigur, că Ieremia, împreună cu <Sigismund> Bathory, dușman făţiș al întregii creștinătăţi, nutresc
planuri ca, printr-un atac neașteptat să ne invadeze Transilvania”.
De altfel, Mihai Viteazul era convins că dacă „trebuie să ne ocupăm de
purtarea luptei contra turcului, este nevoie ori să punem stăpânire pe Moldova,
ori să renunţăm la Transilvania”. Intrigat că a fost acuzat de neloialitate faţă de Rudolf al II-lea, Mihai Voievod continua: „Ne întrebăm
mereu cum pot zvonurile unor nelegiuiţi să stârnească bănuială la Maiestatea
imperială, asupra celei mai neștirbite credinţe și statornicii a noastră, pentru
că totuși, devotamentul sincer faţă de creștinătate nu ar putea nicicând lăsa de
dorit la noi, căci planurile și acţiunile noastre nu privesc nimic altceva decât
numai salvarea creștinătăţii”.
Trădat de către „creștinătatea” apuseană
 
 
 
 
 

Ibidem, p. 499.
Ibidem, p. 500.
Ibidem, p. 506, s.n
Ibidem, p. 507, s.n.
Ibidem, s.n.
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Mihai Viteazul era convins că dacă „trebuie să ne
ocupăm de purtarea luptei
contra turcului, este nevoie
ori să punem stăpânire pe
Moldova, ori să renunţăm
la Transilvania”

La 21 iulie 1600, Mihai Vodă s-a
întâlnit cu cel mai de seamă diplomat imperial, Bartolomeo Pezzen
la Alba Iulia. Urmau să „tocmească” Ardealul și planul de luptă împotriva turcilor pentru apărarea
creștinătăţii. Diplomatul împăratului creștin i-a spus voievodului
că Rudolf al II-lea dorește să-l
numească pe generalul Gheorghe
Basta guvernator al Ardealului.
Mihai Vodă s-a opus cu multă hotărâre. S-a încheiat un tratat după
voinţa principelui Pezzen, prefăcându-se că este convins de discuţiile purtate, era convins că Mihai
Vodă trebuie scos din Ardeal cu
forţa armată. Totodată diplomaţia
curţii de la Viena a lucrat în vara
anului 1600 pentru înlăturarea
valahului, după cum o vor demonstra desfășurarea evenimentelor.
Nemeșii ardeleni s-au răzvrătit
în frunte cu Ștefan Csaki, împotriva lui Mihai Vodă. Armatei
răzvrătiţilor i s-a alăturat oastea
imperială din Ungaria Superioară
condusă de Gheorghe Basta, care
trebuia să-l ajute pe Mihai Viteazul în atacul plănuit asupra pașei
de Timișoara. În memoriul către
Rudolf al II-lea din 1601, Mihai
Vodă relata: „Văzând oastea de călăreţi <imperiali> uniţi cu viclenii transilvăneni am rămas uimit și cu
toate că treaba ajunsese la bătaie, nu am putut să nu întreb de unde se
trage aceasta să se verse sânge creștinesc”10.
După cum se cunoaște, armata lui Mihai Vodă a fost înfrântă la Mirăslău în ziua de duminică, 18 septembrie 1600. Eșecul acestei bătălii Mihai îl explică astfel: „Dar eu creștin fiind și neînvăţat a mă bate
împotriva creștinilor, deși eram împins de nevoie, nu m-am luptat după
cum eram deprins, ca împotriva dușmanului firesc, înflăcărând pe ai mei
  Un aviz anunţa la 26 iulie 1600 la Viena că Pezzen Ungnad sunt „mulţumiţi de felul cum și-au
isprăvit tratativele cu Mihai Vodă” (Andrei Veress, op. cit., vol. VI, p. 156)
  Marin Alexandru Cristian, op. cit, p. 247.
10 Mihai Viteazul în conștiinţa europeană, vol I, p. 620.
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cu cuvântul și cu pilda mea, înfruntând eu însumi cea
dintâi lovitură a dușmanului ci, văzând înaintea mea
oastea creștină, cuprins de milă, pentru a vărsa sânge
nevinovat din cauza nestatorniciei unor necredincioși
nu am sprijinit, după obiceiul meu, cel dintâi atac, ci mam retras înapoi nu pentru că aș fi pierdut încrederea,
ci pentru că mă îngrozeam a muia în sânge de creștin
o sabie ce băuse până acum atâta sânge de păgâni!
Și astfel oștenii mei, deprinși a mă vedea totdeauna în
fruntea lor, de astă dată nevăzându-mă în faţă au devenit neîncrezători și au părăsit în grabă lupta ...”11.
După înfrângerea armatei sale la Mirăslău, Mihai
este somat și obligat de Gheorghe Basta și Ștefan
Csaki să părăsească Ardealul. Între Sibiu și Făgăraș
s-a întâlnit cu oștile din Valahia și Moldova. Voievodul îi scria la 24 ianuarie 1601 lui Rudol al IIlea: „Mișcaţi de nenorocirea mea, toţi au fost de părere, să
ne batem din nou cu transilvănenii ... Abia după multe
îndemnuri și explicaţii i-am mai domolit, căci începuseră
să mă înfrunte, și i-am făcut să lase gândul de a vărsa sânge de creștin cu arme ale creștinilor ...”12.
„Chiar dacă ar fi să-mi pierd totul, nu
vreau să-mi pierd sufletul prin trădarea creștinătăţii”

Deși Mihai se afla într-o situaţie critică și durerea lăuntrică îi chinuia sufletul cu necruţătoare
răni, a avut totuși puterea să-și menţină credinţa
statornică în Dumnezeu și Creștinătate. La 27
septembrie 1600 îl înștiinţa pe generalul Gheorghe Basta: „turcii sunt la Rusciuk și vor să întărească
Giurgiul, fapt despre care eu am primit ieri scrisoare,
în sensul că ei vor vrea ajutorul meu; dar eu nu am
nevoie de ei, nu mă potrivesc cu ei. Chiar dacă ar fi
să-mi pierd totul nu vreau să-mi pierd sufletul prin
trădarea creștinătăţii”13.
11 Ibidem, p. 621, 622, s.n.
12 Ibidem, p. 622, s.n.
13 Turcii i-au oferit lui Mihai Vodă, în mai multe rânduri, ademenitoare chezășii de pace, onoruri și funcţii. Într-o scrisoare adresată
la 12 ianuarie 1601 lui Rudolf al II-lea, Voievodul valah amintește:
„am fost lipsit de toate marile mele averi și am fost izgonit dintr-o ţară
nu prea mică, ţară în care aș putea cârmui și acum dacă aș fi înclinat
mai mult înspre partea turcilor decât a creștinilor. Dar a fost atât de
departe de mine <gândul> ca eu să trec de partea vrăjmașului”. În
continuare mai arată că „din pricina acestei credinţe a mea faţă de majestatea voastră și a râvnei faţă de creștini să nu am nici atât pământ cât
să pun un picior” (Ibidem, p. 409).
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La 7 octombrie 1600 armata voievodului Mihai
a trecut munţii pe valea Buzăului, în Valahia.
Ura dușmanilor se revărsa ca grindina asupra lui
Mihai Vodă. S-a văzut atacat de poloni, tătari,
cazaci, moldoveni, turci și unguri. Emoționantă
este hotărârea lui Mihai, luată între două bătălii, după cum însuși arată: „când am fost domnia
mea cu oștile la gura Teleajenului să fac luptă
cu leșii și moldovenii și tătari și turci, domnia
mea am dat și am miluit pe Antonie Grama” cu
mai multe sate din judeţul Vlașca14. Voievodul
explică motivul daniei: „când am intrat și am
luat domnia mea Ţara Ardealului, domnia mea
m-am mâniat pe Antonie Grama cu multă urgie
pentru o pâră ce au pârât guri, limbi mincinoase
către domnia mea și am închis domnia mea pe
Antonie în turnul cetăţii Brașovului și am prădat
domnia mea, de i-am luat toată marfa lui ... de
l-am adus la sărăcie”. Ulterior Mihai Vodă a aflat
că Antonie Grama este nevinovat și a dorit să-l
despăgubească „ca să nu am domnia mea blestem,
nici fiul domniei mele, Io Nicolae Voeivod”15.
După ce oștile valahe au fost înfrânte la Bucov,
20 octombrie 1600 și Curtea de Argeș, 25 noiembrie 1600, Mihai Vodă a trecut Oltul și a poposit la mănăstirea Bistriţa. Văzând sfânta Mânăstire strâmtorată din cauza împuţinării „strângerii de bani” cu toate că era atunci „la ieșirea lui
din ţară” a hotărât să cumpere moșia Costești16,
„din puţinii bani pe care-i avea domnia lui” și a
dăruit-o mănăstirii pentru „veșnică pomenire”17.
Scos afară din domnie și din ţară, Mihai Viteazul
a purces pe drumul către Viena unde a ajuns la
12 ianuarie 1601. Aici voia să-i facă împăratului
Rudolf al II-lea cunoscut, după cum se exprimă
în memoriul adresat la 17 ianuarie 1601: „slujbele, pagubele și nenorocirile suferite, și chiar
credinţa, în virtutea căreia am acceptat jocul
14 D.R.H., B, Ţara Românească, vol XI, p. 569.
15 Ibidem.
16 Ibidem, 583, Moșia Costești a fost cumpărată din banii voievodului și din lefurile ostașilor care au consimţit cu preţul de 42.000
de aspri.
17 Ibidem.

întâmplării”18. Evenimentele politice care s-au desfășurat la sfârșitul
lunii ianuarie și începutul lunii februarie 1601, în Ardeal19, arestarea
generalului Basta și revenirea lui Sigismund Bathory în scaunul crăiei de la Alba Iulia, l-au determinat pe împărat să accepte negocierile
cu Mihai Vodă. Acesta i-a propus un plan folositor pentru Casa de
Austria și „pentru întreaga lume creștină”20. Rudolf al II-lea a fost de
acord cu propunerile Valahului de a recuceri Ardealul21 și de a continua lupta antiotomană.
După victoria de la Guruslău, 03 august 1601, Mihai Vodă dorea să continue
lupta împotriva dușmanului adevărat al
creștinătăţii. Se cunoaște că Mihai Viteazul
a depus „aprige osteneli pentru a păstra neștirbită
credinţa în Dumnezeu” din care cauză „dintotdeauna a fost dușman de moarte al Porţii”22.
Era conștient de faptul că înfrângându-i pe
turci asigura pacea și siguranţa veșnică a
creștinătăţii. Victoriile obţinute împotriva
otomanilor i-au înfricoșat pe aceștia care
erau convinși și spuneau că „Dumnezeu luptă
alături de el și atât de mult cred acest lucru, încât
cedează totul în favoarea lui ...”23.
La 5 august 1601 Mihai Viteazul l-a rugat, printr-o Într-un firman din mai 1598 Sultanul Mehscrisoare expediată de la Zalău, pe nunţiul papal med al III-lea i se adresa astfel: „Pildă prinde la Praga, Filippo Spinelli, să intervină pe lângă tre emirii neamului lui Messia, reazem al mărisuveranul Pontif să-l ajute cu oaste și bani „voind a milor din seminţia Nazarineanului, Voievodul
sluji mai departe cauza creștină” Ţării Românești, Mihai Voievod”24. Turcii îl
apreciau, îi acordau „multă stimă și atât de
mult se tem de el încât nu știu cum să găsească modul în care l-ar
putea preţui”25. Sultanul l-a asigurat în mai multe rânduri că îi „vor fi
îndeplinite toate dorinţele”26. Mehmed al III-lea îi mai făcea cunoscut
lui Mihai Vodă: „că vei fi onorat și protejat prin felurite favoruri ale
înaltei mele bunăvoinţe suverane”. De asemenea, marele padișah i-a
18 Mihai Viteazul în conștiinţa europeană, vol I, p. 624.
19 Pornind vestea că soţia și fiul său Nicolae, aflași ostatici în Ardeal „sunt trataţi și suferă cele
mai mari lipsuri” Mihai Vodă „a plâns ca un copil” și a spus: „Deși n-am fost vrednic de aceasta,
sunt nevoit a le răbda cu inimă tare, spre binele creștinătăţii, pentru care sufăr orice, încredinţândui lui Dumnezeu răzbunarea cauzei mele” (Ibidem, p. 622).
20 Ibidem, p. 624.
21 Nunţiul apostolic Filippo Spinelli îl informa pe cardinalul Cinzio Aldobradini, la 9 martie
1601, că generalul Gheorghe Basta „nu contenește să ceară venirea lui <a valahului> grabnică pentru a ataca Ardealul. (Ibidem, vol V, p. 423).
22 Ibidem, vol IV, p. 203. Polcovnicul cazac Walentin Walowski menţiona că „Mihai Viteazul
așteaptă cu multă bucurie oștile turcești, voind să se măsoare cu ele ...” (Ibidem, vol I, p. 329) s.n.
23 Ibidem, p. 555, s.n.
24 Ibidem, p. 183, s.n.
25 Ibidem, p. 185.
26 Ibidem, p. 184.
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promis lui Mihai Viteazul, în schimbul loialităţii și în Cetatea Sfântă în care Mântuitorul a îndurat
faţă de otomani, că îi va da „pe vecie ţările Transil- grele patimi ale morţii pentru păcatele noastre”30. În
vania, Valahia și Moldova”, trupe și bani, funcţia încheierea scrisorii Voievodul menţiona: „vin a vă
de mare comandant în armata sa din Ungaria și ruga să binevoiţi a mă învrednici cu orice sprijin, ca să
pașă al Timișoarei”, etc27. Toate aceste „chezășii pot pe această cale să înaintez acest război împotriva
ademenitoare” nu l-au determinat pe Mihai Vodă vrăjmașului comun și crâncen al numelui de creștin”31.
să se alieze cu otomanii. Din contră, a căutat să La 5 august 1601 Mihai Viteazul l-a rugat, printr-o scrisoare expediată de la Zalău, pe nunţiul
papal de la Praga, Filippo Spinelli, să intervină
pe lângă suveranul Pontif să-l ajute cu oaste și
bani „voind a sluji mai departe cauza creștină”32.
După victoria de la Guruslău Mihai Vodă a poposit la Cluj, la 10 august 1601, unde a organizat
o ceremonie în piaţa de lângă turnul croitorilor unde a avut loc supliciul lui Baba Novac și
a preotului Sachiu33. Ceea ce este important la
această ceremonie, închinată lui Baba Novac și
a preotului Sachiu, sfetnicul și duhovnicul lui
Baba Novac, este faptul că Mihai nu uitase ceea
ce a reprezentat pentru el Baba Novac și haiducii conduși de acesta, în toată perioada în care
au fost lângă Mihai. Cu toate că Baba Novac și
Foto: mormântul lui Mihai Viteazul
haiducii săi, la un moment dat, îl vor părăsi pe
păstreze și să întărească măreţia, credibilitatea, Mihai, datorită faptului că Mihai nu mai avea
reputaţia, autoritatea și faima creștinătăţii. Voie- bani să-i plătească, mai ales după înfrângerea de
vodul celor trei ţări dacice avea sădită în inimă la Mirăslău, aceștia cerând să lupte sub steagurile
sămânţa credinţei Bisericii Ortodoxe dreptmări- împăratului Rudolf al II-lea, Mihai Viteazul nu
toare, pe care a slujit-o cu neștirbită cinste, ero- a uitat serviciile pe care Baba Novac le-a adus lui
ism și devotament până la finalul tragic al vieţii și celor trei ţări ale sale și, în memoria lui Baba
sale. A rămas hotărât și ferm slujitor, toată viaţa, Novac și a duhovnicului acestuia, preotul Sachiu,
organizează această procesiune în Cluj, în prima
cu sinceritate, întregii creștinătăţi28.
jumătate a lunii august34, prin aceasta dând dovadă de o mare recunoștinţă faţă de devotamentul și
O moarte nedemnă pentru un căpitan
memoria celor doi și, în același timp, dând dovadă
atât de valoros
de o atitudine profund creștină.
„Ce puteam face mai mult pentru creștinătate?”
La 31 martie 1601 Mihai Viteazul îi făcea cunos- În după amiaza zilei de joi, 16 august 1601, și-a
cut regelui Spaniei, Filip al II-lea, următoarele: așezat tabăra pe Câmpia Turzii. Dorind să adu„nădăjduim cu ajutorul lui Dumnezeu cel necuprins că mulţumiri proniei cerești pentru izbânda de la
... să văd gloriosul stindard al Sfintei Cruci chiar sub Guruslău, Mihai a cerut ostașilor săi să cânte „Pre
zidurile și turnurile cetăţii Constantinopole29 ba încă
27 Ibidem, p. 97.a
28 Ibidem, p. 578.
29 Ideea atacului capitalei otomane de către Mihai Vodă era cunoscută la Madrid, Praga, Viena, Roma, Constantinopol. (Ibidem, p. 520,
542, 557; vol IV, p. 268, 312; vol V, p. 252).

30
31
32
33
34

Ibidem, vol I, p. 649, s.n.
Ibidem, p. 650, s.n.
Andrei Veress, op. cit., p. 412, s.n.
Marin Alexandru Cristian, op. cit., p. 228.
Ibidem, p. 262, 277, 278, 288.

De asemenea, marele
padișah i-a promis lui
Mihai Viteazul, în schimbul loialităţii faţă de
otomani, că îi va da „pe
vecie ţările Transilvania,
Valahia și Moldova”, trupe
și bani, funcţia de mare
comandant în armata sa
din Ungaria și pașă al
Timișoarei”, etc. Toate
aceste „chezășii ademenitoare” nu l-au determinat
pe Mihai Vodă să se alieze
cu otomanii.

Tine, Doamne, Te Lăudăm”35.
În dimineaţa zilei de duminică,
19 august 1601, Mihai a fost ucis
mișelește de nelegiuitul Gheorghe Basta din porunca împăratului creștin36. „O moarte nedemnă
pentru un căpitan atât de valoros
... de care sultanul se temea mai mult
decât tot restul comandanţilor împăratului Rudolf al II-lea”37.
Printre meritele de seamă ale lui
Mihai Viteazul amintim: unirea
ţărilor dacice, Sfânta Treime a
Neamului Românesc, din dorinţa de a face front comun pentru
apărarea creștinătăţii și „nu din
pofta de a stăpâni sau lăcomia
de glorie”; ctitorirea unor mănăstiri: Mihai Vodă din București,
Clocociov, bisericile de la Alba Iulia, Ocna Mureșului, Râmeţ, Târgu
Mureș38; interesul pentru creștinii ortodocși din Polonia; organizarea
mănăstirilor și bisericilor din Valahia, Ardeal și Moldova; daniile făcute mai multor biserici și mănăstiri din cele trei Valahii39, de la Muntele
Athos40, Patriarhia din Ierusalim și mănăstirea de pe Muntele Sinai41.
Mihai Vodă, „îndemnat de o râvnă lăuntrică” să facă „fapte care să
se înalţe întru lauda lui Dumnezeu, în slujba creștinătăţii”42, a luptat cu multă abnegaţie împotriva turcilor, care tremurau de frică de
zăngănitul armelor oștilor lui. S-a îndeletnicit cu apărarea credinţei
35 Mihai Viteazul în conștiinţa europeană, vol II, p. 387, s.n.
36 „Și așe s’au plătit lui Mihai Vodă slujbele ce-au făcut Nemţilor” (Miron Costin, op. cit., p. 25),
s.n. În dimineaţa zilei de duminică 9/19 august 1601 au venit, din ordinul lui Gheorghe Basta, în
tabăra lui Mihai, doi căpitani: germanul Johann Heinrich Petz și Valonul Jaques de Beaury. Aceștia
au fost însoţiţi de 200 de suliţași germani și 200 de valoni călări și pedeștri. Voievodul i-a primit
cu onoare în cortul său unde discuta cu Ludovic Rakoczi comandantul pedestrașilor unguri. În
timp ce a fost ameninţat de căpitanul german că este arestat din porunca împăratului Rudolf al
II-lea, voievodul s-a întors încercând să scoată sabia din teacă. Atunci căpitanul valon l-a străpuns
cu o halebardă din spate de i-a ieșit vârful de o palmă în partea cealaltă a corpului. Mihai a căzut și
când încă nu-și dădu-se sfârșitul, căpitanul neamţ i-a luat sabia și i-a retezat capul. Pentru a duce
sadismul și ura împotriva lui Mihai până la capăt, ostașii nemţi și valoni au așezat capul voievodului
pe un hoit de cal pe care l-au tras în faţa cortului. De pe trup i s-au tăiat „fâșii” de piele, drept amintire, suvenir, iar apoi, către seară, l-au dat unor sârbi, conduși de Ioan Schneckenhaus, să-l îngroape.
„Letopiseţul brâncovenesc” menţionează că „Mihai voievod a fost ucis de către un serdar <conducător
de oști, căpitan> neamţ”. (Vezi Marin Alexandru Cristian, op. cit., p. 291-293; Gh. Șincai, Hronica
Românilor, tom. II, Ed. Pentru literatură, Buc., 1969, p. 380, 381; Damaschin Mioc, „Letopiseţul
Brâncovenesc”, în Mihai Viteazul, Culegere de Studii, Ed. Acad., Buc., 1975, p. 233).
37 Mihai Viteazul în conștiinţa europeană, vol II, p. 186, s.n.
38 Niculae I. Șerbănescu, op. cit., p. 183-202.
39 Ibidem, p. 203-232.
40 Mihai Vodă a făcut danii mănăstirilor Simon Petra, Cutlumuș, Xeropotam. (Ibidem, p. 233,
234).
41 Ibidem, p. 235, s.n.
42 Mihai Viteazul în conștiinţa europeană, vol I, p. 635.
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strămoșești fiind împodobit cu numeroase victorii. Străduinţa lui
Mihai Viteazul împotriva otomanilor este considerată cel mai strălucit episod european al luptei pentru apărarea creștinătăţii. Voievodul valah este singurul principe creștin care nu a luptat pentru slavă
sau strălucire dinastică ci pentru gloria Creștinătăţii care trebuia să-i
„aducă un nume veșnic după moarte”43. Aceasta deoarece Mihai Viteazul a contribuit în mod deosebit să abată barbaria turcească din
celelalte părţi ale Europei. „Acuma, oricine va putea cunoaște – îi comunica Mihai Viteazul ducelui de Toscana – câtă pagubă am făcut dușmanului
și câtă slujbă creștinătăţii înfrângând atâta ţară de la hotarele Transilvaniei
până unde se varsă Dunărea în Marea cea Mare, ostenindu-mă, zi și noapte,
fără să fi avut pace sau odihnă, nici în vreme de vară, nici de iarnă, necruţând nici cheltuială, nici altele, nici primejdie de orice fel”44.
Cu alt prilej Mihai Voievod se întreba nedumerit: „Ce puteam face
mai mult pentru creștinătate?”45.

43 Ibidem.
44 Ibidem, p. 640, s.n. Spre finalul memorialului Mihai Vodă scria: „Astfel rog toată creștinătatea
să-mi stea într-ajutor, căci am pierdut tot și ţară și bogăţii și soţie și copilași și în sfârșit tot ce am
avut pe lume” (Ibidem, p. 645).
45 Ibidem, p. 622, s.n.

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

Foto: Document emis de M. V. la
Iași, 1600
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În dimineaţa zilei de
duminică, 19 august 1601,
Mihai a fost ucis mișelește
de nelegiuitul Gheorghe
Basta din porunca împăratului creștin. „O moarte
nedemnă pentru un
căpitan atât de valoros ...
de care sultanul se temea
mai mult decât tot restul
comandanţilor împăratului Rudolf al II-lea”.

4 Aprilie 1944, Cruntul
„ajutor negru” american

memorii

de Monah Teodor Stănescu

Ziua de 4 aprilie 1944 a fost o zi frumoasă de primăvară, cu mult soare, verdeață
și flori, în București. Bucureștenii se pregăteau de Sfintele Paști, să întâmpine
Învierea Domnului cum se cuvine după
tradiția strămoșească. Se anunțase că
la ora nouă dimineața va fi un exercițiu
de alarmă aeriană, dar lumea își vedea
liniștită de treburile gospodărești.
Școlile, liceele și universitățile erau închise. Se încheiase anul școlar foarte
devreme pentru că se apropia frontul.
Materialele didactice, arhiva și biblioteca liceului nostru au fost anchetate și trimise la gară pentru a fi protejate în provincie, la adăpost
de dezastrul războiului care se apropia de noi.
În ziua de 4 aprilie 1944, la orele 1400 au început să sune insistent
din nou sirenele pentru alarmă. Ne-am mirat, dar ne-am văzut de
treabă crezând că este o greșeală. Însă au început să bubuie puternic
tunurile antiaeriene. Pe cer se vedeau sus de tot puzderie de avioane
americane. Ulterior am aflat că veneau din Italia de la aerodromul
militar Foggia. A căzut o bombă cam la 500 de metri de casa noastră, lângă căminul studențesc de pe strada Matei Voievod, pe care
nu l-au atins. Ne-am speriat cumplit și am fugit la subsol. Nu aveam
adăpost antiaerian unde să ne ascundem. Au mai căzut câteva bombe la uzinele Malaxa.
Au sunat apoi din nou sirenele semnalând sfârșitul atacului antiaerian. Au început să vină oameni și să spună că în oraș este mare de
zastru. Mai ales la Gara de Nord și pe toată calea ferată până la gara
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Chitila. Maică-mea era foarte, foarte îngrijorată de soarta unchiului
Vasile, fratele ei cel mare.
Unchiul Vasile Ichimescu lucra la C.F.R. și fusese șeful regulatorului de circulație de la Gara de Nord (de sub ceas). Acum era numit
de curând șeful Tranzitului C.F.R. Triaj de la Bucureștii Noi unde
bombardamentul a fost cel mai cumplit. A doua zi m-a sculat la ora
5 dimineața și m-a trimis la unchiul Vasile să văd dacă mai trăiește.
Aveam 16 ani și cunoșteam bine Bucureștiul. Taică-meu era concentrat deși avea 51 de ani și era tatăl a șapte copii. Era veteran de război,
din primul război mondial și fusese
rănit, dar totuși îl concentrau pentru
că nu avea bani să „ungă osia” la Cercul Militar București, când alți tineri
cu bani își vedeau liniștiți de treburi
acasă. Așa era dreptatea și atunci pe
vremea lui Antonescu. M-am echipat
și am pornit la drum. Maică-mea avea
mare încredere în mine pentru că
știam să mă descurc.
Bucureștiul era întors pe dos. Nu
circula niciun mijloc de transport în
comun. Am pornit pe jos de la Piața
Iancului de lângă Biserica Mătăsari,
unde taică-meu era epitrop de foarte mult timp. Acolo era locuința
noastră din moși strămoși. Am mers pe bulevardele: Protopopescu,
Carol, Elisabeta până la Liceul Lazăr. Peste tot era jale. Căzuseră mai
multe bombe și distruseseră linia de tramvai. De asemeni mai multe
case și blocuri erau dărâmate. Am mers pe Schitu Măgureanu și am
ajuns la Gara de Nord. Peste tot case și blocuri dărâmate. Cu cât
mă apropiam de Gara de Nord se înmulțeau dărâmăturile. Gara de
Nord era crunt avariată. De asemeni și Palatul C.F.R.
Am pornit pe Calea Griviței. Aici s-au înmulțit dărâmăturile. Aproape de podul Basarab, pe o casă era aruncat un autoturism. Suflul unei
bombe l-a cocoțat acolo. Cimitirul Sfânta Vineri era răvășit de bombe. Biserica de pe Calea Griviței era avariată. Am trecut pe sub podul
Constanța și am mers pe șoseaua Chitila. Peste tot case dărâmate și
gropi mari pretutindeni. Aici urmele dezastrului erau mai mari deși
casele erau mai mici.
Am ajuns la Biserica Sfântul Anton, șoseaua Chitila și am mers la
dreapta pe strada Frumoasă. Aceasta se termina la liniile de cale ferată ale Triajului C.F.R. Bucureștii Noi.
Aici era tras un autocamion mare cu prelată în care se încărcau cadavre carbonizate culese din Triaj. Erau așezate cu grijă precum metrii
de lemne de foc în camionul acela.
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Foto: cimitirul Sf. Vineri

Am pornit pe jos de la
Piața Iancului de lângă
Biserica Mătăsari, unde
taică-meu era epitrop de
foarte mult timp. Acolo
era locuința noastră din
moși strămoși. Am mers
pe bulevardele: Protopopescu, Carol, Elisabeta
până la Liceul Lazăr.
Peste tot era jale. Căzuseră mai multe bombe
și distruseseră linia de
tramvai. De asemeni mai
multe case și blocuri erau
dărâmate.

Am ajuns la Triajul C.F.R. Bucureștii Noi. Aici imagini de nedescris,
apocaliptice. Șinele de cale ferată erau scoase din pământ și îndoite ca
și cum un copil năzdrăvan s-ar fi jucat cu o sârmă moale și a îndoito în fel și chip. Locomotivele erau răsturnate și puse în picioare pe
verticală. Vagoanele de tren de persoane și de marfă, schilodite, arse
și aruncate pretutindeni. În atmosferă miros de fum înecăcios.
Triajul era format din 30-40 de șine de cale ferată paralele (poate
chiar mai multe) începând de dincolo de linia de centură a Bucureștiului, aproape de
Gara Chitila și până la Gara de Nord, pe
o distanță de zeci de kilometri. Tot Triajul
era înțesat cu vagoane de marfă și de persoane. Erau trenuri pline cu basarabeni și
moldoveni, care fugiseră de acasă de teama
bolșevicilor, ce năvăliseră în țară cu frontul,
care cedase și și-au găsit moartea arși de vii
la București. Erau trenuri cu armata care
mergea spre front sau de pe front. Erau
trenuri de marfă cu arhivele care trebuiau
salvate din București. Acolo a ars și arhiva
liceului nostru. Erau fel de fel de trenuri, cu
oameni, animale, materiale, multe produse și bunuri. De asemeni au
fost câteva trenuri cu benzină, motorină, petrol aduse aici în mod
criminal. L-am găsit pe unchiul Vasile. Era înnebunit de prăpădul
care-l înconjura. M-a îmbrățișat plângând și m-a trimis acasă, să nu
mă ajungă bombardamentul pe drum. Lângă birouri aveau un adăpost ca o cazemată, unde rezistau cu bărbăție zi și noapte.
Aviația americană a venit cu câteva sute, unii spun chiar o mie de avioane de bombardament „Eliberator”, de mare capacitate (12 tone),
încărcate cu bombe explozibile de 500 kg și bombe incendiare cu
explozie întârziată. Mergeau la mare înălțime -12000 m - astfel că
tunurile antiaeriene nu puteau să le ajungă. Raza de acțiune a escadrilelor americane, în special, a fost începând de lângă Gara Chitila
până la Gara de Nord pe o lățime de aproape un kilometru. Între
Calea Giulești și dincolo de Calea Griviței până la Calea Filantropia, astăzi Bulevardul 1 Mai. Deasupra Triajului s-au aruncat bombe
explozibile și bombe incendiare cu întârziere. Bombele explozive au
distrus toate trenurile inclusiv cele cu carburanți. Astfel că s-a umplut
tot Triajul cu carburanții din cisternele care au explodat. Iar când au
explodat bombele incendiare cu întârziere, tot Triajul a luat foc arzând de vii oamenii răniți care nu se puteau mișca. A fost un adevărat
infern apocaliptic.
Totul s-a executat după un plan bine pus la punct. Un plan de-a dreptul criminal, diabolic, depășind orice urmă de umanitate. O mare cri-
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Un plan de-a dreptul criminal, diabolic, depășind
orice urmă de umanitate.
O mare crimă împotriva
umanității, de care astăzi
nu se spune nimic și nu este
cunoscută pentru a nu fi
trași la răspundere făptașii.
Pe 4 aprilie 1944 se spune
că au murit în București
cincizeci de mii de oameni
datorită „ajutorului negru
american”.
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mă împotriva umanității, de care astăzi nu se spu- 23 August. Pe când populația țării era hrănită
ne nimic și nu este cunoscută pentru a nu fi trași conform zicalei populare: „Antonescu și Mihai ne
la răspundere făptașii.
dau pâine și mălai”. Iar prizonierii români, căzuți
Pe 4 aprilie 1944 se spune că AU MURIT ÎN la ruși, erau trimiși în lagărele din Siberia de
BUCUREȘTI CINCIZECI DE MII DE OA unde prea puțini s-au mai întors în țară. Ei neMENI datorită „AJUTORULUI NEGRU au omorât populația pașnică în mod bestial și
AMERICAN”. Cimitirele comunale și parohiale noi i-am cazat la hoteluri de lux. Aceasta a fost și

din București au fost arhipline și nu mai erau locuri de înmormântare.
S-a înființat imediat un nou cimitir, special pentru cei morți în acest măcel apocaliptic pe Calea
Giulești, vizavi de Stadionul Giulești, intitulat:
„Cimitirul 4 Aprilie 1944”. Slugile diavolului de
azi au vândut acest cimitir luteranilor, astfel că
în prezent mormintele creștinilor ortodocși se
află în acest cimitir luteran. O mare anomalie
strigătoare la cer.
Concomitent a fost bombardat Ploieștiul și Valea Prahovei. Aici nemții le-au jucat festa. Pentru
a apăra sondele și rafinăriile de atacurile aeriene
de la mare înălțime, au montat instalații mari
de fabricare a fumului și a aburului acoperind
obiectivele căutate de dușmani. Astfel avioanele
americane au fost nevoite să coboare de la mare
înălțime la joasă înălțime pentru a distinge obiectivele de bombardat. Se spune că astfel nemții au
distrus 300 de avioane americane. Piloții americani au fost luați prizonieri și se spune că au
fost cazați la hoteluri de lux pe Valea Prahovei
mâncând hrană boierească și fiind eliberați după

este politica mârșavă de război.
Scopul Evenimentului 4 APRILIE 1944

4 APRILIE 1944 a fost începutul calvarului
bombardamentelor americane. Zilnic veneau
de la Foggia din Italia bombardierele americane,
intrau în țară pe la Turnul Severin și mergeau la
mare înălțime spre București și Valea Prahovei.
Ici și colo mai aruncau câte o bombă pe drum
pentru ca să-și facă simțită prezența.
Trebuie să spun câteva cuvinte despre calvarul
cimitirului Sfânta Vineri de pe Calea Griviței
care a fost zilnic bombardat. Astăzi erau morții
îngropați și a doua zi bombele căzute în cimitir
scoteau sicriele și le aruncau unde se nimerea.
Noi am părăsit Bucureștiul și ne-am dus la țară
în Bărăgan, de unde ne-am întors după 23 August 1944. Ar mai fi multe de povestit, dar mă
opresc aici pentru a analiza SCOPUL urmărit
de americani în această acțiune diabolică.
Eu, păcătosul, socotesc că această campanie aeriană criminală americană nu a fost îndreptată
împotriva armatei române ci împotriva populației
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Mărturii inedite despre
Valeriu Gafencu

Din relatările lui Octavian Anastasecu, fost
deţinut politic: Un sfânt, un adevărat sfânt!

„Va veni o clipă în viaţa ta când inima îţi va cânta singură, fără să-i
poruncești, rugăciunea”
LaTârgu Ocna am fost dus
la camera 4, unde era Valeriu
Gafencu. Când m-a văzut, m-a
învăluit cu o privire atât de pătrunzătoare și de luminoasă, în
care parcă se fixase expresia: „O,
de când te aștept, Octaviane!”
Asta am simţit în momentul
în care m-a privit. Și, din clipa
aceea, am fost nedespărţit de el.
L-am cunoscut și pe Richard
Wurmbrandt, care stătea vis-avis de Gafencu. Ei purtau discuţii teologice și Wurmbrandt
era făcut praf de Gafencu. De unde atâta știinţă teologică la Valeriu, nam putut să-mi dau seama, pentru că el avea doi ani și ceva de Drept.
Dar învăţase mult în Aiud de la preoţi. În discuţiile - devenite uneori
dispute - la care am asistat, argumentele lui Valeriu faţă de spusele
evreului erau pur și simplu motive de înălţare sufletească. Uitai că
ești în temniţă. Ai fi vrut să mai rămâi, să stai să-l asculţi. În închisoare, Wurmbrandt a afirmat în faţa lui Mihai Lungeanu, a doctorului
Floricel și a lui Aristide Lefa că va deveni ortodox, dar nu l-a crezut
nimeni. Era o tragedie când îl apucau crizele. Urla și zbiera până nu
mai putea din cauza durerilor și ca toţi să aibă grijă de el. Sărmanii
doctori deţinuţi îi lăsau pe ceilalţi bolnavi și se duceau la el, numai ca
să nu mai ţipe…
Valeriu se purta cu Wurmbrandt dumnezeiește. Cu toţi s-a purtat
  Fragment dintr-un interviu preluat de pe www.sfintii-inchisorilor.ro

martiraj

civile nevinovate, cu scopul de a o îngrozi pentru a o determina să
ceară cu insistență conducerii statului român să iasă din război. Conducătorii Americii din toate timpurile nu aleg metode umane pentru
a-și ajunge scopurile.
Redau în continuare câteva elemente premergătoare, necunoscute
de marea majoritate a românilor de azi, pentru susținerea acestei
afirmații.
Mareșalul Ion Antonescu, Conducătorul Statului, și-a dat
seama încă din 1942 în urma înfrângerii Germaniei de la Stalingrad, unde rușii au luat prizonieri un milion de ostași germani și români, inclusiv pe mareșalul Fon Paulus, conducătorul armatelor, că Hitler va pierde războiul. În această situație
Antonescu a căutat să scoată țara din război.
În acest scop au început tratative de armistițiu cu U.R.S.S. în
Suedia cu ambasadoarea Colontain. Acestea erau destul de
avansate în aprilie 1944, dar Antonescu care era un mare megaloman încăpățânat, dorea să iasă din război cu asentimentul lui
Hitler și astfel tratativele stagnau.
Acțiunea aeriană americană criminală, socotesc că a avut ca scop
îngrozirea populației, în special pe bucureșteni, ca să-l determine pe Antonescu să treacă peste Hitler și să accepte Armistițiul.
Trebuie să spun că și partidele politice istorice, cu asentimentul lui Antonescu, au început și ele la Cairo tratative de
armistițiu cu anglo-americanii, dar fără rezultat, fiind trimiși
să trateze cu rușii.
Armistițiul a fost semnat cu U.R.S.S. de abia pe 12 septembrie 1944 când țara deja era ocupată de ruși și Antonescu
arestat și anchetat la Moscova. Despre toate acestea voi scrie într-un
alt articol în această revistă.
De asemeni va trebui să scriu și despre „alte ajutoare negre catastrofale americane” în alte articole pe care le voi publica în paginile
acestei reviste.
Eliberându-mă de munca la „Micul Pomelnic” cu numele martirilor neamului care s-au jertfit pentru Credința noastră strămoșească,
Neam și Țară, la care am lucrat cinci ani, intenționez să scriu despre
marile evenimente dezastruoase, suportate de frații noștri care nu
mai sunt, pentru a ridica conștiința național creștină ortodoxă și să
dau viață versurilor poetului din Imnul Eroilor:
Dezveliți tot adevărul
Și le spuneți tuturor,
Cum muriră frații noștri
Pentru neam și țara lor.
Așa să ne ajute Dumnezeu !
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Mareșalul Ion Antonescu, Conducătorul
Statului, și-a dat seama
încă din 1942 în urma
înfrângerii Germaniei
de la Stalingrad, unde
rușii au luat prizonieri
un milion de ostași germani și români, inclusiv
pe mareșalul Fon Paulus,
conducătorul armatelor,
că Hitler va pierde războiul. În această situație
Antonescu a căutat să
scoată țara din război.
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„Uite ce mi-a spus Ianolide,
că voi fi băgat la camera de
reeducare”. Era în 12 iunie
1951. Un zâmbet aproape
serafic mi-a dat ca să mă
întâmpine și, uitându-se
la mine, mi-a zis:
„Nu-ţi fie teamă, Octaviane, mâine vei fi eliberat”.
Mă uitam la el, crezând că
aiurează. „Nu, nu, credemă, mâine vei fi eliberat”.
Mă pregătisem sufletește
pentru ce era mai rău. Tot
Maica Domnului a intervenit, că puteam să nu mă
întâlnesc cu Ianolide.

dumnezeiește. Când Gafencu i-a dat lui Richard streptomicina, era
într-o stare atât de rea încât nu se știe dacă aceasta l-ar fi salvat. De
altfel, el își dorea moartea. El dorea întâlnirea lui cu Maica Domnului. Nu pot să spun acum în cuvintele lui, dar era de o evlavie greu de
descris. Poate că nu este suficient, dar este folositor să citești Întoarcerea la Hristos a lui Ianolide. O fire cu totul alta, dar erau de o prietenie
strânsă extraordinară. Era foarte sever și radical.
Într-o zi, coborând scările, eu ducându-mă la Valeriu,
el le urca și îmi spune: „Vezi, că ești programat pentru
camera de reeducare. Vezi cum te porţi. Avem încredere în tine”. M-a întors pe dos, pentru că nu știam
cum ar fi trebuit să procedez cu ăștia. Și am ajuns
la Valeriu și îi spun: „Uite ce mi-a spus Ianolide, că
voi fi băgat la camera de reeducare”. Era în 12 iunie
1951. Un zâmbet aproape serafic mi-a dat ca să mă
întâmpine și, uitându-se la mine, mi-a zis: „Nu-ţi fie
teamă, Octaviane, mâine vei fi eliberat”. Mă uitam la el,
crezând că aiurează. „Nu, nu, crede-mă, mâine vei fi
eliberat”. Mă pregătisem sufletește pentru ce era mai
rău. Tot Maica Domnului a intervenit, că puteam să
nu mă întâlnesc cu Ianolide. Și îi zic lui Aurel Caramitru: „Uite ce mi-a spus Valeriu”. Și el mi-a răspuns: „Crede-l!”
A doua zi, pe 13 iunie, un căpitan intră în camera noastră și spune:
„Care ești, bă, Anăstasescu?” Zic: „Eu”, gândind că mă ia să mă zguduie la camera de reeducare. Zice: „Fă-ţi bagajele și vino încoace”. M-au
luat și m-au dus la Bacău. Când am coborât, am trecut prin faţa ferestrei camerei unde era așezat Valeriu și ne-am uitat pentru ultima
dată unul la celălalt. Vai, ce moment! Mă despărţeam de un om care
a devenit o fiinţă de referinţă pentru mine, pentru tot restul vieţii. De
la el am învăţat rugăciunea inimii și a minţii. Cu fiecare puls, ziceam
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă pe mine, păcătosul.
Unii dintre noi se opreau la miluiește-mă. Am stat de vorbă cu Valeriu
despre această rugăciune și îi zic: „Nu mă bucur de continuitatea rugăciunii”. Ajunsesem să vorbesc așa cum vorbesc cu dumneavoastră
și în minte să am rugăciunea. Rugăciunea mergea strună. Și îmi spune Valeriu, cam înainte de a mă elibera: „Va veni o clipă în viaţa ta când
inima îţi va cânta singură, fără să-i poruncești, rugăciunea”.
Cuvântul lui Gafencu s-a împlinit în viaţa mea când eram afară și
încălcasem regula domiciliului obligatoriu, fiind luat de un prieten la
ţară. Securitatea a aflat că plecasem din Ploiești și, când m-am întors
acasă, la vreo două săptămâni, văd că ușa de la prăvălie era închisă,
deși era în plină zi. Și zic: „Unde e tata?” „L-au arestat azi. Au venit să
te caute pe tine și nu te-au găsit și l-au luat pe el”. Zic: „Dă-mi repede
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ceva să mănânc și să mă schimb că plec”. Era în 13 august 1951. Și
când mă pregăteam de plecare, apare tata. Îi dăduseră drumul. Și mia zis tata: „Băiatul tatii, abia acum îmi dau seama prin ce ai trecut”.
În aceeași zi, vin cinci, în frunte cu un plutonier, mă bagă în garaj,
unde mirosea îngrozitor a șobolani, și încep să-mi pună întrebările
de rutină: cum mă cheamă, de ce am fost arestat, pe unde am fost...
Și, în momentul în care trebuiau să înceapă întrebările de fond, a început inima să-mi cânte rugăciunea, dar o
cânta cu un glas atât de tare că îmi umpluse toată fiinţa. Iar acest lucru nu s-a
petrecut singur, ci împreună cu îmbrăcarea mea într-o sferă luminoasă, incredibil
de frumoasă, însoţită de o mireasmă care
nu știu cum putea să reziste în împuţiciunea aceea. Și, în momentul acela, mi-am
pierdut simţul gravitaţional, de parcă nu
mai aparţineam de pământ. Aveam totuși
senzaţia de existenţă a trupului meu, dar
încolo eram într-un extaz nepământesc.
Tot Maica Domnului și-a făcut milă de
mine. Au urmat trei, patru ore de întrebări și mă auzeam răspunzând la întrebări,
fără ca să știu ce răspund. Cred că Valeriu Gafencu, viu, era prezent
acolo. Sunt convins total de prezenţa lui acolo. Nu se putea altfel.
Când mi-au spus: „Gata, poţi să pleci”, m-a condus plutonierul care
asistase la discuţie și-mi spune: „Dacă ar fi numai o mie de inși ca dumneata în ţara asta, securitatea ar fi înfrântă”.
Valeriu nu te chestiona să-i povestești din viaţa ta, numai dacă îţi venea
ţie în gând, dar nu te întreba. El numai îţi spunea ce să faci și știa la un
moment ce gândești tu, ce lucru te interesează. Avea înainte-vedere,
calitate recunoscută numai de către cei ce aveau credinţă…
Cât am stat la Târgu Ocna, împreună cu Aurel Caramitru, îi dădeam
să mănânce lui Valeriu. În noaptea de Înviere stătea în pat și eu pe
marginea patului, priveam pe geam. Și în faţa închisorii e dealul Măgurei, unde este un schit. Și a fost o încântare când au început să bată
clopotele. Când s-a sfârșit slujba, oamenii au început să coboare dealul
cu lumânări aprinse. La un moment dat, am considerat că am terminat
să-i spun lui Valeriu ce văd. Dar el era dornic să-i mai spun, chiar repetând, și când a văzut că tac mi-a zis: „Uită-te acum”. Și se uita în ochii
mei și vedea ce vedeau ochii mei, iar gura mea tăcea. Dar el spunea cu
gura lui tot ce vedeau ochii mei. Un sfânt, un sfânt cu adevărat…
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Fotot: cimitirul închisorii Tg. Ocnna
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Au urmat trei, patru ore
de întrebări și mă auzeam
răspunzând la întrebări,
fără ca să știu ce răspund.
Cred că Valeriu Gafencu, viu, era prezent acolo.
Sunt convins total de
prezenţa lui acolo. Nu se
putea altfel. Când mi-au
spus: „Gata, poţi să pleci”,
m-a condus plutonierul
care asistase la discuţie
și-mi spune: „Dacă ar fi
numai o mie de inși ca
dumneata în ţara asta, securitatea ar fi înfrântă”.

Muzeul Țăranului Român, un
spațiu al mărturisirii

Despre „mafia homosexuală” și poluarea
simbolică

cultural

de Ciprian Voicilă, sociolog la Muzeul Țăranului Român

Motto: Creștinismul este subversiv pentru că
nu poate fi învins, apelează la arme cu totul
neobișnuite, cum sunt: smerenia, blândețea,
dragostea. Este foarte ușor să apelezi la invidie, puturoșenie, lăcomie, lipsă de caracter
când vrei să cucerești o cetate, un grup de
oameni și să ignori blândețea, fermitatea
iubitoare care acționează, cum am spus, ca
o adiere. Ele pot să pară lucruri slabe într-o
lume unde numai un pumn primit în față se
mai face simțit. Când afirmăm că muzeul
este subversiv avem în vedere o subversiune
de felul celei creștine, una care te face să simți și să crezi că lumea e bună prin
scop, frumoasă prin facere, complexă prin viețuire și spirituală prin materialitate. (Horia Bernea)
În 1993, a doua zi de Paști, s-a deschis Muzeul Țăranului Român
având ca primă sală - parte din expunerea sa permanentă - Crucea.
Era intitulată foarte sugestiv: Crucea-i peste tot. Inaugurarea ei nu era,
nicidecum, un fapt întâmplător.
Întemeietorul Muzeului Țăranului Român, pictorul Horia Bernea,
era fiul filosofului și etnologului Ernest Bernea, un om care a făcut
ani grei de pușcărie pentru fidelitatea pe care a dovedit-o față de idealul generației sale: credința în Hristos și în neamul românesc. Horia
crescuse într-un mediu spiritual impregnat de Ortodoxie și de cultură românească arhaică, autentică. Horia Bernea însuși explică, în
însemnările sale, preocuparea sa funciară pentru cruce și motivează
de ce a ales să dea viață unui muzeu pornind de la tema ontologi-

AT I T U D I N I

85

că a crucii. „Minunea crucii o văd mereu, de câte ori îmi iese înainte, cu o
pregnanță neîmpuținată”. „Viața este imposibilă fără cruce. Diavolul se opune
crucii. El reprezintă moarte, anarhie, distrugere”. „În fond, pentru om, pentru
un creștin, a alege tema crucii este un act de mărturisire. O cale prin care să spună ce are pe suflet, un fel de spovedanie”. „De ce să demonstrăm omniprezența
crucii? Pentru ca oamenii să tragă concluzia că nu pot trăi fără cruce...”
„Noi facem aici un gest public, simțim nevoia să afirmăm CRUCEA într-un
moment cum este cel prezent. A opta pentru
această temă este, cum ziceam, o mărturisire.
Înseamnă să reafirmi omniprezența și puterea
ei în ziua de astăzi, într-o lume rătăcită, secularizată și îndrăcită de multe ori. Este un act
militant. În cazul nostru este un act militant”.
O colaboratoare apropiată domnului
Bernea, Irina Nicolau, nota în istoria naș
terii Muzeului Țăranului Român: „Mulți
se întrebau, de ce Crucea? Tema îi irita.
Eu obișnuiesc să spun, de ce nu?! Dacă
alegeam un alt simbol, soarele de pildă,
era mai bine? Din răspunsul lor rezulta
că ar fi fost mult mai bine. Rezerva lor
față de cruce era, pentru noi, un argument. Enervarea li se mai domolea după
ce vizitau expoziția. Lipsa de agresivitate a
expunerii îi dezarma”.
Muzeul Țăranului Român este singura
instituție laică din România care și-a asu
mat să expună valorile spiritualității orto
doxe ale țăranului român.
Având în vedere această miză enormă,
după moartea lui Horia Bernea, toți directorii care i-au succedat la conducerea
acestei instituții au vrut să șteargă nucleul expoziției permanente a muzeului. Sau, dacă nu au reușit să
șteargă orice urmă a lui Bernea și a spiritualității pe care el o încarna,
măcar au încercat să maculeze locul. Nu e ușor să gestionezi un muzeu cu săli intitulate așa: Crucea, Pomul Vieții, Reculegere, Moaște. Un
simplu exemplu. Horia Bernea l-a cunoscut pe inegalabilul părinte
Paisie Olaru. L-a fotografiat și i-a pus portretul într-o ramă învelită
în catifea. L-a expus într-o încăpere din cadrul expunerii permanente, o chiliuță care reînvia atmosfera chiliei monahale arhetipale. Sub
portretul părintelui Paisie Olaru, Bernea însemnase în perete, spre
  Horia Bernea- Câteva gânduri despre muzeu, cantități, materialitate și încrucișare. Irina Nicolau/Carmen Huluță- Dosar sentimental, editura Ars Docendi, București, 2001.
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Foto: de Marius Caraman

Muzeul Țăranului Român
este singura instituție laică din România care și-a
asumat să expună valorile
spiritualității ortodoxe ale
țăranului român.

luarea aminte a oricărui vizitator, Rugăciunea lui Iisus: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul!”„Conducerile” care s-au succedat după moartea lui Horia Bernea,
nereușind să tragă în neant, odată pentru totdeauna, obiectele care
dau viață expunerii Crucea, au acoperit Rugăciunea lui Iisus cu o carpetă tradițională. Așa cum se vede din fotografia de mai jos. Gestul
să fie, oare, întâmplător?
Pe data de 20 februarie 2013, în sala
Horia Bernea a Noului Cinematograf al
Regizorului Român, Fundația Accept a
difuzat filmul The kids are all right. Mai
precis, a încercat să-l difuzeze. Muzeul
Țăranului Român a fost ales ca partener
în ceea ce asociația Accept a numit: „Luna
LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transgenger)”. Proiectul a fost susținut explicit de
Ambasada SUA, de ministerul de externe al Olandei și de ERSTE Foundation.
Asocierea dintre numele sălii în care a fost
difuzat filmul, Horia Bernea, și ideologia
homosexuală este (s-a vrut a fi) evidentă.
În limbajul antropologiei culturale actul
acesta poartă numele de poluare simbolică.
Așa cum nu îmi construiesc - când vreau
să fac o casă - w.c-ul lângă bucătărie, nu am
voie să asociez numele unui om care s-a revendicat toată viața de la credința sa ortodoxă cu (noua) ideologie homosexuală.
Întrebat fiind, în 2000, despre problema
legalizării homosexualității în România,
Horia Bernea a răspuns: Prohibirea prozelitismului homosexual din articolul 200 al Codului Penal este un lucru folositor în încercarea de
a bara puțin calea ridicolului existențial al unor dezvoltări recente din societatea
occidentală. Știu că lumea e condusă în bună măsură, de o mafie homosexuală, dar asta nu trebuie să ne impresioneze prea tare. A merge „în ton
cu spiritul vremii“ este un lucru pozitiv, dar e un act în care trebuie să domine
discernământul. În general e jenant că realitatea ne obligă să vorbim despre și să
dezbatem lucruri ce au un caracter intim. Problemele de mare interes, cele ale
Bisericii și ale credinței, de exemplu, au devenit lucruri de interes privat, iar
problemele intime legate de sex au ajuns lucruri de interes general…!.
Decizia de difuzare a filmului The kids are all right încălca statutul
  Copiii sunt bine-mersi
  Observator cultural, nr. 31/2000.
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Muzeului Țăranului Român, în care la articolul
5 se specifică: „Muzeul este organizat astfel încât să
armonizeze activităţile unei instituţii muzeale cu
acelea ale unui centru de cercetare etnologică”, iar la
articolul 6, făcându-se referire la obiectul său de
activitate, acesta este definit ca fiind „cercetarea,
prin metodele etnologiei, a culturii ţărănești trecute
și recente, protejarea patrimoniului muzeal; expunerea
și prezentarea, în expoziţia permanentă și în expoziţii
temporare, a patrimoniului pe care îl deţine”.
Filmul The kids are all right a sosit somptuos de la
Ambasada Americii, într-o mașină neagră tip jeep
cu număr de cod diplomatic. În ciuda aurei intimidante de care s-a vrut a fi înconjurat, creștinii care
s-au strâns în sala de cinematograf (intrarea la film
fiind liberă), au cântat imnul național, Deșteptă-te
române, Cuvine-se cu adevărat precum și alte cântece specifice spiritualității noastre ortodoxe. După
aproximativ zece minute filmul a fost întrerupt.
Dar pentru că agenda trebuia respectată, iar
homosexualii trebuiau să își bifeze cu orice preț
acțiunea de la Muzeul Țăranului, filmul a fost
redifuzat în aceeași sală peste o săptămână.
Odată compromisă acțiunea homosexualilor de
pe data de 20 februarie 2013, activiștii LGBT au
recurs la toate mijloacele prin care ar fi putut să
îi amendeze, fie și simbolic pe „homofobi”. Cei
care au îndrăznit să se opună politicii lor difuzioniste au fost etichetați pe bloguri și în presă ca
fiind fasciști și homofobi. În paranteză fie spus,
homosexualii nu au proprietate asupra cuvintelor pe care le folosesc. În DEX „homofobie”
înseamnă fie „frică de homosexualitate sau de
homosexuali”, fie „aversiune sau ură față de homosexuali”. Nouă, celor care am fost prezenți la
proiecția filmului, nu ne este frică de ei. Nici nu
îi urâm. Sfinții Părinți ne învață să urâm păcatul,
dar să îl iubim pe păcătos. Le este comod să integreze în categoria „homofobilor” orice om care le
dezaprobă politica homofilă. Cu alte cuvinte - pe
cale de consecință - sunt etichetați drept homofobi nouăzeci și cinci la sută dintre românii care
locuiesc la această oră în România și care, prin
propria opțiune pragmatică, sunt heterosexuali.
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„Noi facem aici un gest
public, simțim nevoia
să afirmăm CRUCEA
într-un moment cum este
cel prezent. A opta pentru
această temă este, cum
ziceam, o mărturisire.
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Cuvântul „homofob” este parte din noua terminologie folosită de reprezentanții Noii Ordini
Mondiale, o Nouvorbă orwelliană creată să satis
facă nevoile noii ideologii.
Revin la firul evenimentelor. Activiștii LGBT au
acuzat poliția și jandarmeria - care au fost prezente la Muzeul Țăranului - pe motiv că nu i-au
arestat pe „agresorii” care au perturbat difuzarea
filmului. Nici poliția, nici jandarmeria nu au intervenit dintr-un simplu motiv: nu au avut un
motiv solid să intervină, ceea ce rezultă din rapoartele întocmite de ei.
Printre creștinii prezenți la proiecția filmului sau numărat și 8 angajați ai Muzeului Țăranului
Român. Acestora li s-a emis o decizie individuală
de serviciu prin care li se cerea să identifice persoanele („huliganii”) care „au perturbat” proiecția
filmului. O invitație perfidă la delațiunea aproapelui, ba chiar a fratelui tău, cu care împărtășești
același ideal creștin.
Până la urmă s-a făcut o anchetă administrativă
(ilegală). Am ajuns în situația absurdă să răspund la întrebări de genul: Cât de des vii la Noul
Cinematograf Român? Sau: Nu te supăra, dar de ce ai
fost prezent acolo? Am fost prezent acolo pentru
că mă aflam în timpul meu liber și, în general, în
timpul meu liber, fac ce vreau și mă duc unde
vreau. Intrarea la film era liberă.
Mai mult decât atât: ca angajat al Muzeului
Țăranului Român consider că am o datorie exis
tențială față de Hristos (care este prezent în chip
nevăzut în obiectele și sălile care Îl reprezintă) și
față de Horia Bernea, persoana care m-a angajat.
Am fost nevoit să demonstrez onoratei comisii
de anchetă (ilegală, de altfel, din punct de vedere
juridic) în ce fel filmul The Kids Are All Right nu
a fost deloc o comedie, așa cum au etichetat-o
promotorii ei (din anumite rațiuni de marketing ideologic) ci un film punctat grosier cu scene
porno în toată regula. Intrarea la film fiind liberă, am văzut în sală câțiva minori care probabil
veniseră să vadă o comedie. Pe viitor asemenea
erori s-ar putea să îi coste, din punct de vedere
juridic, pe politrucii LGBT-ului.

Având în vedere servilismul care domnește la ora actuală în România,
ne așteptăm ca în viitorul apropiat să vedem la Muzeul Țăranului
o expoziție dedicată comunității LGBT, așa cum ne așteptăm ca
expunerea Crucea să fie strânsă din motive politice, folosindu-se
ca pretext deschiderea șantierului de reconsolidare a muzeului sau
scăderea numărului de vizitatori.
Ceea ce nu înțeleg cozile de topor ale Noii Ordini Mondiale - ajunse
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HOMOSEXUALITATEA ARUNCĂ
ROMÂNIA CU DOUĂ MII DE ANI ÎNAPOI

„Unde au fost acum 60 de ani militanţii pentru drepturile omului? Sau omul creștin nu era om,
stimată ambasadă SUA?”

Cei care au îndrăznit să se
opună politicii lor difuzioniste au fost etichetați pe
bloguri și în presă ca fiind
fasciști și homofobi. În
paranteză fie spus, homosexualii nu au proprietate
asupra cuvintelor pe care
le folosesc.

în poziții cheie și fiind în mare parte de sorginte masonică - este că
dânșii vor fi pe deplin acceptați (cu arme și bagaje, cu toate politicile pe care le întrețin) în orice instituție pe care o conduc doar în
condițiile în care în respectivele instituții nu va mai fi niciun angajat
creștin sau în care toți angajații creștini vor fi disponibilizați.
În final, le urez fraților mei creștini un anticipat: Hristos a înviat!, iar
colegilor de la Muzeul Țăranului Român le reamintesc următoarea Notă cuprinzând unele aspecte ale activității din muzeu, datată iulie 1991, și adnotată de Horia Bernea așa: Cine nu crede în virtuțile
acestui neam, în ce are el mai bun ascuns sub crusta mizerabilă a josniciei și
aculturației, în posibilitatea de a scoate la iveală aceste virtuți și a le face evidente nu are ce căuta aici.
Horia Bernea nu se referea la oamenii pe care el îi angajase în perioada sa de directorat, ci face referire la orice angajat al Muzeului
Țăranului Român.

Un oarecare Mircea Toma jelea deunăzi
că scandalul de la Muzeul Ţăranului Român (MŢR) aruncă România cu câţiva
ani înapoi. Nu știu la care an face el referire, dar pot spune sigur că acceptarea
homosexualităţii aruncă România cu
2000 de ani înapoi, în vremuri când nici
acest stat și nici acest popor nu existau.
Vremuri sclavagiste și nu doar sub aspectul mijloacelor de producţie,
ci al relaţiilor interumane. Nu mi-ar fi plăcut să trăiesc atunci. Când
femeia avea un statut inferior și mulţi oameni erau sclavi, unelte de
muncă, obiecte.
Dacă ei judecă antichitatea după câteva statui, ruine și scrieri filosofice păstrate până azi, au doar o imagine unilaterală și incompletă.
Antichitatea era o lume robită la propriu (dacă ne referim la formele
statale antice) și la figurat, dacă ne referim la potopul de vicii, boli
și neputinţe care apăsa bietele fiinţe umane. Tocmai de aceea a fost
nevoie de intervenţia personală a lui Hristos, spre a ridica omul robit demonilor și viciilor de tot soiul. Și, într-adevăr, civilizaţia acelor
timpuri, orașele lor care nu erau mai mari decât niște târguri din ziua
de azi, acceptau homosexualitatea. Un împărat nevolnic ca Nero se
mărita în faţa Senatului Roman. Unde este acel Imperiu acum? Niciodată Imperiul Roman de Apus nu și-a mai revenit. A fost cotropit,
barbarizat. In schimb, Imperiul Roman de Răsărit care a adoptat

social

de Emilia Corbu
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creștinismul a mai supravieţuit încă 1000 de ani. Și, nu oriunde, ci la
răscrucea a trei continente, luptând uneori pe trei fronturi.
Miza luptei

Creștinii nu sunt habotnici, ci foarte practici. Hristos-Dumnezeu S-a
făcut om pentru a îndumnezei omul. Dar porunca este clară. Niciun
pătimaș, un om stăpânit de vicii, nu poate intra în Împărăția Cerurilor. Și nu din pricina lui Dumnezeu, ci a lor.
Pentru că nu au voinţa necesară acestui act,
voinţa privită ca putere a sufletului. Și nu au
voinţă pentru că viciile o macină, o blochează.
Iar un om fără voinţă este o unealtă. Nici robii
nu aveau voinţă. Deci între vicii și mântuire
este o legătură directă. Viciile macină voinţa
de care are nevoie mântuirea. Este ca un furt
de energie, de materie primă.
Revoluţia creștină

În timpul comunismului,
în România s-a murit pentru Hristos. Ambasadele
străine ar trebui să știe în
ce ţară se află, pentru a nu
ajunge în situaţia penibilă
a ambasadei SUA. Doar că
legătura dintre credinţă și
teritoriu nu a fost înţeleasă
de toată lumea. De pildă,
la instalarea comunismului în mai multe ţări ortodoxe, creștinii au luptat
până la moarte cu regimul.
Teoretic, comunismul era
o ideologie exterioară Bisericii, ocupa doar puterea
politică.

Hristos a revoluţionat statutul omului. L-a
adus mai aproape de omul originar zidit de
Dumnezeu. A omorât moartea. I-a deschis
omului calea spre mântuire, adică desăvârșire.
Dar ai nevoie de putere și voinţă să mergi pe
ea. Schimbul e clar: dai voinţă, iei putere!
Hristos a reabilitat femeia, i-a redat demnitatea, a înnobilat-o. Statutul femeii creștine este cu totul altul. Nu se mai
poate întoarce la ceea ce fusese înainte de Hristos, când, într-adevăr se
pare că existau și lesbiene așa cum sugerează unele legende antice.
Și, dacă de 2000 de ani cultura și civilizaţia creștină și-au dovedit
vitalitatea, cu ce drept întoarcem lumea înapoi în timpuri păgâne?
Iudaismul, creștinismul și islamismul resping homosexualitatea.
Doar ateii, păgânii și unele culte idolatre o acceptă. Drepturile omului nu sunt același lucru cu drepturile viciilor. Omul nu este definit
de vicii, ci de virtuţi. Știţi bine situaţiile din familiile cu un părinte
alcoolic. Și homosexualitatea este tot un viciu, ca și alcoolismul. Câte
tragedii s-au întâmplat pe fondul consumului de droguri. Tot un viciu, evident. Nici unui nefumător nu-i place să aibă un coleg de birou
care fumează tot timpul. Omul viciat este un accident. Omul virtuos
este un reper.
Teritoriul creștin

România este inclusă istoric și cultural în teritoriul creștin, așa cum
Asia Centrală și Egiptul aparţin teritoriului islamic, India hinduismului ș.a.m.d. Teritoriul este vital pentru creștini. Vechiul Israel a

trecut prin multe încercări până a ajuns în ţara
unde curge lapte și miere, cu alte cuvinte într-un
teritoriu al lor. Teritoriul le conferea libertatea
socială și politică de exprimare. În Evul Mediu
românii au luptat cu turcii care voiau un teritoriu cât mai mare pentru islam.
În timpul comunismului, în România s-a murit
pentru Hristos. Ambasadele străine ar trebui să
știe în ce ţară se află, pentru a nu ajunge în situaţia penibilă a ambasadei SUA. Doar că legătura
dintre credinţă și teritoriu nu a fost înţeleasă de
toată lumea. De pildă, la instalarea comunismului în mai multe ţări ortodoxe, creștinii au luptat
până la moarte cu regimul. Teoretic, comunismul
era o ideologie exterioară Bisericii, ocupa doar
puterea politică. Așa au înţeles și unii oameni
politici ai vremii care au bătut palma cu ocupanţii. Experienţa istorică a dovedit însă că acest regim politic care garanta libertatea religioasă, dar
ocupa teritoriul creștin, s-a dovedit anticreștin
și a afectat serios viaţa întregii Biserici cu consecinţe pe care le trăim și azi. Prin urmare, creștinii
nu pot fi indiferenţi la evenimentele petrecute în
teritoriul lor de vieţuire.
Evident că homosexualitatea nu poate fi comparată ca amploare cu comunismul. Dar există asemănări care nu pot fi trecute cu vederea. Ne referim aici la impunerea pe cale politică „de sus” și
la implicarea factorului politic extern. Nu putem
trece cu vederea nici influenţa pe care acești oameni o pot căpăta prin propagandă. Este de luat
în seamă și faptul că sunt bine organizaţi, ca o
reţea de oameni din ţări diferite, profesii diferite,
interese diferite. Homosexualii sunt întotdeauna
racordaţi reţelei și este firesc să fie așa. Nu pot
supravieţui în lipsa ei. Nu au cu cine empatiza.
Acceptarea lor implică acceptarea unei reţele care
poate ajunge de la lumea interlopă la Pentagon.
Dar cea mai mare asemănare dintre comunism și
homosexualitate este aceea că aruncă acest teritoriu cu 2000 de ani în urmă. Acum 60 de ani, în
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închisoarea de la Aiud se murea pentru Hristos,
la fel ca în timpul lui Nero. Unde au fost acum
60 de ani militanţii pentru drepturile omului?
Sau omul creștin nu era om, stimată ambasadă
SUA? Aceia erau lăsaţi să moară în închisori și
în lagăre de muncă. Unde era atunci atașata culturală de la ambasada SUA, care are acum tupe-

ul să susţină prezenţa homosexualilor în locuri
de intensă amprentă creștină?
Niciodată homosexualii nu au fost discriminaţi
în România. Nu există trotuare speciale pentru
ei, cum existau în SUA pentru negri. Nu au taxe
mai mari. Nu sunt excluși de la sistemul naţional de sănătate. Au aceleași drepturi. Dar nu pot
avea privilegii. De pildă, nimeni nu se duce într-o
biserică să-și ridice poalele în sus. Nimeni nu se
duce într-un bar și începe să bată mătănii. Fiecare loc are o destinaţie precisă. Homosexualii puteau închiria zeci de cinematografe în București,
dar au vrut să fie la Muzeul Ţăranului, adică acolo unde era un bastion al culturii creștine. Deci,
au provocat acest scandal. Și ambasada SUA se
înscrie printre autorii provocării.
Mai degrabă văd că sunt discriminaţi creștinii
care nu mai au voie să își apere credinţa la ei acasă. Să le plătească Dumnezeu fapta, și unora și
altora! Creștinilor cu milă, vrăjmașilor cu lege.
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Riscurile rapelurilor vaccinale
Adevărul despre mafia vaccinării

medical

de Dr. Mihăilescu Gabriel

Mecanismul imun

Copilul la naștere are imunitate
naturală moștenită de la mamă
care scade treptat până la vârsta
de doi ani. Centrii nervoși ai auzului, văzului, ai emisferelor cerebrale se dezvoltă prin stimuli externi (de exemplu un copil ținut
izolat fără comunicare dezvoltă
handicapuri grave). La fel se întâmplă cu sistemul imun al sugarului când vine în contact cu antigeni (virusuri, bacterii), se dezvoltă o
imunitate naturală, activă, de durată dotată cu „memorie” imună. Fiecare reacție febrilă la copil arată că au loc reacții superioare în cadrul
sistemului imun care exersează. Primul an de viață pare să fie anul cel
mai prielnic și parcă planificat de a învăța să se apere împotriva factorilor infecțioși din natură și se va dezvolta un sistem imun sănătos.
Cu fiecare contact cu boala infecțioasă (rujeolă, rubeolă), prin reîmprospătarea „memoriei” celulelor imune se produc anticorpi naturali
asemănători unui vaccin natural sau rapeluri naturale. Antigenele
(virusuri, bacterii) iau contact la început cu mucoasele (nazală, bucală) care reprezintă o adevărată barieră imunologică, ceea ce va stimula formarea celei de a doua bariere – imunitatea specifică de durată. După majoritatea bolilor contagioase ale copilăriei se dezvoltă
o imunitate naturală extrem de eficientă față de o nouă îmbolnăvire
(grație limfocitelor T cu „memorie”). Există un echilibru între imunitatea umorală – formatoare de anticorpi și imunitatea celulară
răspunzătoare de „memoria” imună. Antigenele (virusuri, bacterii)

vor fi distruse prin colaborarea perfectă între
cele două sisteme imune.
„Memoria” imună este mereu împrospătată prin
contactul cu lumea microbiană, cu fiecare virus
și doar în felul acesta poate fi eficientă devenind
tot mai perfecționistă pe parcursul vieții. Studiile arată că cei care fac rujeola în mod natural
dezvoltă o imunitate durabilă care apără copilul nu doar de o reîmbolnăvire, ci îi conferă și o
protecție pentru alte boli cronice.
S-a constatat că unui copil cu sindrom nefrotic
care intră în contact cu un copil cu rujeolă i se
vindecă sindromul nefrotic datorită stimulării naturale a sistemului imun celular. Fiecare
contact cu un copil care are rujeolă va fi asemenea unei revaccinări naturale, deoarece celulele
noastre imune cu „memorie” recunosc adversarul și vor activa formarea de anticorpi naturali și
durabili care ne vor apăra de rujeolă.
Similar, adulții care au făcut varicela în copilărie, în urma unui nou contact cu varicela, sunt
protejați de Zona Zoster (boală mai grea dată
de același virus al varicelei), grație răspunsului
celulelor dotate cu „memorie” imunitară. În
SUA, unde este inclus și programul de vaccinare pentru varicelă, există mai multe cazuri de
Zona Zoster în rândul tinerilor de 25 - 44 ani.
Sistemul imun al omului nu este adaptat la forme
noi artificiale de microorganisme (vaccinuri) cu
care în mod normal el nu s-a întâlnit niciodată în
natură și pentru care el nu are „memorie” imună.
În cazul vaccinurilor, antigenul (virusuri, bacterii atenuate) va ocoli prima barieră a mucoaselor
(nazală, bucală) ceea ce va determina un răspuns
imunologic incomplet fără „memorie” imună, iar
aceasta motivează nevoia de rapeluri repetate de
vaccinări. În unele cazuri, vaccinarea determină
o producție exagerată de anticorpi ineficienți și
chiar nocivi împotriva structurilor proprii organismului (self), determinând boli autoimune.
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a murit de TBC, de aceea el a fost convins că vaccinul a determinat decesul fiului său. A afirmat
ulterior că vaccinul nu conferă protecție imună.
Succesorul lui Jenner, Pasteur, care este considerat „părintele vaccinurilor”, și-a însușit experimentele colegilor, fiind caracterizat de aceștia
drept un chimist mediocru, care nu a scris ni-

Foto: Edward Janner

cio carte, iar notele trimise puse cap la cap erau
contradictorii și absurde.
În 1911, a avut loc la Frankfurt (după 30 de
ani de vaccinare antivariolică) Congresul Ligii
Internaționale împotriva vaccinurilor care a
concluzionat:
1. vaccinarea nu constituie un remediu preventiv
împotriva variolei;
2. multiplele pericole ale acestei operațiuni sunt
incontestabile și sunt confirmate de autorități
medicale;
3. teoria lui Jenner este lipsită de orice fundament științific;
4. sub aspect sanitar, vaccinarea obligatorie
constituie o impietate nemaiîntâlnită asupra
conștiinței individului;
5. credința în valoarea vaccinării, întreținută de
Mic istoric al sistemului vaccinal
În 1930, Jenner a preparat primul vaccin antiva- doctrinele medicale, împiedică adevăratul proriolic pe care l-a administrat fiului său, iar acesta gres sanitar, singurul capabil să înlăture definitiv

AT I T U D I N I

variola și alte boli infecțioase; de aceea congre- re provocă altă boală. De exemplu introducesul invită guvernele tuturor țărilor să renunțe la rea vaccinurilor DTP și antivariolic a declanșat
TBC și poliomielită, iar prin vaccinul antipoliorice forme de vaccinare obligatorie.
După vaccinarea obligatorie (1903), s-a recurs la omielitic (care conținea virusul Simian SV 40)
s-au provocat epidemiile de SIDA și leucemiile.
obligativitatea și a altor vaccinuri:
- 1938 – vaccinul antidifteric,
- 1940 – vaccinul antitetanos,
- 1950 – vaccinul antiTBC,
- 1960 – vaccinul antipoliomielită.
Aceste boli au avut o incidență crescută în perioada războaielor și au dispărut odată cu începutul
igienizării, filtrării apei de băut și a celei deversate (dr. Gesundh-Wes 1992). În ediția din 2 mai
1905 a Societății Generale a Medicilor Practicieni din Anglia s-a susținut că: „publicul nu trebuie să aibă încredere în exagerările vaccinofililor
privind gravitatea variolei la subiecții complet
nevaccinați. Noi avem informații despre date oficiale referitoare la cazurile de variolă care au fost
complet falsificate pentru a servi acestei cauze”.
A existat întotdeauna o înțelegere între mediul
medical și laboratoare pe de o parte și oamenii
politici pe de altă parte. Se cunoaște din statistici
că după fiecare campanie de vaccinare în masă
împotriva variolei, creștea incidența acesteia și
de atunci nu s-au mai făcut vaccinări în masă, ci
doar la cei care intrau în contact direct cu bolnavii. După ce dr. Buchwald vorbește la TV pentru
prima dată în Stuttgart despre encefalita postvaccin, sugarii nu mai sunt vaccinați împotriva
variolei și se instituie măsuri de igienizare în
urma cărora scade incidența variolei. După 1976
s-au sistat vaccinurile împotriva variolei.
În 1945, în SUA s-au introdus pesticidele periculoase ca DDT, care au produs intoxicații
cu paralizii, aceste cazuri fiind confundate cu
poliomielita, ceea ce a dus la o statistică falsă.
Epidemiile de poliomielită propriu-zisă au dispărut înainte de introducerea vaccinului antipoliomielită. Noi epidemii sunt provocate după introducerea vaccinului. Cercetătorii au constatat
că suprimarea unei boli contagioase în copilărie
cu vaccinuri sau medicamente imunosupresoa-
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afara Franței (1988) se distingeau printr-o va- În America se vehicula din 2009 că virusul
rietate și o gravitate de complicații neobișnuite A/H1N1 este de fapt o recombinare ce include
pentru un vaccin cu scop preventiv.
segmente de gene de origine umană, porcină și
La sfârșitul lunii ianuarie 2008, după 14 ani de aviară. Câțiva oameni de știință afirmă: „Mama
campanie națională de vaccinări împotriva he- Natură nu recombină natural astfel de viruși,
păsări-porci, oamenii sunt superiori ca și propriile lor virusuri la ceea ce numim bariera speciilor; doar niște oameni de știință bolnavi pot
crea o asemenea monstruozitate. Uneori avem
impresia că există un întreg sector industrial
care speră că această pandemie se va produce”.
Administrarea vaccinurilor

Foto: Louis Pasteur
Producătorii de vaccinuri și
marketingul lor

Directorul laboratorului Merk declara în urmă
cu 25 de ani: „e neplăcut să vinzi medicamente doar unor oameni bolnavi, dacă ne-am putea
lărgi piața și la oamenii sănătoși, desigur ar fi
benefic pentru afacerile noastre”. Ce se poate
vinde la oamenii sănătoși? ... Vaccinuri.
Astfel, Monsanto, cei care fabrică OMG (organisme modificate genetic care declanșează cancere) s-au asociat în anul 2002 cu Pharmacia &
Up John pentru a deveni Pharmacia Corp – filială a Phizer – care produc medicamentul Campto
utilizat în cancerul de colon.
Sanofi se asociază cu Pasteur-Merieux pentru
producerea vaccinurilor și aceeași Companie produce insulina (diabetul zaharat fiind o
complicație cu bătaie lungă a vaccinurilor). Vaccinurile sunt promovate nu pentru a salva viețile
ci pentru că e cel mai bun sector al industriei
farmaceutice. Politica e de a dramatiza, a panica
în legătură cu o boală ca apoi să se vândă în masă
vaccinul pentru boala respectivă. De exemplu, în
Franța se făcea publicitate pentru vaccinul antihepatită B: „efectele nedorite sunt inofensive sau
inexistente”, în timp ce publicațiile străine din

patitei B, responsabilii a două laboratoare GSK
și Sanofi-Pasteur care au comercializat vaccinul
au fost cercetați pentru înșelătorie agravantă și
pentru omucidere involuntară (întrucât se înregistrau multe cazuri de scleroză în plăci și la vârsta de 2 ani, lucru inexistent înaintea vaccinului
pentru hepatita B). Curtea de Justiție din Neapoli a condamnat la 8 ani de închisoare pe Ministrul Sănătății (2009) pentru că a primit mită
de la Laboratorul Smith-Kline-Beecham pentru
impunerea vaccinului împotriva hepatitei B.
În 1976, Guvernul American demarează o campanie de vaccinări împotriva gripei porcine și 46
de milioane de americani se vaccinează în grabă.
Trei ani mai târziu 4000 de americani cer despăgubiri Guvernului pentru efectele secundare
(unii au murit, alții suferă de probleme neurologice grave), suma despăgubirilor fiind de 3,5
miliarde de dolari.
În mai 2009, când guvernele anunțau că se tem
de o pandemie a gripei A/H1N1, Leonid Ivaciov (fost șef al Direcției de Cooperare Militară
Internațională a Ministerului Rus al Apărării și
președinte al Academiei de Probleme Geopolitice) declara: „acest vaccin împotriva gripei A/H1N1
a fost creat artificial pentru reducerea numărului
populației de pe pământ”.

Complexul HLA de histocompatiblitate ce se
află pe cromozomul 6 din genomul uman (un
complex de antigene proprii) este răspunzător de predispoziția genetică a fiecărui om. De
exemplu prin introducerea în organism a unor
agenți infecțioși modificați genetic (vaccinuri)
se pot declanșa boli după cum e predispoziția
genetică a fiecărui individ în funcție de HLA: la
cei cu HLA DR4 se poate declanșa diabet zaharat după vaccinarea antihepatită B, la cei cu HLA
Bἀ27, HLA DR3, HLA B35 se pot declanșa artrite, spondilite, cei cu HLA DR3 reacționează
exagerat la orice fel de imunizare.
În articolul „HLA și bolile” din revista „Le Quotidian du Médicin” din 1976 s-a luat în discuție
inutilitatea vaccinării BCG în special la oamenii
cu HLA B7 care pot dezvolta un astm bronșic și
nu pot reacționa la rapelurile BCG.
Profesorul Dausset la Conferința din octombrie
1980 afirma că: „vaccinurile administrate acum
copiilor vor ajunge cândva de domeniul trecutului”, deoarece este cu totul inutilă vaccinarea
copiilor împotriva unor boli deloc periculoase.
Înainte de administrarea vaccinurilor trebuie
ținut cont și de nivelul IGE din sânge – care se
detectează la 4-5 luni și relevă o predispoziție la
alergii. Copiii care suferă de disglobulinemii –
deficit de IGG sau IGA – nu formează anticorpi
nici după boală, nici după vaccinare, deoarece
vaccinul agravează deficitul imun. Atunci când
există unele boli (precum bronșită cu imunitatea

4. Baguley (D. M.), Glasgow (G.L.), Subacute Sclerosing
Panencephalitis and Salk Vaccine, în „The Lancet”, 6 octombrie 1973;
5. Hinton (G. G.) et coll., Paralysis After Oral Poliomyelitis Vaccine, în Canadian Medical Association Journal, nr.
87, octombrie 1962;
6. Bojitiov (S.) et coll., Encephalo-myelo-polyradiculone-

Compoziția vaccinurilor

- adjuvanți imunologici;
- substanțe din vaccinuri ce cresc răspunsul imun:
- hidroxid de aluminiu
- emulsie microfluidizată MF59 și lipidul A monofosforilat (obținut din endotoxina unui mutant de
Salmonella minnesota);
- conservanți pentru a preveni multiplicarea bacteriilor în timpul fabricației sau a conservării acestora: thyomersal (un conservant de 50 de ori mai
toxic decât mercurul propriu-zis care provoacă
autism, deficit de atenție, dificultăți de limbaj și
exprimare), fenoli, fenoxcietanol (acestea constituie o adevărată otravă pentru organism provocând boli neurologice grave: ADHD, autism, boli
autoimune);
- stabilizatori – protejează vaccinurile de variațiile
de temperatură;
- substanțe reziduale care pot declanșa stări alergice și de suprainfecție cu virusul sincițial respirator;
- formol;
- antibiotice;
- medii de cultură.
(continuare în numărul viitor despre complicaţiile
vaccinurilor și soluţiile împotriva vaccinării)
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vrites par suite de la utilisation du vaccin antipoliomyclitique de Sabin a germe vivant, în „La Presse Medicale, nr.
72, 11 ianuarie 1964;

TELEVIZIUNEA – „PÂINEA” NOASTRĂ
CEA DE TOATĂ ZIUA?
ARMĂ A RĂZBOIULUI PSIHOLOGIC
DUS ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (IX)
de Lt. Col. (r.) N.M. Popescu

7. Orstavik (I.) et coll., Paralytic Poliomyelitis in Norway
Since the Introduction of the Trivalent Oral Vaccine, în
Bull.OMS, 1971;
8. Aaby, P., Jensen, H., Gomes, J., Fernandes, M., Lisse,
I.M., The introduction of diphtheria tetanus-pertussis
vaccine and child mortality in rural Guinea-Bissau: an observational study, Int Epidimiol, 2004;

Emisiuni cu tema afaceri:

9. Bach, J. F., The Effect of Infections on Susceptibility

„Arena leilor”

to Autoimmune and Allergic Disease (Review). N Engl

Sunt chemaţi în „arenă” – se confirmă astfel, folosirea termenului
de arenă, a acestui loc de confruntare a oamenilor din lumea de astăzi și preferat de oculta – până și
întreprinzătorii, cei care au idei
despre ce afacere să înceapă. Pe
internet, la adresa: http://www2.
tvr.ro/arenaleilor/, putem citi: „Leii sunt cei care aduc banii. Sunt
oameni care au construit o afacere de la zero. Sunt milionari în euro
care impun respect prin performanţă, clarviziune, fler și capacitatea
de a risca. Sunt cei care și-au construit afacerile prin corectitudine,
respect faţă de parteneri, responsabilitate faţă de mediul de afaceri.
Detectează, evaluează și susţin spiritul antreprenorial oriunde apare. Sunt gata să încheie o afacere atunci când sesizează potenţialul
și prevăd câștigul. Finanţează oameni, idei, proiecte care devin modele pentru ceilalţi (…) Marţi, 31 ianuarie (n.n.-2012), începe la
Timișoara un amplu turneu naţional Arena Leilor, care va ajunge
apoi și în multe alte orașe importante din ţară: Craiova, Cluj, Tg.
Mureș, Iași, Sibiu, Brașov, Constanţa”. (…) „…la toate aceste evenimente din Turneul Arena Leilor, se vor face și preselecţii pentru a
identifica cele mai bune proiecte antreprenoriale, candidaţii selecţionaţi urmând apoi să participe și în emisiunea TV Arena Leilor…”
La adresa: evz.ro./detalii/știri/in-spatele-arenei-leilor-sta-leopardul,
putem spicui din articolul cu titlul: „Chiar dacă în platou au bătut
palma cu milionarii, în viaţa reală micii antreprenori au rămas cu buza

J Med, 2002 ;
10. Bergfors, E., Bjorkelund, C, Trollfors, B., Nineteen cases of persistent pru-ritic nodules and contact allergy to
aluminium after injection of commonly used aluminiumadsorbed vaccines. Eur J Pediatr, 2005;
11. Bernsen, R.M., Childhood asthma and allergy: the role
of vaccinations and other early life events, EUR, Medical,
Dissertations, 2005;
12. Burmistrova, A.L., Gorshunova, L.P., Ebert, L., Change in the non-speci-fie resistance of the body to influence
and acute respiratory diseases following immunization
diphtheria-tetanus vaccine diphtheria-tetanus vaccine, Zh
Mikrobiol Epidemiol Immunobiol, 1976;
13. Hernan, M. A., Jick, S. S., Olek, M. J., Jick, H, Recombinant hepatitis B vaccine and the risk of multiple sclerosis:
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scăzută) vaccinarea poate provoca chiar boala
pentru care a fost administrat.
În cazul vaccinării antirabice se știe că numai 3%
din cei mușcați de un câine sigur turbat pot manifesta boala. După unii autori, vaccinarea antirabică este
ineficientă și periculoasă (Dr.G.Buchwald, 2008).
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umflată. De vină ar fi condiţiile impuse de lei”.
„Arena Leilor”, aflată la un nou sezon… face o
echilibristică delicată între conceptul economic
„business-angel” și convenţiile unui scenariu regizat (Sic!) într-un studio, în care nu tot ce pare
adevărat se întâmplă și în realitate. Au fost 69 de
câștigători ai ediţiilor difuzate până acum, dar

AT I T U D I N I

potenţiali parteneri, iar rolul de producţie din
TVR încetează în acest moment. Promisiunea
din cadrul emisiunii dintre lei și câștigători nu are
valoare de contract, a declarat acesta” (Sic!).
Un subtitlu al articolului, ne confirmă ceea ce
am spus mai sus și ceea ce vom sublinia și la
concluzii:
„Arena Leilor”, un format internaţional cumpărat. Formatul este deţinut de Sony Pictures,
care rulează în 20 de țări cu diverse denumiri:
„Dragons Den” în Marea Britanie sau „Shark
Tank” în SUA. Articolul, printre altele, mai
prezintă și milionarii din Top 300 care și-au
luat titulatura de „lei”.
Înainte de a ne pune câteva întrebări, trebuie să
subliniem că acest concurs nu reprezintă altceva decât un „Big Brother” al afacerilor la scară
naţională!
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Mesajul nerostit în cuvinte al lui „Big Brother”:

Experţii mei în psihologie umană, au creat acest „concurs” pentru toţi
tinerii sau mai puţin tineri, care au idei deosebite în domeniul afacerilor, dar nu au capitalul necesar pentru a porni propria afacere. În
faţa voastră, această emisiune trebuie să pară ceva foarte serios și să
dea impresia că duce la o dezvoltare a sectorului economic respectiv,
cât și la crearea de locuri de muncă dându-vă speranţe pentru viitor.
Chiar dacă vor fi mulţi câștigători, extrem de puţini dintre
ei vor putea și să le pună în practică, iar aceia vor fi doar cei
pe care eu îi voi dori și care vor fi permanent sub controlul
meu! Ce dacă nu vor accepta condiţiile cerute de „lei”, scopul meu este să cunosc și să controlez ideile lor valoroase!
Mai departe eu voi hotărî dacă acele idei se vor materializa
vreodată sau nu, iar dacă totuși acest lucru se va întâmpla,
tot eu voi hotărî când, unde și de către cine se vor pune
aceste idei în practică!”
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Emisiuni cu tema îndemânare: „Câștigi în 60 de
secunde”, s.a.

Întrebări pertinente:

numai 5-6 dintre aceștia au ajuns să și negocieze
concret derularea unei afaceri. Deși emisiunea îi
face să simtă gustul victoriei, ei află de fapt că nu
tot ce zboară se mănâncă. Investiţia promisă, de
maximum 100.000 de euro, foarte rar ajunge să
se materializeze”.
Articolul continuă cu declaraţiile unor concurenţi câștigători (unii își dau numele, alţii doresc să rămână anonimi) care au rămas profund
dezamăgiţi – unii chiar mai mult decât atât
– de condiţiile impuse de „lei” și de felul cum a
evoluat derularea contractului și practic… nefinalizarea lui, a ideii de afacere propusă de ei. „...
directorul TVR 2 amintește că „formatul emisiunii facilitează, practic, contactul dintre lei și
participanţi, în vederea înţelegerii sistemului
antreprenorial”. „După emisiune urmează o verificare a informaţiilor și a planului de afaceri
prezentat. Devine o relaţie directă între cei doi

1). - De ce a fost necesară transformarea în concurs,
competiţie a unei afaceri economice, care ar fi trebuit să se desfășoare într-un simplu birou și nu la
televiziune?
2). - De ce a trebuit să se regizeze la TV un scenariu care nu are nimic – sau aproape nimic – cu
realitatea prin crearea unor falși câștigători în domeniul afacerilor, din moment ce un procent foarte mic dintre aceștia ajung să „negocieze concret
derularea unei afaceri”, dar să o mai și ducă spre
o finalizare?
3). - De ce a fost necesară aducerea în ţară a acestui
format străin de emisiune TV, dacă el nu a avut
intenţia să reprezinte ceva serios?
4). – Cine ar vrea ca tinerii și talentaţii noștri întreprinzători să se confrunte în arenă cu „leii”, știinduse de la bun început că aceștia vor să „impună condiţii” finale de neacceptat câștigătorilor, lăsându-i
astfel „cu buza umflată” și iluziile spulberate?
5). - Dacă „promisiunea din cadrul emisiunii
dintre lei și câștigători nu are valoare de contract”
– fiind doar o reclamă – nu cumva este ceva, deoarece adevăratul scop al acestei emisiuni este
unul ascuns, ce ne scapă?

„…un show incitant în care un număr x de concurenţi se bat
contra timp pentru a câștiga 50.000 de lei. Fiecare concurent are 3 vieţi și de trecut 10 nivele, iar la fiecare nivel trecut
primește o sumă de bani cu care poate rămâne dacă alege să
încheie jocul. În momentul în care a ratat o probă, i se ia din
cele 3 vieţi, iar când nu mai are vieţi, concurentul este eliminat însă Experţii mei în psiholorămâne cu suma de bani (Sic!) acumulată până la ultimul prag”.
gie umană, au creat acest
Pe adresa: wwwziarulring.ro/știri/dan-negru-te-ajuta-sa-castigi-in- „concurs” pentru toţi
60-de-secunde/mai putem citi: (…) „Nu mai puţin de 220 de ro- tinerii sau mai puţin tineri,
mâni și-au demonstrat deja curajul și îndemânarea. Dintre aceștia, care au idei deosebite în
au fost aleși deja 21 de concurenţi, dar înscrierile nu se încheie aici. domeniul afacerilor dar
Românii se pot înscrie în continuare și pot avea șansa de a câștiga nu au capitalul necesar
50.000 de lei. Cei deja selectaţi vor petrece trei zile în primul canto- pentru a porni propria
afacere. În faţa voastră,
nament „Câștigi în 60 de secunde”, unde vor avea un program foarte
strict și își vor exersa priceperea pentru a fi capabili să facă faţă orică- această emisiune trebuie
rei din cele 60 de probe din concurs. Pentru a câștiga marele premiu, să pară ceva foarte serios și
să dea impresia că duce la
concurenţii vor trebui să depășească 10 probe în care vor fi folosite
exclusiv obiecte de uz casnic. Tot ce trebuie să facă românii pentru a o dezvoltare a sectorului
intra în concurs este să acceseze site-ul dedicat concursului: http:// economic respectiv, cât
castigiin60desecunde.a1.ro, să aleagă o probă de pe site din secţiu- și la crearea de locuri de
nea cu același nume și să încerce să o depășească. Dacă reușește acest muncă dându-vă speranţe
pentru viitor.
lucru în 60 de secunde, nu trebuie decât să se filmeze și să încarce
filmuleţul care le probează abilităţile în secţiunea < Înscrie-te >”.
Un alt aspect, ușor de anticipat însă, îl reprezintă investiţia enormă
în decorul emisiunii și provenienţa acestei emisiuni. La adresa: stiri-

feldefel.ro/decor-de-jumatate-de-milion-de-euro-pentru-castigi-in60-de-secunde/aflăm următoarele: „Astfel, doar pentru decorul emisiunii s-au cheltuit peste jumătate de milion de euro, fără a mai pune la
socoteală recuzita. Inspirat din decorul emisiunii Minute to win it, echipa de producţie a respectat în detaliu amenajarea platoului. (…) La
mai puţin de un an de la lansarea în Statele Unite, (…) le aduce românilor cel mai tare gameshow din lume: Minute to win it. Difuzat în SUA
de NBC, este un concurs incitant, cu
probe ingenioase, amuzante și, cel mai
important, contracronometru. Participanţii sunt oameni obișnuiţi care concurează individual și care se luptă doar
cu propriile limite și cu timpul”.
Și pentru a înţelege că acest gen de
„concurs” nu se generalizează în România numai prin intermediul televiziunii, să dăm două exemple edificatoare. La data de 27.04.2011, în
„City Park /Mall of Constanţa” (vezi,
aceeași adresă pe Google), aflăm că: „1
MAI începând cu ora 12.00 până la
ora 20.00 se va desfășura emisiunea
„CÂȘTIGI ÎN 60 DE SECUNDE”
(…) iar marele premiu este o DACIA
Participanţii sunt oameni obișnuiţi care concurează DUSTER”. Următorul exemplu: Diindividual și care se luptă doar cu propriile limite și cu recţia Generală de Asistenţă Socială și
timpul”. Și pentru a înţelege că acest gen de „concurs” Protecţie a Copilului Cluj a sărbătorit
nu se generalizează în România numai prin interme- la data de 20. nov. 2011 în incinta comdiul televiziunii, să dăm două exemple edificatoare. plexului Iulius Mall, Ziua copilului și
Ziua Adopţiei. Printre alte activităţi
distractive și ateliere de îndemânare, a existat și un atelier cu probe
Câștigi în 60 de secunde.
Nu întâmplător am dorit să dăm aceste exemple de pe internet. Ele
dovedesc, dacă mai era cazul, că și acest concurs de îndemânare se
extinde la scară naţională prin atragerea tuturor categoriilor de cetăţeni, în special din rândul celor fără niciun venit dar și al copiilor!
Și pentru că înscrierile se fac pe internet, iată ce scrie cineva la data
de 21.06. 2011: „Este greu dar am curaj, vreau să mă înscriu… poate, poate voi scăpa cât de puţin de sărăcie”. Iată, la modul concret,
cum lucrează sugestia mentală în rândul semenilor noștri creștini,
nevoiași sau nu, ispitindu-i cu aceste mari sume de bani puse în „joc”
de oculta și care, le-ar putea schimba (cred ei) destinul în bine!
Concluzionând, putem spune despre acest așa-zis concurs că avem
de-a face cu un „Big Brother” al îndemânării la scară naţională.
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1). De ce se dorește obișnuirea concurenţilor cu „punerea în joc a vieţii
lor” pe sume mari de bani, iar când și-au „terminat vieţile”, sunt eliminaţi din joc, rămânând cu banii câștigaţi până atunci?
2). Nu cumva oculta dorește să ne obișnuiască cu faptul că viaţa noastră poate fi valorificată în bani, fiecare om de pe această planetă având
propria sa valoare, greutate în bani?
3). De ce acest concurs urmărește
o permanentă luptă cu „propriile limite” ale concurenţilor și cu
timpul?
4). De ce se dorește extinderea
la scară naţională a acestui gen
de joc, prin atragerea tuturor categoriilor de cetăţeni, în special
din rândul celor care nu posedă
niciun venit?
5). De ce într-o ţară ca a noastră,
unde nivelul de trai este foarte
scăzut, și continuă să scadă planificat, concomitent se înmulţesc
rapid concursurile (competiţiile) interactive, care au ca premiu
mari sume de bani?
Situaţia devine mult mai ciudată, Se urmărește o generalizare a lor, având în vedere că nu
deoarece se urmărește o generali- numai televiziunile transmit asemenea gen de emisiuni, ele
zare a lor, având în vedere că nu au început să fie organizate și în marile orașe, unde sunt
numai televiziunile transmit ase- atrași și copiii de vârsta preșcolară și școlară, oculta dorind
menea gen de emisiuni, ele au în- să-i obișnuiască cu acest gen de concursuri contracronometru
ceput să fie organizate și în marile încă de la vârste foarte fragede.
orașe, unde sunt atrași și copiii de
vârsta preșcolară și școlară, oculta dorind să-i obișnuiască cu acest gen
de concursuri contracronometru încă de la vârste foarte fragede.
Mesajul nerostit în cuvinte al lui „Big Brother”:

„Acest tip de concurs l-am conceput să se desfășoare contracronometru, în 60 de secunde, astfel încât, concurenţii nu au timp să se
gândească decât la încadrarea în barem și să execute fără greșeală
proba pentru a avea șansa câștigării premiului. Specialiștii mei în
psihologie umană, au „dăruit” prin regulament fiecărui concurent
câte „3 vieţi” pentru a trece mai ușor cele 10 probe obligatorii. Pentru
fiecare probă trecută, concurenţii primesc o sumă de bani, iar atunci
când ratează una din ele, respectivului concurent „i se ia o viaţă”, când
rămâne și fără „ultima viaţă”, acesta este eliminat din joc adică, este

un om „mort”. Concurenţii bine „prinși” în lupta cu propriile limite și cu timpul, nu-și dau seama de capcana pe care le-am întins-o
prin regulament: ceea ce ei consideră foarte palpitant și distractiv de
a plăti simbolic, cu propria viaţă greșelile din concurs, pentru mine
înseamnă că vieţile lor au o anumită valoare în bani, cu cât sunt mai
perspicace, cu atât vor câștiga mai mulţi bani, astfel încât, fiinţa respectivă va valora mai mulţi bani. Cinismul, ironia și dispreţul meu la
adresa voastră constau și în faptul că, acest aparent banal concurs de îndemânare, reprezintă
o subtilă și mascată „punere în
scenă” a întrecerilor „distractive”
de altădată din arenele romane
(pentru publicul de atunci era o
distracţie moartea celui învins):
cantonamentul de pregătire care
durează 3 zile, spre a vă trimite
în „arenă” unde ajungeţi să vă
„bateţi” punându-vă viaţa de 3
ori în „joc” – de ce nu, o ironie
la trinitatea voastră: trup, suflet,
duh – pentru a câștiga suma de
bani promisă. Dacă Dumnezeu a
dăruit fiecărei fiinţe umane liberul arbitru, prin acest „concurs” urmăresc printre altele, deturnarea și anihilarea acestuia. Doresc să vă
obișnuiesc cu ideea că stăpânul vostru este aici pe pământ – și nu în
ceruri sau în inima sufletului vostru – adică eu, cel care vă ofer bani,
suspans și distracţie.
Altfel spus, acest „regizor din umbră” – cauza prăbușirii noastre
economice, cunoscând și efectul acesteia – prin oferirea cu „dărnicie”
a acestor concursuri, ce promit distracţie, emoţie și bani, ne manipulează subtil cu „mănușile” democraţiei, sugerându-ne permanent
că ne poate controla cum vrea, cât vrea, unde vrea și când vrea. Nu
cumva, noi suntem aceia care-i dăm ocazia mult prea ușor, să o facă
unde, când, cum și cât vrea?
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Dacă Dumnezeu a dăruit fiecărei fiinţe umane
liberul arbitru, prin acest
„concurs” urmăresc printre
altele, deturnarea și anihilarea acestuia. Doresc să
vă obișnuiesc cu ideea că
stăpânul vostru este aici pe
pământ – și nu în ceruri sau
în inima sufletului vostru
– adică eu, cel care vă ofer
bani, suspans și distracţie.
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