Nr. 1,ianuarie 2010

1

Nr.1(34), ianuarie 2010

8 februarie

Ve n i ţ i
la Conferinţa Teologică

MĂRTURISIREA CREDINŢEI:
între dragoste şi toleranţă

dedicată Zilei de Prăznuire a Noilor Mucenici şi Mărturisitori

Conferinţa se va desfăşura cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al
Chişinăului şi al întregii Moldove, pe 8 februarie 2010, între orele 11.00 şi 15.00,
în incinta Palatului Naţional (str. Puşkin nr. 21, Chişinău). Intrarea liberă
Binecuvântare şi cuvânt de deschidere:
ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove.
Raportori:
ÎPS Feodor, arhiepiscop de Kameneţ-Podolsk şi Gorodok, Ucraina,
Prot. Alexandru Şargunov, Moscova, Rusia,
Danion Vasile, scriitor, misionar, România,
Theodore Zissis, profesor la Facultatea de Teologie, Universitatea “Aristotel”, Thessaloniki, Grecia ş. a.
Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos! Vă îndemnăm să participaţi la această întrunire în cadrul căreia se va
dezbate una dintre cele mai actuale teme: cum mărturisim credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos în aceste
vremuri şi ce înseamnă dragostea adevărată şi toleranţa în lumina învăţăturii Sfintei Biserici.
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Starea în adevăr

Poziţia
Mitropoliei
Moldovei

faţă de acţiunile
de protest
din grădina publică
„Ştefan cel Mare şi Sfânt”
Luând act de acţiunile săvârşite de un grup
de creştini ortodocşi în ziua de 13 decembrie
în grădina publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt”,
Biserica Ortodoxă din Moldova îşi manifestă
dezacordul faţă de modalitatea de protest
aleasă de creştinii adunaţi acolo.
În acelaşi timp, considerăm nebinevenită
instalarea simbolului de cult evreiesc într-un
spaţiu public care este strâns legat de istoria
şi credinţa poporului nostru, cu atât mai mult
că “Hanuca” este o sărbătoare religioasă
calificată de cărţile de cult iudaice drept “ritual al sfinţirii”, semnificând biruinţa poporului
iudeu asupra ne-iudeilor. Alegerea locului de
instalare a Menorei considerăm a fi nepotrivit
deoarece parcul este numit în cinstea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, supranumit Mare şi Sfânt pentru calitatea deosebită
de apărător al credinţei strămoşeşti.
Considerăm că acest neplăcut incident din
centrul capitalei putea fi evitat dacă Menora
iudaică ar fi fost instalată în preajma memorialului victimelor holocaustului.
Apelăm pe această cale şi la autorităţile
municipale, care în momentul sancţionării şi
coordonării manifestaţiilor cu caracter confesional să i-a în consideraţie părerea majorităţii
covârşitoare, care împărtăşeşte credinţa
ortodoxă.
Mitropolia Moldovei are o atitudine
respectuoasă faţă de sentimentele şi convingerile religioase ale membrilor cultelor
înregistrate legal pe teritoriul Republicii
Moldova şi se aşteaptă la acelaşi tratament
din partea acestora.
18 decembrie 2009

Atitudinea Mitropoliei
Moldovei cu referire
la declararea zilei libere
în data de 25 decembrie

Noi aşteptăm Naşterea Mântuitorului
la data de 7 ianuarie, pregătindu-ne 40 de
zile cu post şi deosebită rugăciune. Însă
marea majoritate a celor care se declară că
serbează Crăciunul în data de 25 decembrie
pledează doar pentru bucate şi o sărbătoare
mai mult cu caracter laic în familie. Această
tendinţă adesea este motivată de dorinţa de
Trebuie să recunoaştem că în fiecare an
a serba Anul Nou, sărbătoare laică care nu
odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă
are nici o legătură cu praznicele bisericeşti.
pornesc discuţii, adesea chiar certuri, referCredincioşii care respectă toate
itoare la data serbării Naşterii Domnului.
sărbătorile din anul bisericesc înţeleg altfel
Unii pledează pentru serbarea din data de 25
serbarea şi rămân în duhul unităţii, ascultării
decembrie, precum este practicată în ţările
şi dragostei creştine.
occidentale, alţii făcând ascultarea conform
În acest sens, sugerăm autorităţilor să
tradiţiilor locului la data de 7 ianuare.
revadă această decizie şi să ţină cont că
În acest an prin decizia autorităţilor
sărbătorile religioase se stabilesc constatului de a declara ziua de 25 decembrie
drept zi liberă cu recuperare ulterioară a form calendarului bisericesc şi nicidecum
stârnit şi mai multă zarvă. Zilnic suntem celui laic.
În acelaşi timp recomandăm creştinilor
contactaţi la Direcţia mitropolitană de către
reprezentanţi mass-media, dar şi de către să nu uite că se află în Postul Crăciunului şi
credincioşii de rând, fiind întrebaţi cum să dea dovadă de un comportament adecvat
vom serba Crăciunul şi care este atitudinea acestei perioade, ca împreună să ajungem cu
bine la data de 7 ianuarie pentru a întâmpina
Mitropoliei.
Ambiguitatea situaţiei se manifestă prin cu inima curată marea sărbătoare a Naşterii
faptul că nu este clar motivul acestei hotărâri, Domnului.
Undeva ne bucurăm de ziua liberă oferită
având în vedere că atât Mitropolia Moldovei,
în
data
de 25 decembrie, credincioşii având
cât şi Mitropolia Basarabiei, conform statuposibilitatea
să vină la biserică pentru a-l
tului se conduc de calendarul iulian, ceea
ce presupune că sărbătorirea Crăciunului în serba pe Sfântul Ierarh Spiridon, făcătorul
de minuni, dar nu trebuie să confundăm
ziua de 25 decembrie este exclusă.
Dacă autorităţile au adoptat această de- această slujbă cu serbarea Naşterii Mântuicizie luând în calcul faptul că celelalte con- torului.
Demult visăm ca pe acest pământ dreptfesiuni religioase serbează Naşterea Domcredincios
sărbătorile împărăteşti să fie denului în data de 25 decembrie, nedumerirea
rămâne la fel de mare. Biserica Ortodoxă clarate drept zile libere în ţară, pentru ca
din Moldova are o atitudine respectuoasă creştinii să lasă toată grija pentru a se uni în
faţă de reprezentaţii tuturor cultelor înreg- sfintele rugăciuni.
Suntem într-o ţară unde avem alese
istrate legal pe teritoriul ţării noastre, însă
sărbători
şi tradiţii, care ne reprezintă ca
acordarea unei zile libere la nivel naţional
din cauza convingerilor religioase ale unei neam şi cultură. Să nu pierdem ceea ce
am moştenit, să nu ne vindem identitatea
minorităţi pare bizară.
Recunoaştem influenţa apuseană, mulţi noastră. Să păstrăm duhul Bisericii în toate
concetăţeni de-ai noştri muncind în ţări activităţile noastre. Aşa vrea să ne vadă
unde sunt alte tradiţii şi unde se respectă Bunul Dumnezeu, rugându-ne într-un cuget
calendarul grigorian, decât cel iulian ţinut şi în unitate.
Să luăm aminte!
de veacuri în spaţiul nostru. Însă serbarea
conform unui sau altui calendar nu poate fi
Serviciul de presă al Mitropoliei
o decizie samovolnică.
10 decembrie 2009
S ă n e fere as c ă D umn e z e u!

Vrăjitorii ugandezi recunosc
că practică sacrificarea copiilor
Jertfirile ritualice sunt
în creştere în Uganda
şi fac parte din practica
vracilor ugandezi. Unul
din aceştia a declarat că a
avut clienţi care i-au adus
sânge, organe şi diverse
părţi ale corpului de la
copii, iar altul a recunoscut că a omorât 70 de
oameni, inclusiv pe fiul
său. Acesta a renunţat la

practicile rituale şi s-a
alăturat campaniilor de
stopare a fenomenului.
“Răpesc copiii altor oameni şi le aduc
inima şi sângele direct
aici (la capişte) ca să le
facă pe plac duhurilor”,
mărturiseşte unul dintre
vracii care au renunţat la
această practică. “Aduc
ofrandele în cutiuţe şi le

pun sub copacul de unde
vin glasurile spiritelor”.
Poliţia
ugandeză
spune că, în 2009, s-au
produs 26 de cazuri de
crime, în care se pare că
victima a fost sacrificată
în
scopuri
rituale.
Autorităţile cred însă că
numărul real al cazurilor
este mult mai mare,
ţinând cont de faptul că
sute de persoane sunt declarate dispărute.
BBC
P.S. Şi în Haiti, unde
recent a avut loc cutremurul devastator ce a îngropat sub ruine sute de
mii de oameni, se practica
pe scară largă vrăjitoria.
Popoarele care au făcut
sau fac pact cu diavolul
nu rămân nepedepsite de
mânia cea dreaptă a lui
Dumnezeu.
Să fugim de vrăjitori!

Portugalia,
ţară catolică,
va legaliza
căsătoriile între
homosexuali
Parlamentul
portughez a aprobat vineri
în prima lectură proiectul
de lege guvernamental
ce legalizează căsătoriile
între persoane de acelaşi
sex, dar fără posibilitate
de adopţie.
El a respins propunerile extremei-stângi
şi a Verzilor în favoarea
adopţiei.
Textul
guvernului,
apărat de premierul portughez Jose Socrates,
a fost votat de aproape
toţi aleşii de stânga,
majoritari în Parlament,
în timp ce dreapta a votat împotrivă. Acum

el trebuie examinat în
comisie, înainte de a fi
votat definitiv şi promulgat de preşedinte.
Socrates a explicat,
în intervenţia sa, că a
dorit să repare “deceniile de nedreptăţi la
adresa homosexualilor”,
reamintind că până în
1982,
homosexualitatea era considerată o
infracţiune în Portugalia.
Legalizarea căsătoriei
între persoane de acelaşi
sex era înscrisă în programul Partidului Socialist,
învingător în alegerile
din septembrie.
După trei ore de dezbateri, stânga a amânat în
bloc cererea privitoare la
un referendum, depusă de
o platformă cetăţenească
ce strânsese peste 90.000
de semnături.
Ziua

Doamne,
păzeşte
Sfânta Ta
Biserică
Iubiţi fraţi şi surori întru
Hristos! În aceste vremuri când
se dă război împotriva Bisericii
lui Hristos, este binevenit ca şi
în parohiile din care faceţi parte
să se citească rugăciuni speciale. Nădăjduim, că, fiind propuse părintelui în duhul smereniei şi al dragostei, ele vor fi
citite înaintea Sfântului Prestol
spre apărarea dreptei credinţe
şi întărirea neamului creştinesc.

Rugăciune
la Sf. Proscomidie

Doamne, Iisuse Hristoase,
Dumnezeul nostru, primeşte
de la noi, nevrednicii robii
Tăi (numele), jertfa aceasta
şi, iertând nouă toate greşelile
noastre, adu-ţi aminte şi de
toţi cei ce vrăjmăşesc împotriva credinţei ortodoxe (numele vrăjmaşilor credinţei)
şi ne asupresc pre noi şi nu le
răsplăti lor după faptele lor, ci,
după mare mila Ta, îi întoarce
pre dânşii: pre necredincioşi
către dreapta credinţă, iar pre
credincioşi – ca să se abată de
la rău şi să facă bine; ca nici
unul dintr-înşii să nu piară prin
noi, nevrednicii. Iar pre noi şi
Sfânta Ta Biserică, cu tăria Ta
cea întru tot puternică, de tot
răul şi îmbulzeala, cu milostivire, ne păzeşte.

Rugăciune pentru
Biserica care se află
întru necazuri
şi împresurări
Doamne Dumnezeul nostru, Atotputernice şi Multmilostive!
Întru umilinţa inimilor noastre cu smerenie ne
rugăm Ţie: păzeşte sub
Acoperământul bunătăţii Tale
de toată înconjurarea cea rea
Sfânta Ta Biserică şi pre noi,
scârbiţii, credincioşii fiii Săi.
Îngrădeşte-ne pre noi
cu sfinţii Tăi Îngeri în toate
căile noastre ca nimic să nu
izbândească cei ce se oştesc asupra noastră şi fiul fărădelegii
să nu îndrăznească a ne înrăi
pre noi.
Dăruieşte-ne lungime de
zile şi umple-ne cu tăria puterilor ca pre toate să le săvârşim
spre slava Ta şi spre binele
Sfintei Tale Biserici. Iar noi,
bucurându-ne de a Ta bunăpurtare de grijă, în toată ziua şi
în tot ceasul să binecuvântăm
şi să preaslăvim Preasfânt numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum
şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Punctul pe i
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Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci

Numelui Tău se cuvine slavă!

Deşi, ţinând isonul lui Ilie Şaţ,
Director al Congresului Evreilor
din Republica Moldova, mass-media de la noi a calificat evenimentul din 13 decembrie 2009 drept o
acţiune bine organizată din timp cu
scopul de a ne proslăvi şi a ne face
cunoscuţi, realitatea este cu totul alta. La întrebarea jidovească:
„Câţi sunteţi voi, aşa înflăcăraţi?”,
răspundem: de fapt, nu noi suntem cei care am ieşit împotriva
duşmanilor credinţei noastre.
Această ieşire este o manifestare
a credinţei acelor creştini pe care
nu-i ştie nimeni, doar Unul Dumnezeu. Aceştia sunt tainicii rugători
din sânul poporului. Ei plâng, se
tânguiesc şi se roagă, cerând de la
Atotputernicul Dumnezeu Suprema-i Apărare. Noi doar spunem:
„Nu!”, iar Dumnezeu schimbă
lucrurile. Noi am mers cum a dat
Domnul şi când a dat Domnul.
De aceea izbânda nu ne aparţine.
Punând Sfânta Cruce, semnul
biruinţei asupra lui antihrist, în
locul simbolului iudaic, noi doar
am exprimat voinţa întregului
popor dreptcredincios, pentru
care cea mai scumpă comoară pe
pământ este dreapta credinţă. Nu
noi am biruit, ci Domnul a auzit
rugăciunea şi suspinul celor pe
care îi nesocoteşte această lume.
Fiindcă Domnul caută la inima
omului şi nu aparenţele au valoare
înaintea Lui. Tatăl ceresc îşi pleacă
urechea şi îi ascultă pe cei de pe
patul de suferinţă, pe sărmani, pe
neputincioşi şi umili, care cheamă
numele Domnului în smerenie.
Aceşti rugători tainici îşi pun toată
nădejdea în Dumnezeu. Iar această
nădejde nu ruşinează nicicând, ci
dă rod bogat.
Celor ce îmi zic că eu, personal, am urmărit să mă proslăvesc
le spun: Nu judecaţi după propria măsură! Dacă idealul vostru jidovesc este publicitatea şi
proslăvirea cu orice preţ, nouă,
creştinilor, nu ne este îngăduit să
căutăm cinste şi slavă, ci toate
trebuie să le facem spre mărirea
lui Dumnezeu, după cum zice
şi Sf. Prooroc David: „Nu nouă
Doamne, nu nouă, ci numelui Tău
se cuvine slavă!”. Mass-media,
care regretă (în particular ProTv)
că toate revendicările creştinilor
neindiferenţi au fost realizate şi că
aceştia sunt susţinuţi de Mitropolit,
fiind lumească, are şi o percepţie
lumească, orizontală şi nu este
în stare să înţeleagă că nu noi, ci
Domnul schimbă firea lucrurilor.
Dacă Dumnezeu a dat pământului

nostru rugători fierbinţi, care
cheamă ziua şi noaptea harul
Duhului Sfânt asupra ţării noastre, înseamnă că şi neamul nostru,
împreună cu tot neamul creştinesc,
este sub ocrotirea Lui. Iar dacă
Dumnezeu este cu noi, cine poate
fi împotriva noastră?

Mass-media noastră –
vrăjmaşă duhului
ortodox
Evenimentul din 13 decembrie
2009 a fost acea hârtie de turnesol
care a scos în evidenţă cine este cu
poporul dreptcredincios şi cine –
împotriva lui. Astfel, s-a constatat
că toată mass-media – radioul,
toate posturile de televiziune, presa aservită forţelor oculte etc. s-au
pronunţat împotriva creştinilor
ortodocşi din Republica Moldova.
Nimeni, absolut nimeni nu şi-a dat
silinţa să se aprofundeze în temă
şi să înţeleagă ce s-a întâmplat cu
adevărat în acea zi în Parcul Sfântului Ştefan cel Mare şi cine sunt
adevăraţii vinovaţi. Ca nişte elevi
trândavi, jurnaliştii au copiat unul
de la altul ştirea, arborând tonul
jidovesc de apărare al libertăţilor
„democratice”. Şi nu este de mirare: şcoala noastră jurnalistică,
europenizată, lipsită de credinţă şi
valori morale, educă nişte laşi şi
conformişti, cu simţul adevărului
atrofiat şi lipsiţi de orice curaj
civic. E trist, dar adevărat, că, cu
mici excepţii, jurnaliştii de azi au
coborât la treapta celei mai vechi
profesii: se vând pentru bani şi favoruri duşmanilor neamului care
i-a născut.
Toţi, ca traşi la xerox, au cântat
acelaşi cântec: „La Chişinău a avut
loc o acţiune antisemită!”, „Talibanii ortodocşi”, „Ţara noastră va
pierde în plan internaţional”. Şi
nimeni nu s-a trudit să gândească
independent
de
tonalitatea
jidovească.

Cine sunt antisemiţii?
Cunoscutul jurnalist american Joe
Sobran a dat o apreciere exactă când
a spus că “antisemit nu este cel care
nu iubeşte evreii, ci cel pe care nu-l
iubesc evreii” ! Aşadar: ANTISEMIŢI
SUNT CEI PE CARE NU-I IUBESC
JIDOVII.
Numindu-mă antisemit şi cu
toate calificativele inventate tot de
ei, liderii jidovilor din Chişinău
nu-şi dădeau rândul să intre în biroul Înalt Preasfinţitului Mitropolit
Vladimir pentru a-l impune să-mi
aplice o pedeapsă cât mai dură.
Cu adevărat diavolul le întunecă

minţile slujitorilor lui: nu-i de
ajuns că hanuchia lor a provocat
tensiuni în inima Chişinăului, ei
în loc să se potolească, au continuat să tulbure apele. Căutând
să mă pedepsească cu mâini
străine, acesta fiindu-le stilul
perfid de secole, încă o dată şiau dat arama pe faţă. Desigur,
Înaltpreasfinţitul, avându-şi propria opinie, nu s-a lăsat manipulat
de presiunea puternică exercitată
asupra lui. Declaraţia Mitropolitului privitor la protestul creştinilor
împotriva simbolului antihristic

Dă-i duşmanului
degetul mic,
că el îţi ia toată mâna

În contextul celor spuse mai
sus, aş vrea să mai clarific o
problemă. Mulţi dintre credincioşi
ne sună şi ne întreabă: cum de s-a
întâmplat că Vlădica nu s-a opus
hotărârii de Guvern emise de primministru, Vlad Filat, privitor la
ziua de odihnă din 25 decembrie,
acesta exprimându-se public cum
că Mitropolitul nu ar fi împotrivă şi
că ar fi zis: „Faceţi ce vreţi”. Este

De ce prim-ministrul mărturiseşte public că ţine Crăciunul
pe nou, iar la Catedrala
Mitropolitană, în mod oficial a
venit de Naşterea Domnului pe
stil vechi, adică pe 7 ianuarie?
Când a fost sincer: pe nou sau
pe vechi? Acest fel de a sta în
două luntri nu este creştinesc şi
noi nu avem dreptul să-i primim
în biserică pe cei ce dau dovadă
de această duplicitate (două feţe)
făcută din interes.
…În încheiere ţin să le amintesc tuturor celor ce se oştesc îm-

Biserica Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil,
reg. Moscova

a pus punct la toate instigările
lor, nemulţumindu-i pe jidovi cu
desăvârşire. Oare, în orbirea lor,
ei chiar credeau că Arhipăstorul,
care prin definiţie este apărător al
credinţei pravoslavnice, va apăra
cauza jidovimii purtătoare de
duhuri necurate (după spusa Sf.
Ioan Gură de Aur)?
Poziţia Mitropolitui Vladimir
a fost neclintită în această
situaţie. Noi suntem acasă şi a ne
apăra credinţa strămoşească ţine
de demnitatea noastră de popor
ortodox. Orice atacuri obraznice
ale vrăjmaşilor credinţei vor
întâmpina riposta cuvenită. Aşa a
fost şi aşa va fi, cu ajutorul Bunului Dumnezeu!

clar că Vlădica, în cazul dat, nu
s-a împotrivit, ci a dat dovadă de
toleranţă. Răspunzând propunerii
lui Filat Vlădica, a căutat să-i împace şi pe eterodocşi (neortodocşi),
adică pe catolici, protestanţi ş. a.
Dar, cu totul altfel au procedat
ce-i cu propunerea. Mass-media,
trasă de urechi de conducere, a
ridicat un schelălăit pe măsură,
punând accentele după cum i s-a
cerut. Astfel, presa, televiziunea
şi radioul au dat conotaţia dorită
de stăpânire pogorământului
pronunţat de Vlădica, insinuând
că Vlădica ar fi de acord cu stilul nou. Exact ca în zicala: „Dă-i
vrăjmaşului degetul mic, că el îţi
ia toată mâna”.

potriva dreptmăritoarei credinţe şi
a purtătorilor ei: lupta voastră este
împotriva lui Dumnezeu. Iar numele lui Dumnezeu nu rămâne batjocorit nicicând. Spre împrospătarea
memoriei răsfoiţi filele istoriei şi
vedeţi care au fost urmările şi ce
s-a întâmplat cu cei care au ridicat
mâna asupra ierarhilor, preoţilor,
monahilor şi credincioşilor; cu cei
care au dat jos crucile de pe biserici, au pângărit sfintele altare, au
împuşcat în icoane şi au aruncat în
aer sfinte lăcaşe.
Cântarul din mâna Domnului
este foarte exact şi nimeni nu-L
poate mitui pe Dreptul Judecător.
Prot. Anatolie CIBRIC
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Sfântul Valeriu Gafencu -

omul jertfei totale

“Nu avem alt sfânt mai mare
decât Valeriu Gafencu”
Pr. Gh. Calciu
Valeriu Gafencu s-a născut
pe 24 ianuarie 1921 în localitatea Sângerei, judeţul Bălţi.
Tatăl sau, Vasile Gafencu, a fost
deputat în Sfatul Ţării, adunarea
reprezentativă care a votat în 1918
Unirea cu România. După ocuparea Basarabiei de către bolşevici,
în iunie 1940, a fost deportat în Siberia şi a murit la scurt timp după
aceea.
Lui Valeriu îi revine aşadar
şi sarcina de a se îngriji de restul
familiei, mama şi cele trei surori.
Valeriu urmează cursurile liceului
Ion Creangă din Bălţi şi în 1940 devine student al Facultăţii de Drept
din Iaşi.
Arestat de Antonescu
În toamna anului 1941, când a
fost arestat şi condamnat la 25 de
ani muncă silnică, Valeriu Gafencu
avea vârsta de 20 de ani. Era student în anul al II-lea al Facultăţii de
Drept şi Filosofie din Iaşi.
Reputatul profesor de Drept
Civil Constantin Angelescu l-a
apărat la proces pe Gafencu, declarând: “Este unul dintre cei mai
buni studenţi pe care i-am avut
de-a lungul întregii mele cariere
didactice”. Dictatura antonesciană
însă nu a văzut cu ochi buni activitatea legionară a tânărului Gafencu,
care avea o funcţie de conducere în
Frăţiile de Cruce.
Închisoare şi distrugere fizică
sub comunişti
Tânărul Valeriu Gafencu a ajuns
la Târgu-Ocna în decembrie 1949,
după ce a trecut prin puşcăriile de
la închisoarea Aiud (întemniţat
de regimul dictatorial al lui Antonescu, între 1941 – 1944) şi de
la Piteşti (închisoare în care a avut
loc cumplita reeducare comunistă
cunoscută sub numele de “fenomenul Piteşti”, proces catalogat de
Soljeniţin ca cea mai mare barbarie
a secolului XX).
Din cauza torturilor şi regimului bestial din temniţele comuniste,
Valeriu Gafencu a ajuns la sanatoriulînchisoare Tg. Ocna într-o stare atât
de gravă încât supravieţuirea sa timp
de doi ani (până la 18 febr. 1952)
poate fi considerată drept o minune.
Preţul rezistenţei sale morale
şi spirituale în faţa ighemonului
comunist de la Piteşti a fost unul
care i-a răpit definitiv sănătatea.
TBC-ul (tuberculoza) pulmonar,
osos şi ganglionar, reumatismul,
lipsa hranei necesare i-au ruinat
trupul.
Chipul său era însa, straniu,
scăldat într-o lumină nepământeană,
asupra căreia depun mărturie mulţi
dintre cei care au avut privilegiul

de a-i fi în preajmă în ultima parte
a vieţii sale. Sufletul şi mintea sa nu
se despărţeau defel de rugăciune.
În ultimul an, hemoptizia (scuipa sânge) îl transformase într-o
“ruină”. La prima vedere, căci lumina sfinţeniei trecea dincolo de
bietul trup în suferinţă şi îi atingea
pe ceilalţi deţinuţi.
Cu această figură de sfânt – care
nu poate fi explicată natural, întrucât
se ştie că boala care îl rodea aduce
doar deprimare şi schimonosire a
chipului – a trecut la Domnul.
I-a salvat viaţa pastorului
Wurmbrand cu preţul
propriei vieţi
Unul dintre bolnavii ce-l iubeau
mult şi-l admirau pe Valeriu, Victor
Stratan, obţinuse de la familie un
pachet cu streptomicina.
Deoarece starea lui era ceva mai
bună, a venit cu medicamentele şi i
le-a pus în braţe lui Valeriu, fericit
ca îi poate salva viaţa.
Valeriu le-a primit şi a doua zi
l-a înştiinţat pe Stratan că a hotărât
să le cedeze pastorului Wurmbrand
(evreu de origine), spunând că acesta se află, de asemenea, într-o stare
gravă şi salvarea lui ar însemna mult
pentru dezvoltarea creştinătăţii,
deoarece este o personalitate recunoscuta, cu relaţii internaţionale şi
mare putere de influenţă.
Stratan s-a supărat şi a declarat
că nu este de acord. Atunci, cu
blândeţe, Valeriu i-a spus că din moment ce i-a dăruit medicamentele,
acum ele îi aparţin şi are libertatea
să le folosească potrivit îndemnului
conştiinţei lui.
Impresionat de trăirea creştină
a lui Gafencu, pastorul Wurmbrand a declarat că vrea să intre în
Rai pe aceeaşi poartă pe care intra
şi Valeriu şi şi-a luat angajamentul
că, dacă va mai fi vreodată liber,
să vorbească lumii întregi despre
trăirea de excepţie a lui Valeriu şi a
camarazilor săi. Numai ca Wurmbrand a uitat repede cele promise.
Din amintirile doctorului Aristide
Lefa, student medicinist care l-a îngrijit pe Gafencu până în ultima clipă:
„Sunt foarte multe de zis, însă am
să mă opresc asupra uneia singure.
Valeriu urma să suporte o intervenţie
chirurgicală la spitalul din localitate, fiindcă noi nu aveam cele necesare pentru a-l opera în penitenciar.
Operaţia a fost foarte mult întârziată
de autorităţile comuniste.
Când l-au pus pe masa de operaţie
nu i-au făcut cum trebuie anestezicul
sau acesta era expirat pentru că trupul lui Gafencu nu amorţise. Şi l-au
operat mai bine de jumătate de oră
pe viu iar el nu a spus un cuvânt. Şiau dat seama la final ce făcuseră, au
rămas impresionaţi, dar viaţa unui
deţinut nu valora nimic pe atunci.

Au fost minuni la moartea sa
Dr. Aristide Lefa: A fost un miracol că a supravieţuit atât. Spre
sfârşit abia mai putea respira, inima
îi bătea cu putere… I-am dat apă cu
zahăr căci n-aveam nici un tratament la dispoziţie. După ce a luat
două guri s-a ridicat şi m-a mustrat
uşor: “Lui i-au dat pe Cruce fiere iar
voi îmi daţi mie miere?”….
Imediat ce i-a fost scos trupul
afară şi pus pe pământ, deşi fusese o zi călduroasă, cu soare, până
atunci, în câteva minute s-a pornit
o ninsoare teribilă care a acoperit

convingă pe fiecare de importanţa
mântuirii.
Spunea către mine că chiar
dacă nu reuşim noi să schimbăm
lumea, dar măcar să trezim interesul, să o facem să nu se mai
simtă bine când săvârşeşte răul,
să creăm probleme, să-şi pună
întrebări, să-şi schimbe paşii.
Făcea mult caz de „conştiinţa
păcatului”, pentru că erau mulţi
care considerau păcate numai
curvia, hoţia şi crima şi mulţi
nu se recunoşteau păcătoşi, fie
că nu le aveau pe acestea, fie că

A ajuns până la noi propovăduirea ta, alesule mărturisitor:

„Vă cheamă Domnul slavei la lumină, vă cheamă
mucenicii-n veşnicii; fortificaţi Biserica creştină cu
pietre vii, zidite-n temelii”. (Din acatist)
tot noroiul din jurul corpului lui
Valeriu”.
Marin Naidim, Constanţa: „Era
fire de poet. Citise mult în viaţa
lui, dar acum (cât s-a mai putut
citi în Aiud, până în 1948), nu mai
citea decât o singură carte, Sfânta
Scriptură, şi ce era în legătură cu
ea: Filocalia, Patericul, Urmarea lui
Hristos. Şi se ruga.
În colonie, mergea între ruinele
unei vechi biserici părăsite, ce se afla
pe un deal, într-o lucernă a coloniei,
n-avea acoperiş, era expusă ploilor
şi intemperiilor şi se ruga acolo.
Când venea cineva pe la el
de-acasă, aborda cu ei totdeauna
probleme de credinţă, căutând să

le minimalizau, neacordându-le
importanţa cuvenită.
Dar pierdeau din vedere că mai
sunt şi altele şi poate mai mari decât
acestea, cum ar fi mândria. „Celor
mândri Dumnezeu le stă împotrivă
şi celor smeriţi le dă har”. Pe omul
care se grozăveşte (se mândreşte)
Domnul îl lasă singur şi fără El o
să-şi dea seama că nu poate face
nimic şi o să strige la El.”
Valeriu Gafencu în tinereţe
Virgil Maxim, Ploieşti: „Dumnezeu revărsase asupra lui harul
frumuseţii sub toate aspectele.
Fizic, părea un Arhanghel,
purtând când spada de foc a cu-

vântului dumnezeiesc, când crinul
curăţiei plin de parfum tainic”.
Aurelian Guta, Craiova: „Nu
l-am auzit niciodată plângându-se.
Starea lui Valeriu se agrava. Din
cauza lungului şir de luni petrecute
în pat, fără mişcare, şi din cauza
slăbiciunii şi insuficientei circulaţii
a sângelui, i-au apărut pe corp pete
negre ce nu puteau fi vindecate cu
nici un chip, cuprinzându-i o mare
suprafaţă a spatelui, coapselor şi
picioarelor.
Alţi bolnavi, în situaţie
asemănătoare, se văitau, blestemau
şi se revoltau, căci usturimile şi durerile rănilor erau îngrozitoare.
Pe Valeriu nu l-am auzit
niciodată plângându-se, deşi pe
chipul său se putea citi suferinţa
accentuată, iar în ochi îi apăreau
lacrimi de durere, când era pansat,
cu migală şi dragoste frăţească de
deţinuţii doctoranzi în medicină Ion
Ghitulescu, Nae Floricel şi Aristide
Lefa, timp de ore în şir.
Din fâşii de cămăşi rupte,
confecţionam bandaje pentru
acoperirea rănilor, dar din lipsa
substanţelor medicamentoase necesare, fâşiile se lipeau de rană şi produceau dureri cumplite când erau
desfăcute. Din gura lui Valeriu nu
se auzea nici un vaiet, dar după un
timp, broboane de sudoare îi acopereau fruntea boltită.
Medicii observau; era semnul
că răbdarea atinsese limita. Atunci se opreau şi-l lăsau puţin să-şi
revină”.
Şi-a cunoscut ziua morţii
Cu numeroase răni tuberculoase pe trup – care puroiau permanent – Valeriu şi-a aşteptat moartea
cu o seninătate care i-a înmuiat şi
pe gardienii-călăi. Trupul său se
făcuse cu adevărat lăcaş al Duhului
Sfânt. Pentru credinţa sa, Valeriu a
fost învrednicit de Dumnezeu să-şi
cunoască ziua morţii.
Pe 2 februarie 1952, el şi-a rugat tovarăşii să-i procure o lumânare
şi o cămaşa albă, pe care să i le
pregătească pentru ziua de 18 februarie a aceluiaşi an.
A mai cerut ca o cruciuliţă să-i
fie pusă în gură, pe partea dreaptă,
spre a fi recunoscut la o eventuală
dezgropare.
Pe 18 februarie, între orele
14.00 şi 15.00, după momente de
rugăciune fierbinte, Valeriu a rostit
ultimele cuvinte: “Doamne, dă-mi
robia care eliberează sufletul şi
ia-mi libertatea care-mi robeşte
sufletul”.
La targă unde a fost depus, spre
a fi dus într-o groapă comună, au
venit şi s-au închinat, pe rând, toţi
deţinuţii, iar călăul Petre Orban a
plecat din închisoare pentru întreaga zi, pentru a-i lăsa să-şi ia rămas
bun de la Valeriu.
Valeriu Gafencu a fost omul
jertfei totale. Şi-a sacrificat, pentru
Hristos şi neam: tinereţea, profesia,
familia, libertatea şi viaţa. Cu toate
acestea Biserica Ortodoxă Română
întârzie nejustificat canonizarea lui
Valeriu Gafencu. Oamenii îl cinstesc însă ca atare, icoana mucenicului putând fi găsită în tot mai
multe case.
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„Sfârşitul este aproape, iar lumea
continuă să vândă şi să cumpere…”
O vedenie a creştinei Ana

Se făcea că treceam prin mai multe încăperi, una după alta,
fiind însoţită de un înger care îmi arăta calea şi îmi lămurea cele
ce vedeam.
Prima încăpere era în acelaşi timp şi maternitate şi clinică de
avorturi. Am intrat acolo împreună cu prietenele şi rubedeniile
mele (care vieţuiesc în lume şi cu care mă însoţeam înainte vreme).
Ele au rămas în continuare în această încăpere. Mie îngerul mi-a
spus să merg mai departe.
Am intrat în cea de-a doua încăpere şi am văzut că acolo
târguiala era în toi. Se vindeau şi se cumpărau cele mai felurite
mărfuri. Era foarte multă lume şi toţi păreau absorbiţi de târguielile lor, îşi numărau banii, examinau mărfurile – ca la târg.
M-am uitat pe unul dintre pereţii acestei încăperi şi am văzut
că avea un geam ce dădea spre o pajişte verde cu cer senin şi
azuriu, cu soarele strălucind – era o privelişte foarte frumoasă.
Priveam desfătându-mă, însă oamenii, într-atât erau de ocupaţi
cu vânzarea-cumpărarea lor, încât nu vedeau această frumuseţe
dumnezeiască. Mă miram cum de ei nu observă această privelişte!
Îngerul însă m-a îndemnat: „Mergi mai departe.”
Am intrat în a treia încăpere, pe pereţii căreia erau zugrăvite
nişte chipuri de fiare (dragoni) de diferite mărimi. În jos, la temelia zidului, am văzut o broască ţestoasă uriaşă, înspăimântătoare
la vedere, din a cărei gură larg căscată ieşeau doi dinţi ca două
săbii ascuţite. Jos, pe podea, se zărea capul unui om al cărui trup
se afla sub duşumea. Îngerul mi-a zis: „Atinge-te de ei.” (Adică
să mă ating de balaurii zugrăviţi pe perete). Mi-am întins mâna,
deşi nu vroiam, pentru că îmi era tare frică. Şi iată că dragonul

Tâlcuirea pe scurt
a acestei vedenii,
potrivit
Sfintei Scripturi:
1. Înainte de toate, cele două
încăperi prin care a trecut roaba
lui Dumnezeu Ana se potrivesc
întocmai cu următoarele cuvinte
din Evanghelie asupra vremurilor din urmă: „Şi precum a
fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi
şi în zilele Fiului Omului: mâncau, beau, se însurau, se măritau
până în ziua când a intrat Noe
în corabie şi a venit potopul şi
i-a nimicit pre toţi. Tot aşa precum a fost în zilele lui Lot: mâncau, beau, cumpărau, vindeau,
sădeau, şi zideau, iar în ziua
în care a ieşit Lot din Sodoma
a plouat din cer foc şi pucioasă
şi i-a nimicit pre toţi, la fel va
fi în ziua în care se va arăta
Fiul Omului” (Luca 17, 26-30).
De altminteri Ana a trecut prin
aceste încăperi după cum scrie
în Evanghelie, unde cuvintele
„cumpărau şi vindeau” se află
după cuvintele „se însurau şi se
măritau”.
2. Prin urmare, prima încăpere
(maternitatea – clinica de avorturi) arată răspândirea între oamenii
din zilele noastre a senzualităţii.
Toată lumea aleargă după plăceri
senzuale. Păcatul desfrânării este

larg răspândit. (în prima încăpere
au rămas toate rubedeniile şi prietenele Anei). Unii copii sunt
lăsaţi să se nască (maternitatea),
iar alţii sunt ucişi în pântecele
matern (clinica de avorturi).
3. A doua încăpere, unde
„toată lumea cumpără şi vinde”,
ne arată că oamenii zilelor noastre sunt robiţi de societatea de
consum, când întreaga viaţă
este închinată unui singur scopachiziţionarea bunurilor de larg
consum şi dobândirea de bunuri
(cultul banilor, al bogăţiilor). Pentru Sfinţii Părinţi târgul (piaţa) a
fost întotdeauna simbolul „acestei
lumi” depravate. Deci încăperea
semnifică adâncirea lumii actuale
în hăul deşertăciunilor. Drept urmare, în inimile lor nu mai există
loc nici voinţă pentru a duce o
viaţă duhovnicească.
Ca rezultat al deşertăciunii
vieţii înconjurătoare, a întunecării
minţilor, ei nu mai sunt în stare
să observe minunăţiile lumii
duhovniceşti, care sunt vizibile
numai pentru cei ce, după cuvântul Sfântului Efrem Sirul, „nu sunt
legaţi toată vremea de treburile
vieţii”, ci „au lepădat orice grijă
lumească” (din Cuvânt la Venirea
Domnului, la sfârşitul lumii şi la
ieşirea antihristului). Iată de ce
toţi cei care târguiau în cea de-a
doua încăpere nu observau minunata privelişte care se vedea dincolo de geam.

Cartea vieţii, a Mielului (Apoc.
13, 8). Numeroşi tâlcuitori ai
Apocalipsei sub chipul „fiarei din
mare” subînţeleg tocmai sistemul
autorităţilor luptătoare împotriva
lui Dumnezeu.
6. Acest sistem îl atacă pe
om drept în cap, ceea ce arată
că mecanismul distrugător este

tr-un cadavru. Distrugerea a însăşi
naturii umane zidite de Dumnezeu, adică a transformării omului
într-o bestie, a sălbăticirii lui spirituale – iată scopul mistic primordial al acestui sistem antihristic.
7. Faptul că Ana a ieşit din
edificiul cu cele trei încăperi se
potriveşte cuvintelor Mântuitorului din Apocalipsă despre cum
ar trebui creştinii vremurilor din
urmă să se raporteze la ceea ce le
propune cultura modernă ultimilor creştini care se află în noul
Babilon desfrânat (societatea
modernă civilizată) – „curva cea
mare”, „şezând pre o fiară roşie,
plină de nume de hulă, având şapte
capete şi zece coarne” (Apoc.
17, 3). Domnul le porunceşte:
„Ieşiţi din ea, poporul meu, ca
să nu vă faceţi părtaşi la păcatele
ei şi să nu fiţi loviţi de pedepsele
sortite ei. Fiindcă păcatele ei au
ajuns până la cer şi Dumnezeu
şi-a adus aminte de nedreptăţile
ei” (Apoc. 18, 4-5). Şi Sfântul Apostol Pavel spune: „Nu vă înjugaţi
la jug străin cu cei necredincioşi,
căci ce însoţire are dreptatea cu
fărădelegea? Sau ce împărtăşire
are lumina cu întunericul? Şi ce
învoire este între Hristos şi veliar. Sau ce parte are un credincios cu un necredincios? Sau ce
înţelegere este între templul lui
Dumnezeu şi idoli? Căci noi sun-

îndreptat înainte de toate spre
anihilarea personalităţii umane,
cu alte cuvinte este un sistem
de depersonalizare a omului. La
om personalitatea (duhul) este
esenţială, este chipul lui Dumnezeu în el, este omul însuşi.
Dacă omul încetează de a vieţui
ca o personalitate duhovnicească,
asemănătoare lui Dumnezeu,
atunci din punct de vedere
duhovnicesc el se transformă în-

tem templu al Dumnezeului Celui
viu, precum Dumnezeu a zis că:
„Voi locui în ei şi voi umbla cu ei
şi voi fi Dumnezeul lor şi ei vor
fi poporul Meu”. De aceea: „Ieşiţi
din mijlocul lor şi vă osebiţi, zice
Domnul, şi de ce este necurat să
nu vă atingeţi; şi Eu vă voi primi
pre voi. Şi voi fi vouă Tată, şi veţi
fi Mie fii şi fiice”, zice Domnul
Atotţiitorul (II Cor. 6, 14-18).
continuare în pag . 6

pe care l-am atins, dintr-o dată a început să se mişte. Mişcarea s-a
transmis altui dragon, care se afla alături, şi mai departe, de la
dragon la dragon, ca-n mecanismul unui ceas. Astfel toate aceste
fiare s-au pus în mişcare, ajungând până la broasca ţestoasă care
a început şi ea să se mişte ameninţător. Deodată cele două săbii
ascuţite s-au înfipt drept în capul omului aceluia, care a murit
pe loc. Îngerul mi-a lămurit: „La cea mai mică atingere de acest
sistem, omul este pierdut… Mergi mai departe.”
Am ieşit din acea clădire cu trei încăperi şi am văzut că mă
aflam într-o pădure, printre copaci. În pădure era o căsuţă de
bârne, afumată ca după incendiu, dar în care, totuşi, se putea
locui. Îngerul mi-a zis: „Iată unde vei putea să te mântuieşti.”
Înţelegeam că sfârşitul acestei lumi este aproape (după căsuţa care
era ca după incendiu) şi atunci l-am întrebat pe înger: „Înseamnă
că sfârşitul este aproape, iar ei continuă să vândă şi să cumpere?”
„Da, a răspuns îngerul, e sfârşitul, iar ei continuă să vândă şi să
cumpere”.
Aici vedenia a luat sfârşit.
După un timp am ajuns la părintele Ieronim (de la Sanaksar) şi i-am povestit despre vedenie. I-am spus cum l-am întrebat
pe înger: „Înseamnă că sfârşitul este aproape, iar ei continuă să
vândă şi să cumpere?” Atunci, părintele, apucând-o înainte, a
răspuns el însuşi cu cuvintele îngerului: „Da, e sfârşitul, iar ei
vând şi cumpără. Acesta nu este doar un vis, a adăugat el, ci aşa
va fi cu adevărat.” Părintele Ieronim a repetat aceleaşi cuvinte
care în visul meu au fost rostite de către înger! Am înţeles că
stareţul ştia de vedenia mea, adică i-a fost descoperită şi lui.
4. A treia încăpere arată că
înainte de sfârşitul lumii se va
edifica un sistem al fiarei, îndreptat spre nimicirea oamenilor. Faptul că pe pereţii acestei încăperi
erau reprezentaţi balauri (adică
fiare, monştri) se află în corelaţie
directă cu „fiarele” din Apocalipsa Sfântului Apostol Ioan Teologul (vezi Apocalipsa 13, 1-11;
17, 8 ş.a.m.d.). Toate aceste fiare (reprezentate pe pereţi), mai
mici şi mai mari, în esenţă sunt
componente ale sistemului unic
totalitar al „fiarei”, al acestui angrenaj ucigaş de oameni -„Noua
Ordine Mondială”. Atingerea de
oricare din părţile componente
(de pildă acceptarea din partea
acestui sistem, adică de la „fiară”,
a numărului de identificare [CNP]
– numărul numelui fiarei din
Apocalipsa 13, 17, sau a noilor
documente electronice) înseamnă
pentru om participarea la acest
sistem, de fapt coparticiparea la
moartea fizică şi spirituală a milioane şi miliarde de oameni.
5. Ce simbolizează broasca
ţestoasă? Este o imagine ce
semnifică instalarea treptată
a sistemului care, tot aşa ca o
ţestoasă uriaşă, se îndreaptă asupra locuitorilor planetei. Tot astfel în Apocalipsă vedem ieşind
din mare „fiara” căreia i se vor
închina toţi cei care locuiesc pe
pământ, ale căror nume nu sunt
scrise, de la întemeierea lumii, în
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Sunteţi în mare pericol!

Nu vă vaccinaţi!

Un reputat
neurochirurg
ne pune în gardă!

Nimeni nu trebuie să accepte
vaccinarea contra gripei porcine.
Este vorba de unul dintre cele
mai periculoase vaccinuri cunoscute vreodată. Conţine mercur şi
un adjuvant numit squalena (MF59). Acest produs poate provoca
grave boli auto-imune ca scleroza în plăci, artrita reumatoida şi
lupusul. Este vorba de adjuvantul vaccinal care a fost asociat cu
sindromul războiului din golf ce
a cauzat moartea a mai mult de
10.000 soldaţi şi care provoacă
o agravare cu 200% a maladiei
Lou Ghering (scleroza laterala
amiotrofica sau boala lui Charcot
(ALS), boala mortală).
Virusul H1N1 provoacă o
“furtună a citokinelor”, făcând
sistemul imunitar să reacţioneze
într-o manieră excesivă. Acesta
este motivul pentru. care omoară
persoanele tinere şi provoacă o
boală mult mai uşoară maturilor
al căror sistem imunitar este mai
puţin activ. Acest vaccin este un
stimulator puternic al imunităţii
ceea ce face virusul capabil de o
şi mai mare letalitate.
Cea mai buna protecţie este
vitamina D3. Este recomandabilă
o doză de 5000UI pe zi, iar când
boala se face simţită, se va mari
doza până la 15.000UI zilnic.
Vitamina D3 stimulează corpul
să producă ceea ce se numesc

peptide antimicrobiene care pot
distruge virusul fără intervenţia
sistemului imunitar. Efectul este
proporţional dozei administrate.
Cu cât doza de vitamina D3 este
mai ridicată, cu atât protecţia este
mai bună. Uleiul de peşte contribuie în mod egal la reducerea
unei reacţii imune excesive. O
linguriţă de cafea cu ulei de peşte
pe zi ar fi suficientă (cel mai bun
este uleiul de peşte norvegian cu
lămâie Carlson)… În cazul unor
simptome grave luaţi o linguriţă
de cafea cu ulei de peşte de două
ori pe zi. Diverşi antioxidanţi pot
fi, de asemenea, utili cum ar fi curcuma, bioflavonoiduil quercetin,
extractul de muguri de grepfrut,
vitamina C, vitamina E naturală.
Un aport multimineral/vitaminic
este, de asemenea, esenţial.
Vă rog sa retrimiteţi acest
mesaj. Oamenii trebuie să fie
avizaţi cum să se protejeze.
Dr. Russel L. Blaylock

ului ŞtiriPrahova.ro. Publicaţia
prahoveana susţine că autorităţile
locale încearcă să muşamalizeze
acest caz, la ordinul Ministerului
Sănătăţii, pentru a nu crea panica
în rândul populaţiei, care a luat
cu asalt centrele de vaccinare, în
ultimele zile. Pentru moment nu
exista informaţii legate de starea
de sănătate a femeii în momentul
administrării vaccinului sau despre o eventuală afecţiune ce ar fi
putut determina o reacţie adversă
atât de puternică.
Publicaţia prahoveană susţine
că a aflat din surse neoficiale
şi de cazul unui bărbat care a
leşinat imediat după vaccinare şi
a fost internat chiar în spitalul în
care se afla.
În clipa de faţă nu există nici
o comunicare oficială a Ministerului Sănătăţii cu privire la cazurile semnalate de site-ul de ştiri
din Prahova.

să vina să se vaccineze, chiar dacă
în România oamenii leaşină sau
intră în comă din cauza „Cantgrip”ului. Important este să fie acoperit
preţul plătit pentru vaccin şi să nu
fie dezamăgiţi fraţii mai mari de la
Organizaţia Mondiala a Sănătăţii
(a se citi „a Morţii”).
La Chişinău, a început vaccinarea elevilor claselor a XI-a
şi a XII-a, precum şi a cadrelor
didactice. Medicii invită toate
persoanele care intră în grupele de risc (lucrătorii medicali,
gravidele, persoanele bolnave de
boli cronice) să se vaccineze urgent împotriva acestui virus.
Datele oficiale arată că până
acum în republică au fost imunizate 26 mii de persoane, astfel
fiind utilizate 17 % din numărul
dozelor de vaccin contra gripei
A(H1N1). Cifrele denotă faptul
că nici medicii nu se grăbesc să
se vaccineze.
mdn.md

Comă profundă
de la vaccin

sus este vorba despre vaccinul
produs de Institutul Cantacuzino din România, vaccin ce se
numeşte “Cantgrip”. 400 000 de
doze ne-au fost „dăruite” nouă de
statul „român”. O dată cu scăderea
numărului de îmbolnăviri cu gripă
porcească, vedem cum ministerul
sănătăţii şi guvernarea se simte incomod din cauza că moldovenii nu
se îmbulzesc la vaccinat. Tocmai
de aceea, ministerul şi statul au
venit, în ultimele zile, cu apeluri
disperate către poporul Moldovei

Marea majoritate
a medicilor ieşeni
refuză vaccinul
împotriva AH1N1

O femeie din localitatea prahoveana Pleşa a intrat în comă
profundă după administrarea vaccinului contra gripei porcine.
La scurt timp după administrarea vaccinului produs de
Institutul Cantacuzino, femeia
a acuzat stări de ameţeala, dureri de cap şi febră, iar în câteva
momente şi-a pierdut cunoştinţă
şi a intrat in comă, potrivit site-

„Sfârşitul este aproape, iar lumea
continuă să vândă şi să cumpere…”
O vedenie a creştinei Ana

continuare din pag . 5
Vedenia acestei roabe a lui Dumnezeu
seamănă cu una din vedeniile proorocului
Iezechiel: „Şi mi-a zis Domnul: „Intră şi vezi
urâciunile cele dezgustătoare pe care le fac
aceştia aici”. Şi am intrat şi am privit şi iată
erau acolo tot felul de chipuri de târâtoare, de
animale necurate şi de tot felul de idoli de-ai
casei lui Israel, zugrăviţi pe pereţi de jur împrejur” (Iez. 8, 9-10). Din specia târâtoarelor
(a reptilelor) fac parte şi animalele ca şerpii,
şopârlele, varanii, ţestoasele, crocodilii, cât şi
animalele antedeluviene [de dinainte de potop] ca dinozaurii, pterodactilii ş.a. Iată cum
tâlcuieşte Sfântul Ierarh Teofan Zăvorâtul
vedenia lui Iezechiel în una din predicile sale:
„…pe când şedeam eu în casa mea şi bătrânii
lui Iuda şedeau înaintea mea, s-a lăsat peste
mine mâna Domnului Dumnezeu. Şi privind
eu, am văzut un chip ca de om, de foc parcă;
şi parcă de la brâul lui în jos era foc, iar de la
brâul lui în sus era o strălucire, ca de metal
în văpaie. Şi a întins, parcă, acela un fel de
mână, şi m-a apucat de părul capului meu şi
m-a ridicat Duhul între pământ şi cer, şi m-a
dus, în vedenii dumnezeieşti, la Ierusalim,
la intrarea porţii dinăuntru, îndreptată spre

Atenţie: Vaccinul a venit
şi în Moldova! În cazul de mai

miazănoapte, unde era aşezat idolul geloziei
care stârneşte gelozia. Şi iată acolo era slava
Dumnezeului lui Israel asemenea aceleia pe
care o văzusem eu în câmp. Atunci mi-a zis
Domnul: „Fiul omului, ridică-ţi ochii spre
miazănoapte!” Şi mi-am ridicat ochii spre
miazănoapte şi iată acel idol al geloziei era
la uşa dinspre miazănoapte a altarului, la
intrare. Şi mi-a zis Domnul: „Fiul omului,
vezi ce fac ei? Vezi tu ce urâciuni mari face
casa lui Israel aici, ca să Mă îndepărtez de
locaşul Meu cel sfânt? Dar întoarce-te şi
urâciuni şi mai mari vei vedea!”. Apoi m-a
dus pe poartă în curte şi privind, am văzut
o spărtură în perete. Şi mi-a zis Domnul:
„Fiul omului, sapă în perete!” Şi am săpat în
perete şi iată am dat de un fel de uşă. Şi mi-a
zis Domnul: „Intră şi vezi urâciunile cele
dezgustătoare pe care le fac aceştia aici”.
Şi am intrat şi am privit şi iată erau acolo
tot felul de chipuri de târâtoare, de animale
necurate şi de tot felul de idoli de-ai casei
lui Israel, zugrăviţi pe pereţi de jur împrejur.
Înaintea lor stăteau şaptezeci de bărbaţi din
bătrânii casei lui Israel, având în mijloc pe
Iaazania, fiul lui Şafan; fiecare din ei avea în
mâini câte o cădelniţă şi un nor gros de fum
de tămâie se ridica în sus” (Iez. 8, 1-11).” Ce
înseamnă aceasta? Oare aşa s-a întâmplat în
realitate? – întreabă Sfântul Ierarh Teofan şi
tot el răspunde: „Nu. Prin acestea toate sunt
preînchipuite gândurile fiecăruia pe paturile

Medicii nu se înghesuie să îşi
facă vaccinul pandemic. În spitalele ieşene nici măcar un sfert
din personalul angajat nu a solicitat vaccinul împotriva gripei
H1N1, care este gratuit. Dacă la
Spitalul de Pneumoftiziologie
s-ar fi consumat cele 100 de doze

lor spunându-şi: nu vede Domnului. Prin
fiare se preînchipuiau patimile de care erau
pline inimile lor, iar prin tămâiere, robia
lor faţă de aceste patimi.” (din cartea Viaţa
lăuntrică. Cuvintele episcopului Teofan. Ed.
Mănăstirii Russikon, Muntele Athos, 1893).
Interesant că această vedenie i-a fost arătată
proorocului Iezechiel înainte de cucerirea
Ierusalimului de către hoardele haldeilor.
Atunci au fost ucişi mulţi bătrâni, tineri,
fecioare, copii, femei, dar nu s-au atins de
nici un om, care avea pe frunte semnul crucii
“+”! (9, 6), tot astfel şi, în timpurile noaste
dinaintea sfârşitului, „pecetea Dumnezeului
Celui viu” va fi pusă pe fruntea acelor creştini
care suferă şi se tânguiesc din pricina acestei
lumi apostate, se întristează de lepădarea de
credinţă din zilele noastre, fără să se atingă
de „urâciunile cele dezgustătoare”, şi nici de
semnul fiarei cel potrivnic (numărul numelui fiarei). Tocmai pe aceşti creştini, potrivit
Apocalipsei (7, 2-3; 9, 4) Domnul îi va feri
de grozavele încercări fizice şi duhovniceşti
care se vor abate asupra omenirii.
Într-adevăr, ca să înţelegem esenţa acestui
fenomen – a atribuirii codurilor numerice
personale – trebuie să-1 cercetăm în contextul edificării în prezent a sistemului global – împărăţia „fiarei”. Tocmai în contextul
construirii „Noii Ordini Mondiale”, multe
dintre evenimentele şi fenomenele vieţii
actuale care la prima vedere par haotice şi

comandate iniţial, la Spitalul de
Neurochirurgie nu a fost făcut
nici un vaccin. La Spitalul CFR
abia au fost solicitate dozele, iar
la Ambulanţă nici nu s-a făcut
încă repartiţia. La Spitalul “Sf.
Spiridon” au fost utilizate 50 din
cele 100 de doze aduse. Astfel,
din cei aproape 1.800 de angajaţi,
doar 50 au dorit să se vaccineze.
“Informaţiile au fost contradictorii. În postura de pacient am
dreptul să fiu informat. Eu personal nu mi-l voi face. Nu am zis
dacă este bun sau rău, dar cine
răspunde pentru acest vaccin?”,
se întreabă dr. Tudor Ciuhodaru,
şeful UPU din cadrul Spitalului
de Urgenţe “Sf. Ioan”.
Medicii şi asistentele din
şcolile ieşene administrează în
paralel două tipuri de vaccinuri: pentru gripa H1N1, pentru
elevii de peste 16 ani, şi pentru
cancerul de col uterin, la fetiţele
din clasele VI-VII. Nici unul
dintre vaccinuri nu este însă
dorit de elevi.
De exemplu, la Colegiul
Naţional Emil Racoviţă s-au administrat până în prezent nouă
doze. “E de aşteptat să nu se
dorească acest vaccin dacă pâna
şi oameni mari, cu greutate în
domeniul medicinii, au declarat
că nu îl vor face”, a explicat S.
Talpalaru, directorul colegiului.

Ziarul de Iaşi

absurde, dintr-o dată capătă o „logică”. Astfel de fenomene ca propagarea ideologiei
societăţii de consum şi a „culturii de masă”
primitive, a reclamei, a muzicii rock şi pop,
a distrugerii familiei (prin planningul familial), a cultului plăcerilor şi distracţiilor
dobitoceşti, a propagandei curviei, avorturilor, contracepţiei, sodomiei şi altor
spurcăciuni, propaganda făţişă sau în ascuns
a drogurilor şi a satanismului, programele
de „educaţie” sexuală în şcoli, vaccinările
în masă, medicamentele „miraculoase” cu
efectele lor colaterale, alimentele modificate
genetic, alimentele conţinând elemente cancerigene, E-urile chimice şi biologice, clonarea, terapia fetală (întrebuinţarea organelor
fetuşilor în producţia farmaceutică), tehnologia de însămânţare artificială, propagarea
realităţii virtuale, a jocurilor pe calculator
care distrug psihicul şi sănătatea, dereglarea conştiinţei socio-umane prin intermediul
mass-media, inclusiv acţiunea psihotronică
asupra omului, codificarea depersonalizată
şi introducerea celor mai noi biotehnologii
în scopul identificării omului (biocipul),
înscenarea de conflicte armate, de crize şi
războaie, inocularea în conştiinţa maselor a
mitului „terorismului internaţional”, armele
geofizice (cu plasmă) şi, în sfârşit, concentrarea puterii mondiale în mâinile unei elite
paramasonice de aceeaşi etnie (evreiască).
“Usman Pravoslavnaya”, nr. 4, 2005

Pov=\uiri
În curtea lui Caiafa de astăzi (adică în
mreaja stăpânirii) să nu intrăm, căci
slugile cele viclene ne ispitesc şi nu cumva să pătimim ca Sfântul Apostol Petru.
Lăsaţi să se încălzească la loc slugile cele
năimite, iar noi să urmăm pe Domnul ca şi
Sfintele Mironosiţe. În calea noastră stau
la pândă vameşii şi fariseii veacului acestuia, dar să nu vă fie frică. „Îndrăzniţi,
zice Domnul, eu am biruit lumea”.
Am auzit că unii dintre cei râvnitori au avut ciocniri de cuvinte cu ceata
noilor dregători. Nu vă tulburaţi, fraţii
mei, căci abia a început ploaia „covrigilor”. Pe mulţi poate să-i „ude”, dacă nu
vor fi cu pază, şi cele care se văd astăzi
sunt mici faţă de cele ce urmează. Eu,
unul, vă sfătuiesc pe voi, cei care urmaţi
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cei năimiţi şi pe cei urgisiţi să-i lăsăm în
pace, căci sunt acum mărişori şi pot pricepe semnele vremii. Dacă nu se învaţă
din păţaniile altora, atunci lăsaţi-i să
guste singuri „covrigii” stăpânirii roşii.
Aceşti covrigi sunt stropiţi cu sângele mucenicesc al fraţilor noştri credincioşi din
ţară. Ei pătimesc acum ca robii la muncă
silnică, iar din sudoarea şi sângele lor se
plămădesc bacşişuri pentru propagandă.
Tot ce iese azi din ţară (de după perdeaua
roşie) este ca să farmece ochii şi să astupe
urechile celor bicisnici şi neştiutori. Nu
mai faceţi vorbă cu ei şi nici nu căutaţi
să-i pârâţi ori să-i denunţaţi, ci mai vârtos
s-ar cădea să-i plângem pe unii ca aceştia,
căci nu ştiu sărmanii la care „domnii au
slujit şi câtă pagubă vor dobândi”.

Acela care mai are ochi de văzut, acela poate să vadă cum stau lucrurile
Aceste rânduri le scriu numai pentru cei care nu s-au amăgit de covrigii
roşii (acum covrigii sunt albaştri – ai
demonocraţiei, n. red.) şi care se feresc de
vântul înşelăciunii. Pentru ceilalţi, care au
început să dănţuiască „hora crivăţului”,
nu mai am nimic de scris. Cine a avut
urechi de auzit, acela a căutat să audă
strigătul meu, şi acela care mai are ochi
de văzut, acela poate să vadă cum stau
lucrurile. Eu am tunat şi am fulgerat
către toţi (prin foile mele) ca să vă feriţi
de bătaia vântului de miazănoapte.
Iar acum, când a început ploaia cu
banii roşii, eu nu mai strig la nimeni. Cei

statornici în credinţă îşi păzesc paşii de
alunecare, iar cei slabi de fire şi dornici
de mărire se poticnesc la vale. Mare este
taina credinţei, dar puţini o păzesc astăzi
neprihănită. Nu vă miraţi că îndrăznesc
să zic vorba aceasta, că mulţi se botează
însă Darul puţini îl păstrează. Când
vedeţi că pe unii că aleargă singuri spre
înşelăciune, atunci să cunoaşteţi că la unii
ca aceştia pecetea Darului este ştearsă
şi uşor se prăpăstuiesc. Atunci sfaturile nu se mai lipesc de ei şi făgăduinţele
se calcă fără milă. Dar noi, fraţilor, să-i
lăsăm pe aceştia în „sloboda” lor fericire,
să urmăm calea strâmtă şi nu vom greşi.

tradiţiile noastre strămoşeşti, să nu
vă tulburaţi şi cu alţii să nu discutaţi.
Biruinţa noastră nu se dobândeşte cu
sfadă şi cu pleftureală, ci cu blândeţe şi
cu dreaptă socoteală. Din sfadă nu iese
decât tulburare şi duşmănie. Războiul
nostru este nevăzut şi armele noastre trebuie să fie arme duhovniceşti, şi
anume: sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu şi pavăza credinţei, cu
care putem stinge toate săgeţile vicleanului cele aprinse, cum ne învaţă Sfântul
Apostol Pavel. Pe cei slabi să-i întărim,
iar pe cei vicleni (şi aici) să-i ocolim. Pe

Înainte de a încheia rândurile acestea,
vă amintesc de cuvântul Scripturii care
zice: „Vrăjmaşii omului sunt casnicii lui”,
şi iată anume pentru ce: „când fraţii noştri
de o credinţă şi de un sânge se fac coadă
de topor, adică unelte ale vrăjmaşului
credinţei, atunci vătămarea noastră este
negrăit de mare”. Zicea Sfântul Apostol
Pavel: „Nu vă plecaţi grumazul sub jugul
străin”. Să stăm bine, să stăm cu frică
întru sfânta credinţă şi să arătăm „mila
păcii” către toţi, cu Darul Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.”
Sfântul Cuvios Ioan Iacob HOZEVITUL

Dăruieşte-ţi

Aşa trece
slava lumii

darul de a dărui

Poate uman ar fi să uităm o clipă....însă când
clipa devine eternitate atunci şi umanul din noi
se transformă în scrum. Nu doar sărbătorile ar
trebui să ne determine sa fim mai buni, ci noi să
înţelegem acest lucru ca fiind de o veridicitate
incontestabilă şi universal aplicabilă. Bucuria
este o răsplată, datoria este bunătatea. Ajutorarea
dintre oameni ne face să observăm că sistemul nu
a reuşit să ne dărâme total. Cu toţii ne-am născut
buni, dar cum am ajuns?
Bătrâni uitaţi de familii în aziluri, orfani
lipsiţi de căldura unei mame, persoane pentru
care strada le este casă, copii cu diferite handicapuri părăsiţi de lumea care-i desconsideră....
sunt în jurul nostru şi prea mulţi nu-i văd sau
îi ignoră. În peisajul vieţii noastre am decis să
nu-i observăm, i-am lăsat într-un tărâm închis
fără comunicare cu realitatea. I-am lăsat să fie
singuri cu durerea, singuri cu suferinţa, singuri
cu respingerea, singuri cu singurătatea. Nu toţi
suntem aşa însă suntem prea puţini într-o luptă
crâncenă, câteodată chiar prea mare. Ne trebuie
ajutor, şi ajutându-ne vă ajutaţi pe voi. Creştem
prin bunătate, decădem prin egoism. Nu trebuie
să fim organizaţi, ci individual putem ajuta diferite persoane care au mare nevoie. Nu cu mult, ci
din puţinul nostru să facem o bucurie.
Poţi să faci pe cineva să zâmbească. Mulţi chiar nu conştientizează cum printr-un lucru minor
poţi face ce n-au făcut 20 de ani de „democraţie”.
Poţi ajuta, stă în puterea ta, nu îţi trebuie conturi
grase şi fundaţii. Cei mai darnici oameni sunt cei
care sunt mai nefericiţi din punct de vedere fi-

nanciar. Poţi ajuta un bătrân sau un copil, o fată
sau un băiat, poţi ajuta un om. Bucuria o vei
simţi imediat, ca noi toţi, adică în piept. E şansa
oricăruia dintre noi să demonstreze că nimic nu
poate omorî omenia. Poţi face o mare diferenţă
indiferent cât de mic va fi ajutorul, atât timp cât
ajuţi din suflet.
Prin noi putem reuşi să învingem ceea ce nu
ar trebui să existe de prima dată. Răutatea. Prea
mult a măcinat filonul spiritului nostru, aducându-ne câteodată în nişte situaţii cu totul inumane.
Prin noi înşine putem evolua... Luxul care ne este
aruncat în ochi ne face doar să ne simţim mici şi
neînsemnaţi, dar adevărul se află la polul opus.
Nu mai trebuie ca degetul să arate spre o singură
direcţie decât dacă în această direcţie se afla
oglinda. Noi suntem de vină şi doar noi putem
repara ceea ce sistematic a fost planificat să fie
distrus. Suntem prin definiţie puternici şi avem
ceea ce „supremii” conducători ai acestei lumi nu
mai au de mult: Suflet. Demonstrează că deţii aşa
ceva prin împărtăşirea bucuriei.
Lasă mall-urile, lasă hyper-marketurile, lasă
moş-crăciunii coca-cola, lasă agităţia sărbătorilor,
lasă aglomeraţia, lasă nervii şi lasă ura. Încearcă
să faci o vizită la un azil de bătrâni sau la un orfelinat şi priveşte acei oameni în ochi (dacă ai puterea). Imaginează-ţi ceea ce au văzut acei ochi şi
imaginează-ţi câte lacrimi au curs. Asta în timp
ce mulţi au uitat că sunt anumite persoane pe lumea asta care nu au avut cui sa îi spună Mamă
sau Tată sau persoane care nu au avut bucuria să
îşi vadă nepoţii crescând şi venind în vizită. Am

putea demonstra ajutând persoanele nevoiaşe că
încercăm să aducem un strop de bucurie în viaţa
celor care au fost lipsiţi de ea. Am putea încerca
să schimbăm durerea în fericire, amărăciunea în
emoţia sentimentului pe care îl ai când cuiva îi
pasă de tine.
Nu aştepta imbolduri, nu amâna... Ajută!
Ajută pe oricine are nevoie să fie ajutat. Nu
doar material ci şi sufletesc sau psihic. Putem
face lumea mai bună, dacă noi devenim mai
buni. Dăruieşte un zâmbet, dăruieşte o jucărie,
dăruieşte o pâine, dăruieşte dragoste, dăruieşte
o floare, dăruieşte o carte, dăruieşte speranţa,
dăruieşte o şansă, dăruieşte un moment frumos
care se va transforma în amintire, dăruieşte ce ţiai dori să primeşti, dăruieşte ce ştii că persoana în
cauză nu are, dăruieşte fericire, dăruieşte-ţi darul
de a dărui.

Trupurile drepţilor, pustnicilor rămân nestricate.
În timp ce din trupurile
împăraţilor şi ale puternicilor
lumii acesteia nu rămâne
decât un pământ netrebnic.
Cu puţin timp înainte s-a scris că s-au făcut săpături în
catacombe şi s-au găsit mormintele lui Neron, Diocleţian
şi ale altor puternici, înaintea
cărora tremura lumea de
atunci. Şi ce credeţi că au
găsit în mormintele lor? Au
întrebat pe lucrători: „Ce aţi
găsit înăuntrul sarcofagelor?”
„Cenuşă”, au răspuns. „Şi
ce-aţi făcut cu ea?” „A fost
o cenuşă bună şi am dat-o
femeii mele să-mi spele
hainele”. Dumnezeul meu!
Aceşti împăraţi puternici ar fi
putut vreodată să-şi închipuie că cenuşa lor va ajunge să
spele hainele murdare?
Cât s-au îngrijit oamenii aceia de trupurile lor! Şi
totuşi la ce le-a ajutat această
grijă a lor?
Dimpotrivă, sfinţii şi toţi
cuvioşii bătrâni ai mănăstirii
noastre şi-au uscat trupurile
lor. Şi iată că rămân nestricate.
Stareţul Varsanufie
de la Optina

8

Nr. 1,ianuarie 2010

Oamenii primesc
înfricoşătoare
înrâuriri diavoleşti

Multă demonizare există astăzi în lume. Diavolul seceră,
deoarece oamenii contemporani i-au dat multe drepturi şi
primesc înfricoşătoare înrâuriri diavoleşti.
Spunea cineva foarte bine: “Oarecand diavolul se ocupa
de oameni; acum nu se mai ocupă! I-a pus pe drumul lui şi
le spune: “Călătorie bună!” – şi oamenii călătoresc“. Este
cumplit! Vedeţi, diavolii în laturea Gadarenilor (Luca 8,
26-55) au cerut voie de la Hristos ca să intre în porci; şi
asta pentru că porcii n-au dat prilej diavolului şi el nu avea
dreptul să intre în ei. Hristos a îngăduit să intre, ca să fie
pedepsiţi israeliţii, deoarece li se interzisese să mănânce
carne de porc.
Hristos a luat de la diavol dreptul de a face rau. Numai
dacă omul îi dă dreptul, poate să facă rău. Când cineva nu
are legatură cu Tainele Bisericii, dă loc ispitei şi primeşte o
înrâurire diavolească.

C=uta\i [i ve\i afla

– Părinte, cum îi mai poate da cineva loc şi în alt fel ?
– Logica (părintele se referă aici la gândul raţionalist,
care se opune cu trufie celui duhovnicesc), vorbirea
împotrivă, invidia, voia proprie, neascultarea, obrăznicia
sunt insuşirile diavolului. Potrivit cu măsura în care omul
are acestea, primeşte şi influenţa din afară… Însă atunci
când sufletul se va curăţi sălăşluieşte în om Sfântul Duh
şi se umple de har. În timp ce atunci când se va întina cu
păcate de moarte, sălăşluieşte în el duhul cel necurat.
În epoca noastră, din păcate, oamenii nu vor să-şi taie
patimile lor, voia lor, nu primesc sfaturi. Pe lângă asta
vorbesc cu obraznicie şi alungă harul lui Dumnezeu. Şi
după aceasta oriunde ar sta omul, nu poate spori deoarece
primeşte înrâuriri diavoleşti. Este în afară de sine, pentru că din afară comandă diavolul. Nu este înlăuntru în
chip vădit – ferească Dumnezeu – dar şi dinafară chiar
îi poate comanda.
Omul, când este părăsit de har, se face mai rău ca diavolul. Pentru că unele lucruri diavolul nu le face, ci numai
pune pe oameni să le facă. De pildă nu face crime, ci pune
pe om să le facă. Aşa se demonizează (se îndrăcesc) oamenii după aceea.
Cuv. Paisie Aghioritul

Citatul ediţiei
Creştinismul ne cheamă nu numai la oarbă supunere, ci şi la toleranţă,
înţelepciune,
dreaptă
socotinţă şi inteligenţă.
Dacă însă, la nevoie şi la
adicătelea, nu mai există
scăpare, orice iscusinţă
este exclusă: arborăm
drapelul naţional (al
credinţei), ne vindem
haina şi cumpărăm sabie,
ne aşternem de moarte,
înfruntăm primejdia.

Să bată “Toaca” în Moldova!
„Ce-i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde?”, zice
Mântuitorul. Nimic nu-i mai important pentru
om decât dobândirea vieţii veşnice. Sfinţii, care
ne sunt pilde de trăire creştinească, au lăsat
totul: averi, moşii, slavă lumească, posturi înalte, pentru a afla unica comoară – pe Domnul
nostru Iisus Hristos. Să lăsăm şi noi întunericul
neştiinţei şi să învăţăm cu osârdie cele necesare
sufletului. Ştiinţa mântuirii sufletului este cea
mai înaltă dintre toate ştiinţele şi trebuie învăţată
continuu cu mintea, cu inima şi cu viaţa de zi
cu zi. O veche zicală zice: „Cel ce vrea să se
mântuiască, cu întrebarea să călătorească”. De
aceea să ne aplecăm cât mai des asupra cuvintelor vii ale Sfintei Scripturi, ale sfinţilor părinţi,
ale părinţilor contemporani nouă pentru a afla
răspunsuri la întrebările ce ne frământă.
Cu mila lui Dumnezeu, ziarul „Toaca” a luat
naştere din dragoste pentru semeni, pentru luminarea şi zidirea confraţilor noştri şi fiecare
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Rugăciune
Rătăcitor, cu ochii tulburi,
Cu trupul istovit de cale,
Eu cad neputincios, Stăpâne,
În faţa strălucirii Tale.
În drum mi se desfac prăpăstii,
Şi-n negură se-mbracă zarea,
Eu în genunchi spre Tine caut:
Părinte,-orânduie-mi cărarea!
În pieptul zbuciumat de doruri
Eu simt ispitele cum sapă,
Cum vor să-mi tulbure izvorul
Din care sufletul s-adapă.
Din valul lumii lor mă smulge
Şi cu povaţa Ta-nţeleaptă,
În veci spre cei rămaşi în urmă,
Tu, Doamne, văzul meu îndreaptă.
Dezleagă minţii mele taină
Şi legea farmecelor firii,
Sădeşte-n braţul meu de-a pururi
Tăria urii şi-a iubirii.
Dă-mi cântecul şi dă-mi lumina
Şi zvonul firii-ndrăgostite,
Dă-i raza soarelui de vară
Pleoapei mele ostenite.

Părintele Nicolae Steinhardt

Publicaţie fondată şi editată de Asociaţia Creştinilor
Ortodocşi “Fericita Maică Matrona”

Rânduri de aur

dintre noi este dator să înmulţească cuvântul
adevărului, pentru că cel ce a întors pe păcătos
de la rătăcirea căii lui îşi va mântui sufletul
din moarte şi va acoperi mulţime de păcate”
(Faptele Apostolilor 20, 5).
De aceea vă îndemnăm să vă abonaţi la
această publicaţie, să vă abonaţi copiii, să
dăruiţi câte un abonament rudelor şi prietenilor,
oamenilor dornici de cuvântul adevărului, dar
care n-au posibilitatea să se aboneze. Nicăieri,
în nici o publicaţie din ţară nu veţi găsi atâta
sprijin şi întărire în aceste vremuri viclene şi
foarte tulburi.
„Toaca” este ziarul care vă oferă hrană
duhovnicească. „Toaca” este şi va fi amvonul
sfinţilor părinţi, care cu dragoste ne povăţuiesc
prin veacuri şi ne trezesc din amorţeala ucigaşă
care ne-a cuprins.

Alungă patimile mele,
Pe veci strigarea lor o frânge,
Şi de durerea altor inimi
Învaţă-mă pe mine-a plânge.
Nu rostul meu, de-a pururi pradă
Ursitei maştere şi rele,
Ci jalea unei lumi, Părinte,
Să plângă-n lacrimile mele.
Dă-mi tot amarul, toată truda
Atâtor doruri fără leacuri,
Dă-mi viforul în care urlă
Şi gem robiile de veacuri.
De mult gem umiliţii-n umbră,
Cu umeri gârbovi de povară…
Durerea lor înfricoşată
În inimă Tu mi-o coboară.
În suflet seamănă-mi furtună,
Să-l simt în matca-i cum se zbate,
Cum tot amarul se revarsă
Pe strunele înfiorate;
Şi cum sub bolta lui aprinsă,
În smalţ de fulgere albastre,
Încheagă-şi glasul de aramă:
Cântarea pătimirii noastre.
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Iubiţi fraţi şi surori!

Vă invităm să contribuiţi la elaborarea ziarului nostru.
Aşteptăm de la voi relatări şi fotografii de la evenimente de ultimă
oră, mărturisiri, sugestii, studii, ce ne-ar lărgi orizontul, ne-ar
zidi sufleteşte, ne-ar susţine convingerile şi ne-ar întări credinţa.

Octavian GOGA

Z

iarul conţine rugăciuni,
sfinte icoane, extrase din Sf.
Scriptură şi din lucrările Sfinţilor
Părinţi. De aceea Vă rugăm să
nu-l folosiţi în scopuri menajere.

