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V. Tcaci 
 

Frăţia „Sf. Ap. Ioan Teologul” 
 

Pe copertă e imprimată icoana sângerândă a Mântuitorului, aflată într-o locuinţă particulară din s. 
Derjavin, reg. Orenburg. 

Începând cu jumătatea a doua a anului 1999 icoana emană o mireasmă puternică şi izvorăşte 
abundent mir. 

Primele dâre de sânge au apărut pe icoană în primăvara anului 2000. 
În prezent izvorârea sângelui s-a intensificat. Acesta se prelinge ca un val, acoperind chipul 

Mântuitorului; se coagulează, formând pe suprafaţa icoanei cheaguri şi pete întunecate. Se simte un miros 
specific. 

 
Din seria volumelor programate tipărim mai întâi partea a treia, care este cea mai actuală în 

momentul de faţă. 
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Adevăraţii stareţi – cine sunt ei? 
 

Traversăm vremuri dificile, viaţa ne încearcă cu întrebări dificile. Deseori ne vine greu să le 
rezolvăm şi atunci avem nevoie de un sfat înţelept şi corect. În asemenea cazuri creştinii se adresează 
stareţilor – adevăraţilor cunoscători şi nevoitori ai vieţii duhovniceşti, celor ce îşi petrec viaţa în rugăciune. 
Dar cine sunt ei – adevăraţii stareţi? Oare numai acei care şi-au trăit viaţa în duhul evlaviei, în rugăciuni şi 
post, înfăptuind poruncile lui Dumnezeu? Da, aceşti oameni au o mare experienţă, care, unită cu 
înţelepciunea acumulată, le permite să dea un sfat înţelept. Dar oare întotdeauna acest sfat va fi corect? 
„Cuviosul Serafim zicea că atunci când dădea sfaturi din cugetarea proprie se întâmplau greşale, iar 
greşalele pot fi mici, dar pot fi şi mari”, – scrie Cuv. Siluan Atonitul. În discuţia cu părintele Stratonic, Cuv. 
Siluan a întrebat: „Cum vorbesc cei desăvârşiţi?”. Şi apoi chiar el a răspuns, că cei desăvârşiţi vorbesc nu 
din propria minte, ci ceea ce vesteşte Dumnezeu în fiecare caz concret. Dumnezeu este Atotştiutor şi 
Atoînţelept şi voinţa Lui este Atotbună şi Atotdesăvârşită. De aceea, adresându-ne după sfat stareţilor, şi 
încredinţându-ne lor, trebuie să credem că ei au atins măsura desăvârşirii şi fără a greşi ne vestesc nouă voia 
lui Dumnezeu. Dacă conducătorii duhovniceşti nu au atins această măsură a desăvârşirii, ei trebuie să dea 
sfaturi cu modestie, ca pe o povaţă omenească, purtând grija ca să nu-i dăuneze omului şi având frica 
responsabilităţii înaintea lui Dumnezeu pentru cuvintele lor. Atunci omul are dreptul atât să urmeze sfatul 
îndrumătorului, cât şi să nu-l ia în seamă. Despre aceasta scrie cuviosul părinte care a trăit în preajma 
timpurilor noastre Sfântul Ignatie Breanceaninov în volumul său „Prinos pentru călugăria contemporană” în 
capitolul „Despre vieţuirea după sfat”. 

 
 

Sfântul Sfinţitul Ierarh Ignatie Breanceaninov 
 

„Despre viaţa petrecută în ascultarea stareţului” 
 
Ascultarea de stareţi, aşa precum era în vechime... nu mai este caracteristică timpului nostru. 

Conform Cuviosului Casian Romanul, părinţii din Egipt, între care călugăria era în mare cinste şi dădea 
roade duhovniceşti, „afirmă că a conduce bine şi a te lăsa condus e caracteristic celor înţelepţi şi că acesta e 
un mare dar şi har al Duhului Sfânt” (Cuv. Casian, Despre pravila vieţuirii în comun, cap. 3, cartea a 2-a). 

Condiţia necesară a unei asemenea supuneri este prezenţa îndrumătorului duhovnicesc, care 
prin voin ţa Duhului ar omorî voinţa decăzută a celui care i s-a supus în numele Domnului şi în 
această voinţă decăzută ar nimici toate patimile. Voinţa decăzută şi putredă a omului cuprinde în sine 
înclinaţia spre toate patimile. Fireşte, omorârea voinţei decăzute, care se săvârşeşte atât de măreţ şi victorios 
prin voinţa Duhului lui Dumnezeu, nu poate fi săvârşită de voinţa decăzută a învăţătorului, când el însuşi 
este robit de patimi. 

Sfântul Simeon Noul Teolog le spunea fraţilor contemporani lui: „Dacă voieşti să te lepezi de lume 
şi să înveţi a trăi evangheliceşte, nu te da pe mâna unui învăţător neiscusit sau pătimaş, căci astfel poţi să te 
înveţi a trăi nu după evanghelie, ci după diavol: pentru că învăţătura dată de cei buni este bună, iar cea dată 
de cei răi este rea; din seminţele viclene răsare şi rodul viclean. Orice nevăzător, care se angajează să-i 
îndrume pe alţii, este un mincinos şi îl aruncă pe cel ce îl urmează în groapa pieirii după cuvântul Domnului: 
Şi dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă (Mat. 15, 14, Cuv. Simeon, Noul Teolog, 
cap32 şi 34, Filocalia, p.I). 

Cu altă ocazie acest cuvios bine-plăcut lui Dumnezeu, sfătuind fra ţii să urmeze îndrumările 
părintelui duhovnicesc, spune: „dar să procedeze astfel numai în cazul când ştie că părintele lui 
duhovnicesc este unsul Duhului, că nu îi va spune nimic ce ar contrazice voia Domnului, ci după darul 
său şi după înţelegerea celui care i se supune va grăi cele plăcute lui Dumnezeu şi folositoare sufletului, 
ca să nu se pomenească în supunere omului şi nu lui Dumnezeu” (Cuvântul 8). 

În acest sens ne învaţă şi apostolul: „nu vă faceţi robi oamenilor”(I Cor. 7, 23). El porunceşte ca 
însăşi slujirea domnilor să fie săvârşită duhovniceşte, nu spre a plăcea oamenilor, ci ca robi ai lui Hristos, 
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făcând voia lui Dumnezeu în slujirea făţişă a oamenilor (Efes. 6, 6). Oare eu caut la oameni bunăvoinţa, – 
zice, – sau la Dumnezeu? Oare mă străduiesc să plac oamenilor? Dacă până acum eu aş fi făcut pe placul 
oamenilor, nu aş mai fi fost robul lui Hristos. Oare nu ştiţi cui ne dăm în ascultare – omului cu înţelepciune 
trupească sau lui Dumnezeu – cui ne dăm, ca robi, spre ascultare: sau păcatului şi înţelepciunii trupeşti 
spre moarte, sau în ascultare adevărului lui Dumnezeu spre mântuire (Rom. 6, 1). 

Ascultarea îl formează pe cel supus după chipul celui căruia i se supune: Şi zămisleau oile cum 
erau nuielile, – zice Scriptura (Fac. 30, 39). Stareţii care îşi asumă rolul... – vom folosi acest cuvânt 
neplăcut, caracteristic lumii păgâne, pentru a fi mai exacţi, care în esenţă nu e altceva decât actorie 
dăunătoare sufletului şi comedie tristă de tot – stareţii care îşi asumă rolul sfin ţilor stareţi din vechime 
fără a avea darurile lor duhovniceşti, e bine să ştie că însăşi intenţia lor, înseşi gândurile şi 
închipuirile lor despre marea nevoinţă călugărească, numită ascultare, sunt false, că însuşi felul lor de 
a gândi, mintea lor şi ştiin ţa lor sunt autoînşelare şi mândrie drăcească care nu pot să nu-i dea celui 
povăţuit de el rod pe potriva lor. 

Starea lor incorectă şi insuficientă doar un timp scurt poate rămâne neobservată de novicele 
neexperimentat pe care îl conduc, dacă acest novice este cât de cât deştept, se ocupă de citirea scrierilor 
sfinţilor părin ţi, cu intenţia sinceră de a se mântui. La un anumit moment ea neapărat se va descoperi şi 
va fi motivul unei rupturi jenante dintre stareţ şi ucenic, unei tulburări sufleteşti a unuia şi a celuilalt. 

E îngrozitor să-ţi asumi – samavolnic, în baza unei autoaprecieri – îndatoriri care pot fi îndeplinite 
doar din porunca Duhului Sfânt şi prin lucrarea Duhului; e îngrozitor să-ţi închipui că eşti un vas al 
Duhului Sfânt, în timp ce comunicarea cu satana nu a fost încheiată şi vasul continuă să fie spurcat de 
acţiunea satanei! Sunt îngrozitoare această făţărnicie şi această prefăcătorie! Sunt mortale pentru sine şi 
pentru aproapele, criminale înaintea lui Dumnezeu, blasfemiatoare. 

Zadarnic ni-l vor da drept exemplu pe cuviosul Zaharia, care, fiind în ascultare la un stareţ 
nedesăvârşit – tatăl său trupesc, Carion, a atins desăvârşirea călugărească sau pe cuviosul Acachie, în stare 
să se mântuiască în preajma unui stareţ crud, care, prin bătăi nemiloase l-a băgat înainte de vreme în 
mormânt (Scara, cap. 3, art. 4, Patericul alfabetic şi Zicerile memorabile). 

Şi unul şi altul erau în ascultare la stareţi imperfecţi, dar se călăuzeau de sfaturile Părin ţilor 
Purtători de Duh, de asemenea, de exemplele ziditoare pe care le aveau în faţă cu prisosinţă: anume din 
această cauză ei se puteau afla într-o ascultare exterioară la stareţii lor. Aceste cazuri sunt în afara ordinii 
şi regulii generale. 

„Chipul acţiunii Proniei lui Dumnezeu, spune sf. Isaac Sirul, întru totul se deosebeşte de rânduiala 
general-umană. Tu urmează rânduiala generală” (Cuvântul 1). Ne vor contrazice: credinţa 
ascultătorului poate înlocui împerfecţiunea stareţului. Nu-i adevărat: după învăţătura apostolului, 
credinţa în adevăr mântuieşte, iar credinţa în minciună şi în înşelarea drăcească duce la pieire. Şi de 
amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască. Şi de 
aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciuni. Ca să fie osândiţi toţi cei ce n-
au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea (2 Tes. 2, 10-12). 

După credinţa voastră, fie vouă! (Mat. 9, 29), – a zis Domnul, Adevărul Însuşi, celor doi orbi şi i-a 
vindecat: minciuna şi făţărnicia nu au dreprul să repete cuvintele Adevărului Adevărat pentru justificarea 
comportamentului lor nelegiuit prin care ei îi duc la pieire pe apropiaţii săi! Rar de tot, s-au înregistrat 
cazuri când, printr-o pronie Dumnezeiască deosebită, credinţa acţiona prin păcătoşi, săvârşind mântuirea 
acestora. 

În Egipt, Flavian, căpetenia unor tâlhari, intenţionând să jefuiască o mănăstire de maici a mers într-
acolo îmbrăcat în haine călugăreşti. Maicile l-au luat drept unul dintre sfinţii părinţi şi l-au condus în 
biserică să se roage pentru ele lui Dumnezeu. Flavian a făcut aceasta împotriva voii sale şi spre uimirea sa. 
Apoi i-a fost oferită o trapeză. După masă călugăriţele i-au spălat picioarele. Una dintre maici era oarbă şi 
surdă. Maicile au adus-o şi i-au dat să bea din apa cu care au fost spălate picioarele călătorului. Bolnava s-a 
vindecat pe loc. Maicile I-au dat slavă lui Dumnezeu şi vieţii sfinte a călugărului, vestind minunea care s-a 
săvârşit. Harul Domnului a pogorât peste căpetenia tâlharilor: acesta s-a pocăit şi din căpetenie de tâlhari s-a 
prefăcut într-un părinte purtător de duh (Patericul alfabetic, litera”F”). 

Citind viaţa sfântului Teodor, episcop al Edesei, vedem cum fiul soţiei lui Ader a înviat prin 
rugăciunea desfrânatei, care a fost impusă să se roage de mama disperată a pruncului. Femeia desfrânată, 
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îngrozită de cele întâmplate, a părăsit viaţa plină de păcat, a mers la mănăstire şi prin viaţa nevoitoare a 
ajuns la sfinţenie (Mineul, iulie, ziua a 9-a). 

Astfel de cazuri sunt nişte excepţii. Contemplându-le, vom proceda corect, minunându-ne de 
nebănuitele căi ale Domnului, întărindu-ne în credinţă şi nădejde; vom proceda greşit însă, dacă vom face 
din asemenea cazuri exemple demne de urmat. Drept călăuză a purtării noastre ne este dată de Însuşi 
Dumnezeu Legea Lui, adică Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părin ţi. Apostolul Pavel spune cu 
tărie: Fraţilor, vă poruncim în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă feriţi de orice frate care umblă 
fără de rânduială şi nu după predania pe care aţi primit-o de la noi (II Tes. 3, 6). Prin predanie aici se 
subînţelege tradiţia morală a Bisericii. Ea este expusă în Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi. 

Cuviosul Pimen cel Mare ne porunceşte să ne despăr ţim imediat de stareţ, dacă traiul al ături 
de el este dăunător pentru suflet (Patericul alfabetic), fireşte din cauza încălcării de către acest stareţ a 
tradiţiei morale a Bisericii. 

E altceva, când nu e vorba de o daună pentru suflet, ci când ne tulbură gândurile: cugetele 
tulburătoare, evident, drăceşti; nu trebuie să ne supunem lor, căci ele acţionează anume acolo, unde primim 
folos sufletesc, vrând să ni-l răpească. 

Ascultarea monahală, în felul în care se desfăşura în mediul călugărimii din vechime este o înaltă 
taină duhovnicească. Atingerea şi urmarea ei întru totul este pentru noi cu neputinţă: e posibilă doar o 
cercetare evlavioasă şi înţeleaptă a acesteia, e posibilă doar însuşirea duhului ei. 

Doar atunci vom urma calea dreptei judecăţi şi a înţelepciunii mântuitoare, când, citind 
experienţele şi regulile nevoinţei Părin ţilor din vechime – ascultările lor, minunate în aceeaşi măsură la 
îndrumători şi la cei îndrumaţi, – vom vedea în contemporaneitate decăderea generală a creştinismului, 
vom recunoaşte că nu suntem în stare să moştenim nevoinţa Părin ţilor în toată plinătatea şi belşugul 
ei. Mai mult, e o mare milă a Domnului şi o mare fericire pentru noi, că avem posibilitatea să ne hrănim din 
firimiturile mesei duhovniceşti a Părinţilor. Aceste firimituri nu sunt o hrană suficientă, însă pot desigur, 
fără a înlătura senzaţia de lipsă şi foame, să ne apere de moartea sufletească. 

 
 

Sfântul Sfinţitul Ierarh Ignatie Breanceaninov 

 
Despre viaţa duhovnicească după sfat 

 
În capitolul anterior, nevoinţa duhovnicească, păstrată prin Pronia lui Dumnezeu, până în zilele 

noastre, e asemuită firimiturilor. Ea se bazează pe urmarea, în calea mântuirii, a Sfintei Scripturi şi a 
scrierilor Sfin ţilor Părin ţi, ţinând cont de sfaturile şi îndrumările părin ţilor şi fra ţilor contemporani. 
În fond, este vorba de o ascultare modificată a călugărilor din vechime, adaptată la neputinţa noastră 
sufletească. 

Vechii îndrumători, Purt ători de Duh, le vesteau pe loc şi direct ascultătorilor lor voia lui 
Dumnezeu: astăzi călugării trebuie să caute de sine stătător voia lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură şi 
de aceea se supun unor dese şi îndelungate nedumeriri şi erori. Atunci asimilarea se petrecea repede în 
virtutea caracterului nevoinţei, acum este inertă. Aceasta este voia lui Dumnezeu asupra noastră: noi trebuie 
să ne supunem Lui şi să-I aducem mulţumiri cu evlavie. 

Nevoinţa călugăreacsă contemporană după Scriptură, după sfatul părinţilor şi fraţilor este sfinţită de 
exemplul căpeteniei călugărimii, cuviosul Antonie cel Mare. El nu a fost în ascultare la un stareţ, dar de la 
bun început vieţuia separat şi s-a îndrumat cu sfaturi din Sfânta Scriptură şi de la diferiţi părinţi şi fraţi: de la 
unul a învăţat cumpătarea, de la altul – blândeţea, răbdarea, smerenia, de la al treilea trezvia severă asupra 
sa, tăcerea, străduindu-se să-şi însuşească virtuţile fiecărui călugăr virtuos, făcând, după putinţă, ascultare 
tuturor, smerindu-se înaintea tuturor şi rugându-se neîncetat lui Dumnezeu. (Cetii-Minei, 17 ianuarie). 

Procedează astfel şi tu, începătorule,! Ascultarea ta faţă de egumen şi de conducerea mănăstirii 
trebuie să fie nefăţarnică şi fără de linguşire, o ascultare lipsită de măguleli şi laude, o ascultare în 
numele Domnului. Fă ascultare tuturor poruncilor p ărin ţilor şi fra ţilor, în cazul când acestea nu intră 
în contradicţie cu Legea lui Dumnezeu, cu rânduiala şi disciplina mănăstirii, cu indicaţiile conducerii 
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mănăstirii. Dar, în nici un caz, nu da ascultare răului, chiar dacă vei avea de suferit anumite necazuri 
din cauza că n-ai intrat în voie oamenilor şi ai rămas ferm. 

Cere sfaturile părin ţilor şi fra ţilor îmbunătăţiţi, dar urmează-le cu cea mai mare atenţie şi 
precauţie. Nu te lăsa cucerit de un sfat după prima impresie pe care ţi-o lasă! Din cauza patimilor şi a 
orbirii tale se poate întâmpla ca un sfat pătimaş şi vătămător să-ţi placă numai şi numai din neştire şi din 
lipsa de experienţă, sau de aceea că este în armonie cu vreo patimă adâncă, necunoscută de tine, dar care e 
înăuntrul tău. 

Cu lacrimi şi cu înfrângere de inimă roagă-L pe Dumnezeu să nu te lase să te îndepărtezi de la 
voia Lui sfântă, urmând voia omenească cea decăzută – a ta, a aproapelui sau a sfătuitorului t ău. 
Verific ă-ţi gândurile tale, precum şi gândurile şi sfaturile aproapelui cu Evanghelia. 

Celor  mândri şi plini de sine le place să dea sfaturi şi să povăţuiască. Ei nu ţin cont de calitatea 
sfatului lor! Lor nici prin gând nu le trece că printr-un sfat nelalocul lui îi pot provoca răni de nevindecat 
unui începător neexperimentat care îl acceptă cu încredere oarbă şi cu o înfierbântare trupească! Ei au 
nevoie de succes, oricare ar fi calitatea şi originea lui. Scopul lor este de a produce impresie asupra 
începătorului şi a-l supune moraliceşte! Ei au nevoie de lauda omenească! Pentru ei este important să fie 
luaţi drept stareţi, învăţători, sfinţi, înţelepţi, văzători cu duhul! Să-şi satisfacă nemărginita înfumurare şi 
mândrie. 

Acum, mai mult ca oricând, este adevărată rugăciunea Proorocului: „Mântuieşte-mă, Doamne, că a 
lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor. Deşertăciuni a grăit fiecare către aproapele 
său, buze viclene în inimă şi în inimă rele au grăit”  (Ps. 11, 2). Cuvântul mincinos şi făţarnic nu poate să nu 
fie rău şi vătămător. Împotriva acestui fel de atitudine e necesară o precauţie sporită. 

„Studiază Sfânta Scriptură, spune Simeon Noul Teolog, şi scrierile sfinţilor părin ţi, îndeosebi 
cele ce te îndeamnă la fapte, pentru că, comparând cu învăţătura lor sfaturile şi purtarea 
învăţătorului şi stareţului tău, să le poţi vedea (sfaturile şi purtarea) ca în oglindă şi să le poţi înţelege; 
ceea ce corespunde cu Sfânta Scriptură să-ţi însuşeşti şi să ţii în cugetul tău, iar ceea ce e mincinos şi 
netrebnic să cunoşti şi să respingi, pentru a nu fi amăgit. 

Trebuie să ştii că în zilele noastre au apărut mulţi învăţători falşi şi mulţi mincinoşi”. 
Cuviosul Simeon a trăit în secolul X după Hristos, cu nouă sute de ani înaintea noastră: iată când 

încă a răsunat glasul acestui drept în Biserica Sfântă a lui Hristos despre insuficienţa conducătorilor 
adevăraţi, Purtători ai Duhului şi despre mulţimea învăţătorilor falşi. Odată cu scurgerea timpului tot mai 
mult şi mai mult se micşora numărul adevăraţilor conducători ai călugărimii: atunci Sfinţii Părinţi au început 
din ce în ce mai mult să propună pentru îndrumare Sfânta Scriptură şi scrierile Patristice. 

Cuviosul Nil din Sorsk, referindu-se la părinţii care au scris până la el, spune: „Nu este uşoară 
nevoinţa, spuneau ei, să găseşti un învăţător care nu se înşeală pentru această lucrare minunată 
(adevărata rugăciune a inimii şi minţii). Ei îi considerau neatinşi de înşelare pe cei a căror fapte şi 
înţelepciune erau confirmate de Dumnezeiasca Scriptură şi care au agonisit duhovniceasca cugetare. Dar 
Sfinţii Părinţi au spus că şi pe atunci greu de tot se putea afla un învăţător adevărat (care nu se află în 
înşelare) al acestor ştiinţe; iar acum, când aceştia s-au împuţinat cu totul, trebuie să-i căutăm cu o atenţie 
deosebită. Dacă nu-i vom găsi, atunci Sfinţii Părin ţi ne-au poruncit să învăţăm din Dumnezeiasca 
Scriptur ă, ascultându-L pe Însuşi Dumnezeu, care spune: Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele 
aveţi viaţă veşnică. Şi acelea sînt care mărturisesc despre Mine (Ioan 5, 39). Căci toate câte s-au scris mai 
înainte, în Sfintele Scripturi, s-au scris spre învăţătura noastră (Rom. 15, 4). 

Cuviosul Nil a trăit în secolul al XV-lea; el a întemeiat un schit în apropierea Lacului Alb, unde se 
ruga într-o singurătate deplină. Stareţilor timpurilor noastre le-ar fi de folos să ia aminte cu câtă smerenie şi 
lepădare de sine cuviosul Nil vorbeşte despre îndrumările pe care le dădea fraţilor. 

„Nimeni nu trebuie să tăgăduiască cuvintele Domnului din proprie neglijenţă, dar să 
mărturisească neputinţa sa şi, împreună, să nu ascundem adevărul lui Dumnezeu, pentru a nu ne face 
vinovaţi de încălcarea poruncii Domnului. Să nu ascundem cuvintele lui Dumnezeu, ci să le vestim. 
Dumnezeieştile Scripturi şi cuvintele Sfinţilor Părin ţi sunt nenumărate, ca nisipul mării; cercetându-
le neostenit, noi le transmitem celor care vin la noi şi au nevoie de ele (celor care le cer, le solicită). Sau 
mai corect: nu transmitem noi, pentru că nu suntem vrednici să facem aceasta, transmit Fericiţii 
Sfinţi Părin ţi din Scriptura Dumnezeiască” (Tradiţia Cuviosului Nil din Sorsk. Aici e cazul să menţionăm 
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că, deşi cuviosul Nil din Sorsk avea harul Domnului, el nu se încumeta să tâlcuiască Scriptura 
arbitrar, ci urmând interpret ările, făcute de Sfinţii Părin ţi. Calea smeritei cugetări este unica cale 
corectă ce duce spre mântuire). 

Iată un model perfect de îndrumare pentru contemporani! El este util întru totul atât pentru 
sufletul îndrumătorului, cât şi pentru al celui îndrumat; el este expresia corectă a îmbunătăţirii moderate; 
el consună cu lepădarea înfumurării, îndr ăznelii şi obrăzniciei celei fără de minte, caracteristice celor 
ce-l imită în exterior pe Marele Varsonufie şi pe alţi mari Părinţi, fără a avea harul lor. Ceea ce la părinţi era 
expresia prezenţei îmbelşugate a Sfântului Duh, la imitatorii făţarnici şi lipsiţi de înţelepciune serveşte drept 
expresie a belşugului de ignoranţă, autoamăgire, obrăznicie. 

Iubiţi părinţi! Să spunem fraţilor noştri cuvântul Domnului cu cea mai mare smerenie şi evlavie, 
conştientizând că nu suntem vrednici pentru această slujire şi păzindu-ne de mândria, care îi cuprinde 
puternic pe oamenii pătimaşi, atunci când încearcă să-i înveţe pe fraţi. Gândiţi-vă la aceea, că vom fi nevoiţi 
să dăm răspuns pentru orice cuvânt rostit în deşert (Mat. 12, 36), cu atât mai greu fiind răspunsul pentru 
cuvântul lui Dumnezeu, rostit cu înfumurare şi din mândrie. 

Pierde-va Domnul toate buzele cele viclene, limba cea mare grăitoare, pre cei ce au zis: limba 
noastră o vom mări, buzele noastre la noi sînt, cine este nouă Domn (Ps. 11, 3, 4). Domnul îi va nimici pe 
cei ce caută slava lor, iar nu slava lui Dumnezeu. Să ne înspăimântăm de preîntâmpinarea Domnului! Să 
spunem cuvinte de îndrumare numai fiind siliţi de necesitate, nu ca îndrumători, ci ca nişte oameni care au 
nevoie de îndrumare şi care se străduiesc să fie părtaşi ai îndrumării date de Dumnezeu în Cuvântul Lui 
Sfânt. 

După harul pe care l-a primit fiecare, slujiţi unii altora, ca nişte buni iconomi ai harului celui de 
multe feluri al lui Dumnezeu. Dacă vorbeşte cineva, cuvintele lui să fie ca ale lui Dumnezeu, cu frică de 
Dumnezeu şi evlavie faţă de cuvintele lui Dumnezeu, iar nu să spună cuvintele sale: dacă slujeşte cineva, 
slujba lui să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, iar nu din a sa proprie: pentru ca întru toate 
Dumnezeu să se slăvească prin Iisus Hristos (I Petr. 4, 10, 11). 

Cel care acţionează de la sine o face din mândrie, se aduce pe sine şi pe cei care-l ascultă jertf ă 
satanei; cel care e cu Dumnezeu lucrează întru slava Domnului, săvârşeşte mântuirea sa şi a 
aproapelui său prin Domnul, unicul Mântuitor al oamenilor. 

Să ne ferim a spune unui începător vreo îndrumare necugetată, neîntemeiată pe cuvântul lui 
Dumnezeu. Mai bine să recunoaştem că nu ştim ceva, decât să dăm sfaturi dăunătoare sufletului. 

Să ne păzim de marea nenorocire – transformarea începătorului credul dintr-un rob al lui 
Dumnezeu într-un rob al omului (I Cor. 7, 23), prin atragerea lui spre îndeplinirea voii omeneşti 
decăzute, în locul îndeplinirii voii sfinte a lui Dumnezeu. Atitudinea modestă a sfătuitorului fa ţă de cel 
îndrumat este cu totul altceva decât atitudinea stareţului faţă de ascultătorul necondiţionat, rob a lui 
Dumnezeu. 

Sfatul nu conţine în el condiţia urmării obligatorii a lui: el poate fi îndeplinit sau nu. Sfătuitorul 
nu poartă nici o responsabilitate pentru sfatul lui, dacă el a dat un sfat cu frică de Dumnezeu şi cu smerită 
cugetare, nu din iniţiativă proprie, ci fiind întrebat şi impus. De asemenea, cel care a primit un sfat nu este 
legat de acesta: poate să-l urmeze sau nu în funcţie de dorinţa şi cugetarea sa. Este evident, cum calea 
sfatului şi urmării Sfintei Scripturi se potriveşte cu slăbiciunea vremurilor noastre. Operele episcopului 
Ignatie (Breanceaninov). Vol. V, S-Pb. 1905, p.71-81. 

„Astfel şi arhiereii, deşi au darul Duhului Sfânt, nu toţi judecă cum s-ar cuveni, de aceea, la 
nevoie, trebuie să caute luminare la Dumnezeu: ei însă fac totul după mintea lor şi prin aceasta 
desconsideră mila lui Dumnezeu şi seamănă neînţelegeri. Cuviosul Serafim spune că, atunci când dădea 
sfaturi din capul său, se întâmpla să greşească, iar greşelile pot fi mici, dar şi mari. Astfel toţi trebuie să 
învăţăm a cunoaşte voia lui Dumnezeu: iar dacă nu vom învăţa, atunci niciodată nu vom cunoaşte 
calea aceasta”, scrie cuv. Siluan Athonitul. 

„Este necesar a vedea starea reală a conducătorilor duhovniceşti pentru a te păzi de înşelare; 
totodată, trebuie de ferit de a-i judeca şi de a-i osândi pe ei, necontenit orientându-ţi atenţia spre 
sine”, scrie sf. Ignatie Breanceaninov. 

Sf. Siluan Athonitul, care, pe drumul anevoios al călugăriei, a căzut de două ori în înşelare, scrie că o 
asemenea greşeală duhovnicească se poate întâmpla sau din lipsă de experienţă, sau din mândrie. „Şi dacă se 
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întâmplă din lipsă de experienţă, atunci Dumnezeu o vindecă repede, iar dacă din mândrie, atunci sufletul va 
suferi îndelung, până când va învăţa smerenia şi atunci Domnul îl va vindeca”. Osândirea altora, îndeosebi 
a preoţilor, e unul din semnele mândriei şi poate fi cauza dezbinării sau lepădării de Biserică. „Cădem 
în amăgire atunci când credem că suntem mai deştepţi şi cu mai multă experienţă decât alţii..., scrie Sf. 
Siluan Athonitul. Nu te poţi elibera de autoamăgire fără a te mărturisi duhovnicului, fiindcă duhovnicilor le 
este dată puterea de la Dumnezeu de a dezlega şi lega”. Astfel trebuie să ne păzim de ambele extreme: de 
ascultarea excesivă a îndrumătorului duhovnicesc (lipsit de cugetare) şi de încrederea exagerată în 
sine, în propria minte şi să cerem ca mila Domnului să ne ferească de îndepărtarea de voia Lui atât prin noi 
înşine, cât şi prin alţii. 

 
 

 
 
 

EXISTĂ OARE PROBLEMA 
CODURILOR DE IDENTIFICARE? 

 
Una dintre întrebările dificile care îngrijorează astăzi societatea este atribuirea cetăţenilor a codurilor 

de identificare pe viaţă şi problema noilor buletine de identitate. Mai ales această întrebare îi pune în gardă 
pe ortodocşi. Despre actualitatea ei mărturiseşte studierea problemei în cauză de către Sfintele Sinoade ale 
Bisericii Elene, Ucrainene, Ruse, mulţimea materialelor publicate la această temă de preoţi şi mireni, 
precum şi litaniile (Drumurile Crucii) şi privegherile creştinilor ortodocşi. 

Îngrijorarea din mediul bisericesc a fost cauza convocării pe data de 19-20 ianuarie 2001 cu 
binecuvântarea Patriarhului Alexie al II-lea în Academia Duhovnicească din Mănăstirea Sf. Treimi din 
Serghiev Posad a comisiei speciale Teologice Sinodale consacrate problemei Codurilor de Identificare a 
Contribuabilului ( CIC). 

Să cercetăm materialele comisiei, precum şi opiniile stareţilor şi să ne străduim să tragem o 
concluzie corectă, pentru a nu greşi în decizia pe care o vom lua. 

La şedinţa comisiei au participat arhipăstori din Rusia, Ucraina, Belarus, Moldova, duhovnicii şi 
stareţii mănăstirilor stavropighiale, reprezentanţi ai Dumei de Stat, ai organelor fiscale, consultanţi şi 
experţi. 

Comisia a pus în discuţie următoarele întrebări:  
1. Este oare prezent numărul apocaliptic 666 în CIC şi în buletinele electronice care identifică 

persoana? 
2. Este oare CIC-ul pecetea lui Antihrist? 
3. Primind CIC, creştinul îşi pierde numele său? 
4. Există pericol duhovnicesc în procesele globalizării? 
5. Cât sunt de justificate acţiunile unor preoţi în problema CIC? 

 
Iată care sunt concluziile comisiei: 
 
1. Primirea sau neacceptarea numerelor individuale în nici un caz nu este o întrebare de mărturisire 

a credinţei sau o acţiune păcătoasă. Aceasta este o alegere liberă, ea nu are semnificaţii religioase. 
2. Îngrijorarea apărută în mediul bisericesc în discuţiile despre CIC, denotă necesitatea unei slujiri 

iluministe mai asidue a ierarhiei bisericeşti şi corectarea neajunsurilor din păstorirea duhovnicească. 
În acest sens, cu deosebit respect îl rugăm pe Preafericitul Patriarh să adreseze un mesaj păstoresc  

Plinătăţii Bisericii Ortodoxe Ruse.  
3. Fără a condamna pe oamenii care au refuzat primirea CIC, este necesară exprimarea neliniştii cu 

privire la starea duhovnicească a celor ce se consideră superiori prin refuzul lor, osândindu-i pe cei ce nu 
le urmează exemplul. 
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4. Este cu totul inadmisibilă aplicarea de către preoţi a diverselor forme de pedeapsă bisericească 
pentru acceptarea sau neacceptarea numerelor fiscale. 

5. Cu regret, se constată faptul că credincioşii care refuză CIC deseori sunt puşi într-o situaţie 
discriminatoare de către patroni. Conform declaraţiei oficiale a conducerii Inspectoratului Fiscal al 
Federaţiei Ruse astfel de acţiuni sunt ilegale. În aceste cazuri  este necesar de a se adresa în instanţele 
superioare ale organelor fiscale. 

6. Participanţii comisiei au  ajuns la concluzia că în Biserica Ortodoxă Rusă (BOR) a apărut 
necesitatea stringentă de a perfecţiona activitatea editorială şi analitico-informativă a studierii şi elucidării 
problemelor bisericeşti şi sociale. 

7. Biserica are mijloacele sale de a se opune intensificării păcatului în lume: acestea nu sunt 
mitingurile şi foile volante, ci înfăptuirea poruncilor lui Dumnezeu, rugăciunea şi pocăinţa. Contrapunerea 
înmulţirii păcatului devine o faptă cu adevărat creştinească nu atunci când creştinii se molipsesc unii de la 
alţii de temeri neîntemeiate, ci când trăim săvârşind fapte concrete, ale căror scop este întărirea credinţei 
noastre şi ajutorul acordat aproapelui. „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să 
vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Mat. 5, 16). 

Secţia Relaţii Bisericeşti Externe a Patriarhiei Moscovei 
 

În toată mass-media ortodoxă este publicată doar opinia arhim. Ioan (Krestiankin) despre CIC, dar 
sunt trecute sub tăcere părerile altor stareţi, nu mai puţin respectaţi. În această carte publicăm proorociile 
sfinţilor şi în lumina acestor proorocii ne vom strădui să analizăm opiniile autorităţilor şi părinţilor 
duhovniceşti contemporani şi concluziile Comisiei Teologice. 

 
Arhimandritul Ioan (Krestiankin) 

despre Codul de Identificare al Contribuabilului (CIC) 
 

Dragii mei, fii ai Bisericii Lui Hristos! 
În aceste zile, când cerul şi pământul se bucură de negrăita milă a lui Dumnezeu – Naşterea în lume a 

Mântuitorului, pe când Biserica Ortodoxă, cu ai săi 2000 de ani de trăire în suferinţe pentru adevăr şi în 
nevoinţe mântuitoare, confirmă că cu noi este Dumnezeu, pe când mulţimea preaslăviţilor noi mucenici ruşi 
şi-au vărsat sângele lor la temelia Bisericii şi, cu mila lui Dumnezeu, poporul Rusiei a început să-şi 
amintească slăvitul său trecut creştinesc şi află acum calea spre Biserica lui Dumnezeu şi la Dumnezeu, – ar 
trebui să ne bucurăm şi să trăim cu credinţă vie şi cu speranţă neînfruntată în Dumnezeu şi în Sfânta Sa 
Biserică. Să trăim, amintindu-ne zilnic că pecetea darului Duhului Sfânt, primită de către noi la sfântul 
botez, ne-a făcut pe noi fii ai lui Dumnezeu şi să-I mulţumim lui Dumnezeu. 

Însă din păcate, în aceste zile pline de bucurie şi lumină, umbra întunecată a indignării duhovniceşti 
a tulburat minţile şi inimile credincioşilor şi îi lipseşte nu numai de bucuria universală şi veşnică a biruinţei, 
ci chiar şi de credinţă şi speranţă. 

Dragii mei, oare cine astăzi, cu impertinenţă, lasă conducerea lumii pe seama forţelor întunericului? 
Cine astăzi, ca şi în zilele Mântuitorului, vine la El cu întrebarea vicleană: „Ce ţi se pare? Se cuvine 

să dăm dajdie Cezarului sau nu?” (Mat. 22, 17; Marc. 12, 14; Luc. 20, 22). 
Iar în limba modernă aceasta ar suna astfel: „Să acceptăm noul sistem de impozitare sau nu?”. 
Răspunsul e paradoxal. Înşişi credincioşii ortodocşi, preoţii şi mirenii, uitând despre Pronia lui 

Dumnezeu, despre Dumnezeu, – cedează puterea forţelor întunericului. 
Şi aşa precum cei ce L-au întrebat pe Mântuitor nu au fost satisfăcuţi de răspunsul Lui, s-au retras pe 

o vreme pentru a născoci o altă uneltire asupra Lui, aşa şi acum răspunsul soborniceştii minţi bisericeşti şi 
măsurile întreprinse de Biserică cu privire la tălmăcirea situaţiei nu sunt acceptate, – şi continuă să se 
înteţească tulburarea şi neliniştea în ograda Bisericii şi în mijlocul poporului lui Dumnezeu, iar toate acestea 
sunt făcute de vrăjmaşul mântuirii noastre. 

Problema de stat despre codul de identificare a contribuabilului (CIC), cu strădaniile vrăjmaşului lui 
Dumnezeu şi pe baza părerilor neîntemeiate despre introducerea în CIC a trei de şase, a căpătat în lumea 
duhovnicească o mare forţă destabilizatoare şi a devenit pentru noi o piatră de încercare, vădind în 
credincioşi lipsa credinţei în Dumnezeu şi încrederii în Biserica-Mamă. 
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Dragii mei, dar anume acest scop îl urmărea vrăjmaşul, introducând în codul de bare numărul 666, şi 
nicidecum altul. Însă cu câtă uşurinţă şi fără de nici o problemă a fost lichidat acest număr fatal după ce şi-a 
atins ţinta! 

Numărul l-au lichidat, cererea despre atribuirea codului au exclus-o, iar dezbinarea şi sciziunea din 
Biserică continuă să se intensifice. Şi discuţiile despre pecetea lui antihrist, despre lipsa de har a bisericii 
noastre, despre grabnicul sfârşit al lumii continuă să tulbure minţile oamenilor. 

Şi deja de pe amvoanele bisericii răsună idei sectare şi antibisericeşti. În istoria Bisericii astfel de 
situaţii au fost nu o dată, mai ales în perioada perturbaţiilor politice, cataclismelor, războaelor şi a feluritelor 
„restructurări”. Chiar şi marii stâlpi ai Bisericii greşeau. 

Iată cum descrie astfel de evenimente călugărul sfântului nostru lăcaş din Pskovo-Pecersk, mare 
nevoitor al blagocestiei, mitropolitul Veniamin (Fedcenkov): cauzele unor astfel de fenomene se află „în 
sufletul omului... el întotdeauna este ispitit de totul ce ţine de misterios, neobişnuit, supranatural, miraculos, 
şi îndeosebi – straşnic. Iar pe lângă aceasta se manifestă o „râvnă” amăgitoare către Dumnezeu... Toate 
acestea sunt cunoscute demult în viaţa duhovnicească. Însă periodic astfel de mişcări, aşa precum izbucnirea 
vulcanilor, încep să iasă la suprafaţă. De obicei aceste evenimente sunt legate de perturbaţii politice, 
cataclisme, războaie, persecuţii. 

Este necesară lupta cu această boală duhovnicească. Însuşi Sf. Ap. Pavel a început această luptă, în 
epistola a doua către Tesaloniceni (parţial şi în prima), interzicând a crede „nici de vreun duh, nici de vreun 
cuvânt, nici de vreo scrisoare” (II Tes. 2-4). Cu toate acestea, astfel de manifestări apăreau în istorie din 
nou. Şi chiar marii stâlpi ai Bisericii greşeau în fixarea termenului „sfârşitului lumii”. De exemplu, Sf. Ioan 
Gură de Aur scria fără ocolişuri, că sfârşitul lumii trebuie aşteptat pe la anul 400. „Nu voi greşi” (!), - zicea 
el, numind data aproximativă a anului 400... Şi a greşit: au trecut de atunci 1548 de ani, iar sfârşitul lumii 
nu-i. Acestea sunt scrise în volumul 8 al operelor sale, la Convorbirea lui Hristos cu samarineanca 
(Evanghelia de la Ioan, cap. 4). 

La fel şi în perioada prigoanei asupra icoanelor şi a cinstirii icoanelor – veacurile VI-IX – Sf. Teodor 
Studitul se gândea la „apropiatul” sfârşit al lumii. Şi, în general, mulţi şi de multe ori erau atraşi de această 
idee. În Rusia – vorbea despre aceasta păr. Ambrozie din Optina” (Mitr. Veniamin (Fedcenkov) „Pentru 
Ortodoxie mă va milui Domnul”, Sankt-Petersburg, 1998). 

Dar iată că am ajuns în anul 2001, iar sfârşitul lumii nu este şi viaţa continuă. Şi Hristos, Care a venit 
în lume să mântuiască pe cei păcătoşi, îşi continuă nevoinţa Sa – a dragostei către neamul omenesc. El ne-a 
dăruit nouă calea spre pocăinţă, şi El este Unul şi Acelaşi pentru toate vremurile – şi pentru creştinii 
primelor veacuri şi pentru creştinii vremurilor de pe urmă – şi aceasta este credinţa în Pronia lui Dumnezeu 
şi viaţa în credinţă. 

Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos în rugăciunea Sa arhipăstorească cere pentru toţi cei ce cred în El, 
în Dumnezeu-Tatăl: Eu nu Mă rog ca Tu să-i scoţi din lume, ci pentru ca Să-i păzeşti de rău. 

Dragii mei, pentru noi se roagă Hristos! Astfel, prin porunca lui Dumnezeu, noi, fiii lui Dumnezeu, 
suntem chemaţi să trăim în lume, iar lumea este diversă – creştină, păgână, ateistă, şi în această lume care 
este atât de variată ei, noi avem chemarea să ducem lumina învăţăturii lui Hristos şi a Adevărului, iar 
acestea sunt, după cuvântul Scripturii, – „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunăvoinţa, mila, 
credinţa, blândeţea, înfrânarea. Asupra acestora nu este lege”. 

În canonul înainte-prăznuirii Botezului Domnului Biserica foarte clar descrie atitudinea către cele 
lumeşti şi către cele Dumnezeieşti a tuturor celor care-L urmează pe Hristos. El – Hristos – „s-a înscris, dar 
nu s-a robit, supunându-se poruncilor cezarului, că primind mângâiere pentru lucru, cu voia te supui celui ce 
dă didrahma, iar pe noi, cei vânduţi după legea păcatului, ne-ai slobozit astăzi şi ne-ai învrednicit de starea 
fiilor”. 

Şi noi, credincioşii, urmând exemplul Mântuitorului, ne supunem legilor statale, într-acelaşi timp 
rămânând liberi duhovniceşte, ca fiii lui Dumnezeu, fiii Luminii! 

Şi cum să nu ne amintim în această situaţie acel moment din viaţa Bisericii, când ea a intrat în 
grozăvia răzmeriţei revoluţionare şi trebuia să înveţe să trăiască şi să păstreze Biserica în perioada 
fărădelegii depline. Iar Preafericitul nostru Patriarh Tihon întâlnea fiecare zi cu pace duhovnicească, 
deoarece avea credinţă în Dumnezeu şi Lui îi preda şi Biserica, şi pe sine, şi poporul lui Dumnezeu. 
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Credinţa în Dumnezeu – iată în ce constă puterea noastră, contrapunerea noastră vrajbei şi dezbinării 
din Biserică. 

Mărturii ale adevăratei credinţe ne-au lăsat noii mucenici ruşi. Sfântul Sfinţitul mucenic, mitropolitul 
Veniamin al Petrogradului scrie înainte de sfârşitul său mucenicesc: „Simt bucurie şi lini şte... Hristos este 
viaţa noastră, lumina şi pacea. Cu El întotdeauna şi peste tot e bine. Pentru soarta Bisericii Domnului nu mi-
e teamă. Trebuie să avem mai multă credinţă, mai ales noi, păstorii. Să lepădăm multa încredere în sine, 
priceperea, ştiinţa şi să facem loc harului lui Dumnezeu – iată orânduiala duhovniceasca cu adevărat 
creştineasca”. 

Credinciosul trăieşte în lume cu Hristos, moare cu Hristos şi se duce la Hristos. Şi cine ne va putea 
despărţi pe noi de dragostea lui Dumnezeu: nici necazul, nici prigoana, nici bârfa împotriva lui Dumnezeu şi 
a Bisericii, pe care o seamănă vrăjmaşul neamului omenesc? 

Iar frica, acolo unde nu era frică, acum a paralizat credinţa şi a furat speranţa, şi umbra răului se 
străduieşte să acopere Soarele dreptăţii – pe Hristos. 

Să nu fie aşa! 
Dragii mei, de ce ne-am lasat cuprinşi de panica pierderii numelui creştinesc, înlocuirii lui cu un 

număr? Oare e posibil să se întâmple aşa ceva înaintea lui Dumnezeu? Oare înaintea Potirului vieţii cineva 
se va uita pe sine şi pe apărătorul său ceresc care i-a fost dat în momentul botezului? 

Şi oare nu ni-i vom aminti pe sfinţiţii slujitori, pe mirenii creştini, care pe o perioadă îndelungată au 
fost nevoiţi să-şi uite prenumele, numele, ele fiind înlocuite de număr şi mulţi dintre ei aşa au şi plecat în 
veşnicie cu număr. 

Iar Dumnezeu i-a primit pe ei în braţele Sale Părinteşti ca pe sfinţiţi mucenici şi mucenici, şi 
veşmintele albe ale biruinţei au acoperit hainele lor de arestanţi. Nu aveau nume, dar Dumnezeu era alături, 
şi dreapta Lui l-a condus pe arestat zilnic prin umbra morţii. 

La Domnul omul nu este un număr, numărul este necesar tehnicii moderne de calcul, iar pentru 
Domnul nu este mimic mai de preţ decât sufletul viu al omului, pentru care El L-a trimis pe Fiul Său Unul 
Născut Hristos-Mântuitorul. Şi Mântuitorul a intrat în lume odată cu recensământul populaţiei. 

Ce să mai vorbim despre controlul şi urmărirea totală cu care sunt speriaţi oamenii de rând? Când şi 
în ce stat nu a existat cancelaria tainică? Toate au fost... toate sunt... şi vor fi... însă nimic nu-i încurcă 
omului credincios să se mântuiască. Şi fiecare merge prin viaţă purtându-şi crucea, trecându-le cu credinţă 
pe toate cele întâlnite în calea vieţii. 

Şi credinciosul pe toate le primeşte din mâna lui Dumnezeu cu credinţă că toate îi sporesc spre 
mântuire. Mai bine ar fi să cugetăm, aşa cum i se cuvine creştinului ortodox, la Ochiul Atotvăzător al lui 
Dumnezeu, care a văzut cum s-a ţesut trupul nostru, la îngerul luminii şi al întunericului, care pândeşte fiece 
pas al nostru, fiece gând – de la leagăn până la mormânt. Medităm noi oare la acestea? 

Acum noi tot mai mult ne înspăimântăm de pecetea lui antihrist, care va veni la vremea sa, în timpul 
în care noi, posibil, nici nu vom mai trăi. Rar însă, cine meditează la pecetea păcatului personal. Dar anume 
ea, această pecete îl duce pe om în stihiile şi fărădelegile lui antihrist şi ea cu adevărat este preînchipuirea 
acelei peceţi de care cu adevărat trebuie să ne fie frică! Şi nimic din cele Dumnezeieşti nu va trece prin 
această straşnică, păcătoasă pecete cu care noi zilnic ne pecetluim mintea şi inima. 

Domnul însă, ştiind neputinţa noastră, ne-a dăruit nouă pocăinţa – dezlegarea de păcate. Dar această 
curăţire a sufletului, minţii şi a inimii se săvârşeşte numai în Biserică, numai în Sfintele Taine. Şi anume 
asupra Bisericii s-a năpustit acum vrăjmaşul. 

Da, Sfânta Scriptură se va înfăptui negreşit. 
Da, înainte de sfârşitul lumii trei ani şi jumătate va fi atâta chin cât nu a fost de la facerea lumii, 

aceasta va semnifica puterea lui antihrist. 
Da, va fi Sfânta şi Straşnica Venire a Mântuitorului, Care-l va nimici pe vrăjmaş cu suflarea buzelor 

Sale. 
Totul va fi, dar când? 
Vremurile şi sorocurile sunt în puterea Domnului Dumnezeu-Tatăl şi să oprească s-au să schimbe 

Pronia lui Dumnezeu nu este în stare nimeni. 
Şi noi nu vom putea nici să apropiem vremurile, nici să le preîntâmpinăm. 
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Iar să trăim trebuie acum, să trăim întru Domnul. Dar de pe acum oamenii sunt chemaţi în păduri, în 
pustiuri, în chilii tăinuite. Nu acceptăm numărul, nu intrăm în noul sistem al evidenţei de stat, să fugim din 
lume, să fugim din Biserică. 

Dar cum să ne mântuim? Cum să trăim, cum să ne creştem copiii în frică de Dumnezeu? 
Aceste lucruri sunt trecute de toţi sub semnul tăcerii. 
Şi deja acum o mulţime de scrisori amare, pline de nedumeriri şi lacrimi au invadat duhovnicii. 

Biserica noastră are deja cod fiscal şi nu mai putem intra în ea. 
Şi bătrânica care întreaga sa viaţă şi în timpurile cele mai grele ale ei şi-a păzit credinţa în Dumnezeu 

şi Biserică, fiind acum la sfârşitul vieţii, se îndepărtează de corabia mântuitoare a Bisericii. 
Şi cine va răspunde înaintea lui Dumnezeu de ispitirea acestora, care în simplitatea lor s-au 

împiedicat de un lucru care în viaţa duhovnicească nu are nici o importanţă – numărul de impozitare... 
Iată, vedeţi cum, în timpul de faţă, se verifică credinţa noastră, înţelepciunea şi duhovnicia ei. 
Pecetea lui Hristos a apărut în lume după înfăptuirea nevoinţei Lui mântuitoare. Crucea, care a fost 

unealtă a unei execuţii ruşinoase, sfinţită de sângele şi harul Domnului nostru Iisus Hristos, a devenit 
pecetea lui Hristos cu o putere nemărginită asupra vrăjmaşului. 

Iar acum se vorbeşte numai despre numărul 666 ca fiind pecetea lui antihrist. Dar el oare a primit 
puterea în lume? Oare au dispărut hotarele dintre state, şi pacea şi siguranţa adormindu-ne, ne alină auzul?.. 
Şi s-a înscăunat antihristul, fiind recunoscut de toţi ca împărat al lumii şi prin aceasta a câştigat dreptul la 
propria pecete? 

Dar încă Apostolul şi Evanghelistul Ioan Teologul ne vorbeşte că în vremea sa au apărut mulţi 
antihrişti. Ce să mai vorbim despre actualitate, despre vremea noastră? Oare rămân tot mai puţini creştini şi 
apar mulţi şi foarte mulţi antihrişti? 

Ei sunt mulţi – necredincioşi, răzvrătitori, ispititori, rascolnici şi depravaţi, dar acesta nu este acel 
unic antihrist, care cu îngăduinţa lui Dumnezeu va primi pe trei ani şi jumătate puterea asupra întregii lumi. 
Şi noi trebuie să fim conştienţi că trăim încă într-o vreme mântuitoare şi plină de har, când Mântuitorul 
lumii Hristos este gata să primească şi să mântuiască pe orice păcătos care va suspina către Domnul pentru 
mântuirea sa. 

Iată aşa ne vom mântui în Biserică, îngrădindu-ne cu frică de Dumnezeu de orice păcat, de viclenie, 
falsitate şi minciună, de prea multă încredere în sine şi de samavolnicie. 

Şi ar fi bine, acum, când în popor se trezeşte conştiinţa creştinească, să înţelegem cu toţii cine şi 
pentru ce are nevoie de aceste metode necreştineşti de luptă pentru „libertate.” Şi de ce anume trebuie să ne 
eliberăm? 

– De disciplina creştinească din Biserică, când glasul sobornicesc al Bisericii este pus la îndoială de 
o părere personală? 

– De una sobornicească Biserică a cărei parte rascolnică cheamă oamenii în „catacombe”; ca ea să 
degenereze într-o sectă? 

– De plata impozitelor, ca după cuvântul Scripturii: „cine a adunat mult să nu aibă de prisos, iar cine 
puţin – să nu rămână în pagubă?” 

Şi oare nu-i va îngrijora pe fiii Bisericii faptul că, pentru a-şi atinge scopul, luptătorii nu se 
sinchisesc de a folosi metoda diavolului – bârfa? 

Chiar de la începutul acestei situaţii eu am scris nu puţine scrisori particulare despre atitudinea mea 
faţă de CIC. 

Şi iată una dintre ele, cu voia lui Dumnezeu, a fost dată publicităţii prin Internet de Mănăstirea 
Sretensk. Dar scrisoarea a fost considerată falsă. Dar eu şi astăzi, încă şi încă o dată, îmi pun pe ea 
semnătura. 

Şi anume în această scrisoare este redată atitudinea mea referitor la cele ce se întâmplă, şi nu în 
scrisoarea anonimă pe care au publicat-o bârfitorii necunoscuţi în „Ruski vestnik” (№ 46-48, 2000), 
impunându-şi părerea lor şi semnând-o cu numele meu. 

Acum, în legătură cu faptul că numele meu este folosit în bârfa împotriva Bisericii, eu sunt dator să 
le spun tuturor celor implicaţi în această psihoză: 

TEMEŢI-VĂ DE DEZBINARE ŞI SCHISMĂ ÎN BISERICĂ! 
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Temeţi-vă să vă desprindeţi de Biserica-Mamă, numai ea, unica, reţine acum avalanşa dezmăţului 
anticreştin din lume! 

Temeţi-vă să osândiţi ierarhia bisericii, – fiindcă aceasta este pieire şi fără pecetea lui antihrist! 
TEMEŢI-VĂ DE PĂCAT! 
Noi ne vom duce din lumea aceasta mult mai înainte de a apărea acea frică care i-a cuprins acum pe 

toţi. Dar, căzând de la Biserică, noi vom moşteni anume aceea de ce atât de mult ne este frică acum. 
Să ne întipărim în inima şi mintea noastră temelia duhovnicească a unirii noastre cu Dumnezeu: 

Fiule, dă-mi inima ta. 
Sufletul şi inima credincioase lui Dumnezeu Domnul nu le va arunca în picioarele vrăjmaşului! Să-l 

mintă pe un om îi vine uşor altui om, iar să ne mintă pe noi, pentru vrăjmaşul care are experienţă de multe 
veacuri, nu-i nici o greutate. 

În aceste vremuri ale imenselor posibilităţi tehnice este foarte uşor, atât tainic, cât şi în mod deschis 
să ştampilezi toate popoarele şi cu „numere”, şi cu „cipuri”, şi cu „peceţi”. Însă ele nu pot dăuna sufletului 
omenesc, în cazul când nu se va face lepădarea conştientă de Hristos şi închinarea conştientă vrăjmaşului lui 
Dumnezeu. 

Şi cuvintele dătătoare de viaţă ale Mântuitorului nostru să ne fie nouă conducătoare şi îndrumătoare 
pe marea neliniştită a vieţii: Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să 
nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze (Ioan 14, 27-28), credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în Mine 
(Ioan 14,1). 

Arhimandrit Ioan (Krestiankin), („Ruski vestnik”, nr. 7, 2001) 

 
Cuvânt de rugăciune 

a părintelui Nicolai de pe insula Zalit 
 

Fiii duhovniceşti ai părintelui protoiereu mitrofor Nicolai Gurianov au spus, răspunzând la 
numeroasele întrebări despre problema CIC, precum că părintele se roagă şi se va ruga şi va cere de la 
Domnul şi de la Maica Domnului ca să ne acopere cu Harul Său pe noi, păcătoşii. Şi-a făcut semnul crucii şi 
a zis: „Deocamdată nu pot spune nimic şi nici nu am ce. Ci numai (din nou şi-a făcut cruce): „Mila păcii, 
jertfa laudei...”. 

„Bucură-Te, Bucuria noastră, 
Apărătoarea lumii,  
Maică Atotlăudată! 
Înaintea Ta stau cu rugămintea – 
Pe sărmanul păcătos, îmbrăcat în întuneric 
Acoperă-l cu Har”. 
Pe părintele l-au întrebat: 
– Divergenţele în problema CIC nu vor duce la schismă? 
Părintele a răspuns:  
– Nu, schismă nu va fi. Ortodoxia niciodată nu va fi în schismă. Dreaptă şi mărită este 

Dreptmăritoarea Biserică. 
– Ce oare ne aşteaptă pe noi? – l-au întrebat pe părinte. 
– „Paşii mei îndreptează-i după Cuvântul Tău. Să nu mă stăpânească toată fărădelegea. Izbăveşte-

mă de clevetirea oamenilor şi voi păzi poruncile Tale. Să ajute, Dumnezeu”. Totul va fi aşa precum va voi 
Domnul. Să avem doar nădejde în Mila lui Dumnezeu. Aţi înţeles? Şi Mila lui Dumnezeu va rândui cum 
trebuie (RusInform). 

Părintele arhimandrit Tihon Şevkunov, care a discutat personal cu păr. Nicolae, susţine că părintele 
„nu este la curent cu această problemă, nu o cunoaşte” (Din cuvântarea sa la şedinţa comisiei). 
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Adresarea ieroschimonahului Rafail 
 

Eu, ieroschimonahul Rafail, sunt un sărman stareţ mic şi păcătos. Conştiinţa mea păstorească mă 
îndeamnă să vă spun despre marele şi groaznicul pericol în care este pusă omenirea. Stăpânitorul 
întunericului veacului acesta, satana, vrea să se întrupeze şi să împărăţească pe pământ, să-şi afle loc în 
omul-antihrist. 

Deja astăzi pentru voi se pregăteşte pecetea lui antihrist, şi aceasta se înfăptuieşte cu multă 
chibzuinţă, cu mare precauţie şi viclenie – nu deodată, ci în mai multe etape. Precum spuneau sfinţii părinţi-
tălmăcitori ai Apocalipsei, de exemplu, Efrem Sirul, venirea lui Antihrist se va face cu multă viclenie, astfel 
încât chiar şi cei aleşi anevoie se vor mântui, pentru că nu vor înţelege înşelarea. Astfel mulţi dintre vestiţii 
şi iubiţii de către mine păstori foarte duhovniceşti, sub influenţa linguşirii diavoleşti, nu întrevăd pericolul şi 
îndeamnă pe oameni să ia buletine de identitate sau carduri cu codul de bare, cu numărul de identificare ce 
conţine în sine trei de şase – numele lui antihrist. Prin aceasta ei îşi ademenesc turma spre pieire. Dar vai de 
acela prin care vine ispita. Prigonitorii îi ispiteau pe mucenici ca ei măcar prefăcându-se, doar aparent să 
guste din jertfa idolească... şi să se întoarcă acasă, însă ei au rămas credincioşi lui Hristos... 

În ispita primirii noilor acte cu cod de bare în care sunt înscrise trei cifre de şase, se întrevede 
alegerea mistică a crucii, adică a credincioşiei lui Hristos, sau a pâinii care este închinarea la satana. Dacă vă 
consideraţi creştini după credinţă, dar purtaţi act drăcesc care arată că îi aparţineţi lui, atunci ai cui sunteţi? 
Nu puteţi fi slugi la doi domni! Şi nu este unire între Hristos şi satana. 

Marele stareţ al vremurilor noastre Paisie (+ 1994) ne preîntâmpina: „Cine va primi buletin nou cu 
cod de bare sau cartelă cu tainicile trei de şase, cu numărul de identificare, acela va pierde harul lui 
Dumnezeu şi în el se va sălăşlui energia drăcească” . Aici satana imită botezul. Biserica îl botează pe om 
în numele Tatălui, amin, şi al Fiului, amin, şi al Sfântului Duh, amin – şi îi dă numele unui sfânt. Satana îl 
botează sau înseamnă pe om cu numele lui antihrist, trei de şase şi-i dă omului nume din cifre – număr de 
identificare – număr mort. Este foarte important! Fiţi vigilenţi! Nu acceptaţi aceste acte! Aici este capcana! 
E împotriva conştiinţei creştine. Amin. 

Domnul nostru Iisus Hristos a zis în Apocalipsă: „Fi ţi ascultători Mie până la moarte şi vă voi da 
viaţa veşnică”. Nu-L defăimaţi pe Domnul nostru Iisus Hristos cu necredinţa voastră! Dumnezeu nu rămâne 
batjocorit! El a suferit pentru noi pe cruce şi a murit, şi a înviat, şi ne-a dat nouă Trupul Său spre mâncare, 
Sângele Său spre băutură. El, marele şi slăvitul, fericitul Dumnezeu, pentru noi S-a făcut om smerit, a primit 
ocară, scuipare, palme peste faţă, bătaie, defăimare, moarte mucenicească grea şi batjocoritoare pe cruce 
pentru noi, ca să ne mântuiască pe noi. Şi noi trebuie să răbdăm măcar puţin pentru Dumnezeu.  

Iar noi, viclenii, cugetăm: vom primi buletinul cu codul de bare, iar pecetea pe frunte şi pe mână nu o 
vom primi. Nu vă amăgiţi cu aceasta! Nu vicleniţi înaintea lui Dumnezeu! Punându-vă semnătura pe acest 
document cu trei de şase, vă puneţi semnătura cum că sunteţi în supunerea satanei. Aceasta constituie 
închinare lui, lepădare de Dumnezeu. Dumnezeu ne iubeşte pe noi cu râvnă şi noi cu necredincioşia noastră 
îl jignim. E o trădare a lui Dumnezeu! Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima şi din tot 
sufletul şi din tot cugetul nostru, iar noi semnăm sub numele antihristului satanic. Iată de ce stareţul athonit 
Paisie zicea: „Ascultă, fiul meu, atunci când vezi că cineva aprinde casa ta cu un chibrit, în momentul în 
care focul abia începe, e în puterile tale să-l stingi cu un pahar cu apă. Iar dacă din neglijenţă vei spune: „Ei, 
nu-i prea mare focul”, din cauza lipsei tale de grijă focul se va înteţi şi va arde toată casa; atunci nu vei mai 
putea face nimic, decât să te vaicări fiind acuzat de conştiinţă şi să plângi, privind la necazul ce s-a abătut 
peste tine”. 

Acest lucru îl putem compara cu o capcană: cine a nimerit în ea nu mai poate scăpa. Cei ce au primit 
pecetea lui antihrist sunt ameninţaţi de marea mânie a lui Dumnezeu. 

Sfântul Stareţ al Optinei Anatolie scria că mărturisirea nestrămutată a credinţei va fi luată în 
considerare, compensând puţina nevoinţă călugărească. 

Un mare stareţ al timpului nostru mi-a vorbit despre acei oameni care vor accepta actele cu 
cod de bare şi cu număr de identificare: ei nu numai că vor pieri, ci chiar aici, pe pământ, Domnul îi 
va nimici prin r ăzboi. 
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Eu, păcătosul, nu dau binecuvântare fiilor mei duhovniceşti să primească aceste blestemate acte 
drăceşti. 

Sfântul Munte Athos 
Textul adresării ieroschimonahului Rafail este reprodus, cu mici prescurtări, de pe sait-ul oficial al 

Mănăstirii Valaam. 
 

 
Despre părintele Rafail 

 
Ieroschimonahul Rafail (Berestov) s-a nevoit douăzeci de ani în Lavra Sfintei Treimi din Serghiev 

Posad. Apoi pentru o nevoinţă mai aspră a plecat în munţii Caucazului, unde a trăit în pustie mai mult de 
zece ani. 

Începând cu perioada conflictului armat abhaz-gruzin, împreună cu alţi pustnici, a fost nevoit să 
părăsească pustia îndrăgită, pe care a deplâns-o întotdeauna, şi cu binecuvântarea părintelui său 
duhovnicesc, stareţului arhimandrit Kiril (Pavlov), în anul 1993, a venit la Valaam. Peste un an a fost tuns 
în marea schimă, cu păstrarea numelui – Rafail. 

S-a nevoit în schiturile Tuturor Sfinţilor şi a Înaintemergătorului, păstorind şi mângâind 
duhovniceşete frăţimea călugărească şi pe toţi suferinzii, pe mirenii ce căutau răspunsuri la necazurile lor 
şi care într-un număr mare  au început să vină la Valaam. 

Cu o adâncă smerenie, cu răbdare şi cu o mare dragoste stareţul îi întâmpina pe toţi vizitatorii. Însă 
vârsta şi anii îndelungaţi de nevoinţă în pustie, în condiţiile aspre ale climatului nordic din Valaam, i-au 
şubrezit sănătatea. Mulţimea bolilor şi neputinţa fizică l-au slăbit şi, cu binecuvântarea stareţului său, 
părintelui Kiril şi a egumenului mănăstirii, păr. Rafail pleacă, împreună cu fiii săi duhovniceşti, la sud, 
unde, în regiunea or. Soci, în munţi, înfiinţează schitul Sfintei Treimi al Mănăstirii Valaam. Iar peste doi 
ani, lăsând frăţimea deja întărită din schitul Sf. Treimi, însoţit de câţiva dintre cei mai fideli ucenici ai săi, 
pleacă pentru nevoinţe mai aspre la Vechiul Athos, în Grecia. 

Astfel, părintele Rafail a întregit cercul secular al nevoitorilor din Valaam de la Serghie şi Gherman 
ai Valaamului, care cu multe veacuri mai înainte au venit la Valaam din Grecia, până la nevoitorii de azi, 
care, în apropierea lor de Dumnezeu, pornesc de la vechile tradiţii ale  Sfântului Munte Athos. 

Din Athos părintele Rafail a şi trimis Cuvântul-preîntâmpinare. 
Fraţii Mănăstirii Valaam 

„Ruski vestnik”, Ediţia specială nr. 2, aprilie, 2000 
 
 

Nu vă împreunaţi cu duhul acestui veac 
 

Nu vă împreunaţi cu duhul vremii acesteia,  
ci vă împreunaţi cu Duhul Adevărului lui Hristos. 

 Înţelepciunea acestui veac  
este nebunie înaintea lui Dumnezeu. 

 
Dragi arhipăstori şi păstori, părinţi, fraţi şi surori ai Bisericii Ortodoxe Ruse! 
A sosit timpul marii ispitiri şi a alegerii căii: căii Adevărului lui Hristos sau căii duhului vremii 

acesteia, a duhului lepădării, căii stăpânitorului întunericului veacului acestuia, care va veni pe pământ, a 
duhului lui antihrist – satanei. 

Nu vă lăsaţi ademeniţi de duhul linguşirii lui. Fiindcă el va amăgi, după cum se spune în Apocalipsă, 
chiar şi pe cei aleşi: pe oamenii profund credincioşi şi chiar pe cei purtători de har, pe arhipăstori şi pe 
păstori. 
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Dumnezeu din când în când ne încearcă, oare cu adevărat noi îl iubim pe El şi-I suntem 
credincioşi Lui? Şi de la noi se cere o asemenea încercare şi noi îi mărturisim credin ţa noastră până la 
vărsarea sângelui... 

Este o grea încercare atunci când iubiţii noştri arhipăstori nu susţin lupta noastră şi din greşeală aleg 
calea cea nedreaptă şi ne impun şi pe noi să procedăm la fel. Noi trebuie să răspundem cu cuvintele 
apostolilor, când sinedriul le interzicea să propovăduiască despre Numele lui Hristos: „Noi trebuie să 
ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni”. 

Precum în Biserica Veche sinedrionul a ajuns până la împotrivirea lui Dumnezeu, aşa, să nu dea 
Dumnezeu, să ajungem şi noi în timpurile de azi... Este o mare nelinişte pentru noi că arhipăstorii noştri aleg 
o altă cale. Nu vă descurajaţi, între ei sunt nu puţini care au rămas credincioşi căii Adevărului lui Hristos. 
Astfel, de exemplu, sunt cunoscute mai multe soboare ale „lupilor”, decât sfinte soboare. Alt exemplu: 
atunci când turcii-musulmani se apropiau şi ameninţau Cea de a doua Romă – Constantinopolul, Sinodul 
Bisericii Ortodoxe elene s-au dus la catolici, căutând la ei apărare, şi toţi ierarhii au semnat împreună cu ei 
unia Florentină şi au început să-l pomenească pe papa. Şi doar un singur arhiereu nu a semnat unia cu 
catolicii – acesta era Marc al Efesului, şi Duhul Sfânt era cu el, iar nu cu sinodul. Patriarhul şi toţi episcopii 
s-au alăturat lui şi şi-au îndreptat greşeala. 

Noi nu trebuie să primim CIC – numărul drăceasc care ni se propune. Aceasta nu este o 
inevitabilitate tehnică, ci codificarea noastră mistică – a oilor lui Hristos. 

Fiindcă doar numai cei orbi duhovniceşte nu văd ce va urma după aceasta. Vor oferi un buletin nou 
cu numărul de identificare, apoi o cartelă cu trei de şase – însemnarea sau numele fiarei sau numărul 
numelui lui. „Nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei”. 
Această cale duce spre orânduiala lumii fără de Hristos. Noi foarte bine ştim ce înseamnă conducerea 
mondială. Această cale duce la dictatura satanei. 

Iar calea Adevărului lui Hristos ne duce pe noi la Hristos. Chiar dacă prin lipsuri, prigoniri şi chinuri 
– ne duce spre mântuire, spre raiul dulceţii şi viaţa veşnică întru Hristos Iisus. 

Nu vă întristaţi şi încurajaţi-vă, iubiţi întru Hristos Iisus, Domnul ne mângâie, zicând: „Nu te teme, 
turmă mică, Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacului. Amin”. Domnul cu oştirile îngereşti va birui pe 
vrăjmaşii noştri şi îl va ucide pe antihrist su Suflarea buzelor Sale. Nu vă temeţi de cei ce omoară trupul, iar 
sufletul nu-l pot omorî. 

Dragi arhipăstori şi păstori, părinţi, fraţi şi surori, pentru noi cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos 
sună deosebit: „Fii credincios Mie până la moarte şi-ţi voi da ţie cununa vieţii” . Amin. 

 
Cu dragoste întru Hristos Iisus, nevrednicul ieroschimonah RAFAIL 

„Ruski vestnik”, nr. 7, 2001 
 
 

Opinia părintelui arhimandrit Kiril (Pavlov) 
despre codul de identificare al contribuabilului (CIC) 

 
Recent unul dintre membrii redacţiei ziarului „Ruski vestnik” l-a vizitat pe cunoscutul stareţ – 

arhimandritul Kiril (Pavlov). Discuţia a purtat un caracter particular. Îndeosebi s-a vorbit despre problema 
tulburătoare pentru creştinii ortodocşi, referitoare la CIC. Deoarece pe parcursul discuţiei părintele a spus 
că nu-şi ascunde opinia sa privitor la această întrebare, cu toate că nimeni oficial nu i-a cerut opinia, 
redacţia a găsit de cuviinţă să publice expunerea parţială a acestei discuţii. 

Prima întrebare s-a referit la faptul că o mare parte a ortodocşilor reacţionează negativ faţă de CIC, 
la încercarea de a atribui oamenilor numere, cu atât mai mult cu cât unii chiar înclină deja să considere CIC 
ca fiind pecetea lui antihrist. Sunt înregistrate cazuri când oamenii se concediază de la serviciu, îşi vând 
apartamentele, se pregătesc să se retragă în păduri, există şi cazuri tragice. Turma noastră e cuprinsă de 
nelinişte, tulburare, îngrijorare ceea ce duce uneori la dezbinare. Unii dintre cei ce nu acceptă numerele şi 
atribuirea lor se adresează către Patriarh, către arhierei; unii consideră că atmosfera este încinsă fără temei 
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de forţe ostile având ca scop clatinarea corabiei Bisericii, slăbirea unităţii ei. Aceasta este încă o cauză de 
tulburare, o cauză auxiliară în problema propriu-zisă a introducerii numerelor şi a proceselor ce o însoţesc. 

Iată care este întrebarea: cum trebuie să ne comportăm în aceste vremuri? Pe de o parte ştim 
deja aproape cu toţii că numărul este ceva rău. Pe de altă parte suntem foarte îngrijoraţi privitor la 
unitatea Bisericii şi la faptul că unii oameni, în virtutea împrejurărilor, sunt pu şi în condiţii când 
trebuie să decidă dacă nu chiar între viaţă şi moarte, atunci între o viaţă decentă şi o viaţă pe muchia 
existenţei, sărăciei; există şi cazuri concrete. 

Părintele a răspuns, că atribuirea numerelor oamenilor este o acţiune păcătoasă, împotriva lui 
Dumnezeu. Deoarece când Dumnezeu l-a zidit pe om, El i-a dat lui nume. Numirea omului cu nume face 
parte din voia lui Dumnezeu. Toate miile de ani ce au trecut de atunci oamenii s-au folosit de nume. Şi iată 
acum omului în loc de nume i se atribuie un număr. Faptul cum aceasta se realizează nu lasă loc îndoielilor 
în ce priveşte caracterul nelegiuit şi împotrivitor lui Dumnezeu. De aceea, nu trebuie de participat la această 
acţiune, ci în măsura posibilităţilor de opus ei. Dar, în acelaşi timp, de păstrat pacea şi unitatea. Acestea 
sunt cuvintele părintelui: „Pace şi unire!”. F ără pace să nu se întreprindă nimic. Lucrul f ăcut fără 
duhul păcii poate numai dăuna. Să ne opunem codului de identificare a contribuabilului astfel ca 
între credincoşi să nu apară nici un fel de contradicţii ce ar duce la dezbinare ori schismă. Iar preoţii 
să nu se osândească unii pe alţii şi cu atât mai mult să nu judecăm arhipăstorii, ca să nu sufere 
unitatea Bisericii. Cei care au posibilităţi, să ceară de la Guvern, de la Dumă, să fie adoptată o lege 
care i-ar elibera pe creştinii ortodoc şi de atribuirea acestor numere. 

Următoarea întrebare a fost cum să procedeze omul care deja astăzi este pus într-o situaţie-
limit ă, când, refuzând numărul, cauzează daune considerabile apropiaţilor săi. S-au relatat cazuri 
concrete ale oamenilor aflaţi pe muchia existenţei: unui invalid fără atribuirea numărului nu i se dă 
pensia – cum să se procedeze în acest caz? Cu atât mai mult cu cât el nici nu este în stare să-şi apere 
drepturile, deoarece nu locuieşte nici în Moscova, nici în S.-Petersburg, ci într-o provincie îndepărtată, unde 
nu funcţionează nici un fel de legi. Iar pentru a-şi apăra drepturile are nevoie de anumite cunoştinţe în 
domeniu, trebuie să ştie cui să i se adreseze, cui să se plângă, iar pentru a ataca în instanţa judiciară 
această problemă, de asemenea, e nevoie de bani... Din păcate, oamenii deseori sunt lipsiţi de toate acestea 
în virtutea situaţiei în care se află. 

Părintele a răspuns că în astfel de împrejurări omul este nevoit să primească numărul. El nu 
poate osândi aceşti oameni şi nu îi judecă. Însă şi ei au datoria să nu-şi piardă vigilenţa, şi lor trebuie 
să li se explice, că acum va fi numărul, mâine – cartela, iar poimâine – pecetea lui antihrist. 
Toate aceste schimbări pot să se petreacă foarte rapid, iar pe urmă va fi mai greu să refuzi, decât 
acum. De aceea, dacă e posibil, mai bine să nu primească codul acum, pentru că mai târziu vor fi 
mai aspre şi legile şi condiţiile. Trebuie să nu uităm – pe toţi ne aşteaptă încercări grele. Chemarea 
noastră este să mărturisim credinţă în Hristos. Nu ştim când se va întâmpla aceasta, dar ştim că se va 
întâmpla negreşit şi trebuie să ne pregătim. Necesar e să nu ne autoliniştim – de am primit codul sau 
de nu l-am primit. Presiunea ce se face asupra noastr ă va continua şi se va întări, dar stă în 
puterile noastre de a mai îndepărta puţin acest timp, realizând aceasta numai prin viaţa noastră. 
Dacă vom trăi creştineşte, dacă ne vom strădui să păzim poruncile Domnului, dacă ne vom ruga, dacă ne 
vom pocăi şi vom tinde să trăim cu evlavie, acest timp se va mai prelungi puţin. La fel – în cazul contrar, 
iată un exemplu din Apocalipsă: Fiara iese din mare. Marea este marea păcatelor şi a patimilor 
noastre. Din ele se şi naşte Fiara, din ele ea iese. Este stringent nevoie să trăim cu deosebită trezvie, 
creştineşte. Dar la fel de important e să întreprindem acţiuni de opunere introducerii codurilor. 

Iar, în ce priveşte problema unităţii Bisericii, este de netăgăduit faptul că nouă ne revine sarcina 
de a mărturisi credin ţa în Hristos, iar printre primii mucenici vor fi ar hipăstorii, ei primii vor 
intra în împărăţia Cerurilor. De aceea, suntem datori să tindem a le explica lor neliniştea noastră şi 
motivele neacceptării codurilor. S ă căutăm a fi uniţi cu arhipăstorii noştri. 

Următoarea întrebare s-a referit la chemările de neaccceptare necondiţionată a codurilor sau de 
refugiere în păduri. Dintr-un punct de vedere ea este legată cu faptul că şi în Guvern, şi în Dumă, şi în 
armată, în organele justiţiei există mulţi oameni ortodocşi, ce ocupă posturi înalte, având posibilitatea de a 
influenţa şi care chiar influenţează deja asupra politicii statului, lucru foarte important pentru noi – pentru 
Biserică, pentru toţi credincioşii. Este important pentru noi ca aceşti oameni să existe, să nu părăsească 
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societatea, pentru ca să nu se producă marginalizarea Bisericii. Dar, conform legii, ei sunt obligaţi sau să 
primească CIC-ul (codul de identificare) sau să se concedieze. Apare întrebarea: ce fel de stat avem şi cine 
suntem noi – cetăţeni sau renegaţi, disidenţi, oameni în afara legii, ce cale vom alege – cea de-a doua? 

Da, a răspuns stareţul, în eşaloanele de conducere ale statului şi ale ţării există oameni de bună 
credinţă care ocupă posturi înalte şi statul parcă se schimba spre bine, dar cine introduce aceste numere? 
Este bine cunoscut faptul că forţele statului nu sunt întru totul libere, ele în mare măsură sunt 
manipulate de forţe din afară, cum ar fi conducerea mondială. Oamenii cu posturi înalte, dacă sunt 
adevăraţi creştini ortodocşi, la fel trebuie să fie gata să pătimească pentru Hristos. 

Oricum timpul acesta va sosi o dată. Repet: „Astăzi – numărul, mâine – cartela, poimâine – 
pecetea". De aceea, trebuie să cerem să fie adoptate legi, care ar permite creştinilor ortodoc şi să nu 
primească numerele, iar cei care din neştiin ţă le-au primit să aibă posibilitatea de a se lepăda oficial de 
ele. 

La acestea se rezumă cele spuse de părintele Kiril. 
„Ruski vestniк”, nr 7 (505), 2001 

 
Nu în zadar am prezentat opinia părintelui Kiril la sfârşit. Din ea transpare atât clarviziunea 

evenimentelor viitoare, cât şi evaluarea trează a multor situaţii complexe, care apar astăzi în legătură cu 
atribuirea codului de identificare cetăţenilor. 

Din discuţia dintre p. Tihon şi p. Nicolai (Gurianov) se vede că stareţul nu are înştiinţare despre 
această problemă tulburătoare pentru creştini. 

Am citit cu mult regret opinia multstimatului de toţi mărturisitor al credinţei p. Ioan Krestiankin. El 
este păstorul ce nu-şi calcă pe conştiinţă, cu râvnă suferă pentru soarta Bisericii şi a fiecăruia dintre noi, care 
a trecut prin lagăre unde i-au fost zdrobite degetele de la mâini, încercând să-l facă să-L trădeze pe Hristos şi 
conştiinţa sa creştină. În anul 1994 el i-a dăruit unui pelerin o broşură cu două proorocii, una dintre care, 
„Marşul distrugătorului”, o cităm în carte. De aceasta cu o şi mai mare mâhnire citim actualul său discurs 
despre CIC. Părintele Ioan aminteşte erorile unor sfinţi despre sfârşitul lumii. Da, este adevărat că unii au 
greşit, prezicând apropiatul sfârşit al lumii. Dar oare greşeala lor a dăunat mântuirii lor sau mântuirii celor 
păstoriţi de ei? 

De ce stimatul stareţ nu a adus proorociile cuv. Serafim al Sarovului, ale sf. Ioan al Kronştadtului, 
cuv. Lavrentie al Cernigovului, cuv. Kukşa al Odesei, ale stareţilor Serafim al Vâriţei, Paisie Athonitul? 
Însuşi Domnul în Sfânta Evanghelie şi Apocalipsă ne-a descoperit nouă semnele apropierii celei de a doua 
Sale Veniri, care se înfăptuiesc în ochii noştri. Şi chiar dacă vom cugeta logic: nu este oare mai lipsit de 
pericol să greşeşti din prea multă precauţie decât să te laşi pradă nepăsării? Dar ce va fi dacă greşeala 
nepăsării nu va mai putea fi corectată? Anume astfel de greşeală pot comite unii, citind în articolul p. Ioan 
Krestiankin despre aceea că pare-se nu poţi dăuna sufletului cu „cipuri” şi „peceţi”, „dacă nu va fi lepădarea 
conştientă de Hristos, şi închinarea, la fel conştientă, la vrăjmaşul lui Dumnezeu”. 

Să ne amintim articolul egumenului (în prezent arhimandrit) Tihon (Şevkunov) în „Ruski dom”, nr 3, 
1998. 

 
Americanii despre antihrist: 
cu el suntem mai norocoşi 

 
Pe 14 iunie 1985 într-o localitate nu prea mare Schoenghen, din Luxemburg, aflată la graniţa a trei 

state, reprezentanţii unor ţări europene au semnat un tratat secret despre anularea controlului de frontieră în 
cadrul casei europene în constituire. Cu toate că a fost declarată o iniţiativă atât de frumoasă, această 
înţelegere, repetăm, a fost tainică, şi numai peste trei ani şi jumătate a fost dată publicităţii de către senatorul 
francez P. Mason. 

Avantajele noii înţelegeri au fost sesizate de milioane de oameni care nu mai erau nevoiţi să se 
îngrijească de formalităţile plicticoase la trecerea dintr-o ţară în alta. Dar nu peste mult timp la orizontul 
odată senin au apărut înştiinţări alarmante şi, chiar mai mult, înspăimântătoare: s-a dovedit că fiecărui om, 
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fără excepţie, care este acum cetăţean al zonei Schoenghen sau care intră în ea, i se întocmeşte un dosar 
electronic, în permanentă completare şi prelucrare, conţinând o mulţime de informaţii, inclusiv din cele cu 
caracter pur personal. S-a dovedit că deja s-au creat filiale informaţionale naţionale, unite cu computerul 
principal de la Strasbourg. Europenilor, cumva alarmaţi şi descurajaţi, li s-a explicat: aceasta se face din 
considerente de securitate, de luptă cu terorismul, criminalitatea şi comerţul cu stupefiante. 

Dar cetăţenii marelui Schoenghen deja au început să bănuiască că în locul unei libertăţi nelimitate lor 
li se impune o dictatură tainică nemaivăzută prin amploarea sa: cineva cu bună ştiinţă creează un stat 
poliţienesc unic cu un sistem puternic de control. S-au început protestele. Cetăţenii Europei de Vest, ca pe 
timpuri, au reluat ocupaţia lor îndrăgită – lupta pentru drepturile omului. Dar procese mult mai interesante şi 
mai profunde se întâmplau în ţara care ultima s-a alipit la zona Schoenghen – mica şi săraca Grecie. Fiind 
mică, săracă, dar ortodoxă, această ţară a calificat corect situaţia neobişnuită. Grecii s-au alarmat în mod 
deosebit atunci când în toată zona Schoenghen au început să introducă paşapoarte de tip nou. Specifică 
pentru aceste paşapoarte este fâşia magnetică din partea de jos a lor, în stare să înmagazineze un volum de 
informaţie de două sute de mii de cuvinte sau cifre, adică atât cât conţine o carte de 1000 de pagini. Astfel 
toate relaţiile mai mult sau mai puţin importante ale cetăţenilor din zonă cu lumea exterioară au început să 
fie fixate nemijlocit la prezentarea paşaportului şi transmise la computerul central din Strasbourg, unde se 
înregistrează şi se analizează. 

Introducerea paşapoartelor noi a declanşat în Grecia evenimente furtunoase. Iată cum le descrie 
ziarul „Argumentî i faktî” din 12.06.97: „Circa 200 de fanatici ortodocşi, inclusiv reprezentanţi ai clerului... 
au pichetat marţi noaptea clădirea parlamentului în semn de protest împotriva tratatului, care, în opinia lor, 
încalcă libertatea omului... Se pregăteşte o acţiune de nesupunere civilă, menită să convingă grecii de a nu 
accepta noile buletine de identiate, care le vor înlocui pe cele vechi”. 

E de menţionat, că de fapt, nu este vorba de două sute, ci de câteva mii de protestatari, între care erau 
atât oameni simpli, cât şi reprezentanţi ai elitei duhovniceşti şi intelectuale a Greciei. Însă oare şi ei, şi 
„numeroşii reprezentanţi ai clerului” au vegheat toată noaptea doar în semn de protest împotriva încălcării 
computaţionale a libertăţii omului? 

În rezultatul unui lucru enorm de verificare, cu implicarea specialiştilor din domeniul economiei, 
matematicii şi tehnologiilor computaţionale, a fost elaborat un document, fiecare cuvânt din care, în virtutea 
importanţei lui a fost bine calculat şi cântărit. Este vorba de Adresarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Elene, adoptată în iunie 1997 în ajunul şedinţei Parlamentului Republicii Grecia, la care a fost ratificată 
intrarea Greciei în grupul Schoenghen. Prezentăm acest text cu unele prescurtări: 

„În ultimul timp apar multe întrebări legate de înţelegerea Schoenghen. Sf. Sinod ar vrea să 
amintească că, în legătură cu acest document, au reînceput dezbaterile la tema „Antihristul şi pecetea lui”, 
despre care ne vorbeşte sfânta carte Apocalipsa. Aceasta la modul direct are implicaţii asupra credinţei 
creştine şi asupra mântuirii omului, de aceea Sf. Sinod s-a hotărât să se exprime în acest sens. 

Cu regret, trebuie să menţionăm, că realizările domeniului electronicii, în această situaţie, sunt 
legate de numărul 666, care se utilizează în calitate de semn de codificare în tehnologiile de confecţionare a 
paşapoartelor electronice. Acest număr foarte clar este indicat în Apocalipsă ca numărul lui antihrist. 
Despre el s-a scris şi s-a vorbit mult. 

Totodată, numărul 666, ca număr al lui  antihrist, indicat în Apocalipsă, nu poate fi ignorat de noi 
în timp ce, el, sub diferite pretexte, sistematic, este introdus în viaţa noastră. Fireşte, numărul 666 poate 
figura şi fără de vreun sens mistic. Dar însuşi faprul că, ţara noastră ortodoxă va adopta această lege, care 
în mod automat o va include în sistemul electronic, al cărui element principal e numărul de codificare 666, 
este multgrăitor”. 

Aici se impun unele explicaţii. Vorbind despre numărul 666, membrii Sf. Sinod au în vedere ceea ce 
este bine cunoscut tuturor creşrinilor – capitolul al XIII-lea al Apocalipsei Sfântului Ioan Teologul, unde 
prooroceşte se descriu ultimii ani ai istoriei omenirii, întronarea pe pământ a lui antihrist (care aici e numit 
„fiara”) şi principiul de funcţionare a mecanismului de dirijare totală a societăţii în acele timpuri îndepărtate 
de viaţa sfântului apostol, pe care el le vedea ca un prooroc: 

„Şi ea (fiara, antihrist) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi 
pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, 
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Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele 
fiarei, sau numărul numelui fiarei. 

Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; c ăci este număr de 
om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase”. 

Într-adevăr, noi demult ne ciocnim de numărul 666 în viaţa de toate zilele. Fiecare dintre noi îl poate 
vedea pe orice cod de bare („Codificarea Universală a Producţiei”) – două linii subţiri paralele, care sunt 
ceva mai lungi decât celelalte şi întotdeauna se află la începutul, la mijlocul şi la sfârşitul codului de bare. 
Acestea sunt reprezentările computerizate a cifrei şase din setul al doilea. Se numesc „paralele de 
securitate”. Mai rar, dar se foloseşte cifra şase din alte seturi, însă aceasta nu schimbă „codul de securitate” 
al numărului 666. 

Absolut acelaşi principiu de codificare stă la baza paşapoartelor Schoenghen. 
Stareţul unei mănăstiri elene, arhimandritul Nectarie (Mulatzioti), în timpul dezbaterilor provocate 

de intrarea Greciei în zona Schoenghen, s-a informat în această problemă la cunoscutul specialist în 
domeniul sistemelor computaţionale Toma Psaras din Athena. Prezentăm în continuare câteva extrase din 
răspunsul savantului, inserat în scrisoarea din 7 aprilie 1997. 

 
„Multstimate părinte Nectarie! 

Vizavi de întrebarea Dvs. despre justificarea tehnică a utilizării numărului 666 în sistemele codului 
de bare, pentru divizarea informaţiei se folosesc coduri de bare ascunse, care, prin voia întâmplării, sunt 
marcate cu cifra 6. Pentru evitarea copierii informaţiei din codul de bare cu tehnica foto, în elaborările de 
ultimă oră ea se plasează pe o bandă magnetică... Problemele legate de sustragerea cartelelor se rezolvă 
definitiv prin alte metode – de exemplu, vom aminti termenii tehnici F (forehead - fruntea) şi H (hand - 
mâna) –în acest caz cartela poate fi utilizată numai de cel care va avea numărul însemnat pe mână sau pe 
frunte”. Nu vom vorbi acum despre proiectul plasării pe frunte sau pe mână a codului computaţional 
individual. Despre aceasta vom discuta aparte. Acum vom încerca să clarificăm măcar de ce creatorii noului 
sistem mondial au o predilecţie atât de stranie şi insistentă pentru „numărul fiarei”. Doar specialiştii în 
unanimitate afirmă că drept „cod de instalare”, „paralelă de securitate” poate servi oricare alt set de cifre. 

Vara, când în Grecia se dezbătea problema intrării ţării în zona Schoenghen, am avut ocazia să mă 
aflu în America. M-a impresionat mulţimea numerelor de 666 în New York. Se părea că e un joc trivial de 
prost gust. Numărul fiarei era proiectat cu lumini pe cer, tot el era instalat deasupra taxiului, al cărui şofer 
ne-a propus serviciile sale în aeroport, în odaia Hotelului „Mariot-markiz” de pe Brodway ele 
„înfrumuseţau” telefonul – s-a dovedit că acesta e numărul ajutorului urgent în situaţii exepţionale. Spre 
sfârşitul călătoriei, nemaiputând să mă reţin, l-am întrebat pe un orăşean la ce serveşte evidenţierea 
atât de insistentă anume a acestui număr. 

Interlocutorul meu a ezitat, apoi brusc, cu seriozitate, mi-a răspuns: „Oare nu vă daţi seama?”. I-am 
răspuns că, la drept vorbind, cu groază îmi dau seama, dar încerc să trec presupunerile mele pe seama 
„obscurantismului ortodox” şi a „fundamentalismului”. 

– Nu face, mi-a răspuns acesta cu aceeaşi seriozitate. Presupunerile Dvs. sunt absolut corecte. Pur şi 
simplu cu el suntem mai norocoşi. 

Trebuie să aşteptăm duşmanul şi el deja a început, într-o oarecare măsură, să-şi trimită precursorii 
şi e gata să vină după pradă, scria Sf. Chiril al Ierusalimului. – De aceea ai grijă de sine, omule, şi păzeşte-
ţi sufletul. Biserica te preîntâmpină şi-ţi vorbeşte despre antihrist până a veni el. Va fi în timpul vieţii tale, 
nu ştim, sau după trecerea ta, la fel nu cunoaştem. Însă este bine pentru tine să cunoşti aceasta şi să fii 
precaut. Vezi semnele lui antihrist: nu te mulţumi să le ştii numai tu, ci vesteşte-le tuturor fără invidie... 
Pentru că taina fărădelegii se şi lucrează (2 Tes. 2, 7). 

Încă în secolul al patrulea, când trăia sfântul Chiril, dar şi după aceasta, pe timpul apostolilor, 
Biserica conştientiza că „taina fărădelegii se şi lucrează”. Dar, probabil, niciodată nu ne-am apropiat 
atât de tare de împlinirea proorociilor despre ultimile destine ale lumii. 

Anume de aceea şi Sinodul Bisericii Ortodoxe Elene, şi Sinodul Bisericii Cretane, şi Chinotul 
(Conducerea Sobornicească a Mănăstirilor) Sfântului Munte Athos s-au adresat către guvernul Greciei cu 
îndemnuri şi cereri similare, una dintre care o prezentăm aici: 

„Sf. Sinod se adresează guvernului cu cererea: 
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– de a nu accepta numărul de codificare 666 pentru sistemul electronic de paşapoarte; 
– de a se adresa conducătorilor ţărilor-membre ale Uniunii Europene, a căror cultură este creştină, 

cu propunerea de a lua în dezbatere problema înlocuirii numărului 666 în sistemul computaţional unic al 
Uniunii cu oricare alt număr; 

– de a nu admite, în nici un fel, ca numărul de codificare 666 să nimerească în noul sistem al 
paşapoartelor interne din Grecia”. 

Pe 12 iunie 1997 Parlamentul Greciei a ratificat tratatul Shengen cu o majoritate neînsemnată de 
voturi. 

Egumenul Tihon (Şevkunov). Revista „Ruski dom”, nr. 3, 1998. 
 

Vedem că oamenii în mod conştient utilizează numărul lui antihrist, deoarece, cu el, ei „sunt 
mai norocoşi”. Astfel, ei caută fericirea nu cu Dumnezeu, ci cu duşmanul Lui. Aici e cazul să ne 
amintim de cuvintele diavolului adresate lui Iisus Hristos în pustie, când el i-a arătat Mântuitorului 
toate împărăţiile lumii şi slava lor şi a zis: „Acestea toate Ţi le voi da Ţie, dacă vei cădea şi Te vei 
închina mie” (Mat. 4, 8, 9). Oare aceasta nu este o lepădare de Hristos? Oamenii s-au dezis de 
Mântuitorul lor, nu L-au primit, nu au avut grija s ă afle sensul vieţii şi Adevărul, „ şi de aceea, 
Dumnezeu le trimite o lucrare de înşelare ca ei să creadă minciuni, ca să fie osândiţi toţi cei ce n-au 
crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea”. (2 Tes. 2, 11-12). 

„Slujind lumii, nu po ţi sluji lui Dumnezeu, această slujire nu există, cu toate că ea se poate 
arăta privirii bolnave a robilor lumii, se poate prezenta ca ceva existent. Ea nu există! Iar ceea ce se 
prezintă drept slujire lui Dumnezeu nu este altceva decât făţărnicie, prefăcătorie, înşelare de sine şi a 
altora. Prietenul lumii neapărat se preface, poate fără a-şi da seama, într-un duşman al lui Dumnezeu 
şi al mântuirii sale. Dragostea faţă de lume se strecoară în suflet ca un hoţ, care se foloseşte de 
întunericul nopţii, prin nepăsare şi neatenţie faţă de propriul suflet. Dragostea de lume e în stare să 
comită cele mai mari fărădelegi, cele ma mari nelegiuiri. Un exemplu groaznic vedem la clerul iudaic, 
contemporan vieţii pământeşti al lui Dumnezeu-omul”, scrie Sf. Ignatie Breanceaninov (vol. V, pag. 306). 
Preluăm în continuare un capitol întreg din acest volum, care, credem, va fi util pentru toţi, îndeosebi în 
zilele noastre. 

 
 

Sfântul Sfinţitul Ierarh Ignatie Breanceaninov 
 

Semnificaţia cuvântului „lume” 
 

Cuvântul „lume”, în Sfânta Scriptură, are două semnificaţii. 
1. Prin cuvântul „lume” se subînţelege întreaga omenire – în următoarele citate din Scriptură şi în 

cele asemănătoare lor: „C ăci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca 
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca 
să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea” (Ioan 3, 16, 17). „Iat ă Mielul lui Dumnezeu, Cel 
ce ridică păcatul limii”  (Ioan 1, 29). 

2. Cuvântul „lume” e atribuit oamenilor, care îşi petrec viaţa în păcat, împotriva voii lui Dumenzeu, 
care trăiesc pentru ziua de azi, nu pentru veşnicie. Astfel trebuie înţeles cuvântul „lume” în următoarele 
expresii şi în cele asemănătoare lor: „Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe 
voi M-a urât. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-
am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte”  (Ioan 15, 18, 19). „Nu iubi ţi lumea, nici cele ce sunt în 
lume. Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea Tatălui nu este întru el. Pentru că tot ce este în lume, adică pofta 
trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii, nu sunt de la Tatăl, ci sunt de la lume. Şi lumea trece şi pofta ei, dar 
cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac” (1 Ioan 2, 15–17). „Preadesfrânaţilor! Nu ştiţi, oare, că 
prietenia lumii este duşmănie faţă de Dumnezeu? Cine, deci, va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş 
lui Dumnezeu” (Iac. 4, 4). Fericitul Teofilact Bulgarul defineşte lumea astfel: În Scriptură se obişnuieşte să 
fie numită lume viaţa păcătoşilor şi a oamenilor cu înclinaţii trupeşti, care trăiesc în ea: de aceea şi Hristos 
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le-a spus ucenicilor Săi : voi nu sunteţi din lume. Ei constituiau o parte din oamenii care trăiesc în lume, dar, 
fiind în afara păcatului, nu erau din lume (Tâlcuire la Mat. 18). Majoritatea oamenilor au dus şi duc o viaţă 
plină de păcat, ticăloasă înaintea lui Dumnezeu, duşmănoasă lui Dumnezeu: din această cauză şi de aceea că 
majoritatea duşmanilor lui Dumnezeu este incontestabil mai mare în comparaţie cu slujitorii credincioşi lui 
Dumnezeu, majoritatea, în Scriptură, se numeşte lume; ceea ce se referă la majoritate se atribuie întregii 
omeniri. Astefel trebuie înţelese cuvintele Evanghelistului: „Era lumina cea adevărată care luminează pe 
tot omul, care vine în lume. În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale Sale 
a venit, dar ai Săi nu L-au primit (Ioan 1, 9-11). Iar aceasta este judecata, că Lumina a venit în lume şi 
oamenii au iubit întunericul mai mult decât Lumina, căci faptele lor erau rele (Ioan 3, 19). Fericiţi veţi fi 
când oamenii vă vor urî pe voi şi vă vor izgoni dintre ei, şi vă vor batjocori şi vor lepăda numele voastre ca 
rău din pricina Fiului Omului. Vai vouă, când toţi oamenii vă vor vorbi de bine. Căci tot aşa făceau 
proorocilor mincinoşi părinţii lor”  (Luc. 6, 22, 26). Majoritatea oamenilor nu a cunoscut Mântuitorul, 
majoritatea oamenilor urăşte, persecută cu clevetiri şi prigoane adevăratele slugi ale Domnului; şi atât de 
mare este această majoritate, încât Cuvântul Domnului a considerat corect să atribuie întregii omeniri, 
respingerea lui Dumnezeu şi prigonirea slugilor Lui. 

Însuşi Dumnezeu a mărturisit că există foarte puţini oameni care trăiesc după voia lui Dumnezeu şi 
foarte mulţi care se supun poftelor trupeşti păcătoase: „Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta 
şi lată este cărarea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care o află. Că strâmtă este poarta şi îngustă este 
calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află”  (Mat. 7, 13, 14). Înţelepciunea s-a dovedit dreaptă din 
faptele ei (Mat. 11, 19): puţini aleşi au cunoscut-o, puţini i-au dat dreptatea pe care o merită. 

Slujitori adevăraţi ai adevăratului Dumnezeu! Cercetaţi şi aflaţi condiţia stabilită pentru voi de 
pronia lui Dumnzeu pentru timpul călătoriei voastre pământeşti! Nu îngăduiţi duhurilor căzute să vă 
măgulească şi să vă înşele, când într-un chip ademenitor şi mincinos vă vor prezenta bunăstarea 
pământească şi vă vor insufla s-o doriţi şi să tindeţi spre ea, ca în felul acesta să vă fure şi să vă răpească 
comoara veşnică. Nu aşteptaţi şi nu căutaţi laude şi încurajări de la societatea omenească! Nu căutaţi faimă 
şi slavă! Nu aşteptaţi şi nu căutaţi o viaţă fără de necazuri, liberă şi comodă întru totul! 

Aceasta nu e pentru voi. Nu căutaţi şi nu aşteptaţi dragoste de la oameni! Căutaţi din răsputeri şi 
cereţi de la sine dragoste şi compasiune faţă de oameni. Mulţumiţi-vă cu aceea că puţini slujitori adevăraţi ai 
lui Dumnezeu, cu care uneori vă veţi întâlni pe calea vieţii, vă vor îndrăgi, vă vor încuviinţa, cu dragoste şi 
simplitate, felul de a fi, îl vor preamări, pentru voi, pe Dumnezeu. Asemenea întâlniri nu erau dese nici în 
timpurile înfloritoare ale Creştinătăţii; în ultimul timp ele s-au făcut rare de tot. Mântuieşte-mă, 
Dumnezeule, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor... Deşertăciuni a grăit 
fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă şi în inimă rele au grăit (Ps. XI, 1, 2). 

Cuviosul avva Dorotei lămureşte excelent cuvintele Sfântului Apostol Pavel: lumea este răstignită 
pentru mine şi eu pentru lume! (Gal. 6, 14). Pentru călugări este important să cunoască această explicaţie. 
Iat-o: „Apostolul spune: lumea s-a răstignit mie şi eu lumii. Care e diferenţa dintre acestea? Cum lumea se 
răstigneşte omului şi omul lumii? Când omul se dezice de lume şi se face călugăr, lasă părinţii, moşiile, 
bunurile adunate, negoţul, posibilitatea de a da altora şi de a lua de la ei, atunci lumea se răstigneşte lui, 
fiindcă el a lăsat-o. Aceasta este semnificaţia cuvintelor Apostolului: lumea s-a răstignit mie. Apoi el 
adaugă: şi eu lumii. Cum, totuşi, omul se răstigneşte lumii? Când, eliberându-se de lucrurile exterioare, el se 
nevoieşte împotriva dulceţurilor de tot felul sau chiar împotriva jinduirii lucrurilor, împotriva dorinţelor 
proprii şi îşi omoară patimile: atunci el însuşi se răstigneşte lumii şi e în drept să spună împreună cu 
Apostolul: lumea e răstignită pentru mine şi eu pentru lume. Părinţii noştri, cum am mai spus, răstignind 
sieşi lumea, s-au dedat nevoinţelor aspre şi s-au răstignit pe sine lumii. Iar noi credem că am răstignit nouă 
lumea, pentru că am lăsat-o şi am venit la mănăstire, noi însă nu vrem să ne răstignim lumii, căci ne plac 
desfătările ei, avem patimile ei, împărtăşim slava ei; avem atracţie pentru bunătăţuri (mâncare, 
îmbrăcăminte); dacă avem vreun instrument bun de lucru ne ataşăm şi de acesta şi îi permitem unui oarecare 
instrument de nimic să producă în noi o pasiune lumească, după cum spunea avva Zosima. Noi, credem, că 
ieşind din lume şi venind la mănăstire, am lăsat tot ce este lumesc: dar şi aici, pentru lucruri de nimic ne 
dedăm patimilor lumeşti. 

Aceasta se întâmplă din cauza neînţelegerii de către noi că, lăsând lucruri mari şi multpreapreţioase, 
noi, prin intermediul unor nimicuri, ne satisfacem patimile. Fiecare dintre noi a lăsat ceea ce a avut: cel care 
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a avut multe a lăsat multe, iar cel care a avut câte ceva şi acela a lăsat ceea ce a avut, fiecare după putinţă. Şi 
noi, venind în mănăstire, cum am mai spus, cu lucruri neînsemnate şi de nimic alimentăm pasiunea noastră. 
Cu toate acestea, noi nu trebuie să procedăm astfel, ci, tot aşa cum ne-am dezis de lume şi de lucrurile ei, 
trebuie să ne dezicem şi de însuşi ataşamentul pentru lucruri (Predica întâia). 

După această explicaţie este clară cauza pe al cărei temei sfântul Isaac Sirul, care îşi adresa 
îndrumările călugărilor cu o viaţă îmbunătăţită, adică pentru cei care au dat legământul tăcerii, cei zăvorâţi 
sau pustnici, defineşte lumea astfel: lumea este numele comun al tuturor patimilor. Dacă omul nu va afla 
mai întâi ce-i aceea lumea, atunci el nu va ajunge să afle şi cu câte mădulare s-a îndepărtat de lume şi cu 
câte e legat de ea. Există mulţi dintre cei care, lepădându-se de lume cu două sau trei mădulare şi renunţând 
la comunicare prin ele, au devenit înfumuraţi, închipuindu-şi că sunt străini lumii prin viaţa lor. Aceasta s-a 
întâmplat cu ei de aceea că nu au înţeles şi nu au avut înţelepciunea de a vedea, că au murit pentru lume 
doar cu două mădulare, iar celelalte membre ale lor trăiesc în interiorul filozofării trupeşti, care aparţine 
lumii. De altfel, ei nici n-au reuşit să-şi sesizeze patimile lor: nesimţindu-le, nu se puteau îngriji de 
vindecare. Conform cercetării raţiunii (duhovniceşti), pentru crearea unui nume comun, care ar cuprinde 
fiecare patimă, se foloseşte cuvântul lume. Atunci când dorim să le atribuim patimilor un nume comun, le 
numim lume; iar atunci când intenţionăm să le deosebim cu nume particulare, atunci le numim patimi. 
Fiecare patimă este o acţiune particulară legată de dedesubturile lumii. Acolo unde patimile îşi încetează 
acţiunea, dedesubturile lumii rămân fără de activitate. Există următoarele patimi: setea de bogăţie, tendinţa 
spre acumularea mai multor lucruri; plăcerea trupească, care naşte patima curviei; jinduirea onorurilor, care 
duc la zavistie; dorinţa de a conduce; înfumurarea cu splendoarea puterii; împopoţonarea cu haine scumpe şi 
înconjurarea cu lucruri netrebuincioase; slava lumească care este cauza ţinerii de minte a răului; teama 
trupească. 

Acolo unde aceste patimi îşi încetează activitatea, lumea moare. Şi în măsura în care unele dintre 
aceste părţi sunt abandonate, ascetul se află în afara lumii, care se nimiceşte în aceeaşi măsură, fiind lipsită 
de părţile sale componente. Cineva a spus despre sfinţi că ei, trăind, erau morţi, căci trăind în trup nu trăiau 
pentru acesta. Şi tu, priveşte în sine – pentru care dintre patimile enumerate mai sus eşti viu? Atunci vei afla 
întrucât eşti viu pentru lume şi întrucât ai murit pentru ea. Atunci când vei înţelege ce-i aceea lume, vei 
înţelege, din indicaţiile particulare de mai sus, cu ce te-ai legat de lume şi prin ce te-ai lepădat de ea. Într-un 
cuvânt, lumea este vieţuire trupească şi cugetare trupească (Sf. Isaac Sirul, Cuvântul al 2-lea). Lumea este o 
desfrânată, care atrage spre iubirea sa pe cei ce-şi îndreaptă spre ea privirile, poftindu-i frumuseţea. Cel care 
într-o oarecare măsură e captivat de dragostea pentru lume şi e fermecat de ea, nu va putea scăpa din mâinile 
ei până când lumea nu-l va lipsi de viaţă (de viaţa cea veşnică). Atunci când lumea va dezgoli omul întru 
totul şi îl va scoate din casă în ziua morţii lui, el va înţelege că lumea e linguşitoare şi mincinoasă. Cel ce 
doreşte să iasă din întunericul lumii, atâta timp cât se află în interiorul ei, nu poate vedea firele cu care este 
legat. Lumea ţine în cătuşele sale nu numai ucenicii săi, odraslele sale şi prizonierii săi, dar iată că şi pe cei 
smeriţi, care s-au ridicat deasupra ei, a început, prin diferite metode, să-i atragă în mrejele sale, să-i arunce 
la pământ şi să-i calce în picioare (Cuvântul 21). 

Bazându-ne pe noţiunea de lume, oferită de Sfânta Scriptură şi de Sfinţii Părinţi, venim la fraţii 
noştri călugări cu un sfat şi cu o rugăminte: să ne înspăimântăm de slujire lumii!  Această slujire poate fi 
înfăptuită chiar şi de cei mai mari nevoitori, care nu se cercetează cu stricteţe; această slujire poate fi 
înfăptuită prin intermediul unui ataşament neînsemnat faţă de nişte lucruri de nimic. Să luăm toate măsurile 
de precauţie pentru a ne păzi de dragostea de lume! Să nu ne pară puţin dăunătoare nici o pasiune, oricât de 
neînsemnată! Să nu ne pară lipsită de importanţă orice abatere, oricât de mică, de la poruncile 
evanghelice (Astfel trăiau drepţii în lume. Să ne amintim de Sf. Iov Mulpătimitorul. Proorocul David spune 
în psalmi: „bogăţia de ar curge râu, să nu-ţi lipeşti inima”). 

Nu vom da uitării groaznica sentinţă cu care Sf. Apostol Iacob a tunat: „Preadesfrânaţilor! Nu ştiţi, 
oare, că prietenia lumii este duşmănie faţă de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea se face 
vrăjmaş lui Dumnezeu” (Iac. 4, 4). 

Orice patimă, în sens duhovnicesc, este o desfrânare pentru călugărul care trebuie să-şi îndrepte spre 
Dumnezeu toată dragostea sa, precum a vestit psalmistul: „Iubiţi pe Domnul toţi cuvioşii Lui” (Ps. 30, 25). 
Îmbărbătaţi-vă şi să se întărească inima voastră, toţi cei ce nădăjduiţi spre Domnul! Slujind lumii, nu po ţi 
sluji lui Dumnezeu, această slujire nu există, cu toate că ea se poate arăta privirii bolnave a robilor 
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lumii, ca ceva existent. Ea nu există! Iar ceea ce se prezintă drept slujire lui Dumnezeu nu este altceva 
decât făţărnicie, prefăcătorie, înşelare de sine şi a altora. Prietenul lumii neapărat se preface, poate şi 
fără a-şi da seama, într-un duşman înrăit al lui Dumnezeu şi al mântuirii sale. Dragostea faţă de lume 
se strecoară în suflet ca un hoţ, care se foloseşte de întunericul nopţii, prin nepăsare şi neatenţie faţă 
de propriul suflet. Dragostea de lume e în stare să comită cele mai mari fărădelegi, cele mai mari 
nelegiuiri. 

Un exemplu groaznic vedem la clerul iudaic, contemporan vieţii pământeşti ai Domnului Iisus 
Hristos. El (clerul iudaic) s-a dedat dragostei de lume: s-a contaminat de predispoziţia pentru onoruri, slavă, 
pentru laudele omeneşti; s-a împătimit de iubirea de argint şi de plăceri; a căzut în senzualitate şi desfrâu; s-
a dedat jafului şi diferitelor nedreptăţi, iar pentru a-şi păstra situaţia privilegiată în popor, şi-a pus masca 
îndeplinirii cu cea mai mare stricteţe a voii lui Dumnezeu, a celei mai minuţioase respectări a ritualurilor şi 
a tradiţiilor. Care a fost consecinţa iubirii de lume? Îndepărarea hotărâtă de Dumnezeu, care a trecut într-o 
ură oarbă şi crâncenă faţă de Dumnezeu. Clerul iudaic s-a contrapus cu îndârjire Fiului lui Dumnezeu, 
atunci când El S-a arătat lumii; s-a contrapus, având conştiinţa deplină a Dumnezeirii Lui, conform 
mărturisirii lui Nicodim, care era unul dintre membrii soborului iudaic suprem – Sinedrionul (Ioan 3, 2). 
Clerul iudaic a hotărât să-L ucidă pe Dumnezeu şi a săvârşit aceasta, având buna ştiinţă că acţionează 
împotriva lui Mesia şi, în întunecimea minţii lor, exprimând aceasta în batjocurile cu care încolţeau Jertfa pe 
altarul Ei – Crucea. Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu poate să Se mântuiască!, – spuneau arhiereii, 
cărturarii, bătrânii şi fariseii (Mat. 27, 42), fără a-şi da seama că aceste condamnări se referă mai mult la ei 
înşişi: ei recunosc că L-au dat răstignirii şi Îl batjocoresc pe Cel, care în chip minunat, prin puterea şi voia 
lui Dumnezeu i-a salvat pe alţii. Dindată ce au auzit vestea despre Naşterea Fiului lui Dumnezeu, clerul 
iudaic a prins ură pe El şi a luat măsuri pentru a se debarasa de El. Aceasta se vede clar din Evanghelie. 
Atunci când magii au adus în Ierusalim vestea despre naşterea împăratului iudaic – Hristos, s-a tulburat 
împăratul iudaic Irod, iar împreună cu el s-a tulburat toată capitala iudaică. Fericitul Teofilact Bulgarul 
observă că e firesc ca împăratul în funcţiune al iudeilor să se tulbure la vestea despre naşterea noului 
Împărat iudaic, care, prin urmare, trebuia să-i ia tronul şi să-l lipsească de putere pe el sau pe urmaşii lui. 
Dar de ce, la vestea despre naşterea lui Mesia, i-ar fi trebuit să se tulbure Ierusalimului, care pe parcursul a 
multe secole îl aştepta pe Mesia cel făgăduit, pe izbăvitorul său, slava sa; Iarusalimului, întreaga religie a 
cărui se întemeia pe credinţa în viitorul Mesia şi pe pregătirile pentru primirea Lui? Ierusalimul s-a 
tulburat pentru c ă moralitatea lui era decăzută. Capitala a înţeles, cu intuiţia fină a ei, că Împăratul 
nou, Împăratul adevărului, va cere respingerea amoralităţii, va cere virtuţi adevărate, nelăsându-se 
măgulit şi satisfăcut de virtuţile prefăcute, de făţărnicie. Din cauza dragostei de lume, pentru 
ierusalimeni monstrul Irod era mai acceptabil, mai plăcut decât Împăratul-Dumnezeu. Ghicind cu 
siguranţă atitudinea sufletească a tiranului, făţarnicului şi prefăcutului, membrii Sinedrionului, care erau 
asemeni lui, la prima întrebare despre locul naşterii lui Mesia, hotărât, fără a ezita şi a se gândi, îi arată, cu 
exactitate, lui Irod, locul naşterii lui Mesia, îl predau pe Mesia în mâinile ucigaşului. Hristos se naşte în 
Betleemul iudaic, spun ei; şi pentru a intensifica răspunsul, adaugă: aşa a fost scris de prooroc, – şi spun 
proorocirea de o uimitore claritate (Mat. 2, 5). 

O atitudine contrară i-ar fi impus să dea un răspuns evaziv, să ascundă locul. Toate fărădelegile 
săvârşite de oameni, începând cu uciderea lui Abel de către Cain, Evanghelia le atribuie iubitorilor de 
lume. Iubitorii lumii în timpul vie ţii pământeşti a Fiului lui Dumnezeu, au culminat toate răutăţile lor 
prin respingerea lui Hristos şi prin uciderea lui Dumnezeu (Mat. 23, 32), iar în vremurile de pe urmă 
vor încheia prin aceea că îl vor primi pe antihrist şi îi vor oferi cinstiri dumnezeieşti (Ioan 5, 42). Este 
groaznică iubirea de lume! Ea pătrunde în om treptat şi pe neobservate, iar, intrând în el, devine 
stăpânul lui absolut şi plin de cruzime. Treptat s-au pregătit oamenii şi au agonisit dispoziţia, 
capabilă de omor Dumnezeiesc; treptat se pregătesc ei şi agonisesc dispoziţia şi caracterul pentru 
primirea lui antihrist (II Tes. 2, 7). 

Excelent a descris deşertăciunea duhului lumii şi consecinţele dăunătoare ale lui sfântul mucenic 
Sebastian în discuţia cu mucenicii care, din dragoste faţă de rude şi familie au şovăit în clipa jertfirii lor. 
Sfântul Sebastian le spunea: „O, bravi oşteni ai lui Hristos! Iată: prin mărimea voastră de suflet deja v-aţi 
apropiat de biruinţă, iar acum vreţi să nimiciţi cununa veşnică de dragul mângâierii apropiaţilor voştri! 
Acum ar fi bine să deprindeţi curajul oştenilor lui Hristos de a se apăra nu cu arma, ci cu credinţa. Nu lăsaţi 
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steagul biruinţei de dragul lacrimilor femeieşti şi nu slăbiţi grumazul duşmanului (diavolului) de sub 
picioarele voastre, ca el, venindu-şi în fire, să nu reînceapă lupta. Dacă primul atac al lui asupra voastră a 
fost feroce, al doilea va fi şi mai puternic. El este înfuriat şi iritat (din cauza primei înfrângeri). Înălţaţi din 
patimile pământeşti slăvitul steag al jertfei voastre şi nu vă lipsiţi de el din cauza bocetelor deşarte ale 
copiilor. Cei pe care îi vedeţi plângând, s-ar fi bucurat astăzi, dacă ar fi ştiut ceea ce ştiţi voi. Însă ei cred că 
există doar viaţa din această lume şi că odată cu sfârşitul acesteia, prin moartea trupului, nu există viaţă 
pentru suflet. Dacă ar şti că există şi altă viaţă, fără de moarte şi fără de durere, în care domneşte bucuria 
fără de margini: atunci ei cu adevărat ar vrea că treacă în ea împreună cu voi şi, nepunând nici un preţ pe 
viaţa vremelnică, şi-ar dori-o pe cea veşnică. 

Această viaţă pământească este repede trecătoare şi într-atît de schimbătoare şi infidelă, încât 
niciodată nu şi-a putut păstra pe niciunul dintre admiratorii săi. Pe toţi, de la începutul lumii, care şi-au pus 
în ea speranţa, i-a nimicit; pe toţi cei care au dorit-o i-a ademenit; de toţi cei care se mândreau cu ea şi-a 
bătut joc; pe toţi i-a minţit; pe nimeni nu a lăsat neînşelat în speranţa lui şi neruşinat în aspiraţiile lui, 
arătându-se întru totul falsă. O, dacă ea numai ar minţi şi nu ar duce straşnic în rătăcire! Cel mai trist e că ea 
îşi îndeamnă admiratorii spre toate nelegiuirile. Ea îi îndulceşte nesăţiosului mâncarea peste măsură şi beţia, 
îl atrage pe pofticios spre curvie şi felurite pângăriri. Ea îl învaţă pe hoţ să fure, pe cel mânios – să se 
înfurie, pe mincinos – să înşele. Ea seamănă despărţirea soţului de soţie, duşmănie între prieteni, sfadă între 
cei cuminţi, nedreptăţi între cei drepţi, ispite între fraţi. Ea lipseşte judecătorii de judecată, pe cei neprihăniţi 
– de curăţenie, pe cei înţelepţi – de raţiune, pe cei cu o moralitate exemplară – de virtutea lor. Să amintim şi 
crimele îngrozitoare spre care ea îşi cheamă admiratorii săi. 

Dacă fratele şi-a omorât fratele, fiul – tatăl, prietenul pe prieten, cine i-a împins şi din îndemnul cui s-au 
săvârşit aceste fărădelegi? Care au fost speranţele şi năzuinţele? Oare nu pentru această viaţă reală, pe care 
oamenii o iubesc prea mult, urându-se unul pe altul, fiecare căutându-şi un trai cât mai bun şi mai plăcut. De 
ce tâlharul înjunghie călătorul, bogatul asupreşte săracul, cel mândru îl jigneşte pe cel smerit şi orice om 
supus răului îl prigoneşte pe cel nevinovat? Într-adevăr tot acest rău îl săvârşesc slujitorii acestei vieţi şi 
doritorii de a se afla şi a se desfăta în miezul ei. Ea, sfătuindu-i tot ce-i rău pe supuşii săi, îi predă fiicei sale, 
născute de ea – morţii veşnice, în care au căzut primii oameni, care, fiind zidiţi pentru viaţa veşnică, au 
lunecat spre dragostea vieţii trecătoare, s-au robit lăcomiei pântecelui, desfătărilor şi plăcerii ochilor, iar de 
acolo s-au surpat în iad, neluând cu sine nimic din bunurile pământeşti. „Această viaţă vremelnică, continua 
sfântul Sebastian, adresându-se rudelor mucenicilor, vă ademeneşte pe voi să întoarceţi îndărăt cu sfaturile 
voastre neadevărate pe prietenii voştri, care se îndreaptă spre viaţa veşnică. Ea vă învaţă pe voi, o, cinstiţi 
părinţi, să distrageţi cu bocetele voastre nebune pe fiii voştri de la călătoria spre oştile cereşti, spre cinstea 
nepieritoare şi spre prietenia cu Împăratul cel veşnic. Ea vă convinge pe voi, o, caste femei ale sfinţilor, ca 
voi, cu mângâierile voastre, să schimbaţi cugetele mucenicilor, să-i abateţi de la buna lor intenţie, să le 
aduceţi cu sfaturile voastre moartea în loc de viaţă, în locul libertăţii – robia. Dacă vor asculta sfaturile 
voastre, vor mai trăi cu voi puţină vreme, apoi se vor despărţi de voi, şi se vor despărţi astfel, încât întâlnirea 
cu voi va fi posibilă doar în chinurile veşnice, unde focul arde sufletele necredincioşilor, unde şerpii 
tartarului mănâncă buzele hulitoare de Dumnezeu, unde aspidele sugrumă pieptul închinătorilor la idoli, 
unde răsună plânsul plin de amărăciune şi suspinuri grele, vaietul neîncetat al celor din chinuri. Permiteţi-le 
lor să ocolească aceste munci, şi nevoiţi-vă şi voi să scăpaţi de ele! Lăsaţi-i pe ei din nou să se îndrepte spre 
cununa pregătită pentru dânşii. Nu vă temeţi: ei nu se vor despărţi de voi, ei se duc să vă gătească vouă în 
ceruri lăcaşuri luminoase, în care voi, împreună cu fiii voştri vă veţi desfăta de bucuria veşnică. Dacă aici pe 
voi vă mângâie frumoasele case din piatră, atunci cu atât mai mult o să vă bucure frumuseţea caselor de sus, 
unde strălucesc mesele din aur curat, unde palatele strălucesc de mărire, fiind zidite din pietre frumoase şi 
împodobite cu pietre scumpe, unde înfloresc livezile cu flori veşnic înfloritoare şi nepieritoare, unde 
bogatele câmpii sunt adăpate de şuvoaie dulci şi năvalnice, unde aerul întotdeuna este bineplăcut, vânturile 
– dătătoare de viaţă, care înmiresmează simţirile cu miresme negrăite, unde ziua nu apune, lumina nu se 
trece, bucuria nu încetează. Acolo nu este nici suspin, nici plângere, nici durere, nici oarecare necuviinţă 
care ar întrista privirile; acolo nu se simte nici un miros neplăcut, nu se aude nici un glas trist, plângător şi 
înspăimântător; privirilor se arată tot ce este frumos, mirosului – arome plăcute, urechii – doar veselie. 
Acolo neîncetat cântă cetele Îngerilor şi Arhanghelilor, slăvind armonios pe Împăratul cel nemuritor. De ce 
o astfel de viaţă este dispreţuită, iar cea vremelnică e iubită? Oare pentru bogăţie? Dar bogăţia trece repede. 
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Iar acel care vrea s-o aibă veşnic, să asculte ce spune bogăţia. Voi într-atât de mult mă iubiţi, zice ea, încât 
doriţi să nu mă despart de voi nicicând. După moartea voastră nu pot să vă urmez, însă în viaţa voastră pot 
să vă premerg vouă. Trimiteţi-mă înaintea voastră, aveţi drept exemplu cămătarul lacom şi plugarul harnic. 
Unul dă aur aproapelui pentru a primi banii îndoit; celălalt seamănă în pământ diferite seminţe ca să le 
strângă însutit. Datornicul întoarce cămătarului aurul în valoare dublă, iar pământul îi întoarce plugarului 
seminţele înmulţite însutit. Dacă veţi încredinţa bogăţia voastră lui Dumnezeu, oare El nu vă va răsplăti 
vouă înmulţind-o nenumărat. Trimiteţi-vă încolo, înaintea voastră bogăţia, şi nevoiţi-vă şi voi cât mai repede 
să veniţi într-acolo. La ce foloseşte viaţa aceasta trecătoare? Dacă cineva ar trăi chiar şi o sută de ani, când 
soseşte ultima zi din viaţă, oare nu se întâmplă atunci că toţi anii care s-au dus şi toate desfătările parcă nici 
nu au fost? Rămân doar urme neînsemnate, amintiri asemănătoare cu ale unui călător, care ne-a vizitat pe 
parcursul unei zile. O, cu adevărat, cel ce nu iubeşte minunata viaţă veşnică, e nebun, şi este absolut 
străin de cunoaşterea adevăratelor bunuri! O, cu adevărat este lipsit de minte cel care se teme să 
piardă această viaţă grabnic pieritoare pentru primirea altei vieţi, nesfârşite, în care desfătările, 
bogăţia, bucuriile încep şi niciodată nu se termină, fiind nepieritoare în veci. Cine nu vrea să fie 
iubitor al acestei vieţi nemuritoare, acela în zadar îşi pierde şi viaţa vremelnică, surpându-se în 
veşnica moarte, se află legat în iad, unde-i focul nestins, plângerea neîncetată, muncile fără de sfârşit, unde 
se află duhurile răutăţii ale căror ochi aruncă săgeţi de foc, ale căror dinţi sunt asemeni celor de elefant; 
cozile lor muşcă precum cozile de scorpie, glasurile lor se aseamănă cu urletul leilor, e de ajuns să le vezi 
pentru a avea spaimă de nespus, boală cumplită şi moarte plină de amărăciune. O, de ar fi cu putinţă să mori 
între aceste chinuri şi grozăvii! Însă cel mai straşnic e, că acolo oamenii nu încetează a trăi, pentru a muri 
neîncetat; nu se nimicesc până la sfârşit, pentru a se chinui fără capăt; se află întregi pentru a fi veşnic 
mâncaţi de şerpii sugrumători; membrele încolţite se înnoiesc pentru a servi drept hrană şerpilor veninoşi şi 
viermelui neadormit”. Dreapta întrebuinţare a vieţii pământeşti constă în pregătirea pe parcursul ei 
pentru viaţa veşnică. 

Fraţilor! Să săvârşim scurta noastră călătorie pământească ocupându-ne întâi de toate de mântuirea 
sufletului, luând din lume doar ceea ce este necesar. Evlavia este mare câştig, zice Apostolul, dar atunci 
când ea se îndestulează cu ce are. Pentru că noi n-am adus nimic în lume, tot aşa cum nu putem să scoatem 
ceva din ea. Ci, având hrană şi îmbrăcăminte cu acestea vom fi îndestulaţi. Cei ce vor să se 
îmbogăţească, dimpotriv ă, cad în ispită şi în cursă şi în multe pofte nebuneşti şi vătămătoare, ca unele 
care cufundă pe oameni în ruină şi pierzare (I Tim. 6, 6–9). Către aceeaşi degradare morală, la care îl 
aduce pe om iubirea de bani, îl aduce şi iubirea de slavă şi de desfătări: din aceste trei patimi principale se 
formează iubirea de lume. 

Să fim atenţi şi la cuvintele Sf. Ignatie Breanceaninov, din capitolul „Despre îngerii căzuţi” din 
acelaşi volum. 

 
 

„DESPRE ÎNGERII C ĂZUŢI” 
 
Privi ţi, fra ţilor, privi ţi, ce a săvârşit, săvârşeşte şi va săvârşi diavolul, pogorând mintea omului 

din cerul duhovnicesc spre materie, alipind inima omului de ocupaţiile pământeşti şi de pământ. 
Privi ţi şi vă înspăimântaţi cu frică mântuitoare. Priviţi, şi vă păziţi cu grija necesară, folositoare 
sufletului! Duhul cel căzut îi ocupă pe unii călugări cu cumpărarea diverselor lucruri scumpe şi rare, 
îndreptându-le gândul către ele, înstrăinându-l de Dumnezeu. Pe alţii i-a ocupat cu studierea multor ştiinţe şi 
arte utile doar pentru pământ, şi, concentrându-i asupra cunoştinţelor trecătoare, i-a lipsit de cunoştinţele 
despre Dumnezeu. Pe unii i-a ocupat cu agonisirea pentru mănăstire a diferitelor construcţii, cu plantarea 
grădinilor, livezilor, câmpurilor, cu creşterea animalelor şi i-a impus să-L uite pe Dumnezeu. 

Pe unii i-a făcut să se ocupe de amenajarea chiliei, de floricele, tablouri, de confecţionarea 
linguriţelor, metaniilor şi i-a dezbătut de la Dumnezeu. Pe alţii i-a legat de strung şi i-a învăţat să uite de 
Dumnezeu. Pe unii i-a învăţat să se preocupe în mod deosebit de propriul post şi de alte nevoinţe trupeşti, să 
acorde o importanţă deosebită pesmeţilor, ciupercilor, verzei, mazării, astfel prefăcând nevoinţele înţelepte, 
sfinte şi duhovniceşti în unele lipsite de înţelepciune, trupeşti şi păcătoase, molipsindu-l pe nevoitor şi 
surpându-l cu cugetarea trupească şi înşelătoare, cu încrederea în sine, cu atitudinea defăimătoare faţă de 
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apropiaţi, fapte ce implică surparea esenţei creştinismului şi cauza pieirii. Unora le-a insuflat să acorde o 
atenţie exagerată părţii exterioare a datinii bisericeşti, lăsând în umbră esenţa duhovnicească a ei; astfel 
luând de la aceşti nefericiţi esenţa creştinismului, le-a lăsat doar învelişul material schimonosit, i-a atras spre 
lepădarea de Biserică, spre deşarta înţelepciune, spre dezbinare. Acest fel de luptă îi este atât de 
convenabil duhului căzut, încât astăzi îl foloseşte pretutindeni. Acest fel de luptă îi este atât de 
convenabil duhului celui căzut şi pieirii omeneşti, încât diavolul îl va folosi în ultimile zile ale lumii 
pentru îndepărtarea întregii lumi de la Dumnezeu. Diavolul va folosi acest fel de luptă şi va avea un 
succes decisiv. În ultimele zile ale lumii pe om îl va cuprinde, prin influenţa diavolului, atracţia pentru 
pământ şi pentru cele materiale, trupeşti: oamenii se vor deda grijilor pământeşti şi dezvoltării 
materiale; ei se vor ocupa în exclusivitate de amenajarea pământului, de parcă el ar fi lăcaşul lor 
veşnic: făcându-se trupeşti şi materiali, vor uita veşnicia, de parcă ea nu ar exista, îl vor uita pe 
Dumnezeu, se vor lepăda de El. 

Şi cum a fost în zilele lui Noe, a prezis Domnul, tot aşa va fi în zilele Fiului Omului: oamenii 
mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie şi a venit potopul şi i-a 
nimicit pe toţi. Tot aşa a fost în zilele lui Lot: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau şi 
zideau, iar în ziua în care Lot a ieşit din Sodoma a plouat din cer cu foc şi pucioasă şi i-a nimicit pe toţi, 
la fel va fi în ziua în care se va arăta Fiul Omului (Luc. 17, 26–30). 

Pentru a te opune duhurilor căzute trebuie să le vezi. Lupta poate avea loc doar cu inamicul care 
poate fi sesizat de simţurile trupului sau ale sufletului. Când duşmanul este nevăzut, când armele lui sunt 
nevăzute, când nici o senzaţie nu vorbeşte despre prezenţa şi acţiunea lui, atunci el se egalează cu un 
duşman inexistent. Oare ce luptă mai poate avea loc? Duhurile invizibile ochilor trupeşti, sunt vizibile 
pentru ochii sufletului, pentru minte şi inimă; însă, sfinţii părinţi care au atins desăvârşirea şi curăţia, vedeau 
duhurile şi cu ochii trupeşti. Noi, care nu vedem duhurile căzute cu ochii trupeşti, trebuie să ne învăţăm să le 
vedem cu ochii sufleteşti. 

 
 

ÎN CE CONSTĂ MÂNTUIREA NOASTR Ă? 
 

Haideţi să vedem în ce constă mântuirea noastră. Conform învăţăturii Bisericii, elocvent exprimate 
de către Sf. Ignatie Breanceaninov, mântuirea noastră constă în conştientizarea căderii noastre, stării 
noastre de pieire, iar aceasta înseamnă şi conştientizarea necesităţii pentru noi a unui Mântuitor – 
Dumnezeului-Om Iisus Hristos, primirea Lui, urmarea învăţăturii Lui Dumnezeieşti şi revenirea 
noastră la comunicarea cu Dumnezeu. Iată răspunsul dat de către sfânt unei persoane: 

„De ce, scrieţi dvs., să nu se mântuiască păgânii, musulmanii şi aşa-zişii eretici? Printre ei sunt 
oameni deosebit de buni. Să-i pierzi pe aceşti oameni de o bunătate rară este împotriva milosârdiei lui 
Dumnezeu!.. Da! Aceasta este chiar şi împotriva înţelepciunii omeneşti! – Iar ereticii sunt aceeaşi creştini. 
Să te socoţi pe sine mântuit, iar pe adepţii altor credinţe – pierduţi, e o nebunie şi o mare mândrie!”. 

Mântuirea constă în revenirea la comunicarea cu Dumnezeu. Această comunicare a pierdut-o 
întreg neamul omenesc prin păcatul strămoşesc. Tot neamul omenesc este o totalitate de fiinţe pierdute. 
Pieirea este soarta tuturor oamenilor, şi a celor buni şi a celor răi. Suntem concepuţi în fărădelegi, ne naştem 
în păcat. „Pogorâ-voi, tânguindu-mă, la fiul meu în iad”, – spune Sf. Patriarh Iacov despre sine şi despre 
sfântul său fiu Iosif – cast şi preafrumos! Pogorau în iad, după săvârşirea călătoriei pământeşti, nu numai 
păcătoşii, ci şi drepţii Vechiului Testament. Iată care este tăria bunelor fapte omeneşti. Acesta este preţul 
fiin ţei noastre decăzute! Pentru restabilirea comunicării omului cu Dumnezeu, altfel zis, pentru mântuire – 
era necesară răscumpărarea. Răscumpărarea neamului omenesc nu a fost săvârşită de un înger, nici de 
una dintre fiin ţele superioare, dar mărginite şi zidite, – ea a fost săvârşită de Însuşi Dumnezeu cel 
Nemărginit.  Pedeapsa – acest destin al neamului omenesc a fost înlocuită de pedeapsa Lui; insuficienţa 
meritelor omeneşti a fost înlocuită de meritul Lui nesfârşit. Toate faptele bune omeneşti neputincioase, care 
pogorau în iad, au fost înlocuite cu o singură şi puternică faptă bună: cu credinţa în Domnul nostru Iisus 
Hristos. Iudeii L-au întrebat pe Domnul: „Ce să facem, ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu?” Domnul 
le-a răspuns: „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeţi în Acela pe Care El L-a trimis”. Pentru 
mântuire avem nevoie de o faptă bună – credinţa. Cu credinţă, prin credinţă putem intra în comuniune cu 
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Dumnezeu, prin mijlocirea Tainelor de El dăruite. Însă în zadar cugetaţi greşit şi vorbiţi că oamenii buni 
dintre păgâni şi mahomedani se vor mântui, adică vor intra în comuniune cu Dumnezeu! Degeaba trataţi 
opinia contrară ca pe ceva nou, ca pe o rătăcire regretabilă! Nu! Aceasta este învăţătura permanentă a 
Bisericii adevărate, şi a celei din Vechiul Testament şi a celei din Noul Testament. Biserica întotdeauna a 
recunoscut că există un singur mijloc de mântuire – Răscumpărătorul! Ea recunoştea că cele mai mari 
virtuţi ale fiinţei căzute pogoară în iad. Dacă pogorau în iad drepţii Bisericii adevărate, luminătorii, din care 
lumina Duhul Sfânt, proorocii şi făcătorii de minuni cu credinţă în Răscumpărătorul Care vine, al căror 
sfârşit însă a anticipat venirea Răscumpărătorului, atunci cum credeţi că păgânii şi mahomedanii, doar de 
aceea că vă par buni, fără a-L cunoaşte pe Răscumpărătorul şi fără a crede în El, pot obţine mântuirea, care 
poate fi atinsă repet, printr-un singur mijloc – credinţa în Răscumpărătorul? – Creştinilor! Afla ţi-L pe 
Hristos. Înţelegeţi, că nu Îl cunoaşteţi pe El, că v-aţi lepădat de El, considerând posibilă mântuirea 
fără de El în schimbul unor fapte bune! Cel ce recunoaşte posibilitatea mântuirii fără credinţa în 
Hristos se leapădă de Hristos şi, poate neştiind, cade în păcatul greu al hulei împotriva lui Dumnezeu. 

Voi spuneţi: „ereticii sunt aceiaşi creştini”. De unde aţi luat aceasta? Doar cineva care se numeşte 
creştin, neştiind nimic despre Hristos, din marea sa ignoranţă se va hotărî să stea într-un rând, aşa-zis 
creştinesc, împreună cu ereticii, iar sfânta credinţă creştinească nu o va deosebi de fiica blestemului – erezia 
de Dumnezeu hulitoare! Ceata numeroasă de sfinţi au primit moarte mucenicească, au ales cele mai 
cumplite şi mai îndelungate munci, temniţa, prigoana, numai pentru a nu fi de acord cu ereticii în învăţătura 
lor hulitoare de Dumnezeu. Biserica Universală dintotdeauna a considerat erezia păcat de moarte, 
întotdeauna a considerat că omul molipsit de boala groaznică a ereziei, este mort sufleteşte, străin de 
har şi de mântuire, în comunicare cu diavolul şi pieirea lui... 

Esenţa oricărei erezii este hulirea lui Dumnezeu. Sfântul Flavian, patriarhul Constantinopolului, 
care a pecetluit cu sângele mărturisirea adevăratei credinţe, a rostit următoarea definiţie a Soborului de la 
Constantinopol asupra ereziarhului Eutihie: „Eutihie, până acum preot, arhimandrit, este îndeajuns de 
demascat şi de acţiunile lui precedente şi de actualele lui explicaţii în rătăcirea lui Valentin şi Apolinarie, în 
urmarea îndârjită a batjocoririi celor sfinte, cu atât mai mult cu cât el nici nu a luat aminte la sfaturile şi 
îndrumările pentru primirea învăţăturii sănătoase. De aceea, plângând şi suspinând pentru pieirea lui, noi 
declarăm, din numele Domnului nostru Iisus Hristos, că el a căzut în blasfemie (hulire de Dumnezeu), că 
este lipsit de orice cin preoţesc, de comuniunea cu noi şi de conducerea mănăstirii, făcând să se înţeleagă că, 
de acum înainte, cei ce vor discuta cu el sau îl vor vizita, de asemenea, vor fi supuşi excomunicării”. 
Această definiţie este un exemplu general al opiniei Bisericii Universale despre eretici; ea este recunoscută 
de întreaga Biserică şi confirmată de Soborul Ecumenic din Halchidon. Erezia lui Eutihie consta în faptul că 
el nu mărturisea cele două firi ale lui Hristos întrupat aşa precum mărturiseşte Biserica – el mărturisea doar 
o singură fire – pe cea Dumnezeiască. Veţi întreba: doar atât?!.. 

Desigur, nu vedeţi în erezie nici tâlhărie, nici fărădelege! Poate doar din această cauză nu o 
consideraţi păcat? În ea este respins Fiul lui Dumnezeu, în ea este respins şi batjocorit Duhul Sfânt – atât! 
Cel ce primeşte şi susţine învăţătura blasfemiatoare, care huleşte împotriva lui Dumnezeu, nu fură, nu ucide, 
chiar face faptele bune ale firii decăzute, este un om minunat! Cum poate Dumnezeu să nu-i dea mântuire!.. 
Principala cauză a ultimei nedumeriri a dumneavoastră, precum şi a celorlalte, reiese din profunda 
necunoaştere a creştinismului ! 

Cel ce huleşte pe Dumnezeu nu se va mântui! Şi nedumeririle pe care le-aţi expus în scrisoare, – 
sunt deja groaznicii duşmani ai mântuirii dumneavoastră. Esenţa lor este lepădarea de Hristos! Nu vă jucaţi 
cu propria mântuire, nu vă jucaţi! Fiindcă veţi plânge veşnic. Citi ţi Noul Testament şi scrierile 
Sfinţilor Părin ţi ai Bisericii Ortodoxe (nu ale Teresei, ale lui Francisc şi ale altor nebuni occidentali, pe 
care biserica eretică îi dă drept sfinţi!); studiaţi învăţăturile sfin ţilor părin ţi ai Bisericii Ortodoxe despre 
înţelegerea corectă a Scripturii, despre aceea ce fel de viaţă, ce gânduri şi simţăminte îi sunt de 
cuviinţă unui creştin. Din Scriptur ă şi din credinţa vie cunoaşteţi-L pe Hristos şi creştinismul... 

Sf. Ierarh Ignatie (Breanceaninov), 6, scrisoarea 28 
 
 

Este permisă oare comuniunea în rugăciune 
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cu creştinii eterodocşi (eretici) 
 

Se permite oare înălţarea rugăciunilor pentru creştinii eterodocşi vii? 
„Urmând duhului şi sensului legilor rânduite de Biserică, rugăciunea bisericească poate fi înălţată 

doar pentru credincioşii care se află şi s-au aflat în supunere Bisericii, o recunosc şi au recunoscut-o drept 
mamă, cred şi au crezut în ea, iar cu acei care s-au înstrăinat şi se înstrăinează de Biserică nu poate fi 
comuniune în rugăciune. 

După pravila a 45-a apostolească „episcopul, sau preotul, sau diaconul dacă numai s-a rugat cu 
ereticii să se afurisească (să fie lepădat)”; acestei lepădări, după a  
10-a pravilă bisericească, este supus „oricine se va ruga cu cei lepădaţi de la comuniunea bisericească, 
chiar de s-ar întâmpla aceasta şi în casă”; dup ă pravila 46 este interzisă primirea jertfei de la eretici. 

Aceste canoane sunt reluate şi confirmate de hotărârile soboarelor ce au urmat (vezi: Soborul din 
Antiohia, can. 2; Soborul din Laodichia, can. 6, 33, 37) şi ele trebue să stea la baza practicii bisericeşti, şi 
păstorul Bisericii nu are dreptul să le încalce în activitatea sa pastorală. Evident, aceste canoane nu permit 
înălţarea rugăciunilor bisericeşti pentru acei care sunt în afara comuniunii bisericeşti”. 

 
 

DIN CANOANELE SFIN ŢILOR APOSTOLI 
 

„Dacă cineva s-ar ruga, chiar şi în casă cu cel afurisit (scos din comuniune), acela să se 
afurisească” (canonul 10). 

„Dacă cineva cleric fiind s-ar ruga împreună cu un cleric caterisit, să se caterisească şi el” (can. 
11). 

„Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii să se 
afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să 
se caterisească” (can. 45). 

„Poruncim să se caterisesacă episcopul sau presbiterul care au primit botezul (ca valid) ori 
jertfa (euharistia) ereticilor. „C ăci ce fel de împărt ăşire (înţelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce 
parte are credinciosul cu necredinciosul?” (II Cor. 6, 15) (can. 46). 

„Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se 
ruga, să se caterisească şi să se şi afurisească” (can. 64). 
 

 
 

DIN CANOANELE  
SINODULUI AL CINCILEA LOCAL  

DE LA LAODICEEA 
 

„Nu se cuvine a primi binecuvântările ereticilor, care mai mult sunt absurdităţi decât 
binecuvântări” (can. 32). 

„Nu se cuvine a se ruga împreună cu ereticii sau schismaticii” (can. 33). 
„Nu este îngăduit ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu, dacă stăruie în eres” (can. 6). 
„Nu se cuvine a primi de la iudei sau eretici, darurile trimise de sărbători, nici a serba 

împreună cu ei” (can. 37). 
„Istoria nu cunoaşte, iar gândul refuză să presupună posibilitatea slujbei comune a preoţilor ortodocşi 

cu preoţii latini (catolici), latini-vechi sau armeneşti, fiindcă în conştiinţa noastră sunt vii interdicţiile 
pravilei apostoleşti 45, care prevede sancţiuni aspre pentru rugătorii împreună cu ereticii şi afurisirea, pentru 
cei ce primesc ierurgiile, săvârşite de către clericii lor. Pe de altă parte, potrivit vechilor pravile bisericeşti, 
nimeni nu încetează de a fi eretic dacă, recunoscând şi mărturisind Tainele Bisericii Ortodoxe, continuă să 
fie despărţit de ea în întrebările credinţei şi ale înţelegerii/concepţiei asupra vieţii. 
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Astfel comuniunea în Taine cu eterodocşii este în contradicţie cu tradiţiile noastre, deoarece, 
conform învăţăturii sfinţilor părinţi, lepădarea de Biserică implică curmarea darurilor harice ale 
Sfântului Duh ca rezultat al pierderii continuităţii  (canonul 1 al Sf. Vasile cel Mare). Şi pentru a nu fi 
părtaşi cu ei în rătăcirile lor în ce priveşte credinţa şi pentru a scăpa de osândirea împreună cu ei, Sf. Ioan 
Damaschin ne învaţă, să ne păzim din răsputeri de comuniunea euharistică cu ei, primind de la ei sau 
oferindu-le lor Sfânta Împărtăşanie...”  

(Materialele Şedinţei conducătorilor şi reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale în legătură cu 
sărbătorirea a 500 de ani a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ruse, Moscova, 1949). 

 
Aşadar, „cel ce recunoaşte posibilitatea mântuirii fără de credinţa în Hristos se leapădă de 

Hristos”, iar „cel molipsit de grozava boală a ereziei” este „în comuniune cu diavolul şi cu pieirea 
lui”. Şi oare nu s-a lepădat de Hristos acela care conştient foloseşte numărul 666 (care, sub orice 
formă de înregistrare, este un simbol anticreştin, satanic, una dintre formele moderne ale luptei 
împotriva lui Dumnezeu). Un locuitor al New York-ului serios şi cinstit i-a răspuns egumenului Tihon, că 
presupunerile sale privitor la răspândirea numărului 666 n-ar trebui să fie tratate drept „obscurantism 
ortodox” sau „fundamentalism”: „Presupunerile dumneavoastră se confirmă întru totul. Pur şi simplu 
noi suntem mai norocoşi cu el”. 

Deci, alegerea este făcută conştient. Şi dacă aceşti oameni vor primi însemnarea pe mână, 
aceasta nu va fi oare confirmarea sau întărirea lepădării de Hristos săvârşite mai înainte? „Nu vă 
jucaţi cu mântuirea voastră, nu vă jucaţi! Fiindcă veţi plânge veşnic... Citiţi Noul Testament şi sfinţii 
părin ţi ai Bisericii Ortodoxe...; studiaţi în scrierile sf. Părin ţi ai Bisericii Ortodoxe cum trebuie 
înţelesă corect Sf. Scriptură, ce viaţă, ce gânduri şi sentimente trebuie să aibă creştinul. Din Scrieri şi 
prin credin ţa vie studiaţi-L pe Hristos şi creştinismul...” – repetăm cuvintele sf. ierarh Ignatie 
Breanceaninov. Cei ce primesc însemnarea, chiar dacă nu se închină conştient diavolului ca lui 
Dumnezeu, sunt vinovaţi de faptul că nu au studiat creştinismul, nu L-au primit pe Hristos şi de aceea 
au rămas în pieire care este „soarta tuturor oamenilor”. Toată Scriptura preîntâmpină că diavolul prin 
slugile sale va încerca să-i amăgească şi pe cei aleşi. Astfel arhimandritul Tihon Şevkunov, la o conferinţă 
în cuvântarea „Unii caută mântuirea, alţii –  mari perturbări”, afirmă cu regret că acceptarea codurilor nu 
comportă nici un pericol şi că această problemă este inventată. Drept dovadă el aduce rezultatele expertizei 
doctorului în ştiinţe tehnice A. Korabliov, care susţine că în actele electronice şi în mijloacele electronice de 
achitare (smart-carduri, cartele magnetice) numărul 666 nu există în permanenţă şi că din punctul de vedere 
al ştiinţei „speculările de acest gen sunt absurde, iar din punctul de vedere al binelui Patriei – periculoase”. 

Am dori să-l întrebăm pe părintele Tihon: „Poate, specialistul atenian în sisteme computerizate Toma 
Psaras a greşit când i-a răspuns arhim. Nectarie? Şi poate în viitor problemele furtului cartelelor nu se vor 
rezolva cu ajutorul însemnării numărului de identificare în forma codului de bare pe mână (termenul tehnic 
H) sau pe frunte (F)?” Din spusele specialiştilor computerişti, numărul 666 în codul de bare EAN–13 a 
nimerit întâmplător, sau învăţaţii pur şi simplu au „glumit”. Dar de ce oare gluma s-a dovedit într-atât de 
serioasă, încât acest număr nu au vrut să-l înlocuiască în ciuda intervenţiilor Sinodului Bisericii Ortodoxe 
Elene, Bisericii din Creta şi a Chinotului sf. munte Athos. Poate în Strasbourg nu există nici un fel de 
computer centralizat cu porecla codificată „Fiara”? Călugării pur şi simplu nu au ce face şi luptă cu „morile 
de vânt”? Poate doar din întâmplare totul corespunde cu Apocalipsa sf. Ioan Teologul? Doar nu o singură 
dată, în timpul marilor perturbaţii politice, cataclisme, războaie deja s-au lansat opinii cu privire la sfârşitul 
lumii. 

Sf. Ioan din Kronştadt, cu puţin înainte de moartea sa, slujind Liturghia în schitul Mănăstirii 
Leuşinsk din Petersburg, în predica sa a chemat poporul la pocăinţă, spunând că se apropie vremuri 
groaznice, inimaginabil de straşnice. Egumena mănăstirii l-a întrebat: „Părinte, când va fi aceasta?” Păr. 
Ioan i-a răspuns: „Noi nu vom ajunge în acele timpuri, iar ele (a arătat spre maici) vor ajunge şi când de pe 
pământ va fi luat Monarhul („cel care-l împiedică”) atunci va veni antihrist...”. 

În epistola către Tesaloniceni, citată de păr. Ioan Krestiankin, scrie: „ Şi acum ştiţi ce-l opreşte, ca să 
nu se arate decât la vremea lui. Pentru că taina fărădelegii se şi lucrează, până când cel care o împiedică 
acum va fi dat la o parte. Şi atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea 
gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale” (II Tes. 2, 6–8). Sf. Ioan Gură de Aur a explicat: „Unii 
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consideră că aici se face referinţă la harul Duhului Sfânt, alţii – la Imperiul Roman. Eu sunt  înclinat să 
accept ultima afirmaţie. De ce? Fiindcă dacă Apostolul ar fi voit să vorbească despre Duhul Sfânt, nu s-ar fi 
exprimat atât de ceţos... În afară de aceasta i se cuvinea deja lui (antihristului) să vină..., fiindcă ele 
(darurile) demult au sărăcit... Când va înceta existenţa statului Roman, atunci el (antihristul) va veni. Şi pe 
bună dreptate. Deoarece atâta timp cât se vor teme de acest stat nimeni în grabă nu i se va supune lui 
antihrist: dar dacă el va fi distrus se va instaura anarhia şi el va face tot posibilul ca să fure atât puterea 
omenească cât şi pe cea Dumnezeiască”. „A şa precum Apostolul vorbeşte despre căderea statului Roman, 
este limpede şi clar de ce el face numai aluzii la aceasta şi până la o vreme se exprimă neguros... Pe el, ca pe 
un răzvrătit, l-ar fi condamnat la moarte, şi totodată s-ar fi ridicat prigoană împotriva creştinilor...” – explică 
sf. Ioan Gură de Aur, iar noi ştim, că ucenicul lui în timpul scrierii tâlcuirilor, l-a văzut prin crăpătura uşii 
chiar pe Sf. Ap. Pavel, stând lângă sfânt şi şoptindu-i la ureche cum să înţeleagă corect epistolele sale. 

Este bine cunoscut că Moscova a fost capitala lumii ortodoxe – a treia Romă (după lepădarea 
dreptmăritoarei credinţe a vechii capitale a lumii, apoi a Constantinopolului), iar a patra Romă nu va mai fi. 
Rusia a fost cel mai puternic bastion al Ortodoxiei, şi a puterii Împărăteşti, şi de aceea „cel care împiedică” 
nu mai este. 

Cuviosul Teofan Zăvorâtul scrie: „Sub împărăţia romană vom subînţelege puterea împărătească în 
general. Puterea împărătească are în mâini posibilitatea reţinerii mişcărilor populare şi, având la bază 
principiile creştineşti, nu-i va permite poporului să se abată de la ele şi îl va reţine. Dar, fiindcă scopul 
principal al lui antihrist este să-i abată pe toţi de la Hristos, el nici nu va apărea atâta timp cât va domina 
puterea împărătească. Aceasta nu-i va permite să se extindă şi-l va împiedica să acţioneze în duhul său. 
Anume aceasta şi este împiedicarea. 

Iar atunci când peste tot se vor instaura autoconducerea, republicile, democraţia, comunismul, atunci 
lui antihrist i se va deschide libertatea acţiunii. Lui satana nu-i va fi deloc greu să pregătească voturile 
pentru lepădarea de Hristos, aşa cum a demonstrat experienţa revoluţiei franceze din secolul trecut şi din cel 
curent. Nu va avea cine să spună un autoritar „veto” (nu permit), iar declara ţia smerită a 
credincioşilor nici m ăcar nu va fi luată în seamă. Şi atunci când peste tot se vor stabili astfel de reguli 
care vor permite desfăşurarea acţiunilor antihriste, atunci va apărea şi antihrist. Până atunci însă va aştepta, 
va fi împiedicat”. 

În anul 1905 sf. Ioan din Kronştadt proorocea: „Ţarul nostru duce o viaţă dreaptă şi blagocestivă. 
Dumnezeu i-a trimis o cruce grea de suferinţe, ca unui fiu ales şi iubit al Său, aşa cum este spus de văzătorul 
tainelor lui Dumnezeu: „Eu pe câţi îi iubesc îi mustru şi îi pedepsesc” (Apoc. 3, 19). Dacă poporul rus nu 
se va pocăi, sfârşitul lumii este aproape. Dumnezeu va lua de la el pe blagocestivul împărat şi va trimite 
biciul în persoana conducătorilor impostori, nelegiuiţi, cruzi, care vor îneca pământul în sânge şi lacrimi”. 

Oare nu s-au împlinit şi nu se împlinesc proorociile sfântului? De ce va împărăţi antihrist? „Nu de 
aceea că Dumnezeu a vrut acest rău oamenilor, ci pentru că oamenii singuri se vor aduce pe sine la aceasta”, 
– scrie despre venirea lui antihrist sf. Teofan Zăvorâtul. Să citim Biblia. Pentru ce Dumnezeu pedepsea 
poporul ales? Pentru lepădarea de El, pentru abaterea spre credinţe mincinoase şi pentru fărădelege. Oare nu 
aceasta s-a întâmplat şi cu poprul nostru rus, căruia i-a fost dăruită de Dumnezeu mila să păzească adevărata 
credinţă până la a doua venire a lui Hristos? Când poporul se îndepărta de Dumnezeu, Ziditorul trimitea 
asupra lui invazia duşmanilor sau cataclisme naturale. Însă înainte de revoluţie lepădarea a fost atât de mare, 
mai ales în mediul intelectualităţii, încât prin aceste măsuri poporul deja nu mai putea fi adus la pocăinţă. A 
fost nevoie de foarte mari perturbaţii ca poporul să înţeleagă unde va ajunge el fără de Dumnezeu şi fără de 
unsul Său – ţarul. Poporul nu l-a dorit, mai ales intelectualitatea, pe ţar şi Dumnezeu l-a luat pe el. 
Dumnezeu ne-a creat pe noi cu voinţă liberă şi nu ne lipseşte de ea. Poporul a primit ceea ce a dorit. Oare nu 
a venit timpul să ne trezim? Unde este începutul necazurilor – în lepădarea de Dumnezeu şi a ordinii 
rânduite de Dumnezeu – Monarhia, puterea împărătească. Dumnezeu a rânduit pe pământ puterea 
asemănător cu puterea Sa din Ceruri. În Împărăţia Cerurilor toată mulţimea Îngerilor şi sfinţilor fac o 
singură voie – a lui Dumnezeu. Voia Ziditorului este veşnică. Împăratul pământesc – este chipul Împăratului 
Ceresc, a voii Lui nesfârşite. Împăratul este responsabil pentru conducerea sa doar în faţa lui Dumnezeu şi 
nu vine în întâmpinarea voii desfrânate a oamenilor aşa cum procedează preşedintele ales. Şi, ca oglindă a 
voii veşnice a Ziditorului, puterea împărătească se transmite prin moştenire. Ţarul este unsul lui Dumnezeu, 
unicul om asupra căruia a doua oară se săvârşeşte taina mirungerii, şi i se dau de la Dumnezeu daruri 
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deosebite necesare pentru conducerea poporului. Ţarul, precum preotul, intră în altar prin uşile împărăteşti 
(de unde provine şi denumirea lor) şi se împărtăşeşte ca preoţii. De aceea, omorul ţarului este un păcat 
deosebit de greu. Dar chiar şi din punct de vedere practic, împăratul este stăpân în ţara, pe care o transmite 
fiului său, de aceea, este interesat de independenţa şi forţa ei politică, militară, economică şi îi transmite 
fiului său, din copilărie, toate cunoştinţele sale şi înţelepciunea dirijării ţării. Oare poate fi spus acelaşi lucru 
despre forma prezidenţială de conducere? „...Se porunceşte, că alesul lui Dumnezeu Ţarul Mihail 
Feodorovici Romanov să fie întemeietorul Cârmuitorilor Rusiei din neam în neam cu răspundere în lucrurile 
sale înaintea Unuia Dumnezeului Ceresc, iar cine va merge împotriva acestei hotărâri soborniceşti: însuşi 
Ţarul, Patriarhul, dregătorul sau oricare om, să fie blestemat unul ca acesta şi în veacul acesta şi în veacul ce 
va să fie şi în viitor să fie lepădat de Sfânta Treime”. 

(Din hotărârea marelui Sobor de la Moscova din anul 1613) 
 

Marele făcător de minuni şi clarvăzător al vremurilor noastre, Preasfinţitul Ioan de Shanghai în 
Discursul rostit la Soborul din Străinătate în anul 1938 a menţionat: ”O bună parte a emigranţilor ruşi 
aparţine acelei clase de intelectuali care în ultimul timp împărtăşea ideile Occidentului... Păcatul cel mai 
grav al acestor oameni consta în faptul că ei nu îşi zideau convingerile şi tipicul vieţii pe baza învăţăturii 
credinţei ortodoxe, ci se străduiau să îmbine regulile şi învăţăturile Bisericii Ortodoxe cu obiceiurile şi 
dorinţele lor... Utilizând în lupta contra monarhiei calomnia împotriva familiei împărăteşti, larg răspândite 
pe atunci în Rusia, şi fiind însetată de putere, intelectualitatea a pregătit calea puterii comuniste... 

Nutrind speranţa salvării şi renaşterii Rusiei prin realizarea programului lor, liderii sociali aproape 
întotdeauna scapă din vedere faptul că în afara acţiunilor omeneşti, în evenimentele istorice se manifestă 
Pronia lui Dumnezeu. Întreg poporul rus a săvârşit mari păcate, care au fost cauza  groaznicelor cataclisme, 
şi anume, crima încălcării jurământului fidelităţii faţă de credinţă, Ţar şi Patrie şi omorul ţarului. 
Conducătorii obşteşti şi militari au refuzat să fie în ascultarea ţarului încă până la abdicarea impusă pe care 
acesta a acceptat-o, nedorind vărsare de sânge în ţară şi pe care poporul a salutat-o furtunos, fără a-şi 
exprima în vreun fel dezacordul. Astfel, s-a săvârşit încălcarea jurământului depus ţarului şi 
moştenitorului lui legitim, şi asupra celor ce au comis această crimă a căzut blestemul străbunilor – al 
Soborului din 1613, care a pecetluit hotărârile sale cu blestem asupra celor ce-l vor încălca. 

De păcatul uciderii ţarului sunt vinovaţi nu numai călăii fizici, ci şi întreg poporul, care jubila 
cu ocazia răsturnării ţarului şi care a permis înjosirea lui, arestarea şi exilarea, lăsându-l fără apărare în 
mâinile criminalilor, ceea ce i-a predeterminat sfârşitul. 

Astfel, necazul ce s-a lăsat asupra Rusiei este o urmare a păcatelor grele şi renaşterea ei este posibilă 
doar după curăţirea de ele... 

Atâta timp cât nu se face osândirea publică a revoluţiei din februarie împotriva Unsului lui 
Dumnezeu, oamenii ruşi continuă să participe la păcat, mai ales atunci când luptă pentru „roadele” 
revoluţiei, fiindcă, după cuvintele apostolului Pavel, deosebit de păcătoşi sunt aceia, care înţeleg, că „cei ce 
fac unele ca acestea sunt vrednici de moarte, nu numai că fac ei acestea, ci le şi încuviinţează celor care le 
fac”(Rom. 1, 32)... ” 

În cuvântul rostit înaintea slujbei Dumnezeieşti pentru odihna sufletelor Împăratului Nicolai şi a 
celor ce au pătimit împreună cu dânsul, sfinţitul ierarh Ioan a spus: „Atunci când împăratului David i s-a 
adus vestea despre uciderea lui Saul, el a poruncit să fie executat mesagerul, cu toate că acesta nu 
participase la omor... Nici cea mai mică implicare în acest păcat nu rămâne nerăzbunată. 

În necaz noi spunem: „Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri” (Mat. 27, 25). Spre 
deosebire de Saul care s-a lepădat de Dumnezeu şi pentru aceasta a rămas şi el părăsit de Dumnezeu, 
Împăratul Nicolai este chipul evlaviei şi al predării absolute în mâinile Domnului... 

Asupra unui astfel de împărat s-a ridicat mâna criminalilor şi, pe deasupra, aceasta s-a întâmplat 
atunci când, prin chinurile îndurate, el s-a curăţit deja ca aurul în foc şi a devenit un pătimitor nevinovat în 
sensul deplin al cuvântului. 

Crima împotriva ţarului Nicolai al II-lea este şi mai groaznică şi mai nelegiuită prin faptul că 
împreună cu el a fost exterminată întreaga sa familie, copiii nevinovaţi! 

Astfel de crime nu rămân nepedepsite. Ele strigă la cer şi pogoară mânia lui Dumnezeu pe pământ”, 
– zice sfinţitul văzător cu duhul. 
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În cuvântul rostit în Biserica-memorial din Bruxelles, sf. ierarh Ioan din Shanghai a spus: „Omorul 
a căzut pe conştiin ţa şi sufletul întregului popor. Toţi sunt vinovaţi într-o măsură mai mare sau mai 
mică: cine prin rebeliune directă, cine prin pregătirea ei, cine prin trădare, cine prin îndreptăţirea 
fărădelegilor comise şi tragerea foloaselor de pe urma lor”. 

„Tot poporul rus a păcătuit nespus de tare înaintea lui Dumnezeu! În anul 1613, la Marele Sobor din 
Moscova, el a jurat credinţă dinastiei împărăteşti Romanov până la a doua venire a lui Hristos! Mai bine de 
trei sute de ani fiecare cetăţean al Rusiei la atingerea majoratului, depunea jurământ Împăratului, iar tagmele 
duhovniceşti şi militare jurau de două ori după o rânduială aparte. 

Au jurat credinţă... Însă nu şi-au ţinut jurământul. Iar, după învăţătura Bisericii Ortodoxe, conform 
anatemei XI, care se citeşte în Duminica Ortodoxiei, urmează: „Celor care consideră că Împăraţii 
ortodocşi sunt înălţaţi pe tron fără o deosebită îngăduinţă a lui Dumnezeu faţă de ei şi se încumetă să 
uneltească rebeliune şi tr ădare – anatema! (de trei ori)”. Dumnezeu îi pedepseşte pe călcătorii de 
jurământ. Iată cauza nenumăratelor necazuri ce s-au abătut asupra noastră. Rusia s-a înecat în sânge... 
Vremurile Istoriei Universale, după cum se vede, merg spre sfârşit”, – zice ieroschimonahul Efrem 
Athonitul. 

Sf. Patriarh Tihon a spus că este necesar de a osândi fărădelegile uciderii ţarului şi încălcării 
jurământului ca ele să nu cadă asupra noastră. Însă acum peste tot se face publicitate Noii Ordini Mondiale. 
Şi ce prezintă această ordine? Ea este contrariul absolut al ordinii rânduite de Dumnezeu: este fără de 
Dumnezeu, fără adevărata credinţă în Ziditor, fără unsul lui Dumnezeu, iar în fruntea ei stă diavolul. 

Această nouă ordine mondială se pregăteşte de către masoni, iar vârful ei îl constituie evreii-
împotrivitori lui Dumnezeu, care îl vor şi urca pe tron pe antihrist. Şi simbolul luptei împotriva lui 
Dumnezeu a devenit numărul 666. Atâta timp cât puterea era transmisă ca moştenire din neam în neam, 
masonii nu puteau conduce lumea. De aceea, ei au înfăptuit revoluţiile engleză, franceză, rusă – pentru a lua 
puterea în mâini. Acum „politica se face cu bani grei” – le place să repete magnaţilor doldora de bani. 
Guvernul vizibil este doar un paravan pentru ei. Aşadar, participând la făurirea unei noi ordini 
mondiale, oare nu suntem şi noi părtaşi ai luptei împotriva lui Dumnezeu? Dacă poporul, care nu şi-a 
exprimat cu voce tare protestul împotriva răsturnării ţarului, este vinovat de păcate groaznice 
împotriva lui Dumnezeu şi împotriva str ămoşilor săi, atunci oare nu vom fi şi noi, prin t ăcere, 
vinovaţi de ele, continuând lucrarea duşmanilor lui Dumnezeu, fără a ne exprima cu voce tare 
protestul nostru? Da, regicidul a fost îngăduit de Dumnezeu, monarhişti au rămas foarte puţini, mai ales în 
mediul intelectualităţii – clasei conducătorilor obşteşti, mersul istoriei nu mai putea fi schimbat. Însă cel ce a 
rămas credincios ţarului – nu este vinovat de păcate groaznice. Oare nu e cazul să procedăm şi noi 
asemenea? Noi nu suntem în stare să schimbăm evenimentele apocaliptice, mai târziu sau mai devreme toate 
prezicerile se vor înfăptui. Dar trebuie să ne exprimăm sus şi tare protestul împotriva sistemului, al 
cărui scop final este pecetea lui antihrist, pentru a nu fi complici în omorul duhovnicesc a celor ce vor 
primi peceţile satanice. Suntem datori să batem alarma, să preîntâmpinăm pe cei care încă mai sunt 
în stare să audă. Unde este dragostea noastră creştinească? Numai acel ce şi-a pierdut sensibilitatea faţă 
de propria mântuire poate rămâne indiferent la soarta sufletelor altor oameni. 

Părintele Paisie spunea că încă în anul 1982 în America au primit pecetea lui antihrist 3 000 de 
oameni. Iar pe noi încearcă să ne liniştească cum că este vorba de altceva. Dar să citim cu atenţie citatul din 
„Buletinul informativ ai slujbaşilor băncilor australiene” (1984, nr 13): „Nici o cartelă bancară, de credit, 
nici un carnet de cecuri, nici un fel de bani – pur şi simplu un semn invizibil (pentru ochiul liber) pe mână 
sau pe frunte. În aceasta constă esenţa experimentului din Suedia, pe care au început să-l înfăptuiască în 
martie 1983. Şase mii de oameni au fost de acord să participe la experiment: fiecare membru a primit un 
semn special, realizat pe locul concret cu un fascicul de raze – acum el este însemnat pe toată viaţa, doar 
acest semn nu mai poate fi lichidat. 

Acest semn este înregistrat în computer şi va fi prezent în bănci sau în alte centre unde cei însemnaţi 
vor dori să cumpere ceva. Stăpânul magazinului sau casierul pur şi simplu trece cu pixul electronic pe 
deasupra semnului şi de acolo întreaga informaţie ce ţine de afacere este trimisă la bancă, unde atât 
magazinul, cât şi cumpărătorul deţin conturi. Nu este nevoie nici măcar să te atingi de bani”. 

Aceste experimente s-au desfăşurat acum cincisprezece ani. Probabil, deja s-a acumulat multă 
informaţie. Se pare că în viitorul apropiat ne putem aştepta la răspândirea universală a acestei inovaţii şi 
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atunci lumea va fi dirijată de persoane ce deţin capitalul, finanţele: ei vor putea refuza să livreze marfă sau 
să încheie afaceri cu cei nesupuşi şi atunci soarta lor va fi proscrisă. În esenţă, cămătarii, bancherii vor fi 
stăpânii vieţii noastre. Anume ei îl vor urca pe tron pe antihrist. 

„Ruski vestnik”, nr 1–2, 1998 
 

Însă de ce oare unii oameni nu doresc să primească cuvântul despre pericolul ce ne paşte? Să ne 
amintim parabola semănătorului. Sămânţa care a căzut pe marginea drumului este cuvântul lui Dumnezeu 
adresat oamenilor care sunt sub stăpânirea diavolului. Cuvântul căzut pe piatră este adresat celor ce îl 
primesc, însă pe vremuri de necazuri şi prigoane pentru cuvântul lui Dumnezeu ei se leapădă, iar cea căzută 
între spini – către cei ce înăbuşă chemarea lui Dumnezeu către mântuirea veşnică cu grijile acestui veac şi 
cu înşelările bogăţiei. 

 
 

Cuviosul Lavrentie al Cernigovului  
despre vremurile de pe urmă 

 
Stareţul Lavrentie, care a agonisit din belşug harul Duhului Sfânt, deseori discuta cu fiii săi 

duhovniceşti despre vremurile de pe urmă, preîntâmpinându-i să fie vigilenţi şi precauţi, fiindcă antihtistul 
este aproape. 

Părintele spunea: „Iată acum votăm, poţi să arunci cu mâna stângă (votul) – încă nu-i straşnic, 
fiindcă nu votează întreaga lume pentru unul. Iar când vor vota pentru unul, acela va fi el şi nu se va mai 
putea vota”. 

Zicea preacuviosul, că va fi un mare război mondial, după care nimeni nu va mai supravieţui, doar 
poate cineva prin peştere. 

Se vor lupta şi vor rămâne doar două sau trei state şi vor hotărî: „Să alegem un împărat al întregului 
pământ”. Şi îl vor alege. 

În vremurile de pe urmă adevăraţii creştini vor fi exilaţi, iar cei bătrâni şi neputincioşi vor face tot 
posibilul ca să fugă împreună cu ei. 

Despre antihristul ce va veni stareţul luminat de Duhul Sfânt spunea astfel: „Va veni vremea când se 
vor aduna semnături pentru un singur împărat pe pământ. Şi cu stricteţe se va face recensământul. Vor intra 
în casă şi vor găsi acolo soţul cu soţia şi copiii. Şi, iată, soţia îl va implora pe soţ: „Hai să semnăm, avem 
copii, doar nu vei putea cumpăra nimic pentru ei”. Soţul însă va răspunde: „Tu cum doreşti, iar eu sunt gata 
să mor, dar pentru anrihrist nu voi semna”. Astfel se prezintă tabloul tulburător al viitorului”. 

„Va veni vremea, – spunea cuviosul Lavrentie, – când bisericile care nu funcţionează (închise) vor fi 
restaurate, împodobite nu numai în exterior, ci şi în interior. Atât cupolele bisericilor, cât şi ale clopotniţelor 
vor fi spoite cu aur. Iar când lucrările vor lua sfârşit, va sosi vremea instaurării lui antihrist. Rugaţi-vă ca 
Domnul să ne mai prelungească aceste vremuri pentru întărirea în credinţă, fiindcă ne aşteaptă timpuri 
groaznice. Vedeţi cu câtă viclenie se pregăteşte totul? Toate bisericile, ca niciodată, vor fi într-o splendoare 
deosebită, dar în ele nu vei mai putea să intri. 

Încoronarea lui antihrist ca împărat se va face în maestuosul templu din Ierusalim cu participarea 
clerului şi a Patriarhului. 

În Ierusalim va fi favorizată intrarea şi ieşirea liberă a fiecăruia. Dar să aveţi grijă să nu călătoriţi, 
fiindcă totul se va face pentru înşelare. 

Antihristul se va naşte dintr-o desfrânată fecioară-evreică din al doisprezecelea neam al desfrâului. 
Din copilărie va fi foarte înzestrat şi deştept şi, mai ales, din clipa când, fiind adolescent de doisprezece ani, 
plimbându-se cu maică-sa prin parc, se va întâlni cu satana, care, ieşind din beznă, va intra în el. 

Băiatul va tresări de spaimă. Dar satana îi va spune: „Nu te teme, eu îţi voi ajuta”. Şi în acest copil 
antihrist se va coace în chip de om. 

La încoronarea lui, când se va citi „Simbolul credinţei”, el nu va permite să se citească corect şi în 
locul cuvintelor întru Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; el se va lepăda şi se va recunoaşte 
numai pe sine. 

Atunci patriarhul va exclama: „Acesta-i antihrist!” – şi pentru aceasta Patriarhul va fi omorât. 
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La încoronare, antihrist, pe mâini, va avea mănuşi şi când le va scoate pentru a-şi face cruce, 
Patriarhul va observa că la degete nu are unghii, ci gheare şi aceasta îi va întări convingerea că în faţa-i stă 
antihrist. 

Din ceruri vor pogorî proorocii Enoh şi Ilie care vor spune tuturor că a venit antihrist: „Acesta este 
antihrist, nu-l credeţi pe el”. Şi el îi va omorî pe prooroci, însă ei vor învia şi se vor înălţa la ceruri. 

Monahia Evlampia, în a cărei casă locuia sfântul în perioada închiderii mănăsririi, îşi aminteşete: 
„Aceasta s-a întâmplat în anul 1939. Părintele a vorbit toată noaptea. Nu am putut distinge cu cine. Să intru 
pentru a afla nu am îndrăznit. Dimineaţa Părintele a zis: „Maică, noi am avut musafiri şi tu eşti martor”. Eu 
am întrebat: „Cine?” Iar stareţul cu bucurie a răspuns: „Proorocul lui Dumnezeu Ilie şi dreptul Enoh. Ei au 
vorbit cu mine despre ultimele vremuri ale lumii, Rusiei, despre împăratul ortodox şi antihrist. Şi au mai 
spus, că va mai veni să discute cu mine sfântul apostol Ioan Teologul”. 

În 1949, noaptea, sfântul stareţ Lavrentie s-a învrednicit de vizita Evanghelistului Ioan Teologul. 
Aceasta s-a întâmplat pe 26 septembrie, pe stil vechi. Ei au discutat circa şapte ore. Sfântul Evanghelist a 
completat cele spuse de proorocul Ilie cu dreptul Enoh, a vorbit despre arătarea Crucii Domnului, Învierea 
morţilor şi Straşnica Judecată a lui Hristos”. 

Antihristul va cunoaşte toate meşteşugurile satanice şi va face semne înşelătoare. El va fi auzit şi 
văzut concomitent de toată lumea. Sfântul plăcut a lui Dumnezeu, conform mărturisirilor arhiepiscopului 
Simon, arhiepiscopului Teodosie, episcopului Iacob şi arhimandritului Teofan, spunea: „Fericit şi de trei ori 
fericit este omul care nu va dori să vadă şi nu va vedea faţa spurcată a lui antihrist. Iar cel care va vedea şi 
va auzi cuvântul lui hulitor de Dumnezeu, promisiunile tuturor bunătăţilor pământeşti, se va înşela şi va 
merge cu închinăciune în întâmpinarea lui. Şi va pieri împreună cu el şi va arde în focul veşnic”. 

Ei l-au întrebat pe stareţ: „Cum va fi aceasta?”. Sfântul stareţ a răspuns cu lacrimi: „Pe locul sfânt va 
fi urâciunea pustiirii şi-i va arăta pe înşelătorii spurcaţi ai omenirii şi ei îi vor minţi pe oamenii care s-au 
lepădat de Dumnezeu şi vor săvârşi minuni false. Iar după ei va apărea antihrist şi întreaga lume îl va vedea 
concomitent. Părinţii l-au întrebat pe sfânt: „Unde, în locul sfânt? În biserică?” Cuviosul a răspuns: „Nu în 
biserică, ci în fiecare casă. În ungherul unde acum sunt icoanele, se vor afla nişte instrumente înşelătoare 
pentru ademenirea oamenilor. Mulţi vor spune: „Trebuie să privim şi să ascultăm ştirile”. Iată în ştiri şi va 
apărea antihristul”. 

„Pe oamenii săi el îi va „pecetlui” cu peceţi. Îi va urî pe creştini. Se vor începe ultimele prigoane 
asupra sufletului creştinesc, care va refuza pecetea satanei. Mai întâi prigoanele vor începe pe pământul 
Ierusalimului, iar apoi în întreaga lume se va vărsa ultimul sânge pentru Numele Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos. Dintre voi, fiii mei, mulţi vor ajunge până în aceste vremuri groaznice. Peceţile vor fi de aşa fel, 
încât imediat se va vedea a primit-o omul sau nu.” 

Creştinul nu va mai putea nici cumpăra, nici vinde nimic. Dar nu vă pierdeţi nădejdea: Domnul nu-i 
va părăsi pe copiii Săi... Nu trebuie să vă fie frică. Biserici vor fi, însă creştinul ortodox nu va mai putea 
merge în ele, fiindcă acolo nu se va mai aduce Jertfa fără de Sânge a lui Iisus Hristos, ci va fi o adunătură 
„satanică”. 

Şi, din cauza acestor fărădelegi, pământul va înceta să mai dea rod, lipsit de ploae, va avea crăpături 
atât da mari, încât omul va putea cădea în ele. 

Pe creştini îi vor ucide sau îi vor exila în locuri pustii. Însă Domnul îi va ajuta şi-i va hrăni pe 
urmaşii Săi. 

Pe evrei la fel îi vor aduna într-un singur loc. Unii dintre evrei, care au trăit cu adevărat după legea 
lui Moise, nu vor primi pecetea lui antihrist. Ei vor aştepta şi vor urmări faptele lui. Ei ştiu, că străbunii lor 
nu L-au recunoscut pe Hristos drept Mesia, şi iată aşa va da Dumnezeu că ochii lor se vor deschide şi ei nu 
vor primi pecetea satanei. Ei Îl vor recunoaşte pe Hristos şi vor împărăţi împreună cu Hristos. 

Iar tot poporul cel slab va merge după satana şi când pământul nu va da roadă, oamenii se vor duce 
la el să ceară pâine, iar el le va răspunde: „Pământul nu rodeşte pâine. Eu nu pot face nimic”. 

La fel nu va mai fi nici apă. Toate râurile şi mările vor seca. „Această nenorocire va dura trei ani şi 
jumătate, dar pentru cei aleşi ai Săi Domnul va scurta zilele acelea. Atunci vor fi mari luptători, stâlpi ai 
ortodoxiei, care se vor afla sub influenţa puternică a rugăciunii lui Iisus. Şi Domnul îi va acoperi pe ei cu 
Atotputernicul Său Har şi ei nu vor vedea semnele înşelătoare pregătite pentru toţi oamenii. 

Încă o dată repet: în acele biserici nu se va mai putea merge, în ele nu va mai fi har”. 
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Ascultând această discuţie, o soră a întrebat: „Cum să procedez? Nu aş vrea să ajung să trăiesc în 
acele timpuri!” „Tu eşti tânără, e posibil să ajungi până atunci”, – a zis stareţul. „Cât e de înspăimântător!” – 
„Trebuie să alegi una din două: sau cele pământeşti, sau cele cereşti”. 

„Va fi război, – continua Părintele, – pe unde va trece, nu va mai rămâne suflare omenească. Iar 
înainte de aceasta Domnul le va trimite oamenilor slabi nişte boli obişnuite şi ei vor muri. Iar în vremea lui 
antihrist nu va fi moarte. 

Şi cel de-al treilea război mondial nu va mai fi spre pocăinţă, ci spre nimicire”. 
Sora a spus: „Este bine că va fi război, vor fi mulţi mucenci”. 
Părintele însă a contrazis-o: „Nu, cei care vor fi credincioşi şi se vor spăla cu sânge se vor număra cu 

cetele mucenicilor, iar cei necredincioşi vor merge în iad”. 
„Dacă-i aşa, este lesne să piei”, – a zis sora. 
Iar părintele i-a răspuns: „Domnul îi va lua pe cei slabi, iar alţii se vor curăţi prin boli. Vor fi şi de 

acei care în război îşi vor spăla păcatele cu propriul sânge şi vor intra în ceata mucenicilor. Iar pe cei mai 
puternici Domnul îi va lăsa pentru întâlnirea cu El. Şi până nu se va completa cu cei mântuiţi numărul 
mărturisitorilor lui Dumnezeu distrus de căderea unei părţi a îngerilor, Domnul nu va veni să judece. 

În vremurile de pe urmă Domnul şi pe cei vii înscrişi în Cartea Vieţii îi va adăuga la ceata Îngerilor, 
al căror număr este incomplet din cauza celor „căzuţi”. 

Reparaţiile bisericilor vor continua până la venirea lui antihrist şi peste tot va domni o splendoare 
deosebită, – spunea Stareţul, – iar voi fiţi moderaţi în reparaţia bisericii voastre, a exteriorului ei. Rugaţi-vă 
mai mult, umblaţi la biserică, atâta timp cât mai este posibil, mai ales, fiţi prezenţi la Sfânta Liturghie la care 
se aduce Jertfa cea fără de Sânge pentru păcatele întregii lumi. Mărturisiţi-vă mai des şi împărtăşiţi-vă cu 
Trupul şi Sângele lui Hristos şi Domnul vă va întări. 

Domnul este milostiv. Pe evreii care vor refuza să primească pecetea lui antihrist şi vor zice că acesta 
este înşelare şi nu „mesia”, îi va mântui”. 

Părintele, discutând cu ierodiaconul Gheorghe despre ultimele vremuri, plângea cu amar şi spunea: 
„Mul ţi clerici vor pieri când va veni antihrist”. Părintele Gheorghe a zis: „Cum oare să nu pier şi eu, doar 
sunt diacon?” Părintele a răspuns: „Nu ştiu”. Atunci părintele diacon începu să plângă şi, căzând la 
picioarele părintelui, începu să ceară de la el să se roage pentru dânsul ca să se izbăvească de iad. Părintele 
s-a rugat şi a zis: „Bine. Iată cum se întâmplă: s-a îmbolnăvit de cap şi a murit şi a intrat în Împărăţia 
Cerurilor”. 

Cele în taină prezise de stareţ s-au împlinit. Noi îl cunoşteam pe acest diacon din Lavra Peşterilor din 
Kiev. Era un călugăre foarte virtuos. Deodată s-a îmbolnăvit de cap şi peste puţin timp a murit. 

Părintele deseori se văieta cu lacrimi: „Este plină bezna de suflete omeneşti... Şi pe pământ vor 
scoate bezna. Toţi dracii vor ieşi şi se vor afla în oamenii care nu-şi fac cruce, nu se roagă, ci numai omoară 
oameni (este vorba de avorturi – n.r.). Dracii se vor strădui să înşele cu acest păcat cât mai mulţi oameni”. 

 
 

 
Proorociile cuviosului Lavrentie 

despre ereziile şi dezbinările din Biserica Ucraineană 
 

Părintele cel iubitor ne spunea nouă: ”Când va apărea puţină libertate, bisericile, mănăstirile se vor 
deschide şi vor fi restaurate, atunci toate învăţăturile înşelătoare vor ieşi la suprafaţă împreună cu dracii şi 
ateiştii tainici (catolicii, uniaţii, ucrainenii-de sine sfinţiţi şi alţii) şi în Ucraina, cu mare îndârjire, se vor 
năpusti asupra Bisericii Ortodoxe Ruse, împotriva unităţii şi sobornicităţii ei. Aceşti eretici vor fi sprijiniţi 
de puterea cea fără de Dumnezeu, iar apoi vor lua cu de-a sila de la ortodocşi bisericile şi-i vor bate pe cei 
credincioşi. 

Atunci Mitropolitul Kievului (nu este vrednic de acest nume) împreună cu adepţii săi – arhiereii şi 
iereii – foarte puternic vor zdruncina Biserica Rusă. Lumea întreagă se va uimi de nelegiuirea lui şi se va 
înspăimânta. El se va duce în veşnica pierzare, precum Iuda*. 

Însă toate aceste defăimări şi învăţături înşelătoare vor dispărea din Rusia şi va fi Una singură 
Biserică Ortodoxă Rusă”. 
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Protoiereul Alexandr (Kraskovski), 
schiarhimandritul Antonie şi ieroschiminahul Teodosie 

 
 
*Cuvintele prooroceşti ale Cuviosului se împlinesc în zilele noastre, mai ales în privinţa Bisericii Ucrainene. Cu adâncă 

nelinişte duhovnicească suntem nevoiţi să cităm Actul de lepădare de la Biserică a monahului Filaret (Denisenko), fostul 
Mitropolit al Kievului, care a aruncat în dezbinare multe suflete: „Sfinţitul Sobor Arhieresc a făcut aprecierea activităţii 
antibisericeşti a monahului Filaret (Denisenko), acesta find lipsit de toate gradele preoţeşti de Acţiunea Judecătorească a 
Soborului Arhieresc de la 11 iunie 1992 şi atenţionat de Soborul arhieresc din 1994 că „dacă va mai continua... fărădelegile, va fi 
lepădat de Biserică prin anatemizare”. Sfinţitul Sobor Arhieresc este nevoit să constate cu durere, că monahul Filaret n-a luat 
aminte la adresarea Bisericii-mame care îl chema la pocăinţă şi, în răstimpul dintre soboare, şi-a continuat activitatea schismatică 
(de dezbinare), pe care a răspândit-o departe de hotarele Bisericii Ortodoxe Ruse, contribuind la aprofundarea schismei în 
Biserica Bulgară şi primind în comuniune schismatici ale altor Biserici Locale, ignorând în mod criminal interdicţiile întemeiate 
din partea puterii bisericeşti legale – lipsirea de cinul bisericesc, – el continua să săvârşească slujbe blasfemiatoare şi hirotonii 
nelegiuite; neavând cin preoţesc, monahul Filaret, spre ispita multora, a îndrăznit să se numească „patriarh al Kievului şi al 
întregii Rusii şi Ucraine” (în vreme ce vechea catedră a Kievului este ocupată în mod legal de către Întâistătătorul Bisericii 
Ortodoxe Ucrainene, care se află în comuniune canonică cu Biserica Ortodoxă Rusă şi prin ea cu toată Biserica Ortodoxă 
Universală), continuând prin acţiunile sale criminale să aducă daune Ortodoxiei din Ucraina. Date fiind cele expuse mai sus, 
Sfinţitul Sobor Arhieresc în temeiul pravilei Apostoleşti 28 care spune: „Dacă un episcop, sau preot, sau diacon, fiind afurisit cu 
dreptate pentru fărădelegi vădite va îndrăzni să se atingă de slujirea care cândva i-a fost încredinţată, unul ca acesta să fie cu totul 
lepădat de la Biserică”, la fel şi conform pravilei a 14-a a Soborului din Sardichia, pravilei a 4-a a Soborului din Antiohia şi 
pravilei a 88-a a sfântului Vasile cel Mare, într-un glas confirmă: monahul Filaret (Mihail Antonovici Denisenko) să fie lepădat 
de Biserica lui Hristos. Să fie dat anatema înaintea întregului popor (Aнафемa. История и XX век, 1998, pag. 396–397) – nota 
alcăt. 

  
 

Proorociile Cuviosului Lavrentie 
despre ultimile vremuri ale omenirii 

 
Părintele povestea despre ultimele vremuri ale omenirii şi despre sfârşitul lumii: 
„În vremurile de la urmă în iad nu vor fi diavoli. Toţi vor fi pe pământ şi în oameni”. Pe pământ va fi 

o mare nenorocire şi nici măcar apă nu va mai fi. Apoi va urma un război mondial. Bombele vor fi atât de 
puternice încât fierul va arde, pietrele se vor topi. Focul şi fumul cu praf se vor ridica până la cer. Şi 
pământul va arde. Vor rămâne foarte puţini oameni şi atunci vor începe să strige: „Jos războiul!” şi „Să fie 
un împărat!”. 

Vor alege împăratul care se va naşte din fecioară desfrânată din a douăsprezecea seminţie şi el va fi 
frumos pentru nelegiuiţi, însă cei cucernici îi vor vedea adevăratul chip – foarte straşnic. 

Când, îmbrăcat în mantie împărătească, va merge în car, va ajunge la o livadă, va coborî şi se va 
duce să se plimbe prin livadă, meditând cum să-şi construiască împărăţia, brusc se va deschide bezna, se va 
arăta apă şi din apă parcă se va revărsa cineva şi lui i se va părea că cineva stă la spatele său. Va privi 
înapoi, va vedea o matahală groaznică şi, speriat, va striga, căscându-şi gura. În acest moment va intra în el 
diavolul şi el va deveni antihrist”. 

Oarecând, mai înainte, părintele zicea: „Antihrist se va aşeza pe prestolul din Ierusalim. Acum 
luceafărul este legat în iad şi Domnul îl va dezlega şi el se va sălăşlui în împăratul-antihrist”. Iereii – 
părintele Nichifor, părintele Grigore şi protoiereul Vasile (Gapzin) – l-au contrazis pe părintele Lavrentie, 
zicându-i că altă dată el a vorbit altceva şi în alt mod despre aceasta. El le-a răspuns: „Părinţi şi fraţi, voi una 
nu înţelegeţi, că eu vă vorbesc nu numai pentru Rusia, ci pentru toată omenirea. Cuvintele mele sunt 
adevărate şi mie mi le-a descoperit prin har Duhul Sfânt”. 

Protoiereul Vasile, iereii Nichifor şi Grigore 
 
 

Cuvintele Cuviosului Lavrentie despre Rusia, despre ceea ce este „rusesc”, 
despre erezii şi credincioşie Bisericii-Mame 
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Părintele Lavrentie vorbea insistent şi cu severitate, preîntâmpinând că Rusia şi rusesc sunt cuvinte 
natale. Şi trebuie de ştiut neapărat, ţinând bine minte că a fost Botezul Rusiei, iar nu botezul Ucrainei. 
Kievul – este al doilea Ierusalim şi maica oraşelor ruseşti. Rusia Kieveană a fost dintotdeauna împreună cu 
Marea Rusie. Kievul fără Marea Rusie şi separat de Rusia este de neînchipuit în nici o situaţie şi în nici un 
caz. 

Capitala Poloniei în taină era jidovească. Jidovii îi sileau pe polonezi să cucerească Rusia. După ce o 
parte din Rusia a fost cotropită de polonezi, ea a fost dată în arendă jidanilor împreună cu mănăstirile 
ortodoxe, bisericile şi preoţii. Preoţii şi creştinii ortodocşi, fără permisiunea lor, nu aveau voie să 
săvârşească nici un fel de trebuinţe. Pe ortodocşi îi constrângeau şi îi oprimau din toate părţile, favorizând 
Polonia, catolicismul şi unia. Nu în zadar Griţi „Auraşul”, fericitul nebun pentru Hristos Grigore, striga în 
piaţă atunci când îl băteau: „Vai, dor pumnii jidoveşti!”. 

Jidovilor foarte tare nu le plăceau cuvintele Rusia şi rusesc, şi, de aceea, au numit pământurile 
cucerite de polonezi şi luate de ei în arendă Malorosia (Rusia mică). Apoi şi-au dat seama că acest cuvânt 
conţine cuvântul Ros şi au numit aceste teritorii Ocraina (margine). Cuvântul ocraina este defăimător şi 
înjositor! Ce fel de margine? A cui margine, de ce margine? Doar după această părelnică margine jidano-
poloneză se află alte ţări şi state. Şi mai târziu, după indicaţiile lor, polonezii au legiferat termenii de 
Ucraina şi ucraineni, pentru ca noi cu mai multă uşurinţă să ne uităm numele rusesc şi să ne rupem pentru 
totdeauna de Sfânta şi Dreptmăritoarea Rusie. 

Cuviosul Teodosie, egumenul Lavrei Peşterilor, scria, ca noi să nu lăudăm credinţa străină şi în nici 
un caz să nu ne unim cu catolicii şi să nu părăsim Credinţa Ortodoxă. Cei apropiaţi nouă duhovnoceşte, 
marii Arhiepiscopi Lazăr Baranovici şi Teodosie al Cernigovului, ale cărui moaşte sunt în faţa noastră 
(zicând acestea Părintele Lavrentie făcu o metenie în direcţia Catedralei), şi Sfinţitul Ioan de Tobolsk, se 
străduiau din răsputeri după cuvântul Domnului Iisus: „Ca toţi să fie una”, să fie cu Rusia Ortodoxă, ca 
împreună să formeze Sfânta Rusie. Şi ca pentru totdeauna să se elibereze de stăpânirea poloneză şi asuprirea 
jidovilor, de arenda lor şi să se izbăvească de catolicismul străin şi de unia pierzătoare de suflet, introdusă şi 
implantată prin ameninţări, torturi, violenţă şi moarte. Părintele a mai spus: „A şa precum nu poate fi 
despăr ţită Preasfânta Treime, Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh, care este Unul Dumnezeu, la fel nu pot fi 
despăr ţite Rusia, Ucraina şi Bielarusia. Împreună ele constitue Sfânta Rusie. Să ştiţi aceasta, ţineţi 
minte şi nu uitaţi! 

În oraşul Kiev niciodată nu a existat Patriarh. Patriarhii erau din Moscova şi locuiau în Moscova. 
Păziţi-vă de grupul ucrainesc autosfinţit (biserica) şi de unie”. 

Stareţul Lavrei Peşterilor din Kiev, părintele Kronid l-a contrazis pe Părinte zicând că autosfinţiţii şi 
uniaţii deja au dispărut din Ucraina. Părintele a răspuns cu mahnă şi tristeţe: „Diavolul va intra într-înşii şi 
ei, cu o răutate satanicească, se vor oşti împotriva Credinţei şi Bisericii Ortodoxe, dar sfârşitul lor va fi 
ruşinos şi adepţii lor vor primi pedeapsa cerească de la Domnul Împăratul puterilor”. 

Cât sunt de scumpe şi fără de preţ cuvintele Părintelui – el pe toate le-a prevăzut şi le ştia din timp. 
Nu demult a apărut un arhiereu ucrainean autosfinţit care s-a numit pe sine Patriarh al Kievului şi încă unde? 
În America. El nu ştie sau a uitat că în Kiev niciodată nu a existat Patriarh... Iar noi trebuie să ne întrebăm 
de unde se poate lua în America un Patriarh Kievean?! Dar unii, sortindu-se la munci veşnice, spre propria 
lor ruşine, îl aclamau ca nişte posedaţi: „Patriarhul nostru!”. 

Părintele ne preîntâmpina să rămânem credincioşi Patriarhiei Moscovei şi în nici un caz să nu 
aderăm la nici un fel de dezbinare. Iar acei arhierei şi preoţi, care au semănat tulburări în sufletele 
credincioşilor, şi-au provocat mare daună şi au dus multe suflete la pieire. 

Feriţi-vă de aşa-numita Biserică din Exil şi să ştiţi că ea nu este inclusă în dipticul Bisericilor 
Ortodoxe. Ea nu este o Biserică, ci o parte a Bisericii Ruse. Biserica noastră multpătimitoare a suprevieţuit 
în statul ateu. Ei i se cuvine cinstea şi mărirea şi veşnica laudă. Ţara noastră nu este una din exil şi Biserica 
noastră nu este din exil! Ţara noastră este de nestrămutat! Noi nu avem biserici în exil! 

Biserica liberă este un termen eretic. Toate bisericile şi mănăstirile noastre, printre care şi cele 
închise şi batjocorite, sunt ortodoxe. 

Cad în schismă (rascol) şi în erezie numai cei nevrednici de mila Domnului şi păcătoşii mari care nu 
recunosc: „Cred întru Una Sfânta Sobornicească şi Apostolească Biserică!”. Şi că Biserica Ortodoxă este 
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Trupul lui Hristos (oare poate fi despărţit Trupul lui Hristos?) şi, în fine, că Biserica este cămaşa neţesută a 
Mântuitorului (care nu poate fi ruptă). 

Şi nu ţin minte că Unul este Dumnezeu, o credinţă şi un botez. 
Domnul nostru Iisus Hristos a zidit o Biserică (şi nu biserici) pe care nici porţile iadului nu o vor 

birui. Este o singură Dreptmăritoare Biserică Sfântă, Sobornicească şi Apostolească. Celelalte, care se 
autonumesc biserici, nu sunt biserici, ci pleava diavolului printre grâu şi adunătura diavoului”. 

Spunând aceste cuvinte, părintele s-a rugat pentru toţi cei rătăciţi şi, plângând, a spus: „Nu, nu vor fi 
chemaţi ei de Domnul la pocăinţă, nu se vor mântui, fiindcă nu sunt vrednici de mila lui Dumnezeu. Acestea 
îmi sunt descoperite de Împărăteasa Cerurilor şi de Îngerul-Păzitor”. (Părintele mărturisea: „Am avut câteva 
arătări ale Împărătesei Cerurilor, mă vizita şi Singură, şi cu Arhanghelii Mihail şi Gavriil”). „Cei rătăciţi şi 
scăpătaţi de la dreptmăritoarea credinţă nu au Harul Duhului Sfânt, al mântuirii sufletului şi al primirii 
Împărăţiei Cerurilor, în timp ce toate acestea există în Biserica-Mamă Rusă Dreptmăritoare. Muţumire 
Domnului! Şi să ne rupem, să ne îndepărtăm de ea este cel mai mare şi de neiertat păcat al vieţii noastre şi al 
celei viitoare, este hulă asupra Duhului Sfânt”. 

Şi Părintele s-a luminat de o lumină nepământească, terminând discuţia cu cuvintele: „Ascultă şi 
vezi! – aşa glăsuieşte Sfânta Evanghelie, – şi a adăugat: – Vor fi orbi şi surzi!” 

Schiarhimandriţii Teofan, Nichifor şi Varlaam 
 

 
Proorociile despre Rusia ale sfântului stareţ Lavrentie 

 
Încă schiarhimandritul Teofan povestea cum cuviosul Lavrentie, cu bucurie zâmbind spunea: 
„Oamenii ruşi se vor pocăi de păcatele lor de moarte, că au permis nelegiuirea jidovească în Rusia, 

că nu l-au apărat pe Unsul lui Dumnezeu – Ţarul, bisericile dreptmăritoare şi mănăstirile, pe sfinţii 
mărturisitori şi totul ce ţinea de sfinţenie, că au lepădat evlavia şi au îndrăgit nelegiuirea diavolească. Şi că 
ani în şir lăudau şi fericeau şi se duceau la închinăciune la distrugătorul ţării Stalin – idol sovietic-ateist şi 
chip cioplit, – considerându-l nemuritor”. 

Părintele zicea că în momentul când dracii l-au tras pe Lenin în iad, au avut acolo o mare bucurie, 
sărbătoare. Şi a mai adăugat, că şi atunci când Stalin va veni în iad se va întâmpla acelaşi lucru. Pieri-va 
pomenirea lor în veci. 

Rusia împreună cu popoarele şi pământurile slave va forma o Împărăţie puternică. Cârmuitorul ei va 
fi Ţarul Ortodox, Unsul lui Dumnezeu. Ţarul va fi de la Dumnezeu. 

Din Rusia vor dispărea dezbinările şi eresurile. 
Nu va fi prigoană asupra Bisericii Ortodoxe. 
Domnul va milui Sfânta Rusie pentru faptul că în ea perioada înainte de antihrist a fost 

înspăimântătoare şi groaznică. A strălucit o oaste mare de mucenici şi mărturisitori, începând cu cel mai 
superior rang duhovnicesc şi laic, Mitropolitul şi Ţarul, preotul şi călugărul, copilul şi chiar pruncul de la 
sân, şi terminând cu omul simplu. Ei toţi îl imploră pe Domnul Dumnezeu Împăratul Puterilor, Împăratul 
Împăraţilor întru Sfânta Treime slăvit Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh. 

Trebuie să ştim cu siguranţă, că Rusia este aleasa Împărătesei Cerurilor şi Ea se îngrijeşte şi 
mijloceşte pentru Rusia cu sârguinţă. 

Toată ceata Sfinţilor Ruşi împreună cu Maica Domnului roagă să fie cruţată Rusia. 
În Rusia va prospera Credinţa Ortodoxă cu strălucirea de odinioară, dar nu mult timp, apoi va veni 

Straşnica Judecată să judece viii şi morţii. 
De Împăratul Ortodox Rus se va teme antihristul însuşi. 
În timpul lui antihrist Rusia va fi cea mai puternică Împărăţie din lume. Iar toate celelalte ţări, în 

afară de Rusia şi pământurile slave, se vor afla sub puterea lui antihrist şi vor îndura toate grozăviile şi 
chinurile descrise în Sfânta Scriptură. Rusia, pocăieşte-te! Preaslăveşte-L cu bucurie pe Dumnezeu şi cântă-I 
Lui: Aliluia. 

Schiarhimandritul Teofan, 
schimonahia Alexandra şi monahia Olimpiada 
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PROROCIILE SFÂNTULUI NIL, IZVORÂTORUL DE MIR 
 

Caracteristica proorocească a oamenilor înainte de sfârşitul lumii 
 
Cuviosul Nil a trăit pe Sfântul munte Athos în secolul XVI. 
După moartea sa, în anul 1817, sfântul i s-a arătat în vis monahului Teofan şi a spus următoarele 

proorocii. 
 
Pentru aceasta zic vouă: 
Ce tâlhărie se va face! Ce sodomie, preacurvie, amestecare de sânge, desfrâu va fi atunci! 
La ce decădere vor ajunge oamenii, la ce desfrâu putregăios? Atunci va fi tulburare împreunată cu 

discuţii (adică revoluţii în toată lumea şi lupta partidelor), oamenii se vor certa necontenit şi nu vor da de 
capăt (adică nu se va ajunge la nimic). 

Apoi se va întruni al VIII-lea sobor pentru clarificarea disputelor şi va scoate la iveală cele bune 
pentru cei  buni şi cele rele pentru cei răi... Plugarul desparte grâul de pleavă. Grâul – pentru om, pleava – 
pentru vite. Vor fi despărţiţi cei buni de cei răi, adică dreptcredincioşii de eretici, şi pentru un răstimp scurt 
se va instaura pacea între oameni. (Despre aceasta se vorbeşte şi în proorociile bizantine.) 

După aceasta însă iarăşi îşi vor schimba buna lor rânduială şi se vor întoarce spre rău, spre reaua 
pierzanie a celor ce pier, astfel încât mama va fi în vrajbă cu fiul său, nu va fi recunoscută nici cununia. Vor 
avea numai pieirea, o cădere generală în pieire, precum Sodoma şi Gomora, adică nici cinci drepţi nu se vor 
găsi... Şi fratele o va ţine de soţie pe soră-sa, iar mama îl va avea de soţ pe propriul fecior, va omorî fiul pe 
tată-său şi va preacurvi cu maică-sa; şi altă mulţime de răutăţi va intra în obicei. Şi cu cât oamenii mai mult 
se vor cufunda în fărădelegi cu atât mai multe necazuri şi cataclisme se vor abate peste ei. 

Oamenii însă, cu cât mai multe nevoi vor veni peste ei cu atât mai mult rău vor face şi şi în loc să se 
pocăiască, se vor înrăi împotriva lui Dumnezeu. Iar fărădelegile săvârşite de ei vor întrece fărădelegile 
oamenilor din vremurile potopului. Toţi vor vorbi numai despre rău, tendinţele vor fi numai rele, aplecarea 
va fi spre rău, prietenia va avea ca scop răutatea, peste tot – reaua tâlhărie, reaua constrângere, reaua izolare, 
reaua dezbinare. Cu toate acestea se va crede că şi făcătorul de rău se mântuieşte. Atunci, posedând capital 
mare, se vor tângui că n-au nimic, se vor văicăra că n-au de ajuns. Atunci vor da aurul în camătă, îşi vor 
creşte procentele şi vor cere milostenie pentru a se hrăni; vor plânge că nu au ce mânca. Principalul scop va 
fi sporirea capitalului (comorii), pentru a aduna cât mai multă bogăţie; şi cu cât mai mult se va înmulţi 
lăcomia câştigului de bani cu atât mai mult se vor înmulţi şi necazurile în lume. 

 
 

Ce este pecetea lui antihrist care îi pecetluieşte acum pe cei răi 
şi cum va fi cea cu care va pecetlui antihrist după întronarea sa 

 
Ţinerea de minte a răului (acum) este pecetea lui antihrist. Şi atunci când antihrist (adică duhul lui 

antihrist care acţionează în lume) pune această pecete a ţinerii de minte a răului, de la ea parcă înmărmureşte 
inima omului (adică parcă moare, devine inaptă să-şi plângă păcatul, nu mai are capacitatea spre alte simţiri 
duhovniceşti şi spre frica lui Dumnezeu). Sfântul, descoperind rădăcina tulburărilor principale ale omenirii, 
– cauza revoluţiilor, urii copiilor faţă de părinţi şi alte fărădelegi, – ne spune nouă, că toate acestea se 
întâmplă de la ţinerea de minte a răului, adică de la judecarea mândră a neajunsurilor aproapelui, lipsei de 
respect a copiilor faţă de părinţi, a supuşilor faţă de conducători ş. a. Dacă vom pătrunde în duhul vremii şi 
metodele de acţiune a celor ce se împotrivesc Bisericii şi statului, vom vedea, că succesul lor se bazează 
anume pe otrăvirea oamenilor cu osândirea şi ura, iar otrăvindu-i, îşi fac din ei o unealtă ascultătoare. 

Aşadar, atunci când antihrist îşi va pune pecetea sa pe oameni, inimile lor se vor face precum moarte. 
Şi atunci, în vremea proorocită a necazurilor, antihrist va începe să însemne oamenii cu pecetea sa, 

ca şi cum pentru aceea ca să-i salveze pe ei de necazuri, fiindcă celor ce vor avea pecetea, conform 
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Apocalipsei (Apoc. 13, 17), li se va vinde pâine. Mulţi vor muri pe drumuri. Oamenii se vor asemăna unor 
păsări răpitoare care se năpustesc asupra stârvului, vor mânca trupurile morţilor. Însă care oameni vor 
mânca trupurile morţilor? Acei care vor fi pecetluiţi cu pecetea lui antihrist; creştinii, cu toate că lor nu li se 
va da şi nici nu li se va vinde pâine pentru că nu vor avea pe sine semnul (pecetea), nu vor mânca trupuri; iar 
cei pecetluiţi, deşi pânea le va fi accesibilă, vor devora trupurile morţilor. Fiindcă atunci când omul se va 
pecetlui cu pecetea, inima lui se va împietri şi mai tare; şi, nefiind în stare să suporte foamea, oamenii vor 
înşfăca trupurile şi oriunde s-ar fi aflat, aşezându-se pe o margine de drum, le vor devora. 

În sfârşit, va fi omorât şi cel însemnat de anihrist; iar pe pecete vor fi scrise următoarele: „Eu sunt al 
tău”. – „Da, tu eşti al meu”. – „Merg de bună voie, iar nu fiind forţat”. –„Şi eu te primesc de voia ta, iar nu 
forţat”.* Aceste expresii vor fi imprimate înlăuntrul acelei blestemate peceţi.** 

* Oare nu acesta este sensul semnăturii benevole la primirea paşaportului din plastic, iar apoi a peceţii? 
** E posibil că numărul lui antihrist, ca simbol al împotrivirii lui Dumnezeu, conţinându-se în bara-cod, poartă sensul 

acestor expresii. Sau poate ele vor fi cifrate într-o limbă computerizată. 
 
 

Predica lui Enoh şi Ilie în care oamenii sunt chemaţi să nu primească 
pecetea lui antihrist şi să se însemneze întotdeauna cu sfânta cruce. 

Uciderea acestor predicatori 
 

Iar atunci când blestemata mărire îi va vedea pe Enoh şi Ilie predicând şi spunând oamenilor ca să nu 
primească însemnarea lui antihrist, va porunci ca ei să fie prinşi. Ei însă îi vor convinge pe oameni să nu 
primească pecetea şi vor spune că acel care va da dovadă de răbdare şi nu se va însemna cu ea se va mântui 
şi Dumnezeu numaidecât îl va primi în rai, numai pentru că nu a primit pecetea. Şi fiecare să se însemneze 
cu cinstita cruce, însemnându-se cu ea oricând, fiindcă pecetea crucii îl eliberează pe om de muncile iadului; 
iar pecetea lui antihrist îl duce om în chinurile iadului. 

Dacă sunteţi însetaţi şi aveţi nevoie de hrană, răbdaţi puţin şi Dumnezeu, văzând răbdarea voastră, vă 
va trimite ajutor de sus; veţi prinde viaţă (săturându-vă) cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă însă nu veţi avea 
răbdare şi vă veţi pecetlui cu pecetea acestui spurcat împărat, mai târziu o să regretaţi. 

Oamenii îi vor întreba atunci pe Enoh şi Ilie: „De ce oare îi mulţumesc lui antihrist cei care au primit 
pecetea?” Iar Enoh şi Ilie le va răspunde: „Sunt ei mulţumiţi, dar de fapt cine e mulţumit (adică cine 
vorbeşte cu buzele lor)?” Nu oamenii mulţumesc, ci însăşi pecetea mulţumeşte (adică răutatea, care 
împărăţind peste oameni, prin gura lor, exprimă satisfacţia şi bucuria că a reuşit să-i piardă pe ei, aşa cum se 
întâmplă cu răufăcătorii, care jubilează şi se bucură după ce au săvârşit fărădelegea). 

Şi ce înseamnă mulţumirea lor? Mulţumirea lor este pentru că a intrat satana în ei, imprimându-se 
în simţurile omului, şi omul nu înţelege ce se petrece cu el. Acel care se pecetluieşte cu pecetea lui 
antihrist devine demon; cu toate că afirmă cum că nu ar simţi nici foame, nici sete, însă înfometează şi 
însetează şi mai mult, de şapte ori mai mult decât voi. Răbdaţi doar puţină vreme. Oare nu vedeţi că acel 
care primeşte pecetea lui antihrist nu va trăi (adică este mort cu duhul şi îl aşteaptă chinurile veşnice)? Oare 
şi voi vreţi să pieriţi cu pecetea în chinurile veşnice, ca să fi ţi acolo cu acei care s-au pecetluit cu ea, – „unde 
este plânsul şi scrâşnirea dinţilor”? Şi multe alte învăţături vor predica oamenilor Enoh şi Ilie. 

Antihrist va auzi ce predică aceşti doi oameni, care îl numesc pe el linguşitor, vrăjitor, înşelător şi 
diavol viclean şi, auzind acestea, se va mânia, va porunci să-i înşface pe ei şi să-i aducă înaintea lui şi, 
vorbind cu cuvinte măgulitoare, le va spune: „Ce oi pierdute sunteţi, pentru că nu v-aţi însemnat cu pecetea 
împărătească!” – atunci vor răspunde Enoh şi Ilie: „Linguşitorule şi mincinosule! Demon! Din vina ta au 
pierit în iad atâtea suflete! Prea blestemată este pecetea ta împreună cu slava ta! Această pecete a ta şi prea 
spurcată slavă au împins lumea spre pieire, pierzania ta a adus omenirea la această stare, s-a terminat lumea 
şi i-a venit sfârşitul”. Auzind antihrist aceste cuvinte de la Enoh şi Ilie, le va spune: „Cum îndrăzniţi să 
vorbiţi aşa înaintea mea, cârmuitorul şi împăratul?” Şi-i va răspunde Ilie: „Împărăţia ta o dispreţuim şi 
slava ta o blestemăm împreună cu pecetea ta”. Auzind acest răspuns sfidător, antihrist se va năpusti 
asupra lor ca un câine turbat şi-i va ucide cu propriile mâini. 

După omorârea lui Enoh şi Ilie antihristul va slobozi spurcatele sale odrasle (adică va da libertate 
duhurilor necurate, pe care până atunci le-a reţinut). Aceste odrasle sau duhuri rele sunt preacurvia, curvia, 
sodomia (homosexualismul), omorul, tâlhăria, minciuna, înşelarea, chinuirea, cumpărarea şi vinderea 
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oamenilor, cumpărarea băieţeilor şi a fetiţelor pentru curvie cu ei, asemeni câinilor din stradă. Şi va porunci 
antihrist duhurilor răutăţii, care i se supun, să-i îndemne pe oameni să facă răutăţi de zece ori mai mari în 
comparaţie cu cele deja făptuite; odraslele lui pline de răutate vor îndeplini porunca lui pierzătoare şi se vor 
avânta spre distrugerea neamului omenesc printr-o mulţime mare de fărădelegi. De la încordarea intensă şi 
energia negativă a acestor odrasle pline de răutate va pieri firea simţitoare şi gânditoare din om... Oamenii, 
deveniţi atât de vicleni la suflet, vor avea şi trupul mai scund, vor fi de statură mică. Iar, prin faptele 
vicleniei lor, aceşti oameni îi vor întrece pe demoni şi vor fi un duh cu demonii. 

(Sfântul a proorocit şi despre secetă, pieirea tuturor vietăţilor şi foamea ce va fi în vremea lui 
antihrist). 

 
 

PROOROCIA CUVIOSULUI KUK ŞA AL ODESEI 
 

Schiegumenul Kukşa al Odesei (1875 – 1964) a fost canonizat în anul 1994. 
 

Nu peste mult timp va avea loc Soborul Ecumenic, numit „sfânt”. Însă acest Sobor, va fi cel de-al 
optulea, fiind o adunătură de necredincioşi. În cadrul lui toate credinţele se vor uni în una. Posturile vor fi 
anulate, călugăria – anulată, călugărilor şi episcopilor li se va permite să se căsătorească, 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 încă sunt ale noastre. 
Va veni timpul când nu le vom mai putea frecventa. Numai cei aleşi vor înţelege ce se întâmplă. Pe oameni 
îi vor obliga să se ducă la biserică, însă nu va trebui să mergem într-acolo nici într-un caz. 

Vă rog, staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare şi vă veţi mântui. 
Ziarul „Pravoslavnâi Simbirsk”, nr. 21–22, 1998 

 
 

DIN ÎNV ĂŢĂTURILE ŞI PROOROCIILE 
PĂRINTELUI SERAFIM DIN VÂRI ŢA 

 
Stareţul Serafim din Vâriţa (numele laic Vasili Nikolaevici Muraviov, 1966–1949) – un nevoitor 

deosebit, care s-a proslăvit prin multe daruri duhovniceşti: al înainte-vederii, al facerii de minuni, al 
tămăduirii bolilor. A fost canonizat în anul 1998. 

 
„Domnul are putere să renască nevoitori, dacă noi vom cere. Haideţi dar să ne rugăm şi să cerem şi 

Domnul atunci va face şi din pietre aleşi de-ai Săi”. 
„M ăcar o dată în viaţă trebuie de pus o lumânare pentru acei pe care i-am ofensat, i-am înşelat, de la 

care am furat, nu am întors datoria”. 
Când părintelui i se plângeau de bârfă şi învinuire pe nedrept, el le spunea: „Lăsaţi să ne vorbească 

pe noi de rău. Iar noi ne vom strădui să facem bine”. 
Stareţul zicea că va veni aşa o vreme când de fiecare credincios se vor agăţa patruzeci de oameni, ca 

el să-i scoată pe ei. 
„Domnul va aştepta o mie de ani ca măcar un singur om să se mântuiască şi să se împlinească 

numărul îngerilor căzuţi”. 
„În vremurile cele mai grele cu uşurinţă se va mântui acel care după puterile sale se va nevoi în 

rugăciunea minţii („Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluieşte-mă pe mine păcătosul!”), 
înălţându-se prin pomenirea frecventă a numelui Fiului lui Dumnezeu spre rugăciunea neîncetată”. 

Stareţul repeta nu o dată cât de necesară îi este creştinului rugăciunea pentru vrăjmaşi. Iată cuvintele 
lui: „Numaidecât să te rogi pentru duşmani. Când nu te rogi parcă ai turna petrol în foc – flacăra se înteţeşte 
tot mai tare şi mai tare... Întotdeauna şi pentru toate, chiar şi pentru necazuri, mulţumeşte Domnului şi 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”. 
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Stareţul spunea că o parte din păcatele părinţilor şi a strămoşilor trec la noi. Şi noi trebuie să ne 
rugăm pentru părinţii şi străbunii noştri şi la mărturisire să aducem pocăinţă pentru ei. Ei aşteaptă 
rugăciunea noastră şi se bucură mult când ne rugăm pentru ei; iar cei care sunt de acum în Împărăţia 
Cerurilor ne ajută nouă. 

Părintele a prezis cel de-al doilea Război Mondial, distrugerea Bisericii şi renaşterea credinţei în 
Rusia. 

Părintele vorbea despre renaşterea vechilor lăcaşuri – Lavrei Sf. Treimi şi a cuv, Serghie, mănăstirii 
din Diveevo, Lavrei Sf. Aleksandr Nevski, Lavrei Peşterilor din Kiev. Stareţul spunea că oraşului Leningrad 
i se va reda numele Sankt-Petersburg şi că va veni timpul când la radio vor putea fi ascultate cântări 
bisericeşti, predici şi învăţături duhovniceşti. 

Despre adânca înainte-vedere a stareţului nu numai a viitorului unor oameni, ci şi a viitorului 
Bisericii şi al Patriei noastre mărturiseşte grăitor poezia compusă de el în anul 1939: 

 
Va trece furtuna peste pământul rusesc, 
Ierta-va Domnul păcatele poporului rus. 
Şi Crucea cu Dumnezeiasca-i frumuseţe 
Va străluci din nou deasupra bisericii lui Dumnezeu. 
Şi întreaga noastră Sfântă Rusie al clopotelor răsunet  
Din somnul păcatului spre mântuire o va trezi. 
Lăcaşele sfinte vor fi deschise din nou 
Şi credinţa în Dumnezeu pe toţi îi va uni. 
Potolise-vor cumplitele necazuri, 
Rusia îi va birui pe duşmanii săi 
Şi numele marelui popor rus 
Ca tunetul va răsuna în toată lumea. 
 
Stareţul mai spunea că va sosi timpul când rândul întâi al poeziei îl vom cânta astfel: „Trecut-a 

furtuna peste pământul rusesc”. 
Această poezie a părintelui Serafim era transmisă din mână în mână, nimerind şi la cei din închisori 

şi din exil. Era citită şi cântată de mucenicii şi mărturisitorii Bisericii Ruse, întărindu-i în credinţa şi 
speranţa renaşterii vieţii duhovniceşti a Patriei lor. 

Fiind întrebat de fiul său duhovnicesc despre viitorul Rusiei, stareţul i-a propus să se apropie de 
geam şi să privească. Acela a văzut golful Finic şi o mulţime de corăbii sub diverse drapele. 

– Cum să înţeleg aceasta? – îl întrebă el pe părinte. 
– Va veni aşa o vreme, – i-a răspuns el, – când în Rusia va fi prosperare duhovnicească. Se vor 

deschide multe biserici şi mănăstiri, şi vor sosi oameni de altă credinţă pe astfel de corăbii pentru a se 
boteza. Însă aceasta nu va dura mult, vreo cincisprezece ani, apoi va veni antihristul. 

Zicea că atunci când Orientul se va fortifica, totul va deveni şubred. Ei nu numai că sunt mult mai 
numeroşi, ci sunt treji şi muncitori, iar la noi este atâta beţie... 

Stareţul mai spunea: ”Orientul se va boteza în Rusia. Întreaga lume cerească se roagă pentru 
luminarea Orientului”. 

Vor veni timpuri când Rusia va fi sfâşiată în bucăţi. Mai întâi o vor împărţi, apoi o vor prăda. 
Occidentul în fel şi chip va contribui la distrugerea Rusiei şi va da, pentru un timp, Chinei, partea ei 

de est. Japonia va acapara Extremul Orient, iar Siberia va fi ocupată de chinezii, care se vor strămuta în 
Rusia, se vor căsători cu rusoaice şi, în sfârşit, prin viclenie şi perfidie vor pune mâna pe întregul teritoriu al 
Siberiei până la Urali. Iar atunci când China va dori să meargă mai departe, Occidentul se va opune şi nu-i 
va permite. Multe ţări se vor năpusti asupra Rusiei, însă ea va rezista, pierzând o bună parte a pământurilor 
sale. Acest război despre care povesteşte Sfânta Scriptură şi vorbesc proorocii va deveni cauza unificării 
omenirii. Oamenii îşi vor da seama că este imposibil de trăit aşa mai departe, pentru că altfel tot ce-i viu va 
pieri şi vor alege o singură conducere – aceasta va fi anticiparea întronării lui antihrist.  
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Apoi se va începe prigoana asupra creştinilor; când eşaloanele vor pleca din oraşe în adâncul 
Rusiei, va trebui de grăbit pentru a nimeri printre primii, fiindc ă mulţi dintre cei ce vor rămâne, vor 
pieri. 

Soseşte împărăţia minciunii şi a răutăţii. Va fi atât de greu, atât de straşnic, încât să nu dea 
Domnul să mai ajungem până la acele vremuri. Noi cu voi nu vom ajunge. 

Nu mult după terminarea celui de-al doilea Război Mondial părintelui Serafim i-au spus: 
– Dragă părinte! Cât de bine este acum – războiul s-a terminet, răsună clopotele de pe biserici... 
Părintele a răspuns: 
– Nu, aceasta încă nu e totul. Va fi un dezastru şi mai mare. Voi încă îl veţi întâmpina (războiul). 

Foarte greu îi va veni tineretului să intre în mantale. Oare cine va supravieţui? Cine va rămâne în viaţă? Dar 
cei care vor supravieţui vor avea o viaţă bună... 

Dacă oamenii lumii întregi, toţi până la unul, vor cădea în genunchi şi se vor ruga lui Dumnezeu 
măcar cinci minute pentru continuarea vieţii, ca Domnul să dăruiască tuturor vreme pentru pocăinţă... Dacă 
poporul rus nu se va pocăi, se poate întâmpla ca iarăşi fratele să meargă împotriva fratelui. 

Va veni o vreme când nu prigonirile, ci banii şi înşelările lumii acesteia îi vor despăr ţi pe 
oameni de Dumnezeu şi vor pieri cu mult mai multe suflete decât în vremurile prigoanei deschise. Pe 
de o parte se vor înălţa cruci şi se vor auri cupole, iar pe de altă parte se va instaura împărăţia minciunii şi a 
răului. Biserica cea adevărată va fi întotdeauna prigonită, iar mântuirea va fi prin scârbe şi boli, prigonirile 
însă vor căpăta un caracter foarte fin şi nebănuit. E îngrozitor să ajungi până la aceste vremuri”. 

Stareţul iubea foarte mult tineretul. Pe atunci tinerii aproape că nu mergeau la biserică şi se bucura 
foarte mult când ei veneau la dânsul. Părintele vorbea despre marele rol al tinerilor în viitoarea renaştere a 
Bisericii. El spunea că vor veni timpuri (şi deja vin!) când desfrâul şi decăderea morală vor atinge ultimele 
limite. Aproape că nu vor mai rămâne neatinşi de păcatul trupesc. Ei vor considera, vâzând că nu li se aplică 
nici o pedeapsă, că totul le este permis pentru satisfacerea capriciilor şi senzualităţii excesive. Se vor aduna 
în grupuri, bande, vor prăda, se vor desfrâna. Însă va veni timpul când se va auzi glasul lui Dumnezeu şi 
tineretul va înţelege că astfel nu se mai poate trăi şi va veni la credinţă pe diferite căi, se va întări chemarea 
spre nevoinţă. Acei care au fost păcătoşi, beţivi, vor umplea bisericile, vor simţi o mare sete pentru viaţa 
duhovnicească, mulţi vor deveni călugări, se vor deschide mănăstirile, bisericile vor fi pline de credincioşi. 
Atunci tinerii vor merge în pelerinaje pe la locurile sfinte – va fi o perioadă deosebită! Acei care astăzi 
păcătuiesc, se vor pocăi mai fierbinte. Astfel, viaţa Bisericii e asemeni lumânării, care, înainte de a se 
stinge, izbucneşte cu o nouă putere, luminând totul în jur. Şi vremurile acestea sunt aproape. 

Câte daruri a dat Domnul Rusiei, ce păduri, lacuri, râuri, bogăţii subterane! Însă noi trăim fără de 
Dumnezeu, iar pământul este maica noastră, care ne dă pâine şi viaţă. Vr ăjmaşii noştri şi puterea 
împotrivitoare lui Dumnezeu o vreme îndelungată nu le vor permite oamenilor să se întoarcă la 
pământ. Astfel, toţi ar putea fi hrăniţi şi totul ar putea să se aranjeze, însă aceasta nu le convine duşmanilor 
– lor le este frică de Rusia renăscută. Şi, totuşi, Rusia se va hrăni din pământul său. 

„Mântuirea lumii se va face de la Rusia, iar Petersburgul va deveni centrul duhovnicesc al ţării. În 
Rusia se vor mai întâmpla încă mari evenimente – aflarea şi proslăvirea moaştelor în Petersburg, care va fi o 
bucurie mare pentru întreaga lume”. 

Despre calea din Petersburg la Vâriţa părintele zicea aşa: „Acum locomotiva cu aburi face două ore 
şi jumătate, chiar trei, iar mai târziu vor circula trenuri electrice, care vor ajunge mai repede, apoi va veni 
timpul când, hop – şi altul deja zboară”. 

După război părintele îi vorbea fiicei sale duhovniceşti: „Va sosi vremea când iarăşi Drumul Crucii 
va trece de la catedrala Kazansk până în Lavră. Tu vei ajunge până atunci”. 

(Era de necrezut, dar aşa s-a întâmplat! Pentru toţi creştinii este memorabil Drumul Crucii spre Lavra 
Sf. Aleksandr Nevski cu nou-aflatele moaşte ale Cuviosului Serafim din Sarov). 

„Ierusalimul va deveni capitala Israelului, iar cu timpul – şi al întregii lumi. Fiindcă acolo este 
centrul pământului, acolo a fost răstignit şi a înviat Mântuitorul lumii”. 

Stareţul a prezis că catolicii vor avea un papă de origine slavă. 
Spunea părintele Serafim despre apropiata sa proslăvire, adăugând însă la acestea: „Nu vă grăbiţi să-

mi dezgropaţi trupul. Lăsaţi în voia Domnului... Nu vreau să se facă târguială cu trupul meu”. 
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PROOROCIILE SCHIMONAHIEI NILA 

 
Calea vieţii schimonahiei Nila (Evdokia Andreevna Novikova), cunoscute de mulţi dreptmăritori 

creştini din tote colţurile Rusiei, s-a sfârşit la 6 martie 1999. Harismele dăruite de Domnul stariţei – 
înainte-vederii, proorociei, sfatului înţelept, vindecării bolilor, mângâierii, sunt confirmate de creştinii care 
îi cereau ajutor şi sfat. Cu ochii săi duhovniceşti ea străvedea sufletul omului, întreaga lui viaţă, atât 
prezentă, cât şi trecută şi cea viitoare. Anume, de aceea, era atât de eficient ajutorul ei acordat  oamenilor  
care ieşeau din chilia maicii mângâiaţi, încurajaţi şi înaripaţi. 

 
Odată au întrebat-o pe maica, oare nu este târziu să fie astăzi înălţate biserici noi, la care ea a 

răspuns: 
– Deja eri era târziu. Însă Domnul a mai prelungit vremea pentru Rusia. 
Şi, în general, maica nu o dată zicea că Domnul poate amâna împlinirea proorociilor. Mult 

depinde de noi, credincioşii, de dispunerea noastră spre rugăciune, de pocăinţă, de nevoinţa pentru 
curăţirea noastră. 

Cu jumătate de an înainte de moartea sa maica a spus că în ziua a patruzeci şi una după moarte va 
veni miliţia (poliţia) şi nimic nu va mai putea fi luat. De aceea, ea a binecuvântat ca totul să fie împărţit, 
până la ultimul lucru, ca la venirea gărzii de miliţie casa să fie goală. Astfel s-a şi întâmplat în continuare. 

Maica Nila vorbea despre necesitatea rugăciunii neîncetate oriunde te-ai afla – la serviciu, la 
odihnă, în mijloacele de transport. 

– În mâini – lucrul, iar pe buze rugăciunea. Mai întâi de toate – rugăciunea, fiiculiţelor! 
Despre importanţa rugăciunii ea spunea aşa: 
– Lumea se ţine cu rugăciunea. Dacă măcar pe o oră va înceta rugăciunea, şi lumea va mai 

înceta să existe. Şi mai ales este nevoie de rugăciunea de noapte, ea mai mult decât celelate îi este 
plăcută lui Dumnezeu. 

– Cea mai mare şi mai grea nevoinţă este a te ruga pentru oameni. Trebuie să fii răbdător, să te 
rogi, să te nevoieşti, fără a te lăsa influenţat de ceva, oricât ai fi certat şi bârfit. Există bârfire din stânga, de 
la cel viclean, dar există şi din dreapta – de la cei apropiaţi. Ambele sunt grele, dar sunt folositoare şi chiar 
necesare. Toate cele ce ni se trimit trebuie să le împlinim înaintea Ochiului lui Dumnezeu, cu gândul la 
Maica Domnului, cu inima spre Dumnezeu. Nu e nevoie de nevoinţă exterioară, ci, mai mult ca orice, de 
curăţirea inimii. Să nu-ţi permiţi nici un fel de viclenie, să fii deschis cu oamenii. Şi să nu-ţi închipui numic 
despre tine. 

Într-o noapte maica le-a trezit pe fiicele sale duhovniceşti cu cuvintele: 
– Fiicelor, s-a început războiul! Trebuie să ne rugăm, sculaţi-vă! 
Dimineaţa, la televizor, la radio şi în ziare au anunţat că s-au început acţiuni militare în Cecenia 

(anul 1994). 
Odată la maica Nila a sosit o călugăriţă din Siberia. În timpul zborului, s-au întâmplat nereguli la 

motorul avionului. Maica Nila i-a spus: 
– Mai mult să nu zburaţi cu avionul, acum nu mai există nici o siguranţă. Mai bine călătoriţi cu 

trenul. 
Una dintre fiicele duhovniceşti ale maicii a întrebat dacă se poate merge în pelerinaj în Ţara Sfântă şi 

aceasta i-a răspuns: 
– Nu ai ce face acolo! Pelerinii ruşi de astăzi au pângărit Pământul Sfânt şi atât de mult au păcătuit 

acolo, încât acum trebuie să meargă pe la locurile noastre sfinte să se pocăiască şi, prin rugăciuni, să-şi spele 
păcatele. Nu binecuvântez să plece încolo! Câte locuri sfinte sunt în Rusia pe care nu le-aţi vizitat! Cuviosul 
Serghie nu a fost în Ţara Sfântă, însă cu rugăciunile lui s-a sfinţit pământul Rusiei. Împărăţia cerurilor este 
înăuntrul nostru – şi Domnul trebuie să trăiască în noi. De aceea, Ierusalimul trebuie să fie în inima noastră, 
în interiorul nostru. Domnul nu ne-a lăsat poruncă să călătorim în Ţara Sfântă. Iată unde sunt la noi 
Ierusalimul şi Ţara Sfântă, – zicea maiaca, arătând spre inimă. 

Dar cuvintele acestea ale maicii nu vorbesc depre faptul că ea nu binecuvânta pelerinajele. Apropiaţii 
ei îşi amintesc un caz. A venit la maica o tânără nevastă însărcinată, în a cărei familie era o situaţie dificilă. 
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Maica a mângâiat-o, spunându-i că totul va fi bine, se va naşte un fiu, după care, pe neaşteptate, a 
binecuvântat-o să plece la Ierusalim. După cuvântul stareţei, femeia s-a aflat în Oraşul Sfânt în zilele 
Pascale, asistând şi la pogorârea Focului haric la Mormântul Domnului. După pelerinaj situaţia din familie 
s-a ameliorat şi ea a născut cu uşurinţă, precum i-a şi prezis maica. 

Cu multă durere vorbea maica despre femeile şi fetele care umblă în pantaloni: 
– Nu este permis femeilor să îmbrace haine bărbăteşti, şi bărbaţilor – femeieşti. Pentru aceasta vor da 

răspuns înaintea Domnului. Singure nu purtaţi şi pe celelalte opriţi-le. Trebuie să ştiţi că femeile care poartă 
pantaloni în războiul viitor vor fi recrutate în armată şi puţine se vor întoarce vii. 

În timp ce maica pronunţa aceste cuvinte, o femeie dintre cele prezente s-a gândit: „Ce este rău în 
faptul că eu lucrez în grădină fiind îmbrăcată în pantaloni, doar aşa-i mult mai comod”. Maica imediat a 
reacţionat la acest cuget: 

– Şi tu în grădină umbli în pantaloni, nu face aceasta, vei răspunde în mod deosebit. 
Când a fost botezat un prunc nou-născut, stareţa Nila i-a spus naşei: 
– Aveţi grijă de el, de la doisprezece ani va trăi fără mamă. 
Maica mai spunea: 
– Este de nepermis să-ţi părăseşti copiii. Oamenii nu înţeleg ce necaz mare este acesta, nu vor să se 

pocăiască şi să se corecteze. Va trebui cu sânge să-şi spele  aceste păcate. Nu se poate să abandonezi copiii, 
mamele sunt datoare să-şi hrănească pruncii. 

 
 

Despre Rusia 
 

Maica spunea că cel mai mult îi iubeşte pe oamenii ruşi, fiindcă ei sunt harnici, milostivi, muncitori. 
În ultimii ani ai vieţii şi, mai ales, după năruirea ţării, maica, cu durere şi necaz, suferea şi se neliniştea de 
evenimentele din Rusia. Însă cu câtă forţă de convingere şi speranţă se ruga ea pentru Patria sa iubită! Nu o 
singură dată le vorbea fiilor săi duhovniceşti care veneau la dânsa: 

– Copii, Maica Domnului nu va lăsa Rusia. Ea iubeşte Rusia, o va apăra şi nu va permite să fie 
distrusă, va mijloci pentru noi. – Doar Ea atât de mult iubeşte Rusia! Rusia se va înălţa şi va fi o ţară 
duhovnicească puternică. 

În aceste momente măicuţa îşi strângea pumnişorii mici şi privea ameninţător undeva în zarea 
îndepărtată, repetând: 

– Ea nu va permite vrăjmaşilor să calce în picioare Rusia, nu o va da să ardă în flacăra incendiilor! 
Maica spunea: 
– Unde este sfinţenie, acolo se bagă şi necuratul. 
Maica prezicea că vor veni timpuri, când pe creştini, ca şi în zilele revoluţiei din octombrie, îi vor 

întemniţa în închisori, rezervaţii şi îi vor îneca în mare. 
–Atunci când vor începe prigoanele asupra creştinilor, gr ăbiţi-vă să plecaţi în exil cu primul 

şuvoi, faceţi-vă luntre şi punte, dar să nu rămâneţi. Acei care vor pleca primii se vor mântui. Toate 
acestea le veţi vedea cu ochii voştri, generaţia voastră va întâlni venirea lui antihrist. Copilaşii mei, cât 
îmi este milă de voi,– plângea maica spunând acestea, dar neapărat adăuga,– totuşi, slavă Domnului pentru 
toate! 

Un preot i se mărturisi maicii: 
– Maică, eu sunt slab, mi-e frică de ziua venirii lui antihrist. 
– Nu te teme, vei ajunge până atunci, însă nu vei îndura greutăţi. 
Maica nu o dată vorbea despre viitoarele încercări, spunând că în vremurile instaurării lui antihrist 

oamenilor le vor fi aplicate torturi de care din veac nu s-a mai auzit. Însă maica descoperea aceea ce vedea 
cu ochii duhovniceşti, nu pentru a înspăimânta, ci pentru a întări în credin ţă şi în nădejde în mila 
Domnului. Ea neîncetat spunea că Domnul nu-i va părăsi pe cei credincioşi Lui – şi-i va hrăni în 
vremea foamei, îi va mângâia în scârbe, îi va adăposti, îi va îngrădi în necazuri şi îi va ajuta cu 
vrednicie să treacă prin orice chinuri, prigoane şi munci. Amintindu-şi în aceste cazuri cuvintele 
psalmistului David: „Nu se vor ruşina în vremea cea rea şi în zilele foametei se vor sătura”  (Ps. 36, 19). 
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– Toate îmi sunt cu putinţă întărindu-m ă întru Domnul. Şi nu vă înspăimântaţi de nimic, copii, 
nu vă temeţi de ceea ce se va întâmpla sau se poate întâmpla, sau trebuie să se întâmple după proorociile 
oamenilor lui Dumnezeu. Domnul este mai puternic decât toţi şi decât toate. El ne va da ajutor în 
încercări, ne va da putere de a răbda şi ne va smeri la vremea cuvenită. Se cere doar să fim ascultători ai 
voii Sale sfinte. Rugaţi-o pe Apărătoarea noastră osârdnică şi Ea nu vă va lăsa. 

Odată faţa maicii brusc căpătă o expresie ameninţătoare de parcă ar fi văzut cu ochii săi duhovniceşti 
ceva înspăimântător. Ea a lovit de câteva ori cu varga în podele zicând: 

– Uite, ce au mai inventat! Pruncilor să le pună pecetea lui antihrist! Îngerul îi va răpune pe cei care 
se vor încumeta să facă aceasta! 

Într-o zi maica Nila şi-a cuprins capul cu mâinile şi a exclamat: 
– Vai, ce se va întâmpla! Ce va fi cu Rusia şi cu noi toţi?! A repetat aceasta de câteva ori, apoi, 

liniştindu-se, a zis: 
– Nu, n-am să vă povestesc nimic, Domnul nu binecuvântează. 
Apoi, adresându-se către cei din chilie, adăugă: 
– Trebuie să aveţi grijă ca locuinţa să vă fie în apropierea bisericii, numai aşa vă veţi mântui. Când 

vă este greu acasă – fugiţi la biserică. 
Cu ochiul duhovnicesc maica vedea că generaţia actuală şi cea care o va urma vor avea de înfruntat 

mult mai grele încercări şi necazuri. Deseori ea povestea despre propria experienţă de supravieţuire în 
condiţiile foamei din lagăr, când nu exista nici cea mai mică rezervă de hrană: 

– Cât e de groaznic să înduri foamea, să nu dea Domnul să treceţi prin aceasta. În lagăr aproape că 
nu vedeam pâine. Când am ieşit la libertate mi se părea că niciodată nu mă voi mai sătura de pâine. Dar 
foametea va veni. În anii copilăriei în Ucraina, se întâmpla, să priveşti în jur şi până la orizont să vezi grâne, 
spice pline, unul ca unul. Vântul bate, şi ele, ca valurile mării, se unduiesc până la orizont. Nici un fel de 
buruiană nu era printre ele. Iar astăzi, dacă priveşti, până la orizont vezi doar buruiene. Au lăsat pământul de 
izbelişte, iar el este hrănitorul nostru. Trebuie ca toţi să muncească pământul: oamenii vor fi nevoiţi să 
răspundă pentru faptul că au părăsit pământul. Foamea va veni de aceea că pământul zace în 
paragină. Dacă aveţi un lot, fiecare colţişor al lui trebuie să fie prelucrat şi semănat şi pământul vă va 
ajuta să rezistaţi în vremea foamei. Sădiţi cartofi, legume pe toate parcelele care vi se vor oferi, 
creşteţi găini. Când va fi greu, veţi mânca cartofi cu castraveţi. 

– Rezervele nu vă vor salva, deoarece foametea nu va începe brusc. Din an în an va fi tot mai greu, 
recolta va scădea, tot mai puţin pământ va fi prelucrat. Toţi trebuie să se îngrijească să fie mai aproape 
de pământ, în oraşele mari viaţa va fi deosebit de grea. Foamea va fi atât de groaznică, încât oamenii vor 
da buzna prin case în căutare de ceva alimente. Vor sparge geamurile şi uşile, vor ucide oameni pentru 
hrană. Mulţi vor purta în mâini arme şi viaţa omului nu va mai avea nici o valoare. 

– La venirea lui antihrist se va lăsa aşa o foamete, încât se vor epuiza cerealele. Trebuie să pregăti ţi 
flori de tei, urzică şi alte ierburi, să le uscaţi şi apoi să faceţi din ele ceai – această fiertur ă va fi de 
ajuns pentru hrană. 

Maica spunea că la sfârşitul vremurilor în locul Petersburgului va fi mare. Moscova parţial se va 
prăbuşi, în subterana ei se află multe goluri. Iar când au întrebat-o despre casa şi orăşelul în care locuieşte, 
ea a răspuns: 

– Din orăşel nu va rămâne nimic. Va rămâne căsuţa mea şi încă una. Va fi război, distrugeri, însă 
căsuţa mea nu va fi distrusă. Eu nu voi vedea acestea, iar voi o să le vedeţi. Iată drumul spre Egorievsk va 
rămâne şi căsuţa mea, şi nu-i nimic lângă ea. În timpul războiului orăşelul va fi distrus. 

– Sosi-va timpul când chinezii vor năvăli aupra noastră şi tuturor le va veni foarte greu. Aceste 
cuvinte maica le-a repetat de două ori. – Copilaşi, am văzut un vis. Va fi război. Doamne, adolescenţii, de la 
paisprezece ani vor fi înarmaţi şi trimişi pe front. Acasă vor rămâne doar copiii şi bătrânii. Soldaţii vor 
umbla din casă în casă, îi vor înarma pe toţi şi-i vor goni la război. Vor domni jaful şi nelegiuirile celor 
înarmaţi şi pământul va fi împresurat cu cadavre. Copilaşii mei, cât de mult îmi este milă de voi! – de multe-
multe ori repeta maica. 

Dintre toţi sfinţii cel mai mult maica îl iubea pe sfântul apostol şi evanghelist Ioan Teologul. Ea 
spunea că sfântul iubeşte Rusia şi că el va veni la noi în vremurile lui antihrist. Unui fiu duhovnicesc maica 
i-a dat o astfel de rugăciune: 
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„Doamne, fie voia Ta întru mine, păcătosul pe toate căile vieţii, ajută-mi să-Ţi rămân credincios Ţie 
până la sfârşit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul. Sfinte apostole 
Ioane Teologul, fii îndrumătorul meu, fii mijlocitor şi rugător pentru mine înaintea Domnului şi a 
Preacuratei Sale Maici”. 
 
FAPTE 
 

În timp ce ucrainenii nici nu au reuşit să-şi primească buletinele de identitate naţionale în locul celor 
sovietice şi să se obişnuiască cu ele, la orizont a apărut deja o perspectivă nouă: introducerea unui nou tip de 
buletin, în forma unei cartele de plastic. În iulie, anul curent, Cabinetul de Miniştrilor al Ucrainei a emis 
dispoziţia: „Despre crearea la combinatul poligrafic Ucraina a unei mostre pentru executarea documentelor 
în formă de cartelă”. Maria SÂRCINA, „Faktî”, 26 iulie, 2000 

 
 

„Legitima ţia kieveanului” în formă electronică va permite verificarea promptă a datelor buletinului 
de identitate, cartelei medicale şi a celei de asigurare 

 
Precum şi eliberarea oricărui document sau certificat din Sectorul de Exploatare a Locuinţelor (SEL). 
În viitorul apropiat fiecare cetăţean al capitalei va avea posibilitatea să devină deţinător al „Legitimaţiei 

kieveanului”. Autorii inovaţiei afirmă că acest buletin specific va da o serie de înlesniri. Deja este aprobată 
propunerea cu privire la elaborarea şi introducerea acestor cartele, s-a format un grup de lucru, ce are 
menirea de a analiza toate amănuntele şi de a prezenta concluzii argumentate primarului oraşului în vederea 
luării unei decizii definitive. 

Conform celor relatate ziarului „Faktî” de Mihail Olifirenko, directorul SA „Tehnologii şi sisteme ale 
Ucrainei”, iniţiatorul introducerii unui astfel de document, noua legitimaţie se preconizează a fi dotată cu un 
mic (de mărimea unui timbru poştal) microprocesor. Pe legitimaţie va fi plasată fotografia deţinătorului şi 
vor fi indicate datele lui: numele, prenumele, anul naşterii, codul de identificare, modelul semnăturii, locul 
de trai, şi, posibil, alte informaţii pentru identificarea persoanei. Se preconizează ca kievenii să primească 
noile legitimaţii în secţiile de paşapoarte raionale. 

Microprocesorul de pe cartelă va avea, în funcţie de volumul memoriei, câteva blocuri funcţionale. Cu 
ajutorul lui, în câteva secunde vor putea fi aflate, de exemplu, datele buletinului de identitate, datele 
medicale, datele asigurării sociale ale deţinătorului, astfel se va simplifica procedura primirii unui certificat 
sau a unui document. De exemplu, venind la SEL după un certificat, este de ajuns să-i transmiţi operatorului 
cartela şi peste un minut computerul îţi va elibera certificatul necesar. 

Cartela este dotată şi cu un aşa-numit portmoneu electronic al deţinătorului: astfel, fără a fi utilizaţi banii 
lichizi, de pe contul bancar pot fi transferate anumite sume pentru achitarea cumpărăturilor sau a serviciilor 
comunale, călătoriei în transport (un utilaj special instalat la intrarea în metrou va scoate din „portmoneu” 
suma necesară). În legitimaţie va fi înregistrată şi informaţia cu privire la înlesnirile personale sau la 
drepturile la reduceri ale deţinătorului. Sunt posibile şi alte moduri de achitare sau de plăţi fiscale, deoarece 
cartela va fi inclusă în sistemul unificat al achitărilor electronice ale Băncii Naţionale a Ucrainei. Iar 
administraţia orăşenească va putea garanta transferarea în termen pe contul deţinătorului a pensiilor, 
burselor, lefurilor bugetarilor. 

Noul sistem de identificare al persoanei i-a interesat pe funcţionarii serviciului de paşapoarte al capitalei; 
chiar şi conducătorii întreprinderilor comunale salută această procedură de deservire a plăţilor. Acum se 
elaborează modalităţi de protecţie a cartelei, precum şi mecanisme ale păstrării informaţiei confidenţiale (în 
particular, cea referitoare la valoarea contului bancar şi a stării sănătăţii deţinătorului). Valeri DERKACI, 
„Faktî” 

 
Cel ce a vizitat Moscova acum jumătate de an s-a ciocnit de problema cartelei magnetice pentru călătoria 

în metrou. Însă nu toţi ştiu că acest mic cartonaş cu bandă magnetică este fratele mai mic al cartelei 
electronice în curs de apariţie – „cartela moscovitului”. 
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Cu atât mai mult cu cît această cartelă se îndreaptă spre noi atât de repede, de parcă ar avea aripi: în 
februarie 1998 primarul Moscovei I. Lujkov a semnat dispoziţia: „Despre măsurile de perfecţionare a 
tehnologiilor informaţionale cu utilizarea cartelelor din plastic”, iar în decembrie administraţia Moscovei 
deja a adoptat hotărârea „Despre inaugurarea în Moscova a sistemului de plată prin virament pentru mărfuri 
şi servicii cu utilizarea cartelei moscovitului”. Recent am aflat că în anul 1999 „cartela moscovitului” va fi 
introdusă în Zelenograd şi în circumscripţia administrativă de vest a Moscovei pentru implementarea 
proiectului în practică. La început o vor primi 20000 de oameni, iar la etapa următoare – 150-200 mii şi, în 
sfârşit, toţi locuitorii Moscovei şi chiar musafirii ei. 

Prima treaptă spre atribuirea peceţii lui antihrist o constituie primirea codurilor de identificare pe viaţă, 
care sunt folosite pentru depozitarea informaţiei despre deţinător şi, apoi, eliberarea buletinelor de identitate 
în formă de cartele. „Ruski Vestnik”, nr 18–19, 1999 

 
Noile cartele de credit nu pot fi contrafăcute 

În ultimul timp s-a mărit numărul furturilor cartelelor de credit. Organele poliţieneşti şi fiscale se 
înspăimântă de măiestria escrocilor. În lupta cu spărgătorii-şmecheri au intrat niponii şi au inventat un nou 
tip de bancomate. Actualmente, pentru a deconta bani de pe contul propriu este pur şi simplu de ajuns să 
aplicaţi degetul pe o ferestruică specială dotată cu un mecanism subtil. Dar mai există şi carnete de cecuri, 
veţi spune dumneavoastră! Aici maşinaţiile la fel nu vor trece – în loc de semnătură din nou veţi lăsa „cartea 
de vizită” – amprenta degetului mare. Minunat! Numai că, iată, apare o altă problemă: nu cumva în loc de 
furtul cartelelor să se înceapă retezarea degetelor! Dar se poate confecţiona şi un degetar din cauciuc cu 
aceleaşi amprente... 

În anul 2002 compania americană Applied Digital Solutions va începe producerea şi va lansa pe piaţă 
buletine electronice de identitate care vor fi implantate sub piele. Microcipul-buletin are dimensiunile unui 
grăunte de orez. Se va implanta cu seringa. Va costa aproximativ $200. Compania Applied Digital, pentru a-
şi populariza producţia proprie, o va repartiza gratuit spitalelor. Pentru calmarea conştiinţei credincioşilor 
compania a invitat teologi vestiţi cu o atitudine binevoitoare faţă de inovaţie la emisiunea televizată „700 
club”. În cadrul emisiunii aceştia se străduiau să demonstreze telespectatorilor că nu este vorba de pecetea 
„fiarei”. Cu toate acestea, opt companii latino-americane s-au adresat deja către „Applied Digital” cu 
rugămintea de a începe producerea aparatelor radar pentru localizarea oamenilor cu cip implantat. 
Associated Press, 26 februarie 2002 

 
 

NOI NU AVEM DREPTUL LA T ĂCERE! 
 

Din presa periodică, cunoaştem deja că paşaportul electronic reprezintă o placă din plastic de mărime 
medie, asemănătoare cartelei telefonice sau de credit. Ea conţine două tipuri de informa ţie: 
vizualizată (adică lizibil ă cu ochiul liber) şi informa ţie descifrabilă doar cu maşina de calcul (aceasta 
este codificată în microcip, fiind montată în interiorul documentului, şi poate fi descifrată numai cu 
aparate speciale). Extragerea sau înlocuirea microcipului nu va fi posibilă, precum şi falsificarea 
paşaportului. Fiecărui utilizator i se va atribui un num ăr personal pe viaţă şi cu acest număr, în 
fişierul computerului central şi în noul său paşaport, se va acumula întreaga informaţie despre viaţa 
sa privată. Prin conectarea fişei la computer, se poate obţine întreaga informaţie despre posesorul ei, 
până şi amprentele digitale, fişa de examinare clinică, lucruri care sunt strict confidenţiale pentru 
viaţa personală. Statul va purta răspundere faţă de cetăţeni pentru păstrarea datelor secrete. Banii în 
numerar vor vi lichida ţi, iar vânzarea-cumpărarea se va efectua pe calea transferării banilor 
convenţionali, prin utilizarea fi şei şi reţelei de computer, de pe contul personal al posesorului pe 
contul magazinului. Iar cu timpul, pentru a evita folosirea cartelei de către străini, se va aplica pe 
mână sau pe frunte un tatuaj lazer invizibil, purtând numărul posesorului, şi, numai în cazul 
corespunderii numărului de identificare aplicat pe mână (frunte) cu numărul cartelei, se vor deschide 
aparatele centrale de plată, iar în caz de necorespundere, se va declanşa alarma, avertizându-vă 
(cartela „nu-ţi aparţine”). Sau se va recurge la o soluţie şi mai “comodă” – microcipul se implantează 
pe mână sau pe frunte şi astfel “cartela nu mai poate fi uitată acasă”. Nouă ni se prezintă situaţia în 
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culori roze: reducerea criminalităţii, sporirea eficacităţii luptei cu narcomania, cu “spălarea de bani”, 
şi, desigur, crearea “raiului economic pe pământ”. Dar în spatele acestui “rai” se poate întrezări, în 
mod evident, înrobirea omenirii în acest sistem, totala neajutorare a cetăţenilor în faţa celor care vor 
conduce această reţea computerizată. 

Pierderea cartelei de c ătre cineva se va echivala, practic, cu dispari ţia acestuia, deoarece 
în noul sistem nimeni nu va putea cump ăra sau vinde ceva f ără de cartel ă, fiind condamnat 
să moar ă de foame şi de frig. Din aceast ă cauză, cei care- şi vor procura fi şe, ulterior vor vi 
nevoi ţi să accepte şi aplicarea tatuajului lazer sau inser ţia microcipului pe mân ă sau pe 
frunte. Anume despre venirea acestor timpuri ne pro oroce şte sfântul apostol Ioan 
Teologul: 
“ Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei 
robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau 
vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este 
înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este număr de om. Şi numărul ei este 
şase sute şaizeci şi şase” (Apoc. 13, 16–18). 

Anume numărul 666 este aplicat în calitate de semn de codificare în tehnologia paşapoartelor 
electronice. Pentru ca un computer să poată citi o informaţie, aceasta mai întâi trebuie supusă unei 
transformări, reciclări. Astfel, informaţia este codificată cu ajutorul cifrelor, iar cifrele sunt aplicate sub 
formă de linii paralele, variate ca lăţime. Există trei mijloace de codificare a cifrelor (trei seturi). Uneori, 
pentru a dezorienta lumea, într-o singură linie de haşură a codului sunt cumulate două seturi. Cifra şase din 
al doilea set este reprezentată prin două linii paralele subţiri, acestea pot fi uşor observate în orice cod de 
bare (ele sunt puţin mai lungi şi neînsoţite de cifre) la începutul, la mijlocul şi la finele lui. 

Conform învăţăturii unanim recunoscute de către Biserică, în Apocalipsă numele fiarei este atribuit 
antihristului, care va conduce războiul mondial împotriva lui Dumnezeu la toate nivelurile societăţii. 
Constatăm astfel, că utilizarea conştientă a numărului 666 (sub orice formă) este anticreştină, constituie un 
simbol satanic şi reprezintă în esenţă un mijloc de luptă împotriva lui Dumnezeu în lumea modernă. Din 
acest motiv, Sinodul Bisericii Elene (Grecia) a cerut guvernelor tuturor ţărilor-membre ale Uniunii 
Europene, care mărturisesc creştinismul, să înlocuiască numărul 666 din sistemul unic de computere al 
Uniunii Europene cu oricare alt număr. Dar acestui îndemn al Bisericii nu i s-a acordat atenţie. Motiv pentru 
care, Sinodul Bisericii Elene a înaintat o nouă adresare în 1997, prin care cheamă toţi creştinii să refuze 
paşapoartele de tip nou. 

Nu vom intra în detalii: nu contează deloc este codificat numărul de identificare cu ajutorul 
numărului 666 sau nu. Important este că, prin acceptarea numerelor de identificare devenim complici 
ai sistemului anticreştin, şi acest număr, cu timpul, sub forma codului de bare, incluzând şi numărul 
666, va fi aplicat celor care vor fi de acord pe mână sau pe frunte “pentru a soluţiona definitiv 
problemele legate de furtul cartelelor”. Ori pentru a păstra în siguranţă informaţia din microcip, acesta va 
fi imprimat (implantat) nemijlocit pe mână sau pe frunte – “cea mai comodă variantă”: “cartela este 
întotdeauna cu tine”, “ea nu poate fi uitată acasă”, “nu poate fi pierdută”. 
Slugile lui antihrist, care pregătesc pentru noi acest sistem de subjugare diavolulului, aşteaptă cu nerăbdare 

şi le convine totala noastră nepăsare şi supunere. În acest sens, un exemplu revelator ni-l prezintă stareţul 

Rafail de pe Athos. El a asemănat codurile cu nişte capcane bine întinse, dirijate de la distanţă. La început, 

oamenii le vor ocoli cu multă atenţie, dar cu timpul se vor găsi unii “îndrăzneţi”, care se vor lăsa atraşi de 

momeală. Însă capcanele nu se vor declanşa pe loc. Doar atunci când oamenii se vor lăsa în masă “cuprinşi 

de acest curaj fals” şi se vor arunca asupra momelei comanda de la distanţă se va pune în funcţie şi toţi vor 

fi prinşi în această capcană din care nu există ieşire. 
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Dacă un stat vecin, neloial nouă, îşi măreşte armata şi îşi fortific ă arsenalul de armament, atunci 
conducătorul ţării va proceda incorect, dacă va chema poporul să nu dea nici o importanţă acestui fapt, 
calmându-l: Fiţi pe pace, că doar nu se pregătesc de război. Şi chiar dacă se pregătesc, ne-ar putea ei oare 
declara nouă, vecinilor, război? Iar dacă într-adevăr vom vi atacaţi – atunci ne vom apăra. Însă va fi deja 
târziu. Drept pildă, ne putem aminti cel de-al doilea Război Mondial. Cât ne-a costat nepăsarea lui Stalin? 
De astă dată însă nu e vorba de moartea noastră trupească, ci sufletească. Acum e vorba de un război 
invizibil dus între iudei şi “goi” (oameni de altă naţionalitate). Lipsa de perspicacitate a guvernanţilor şi a 
unor preoţi ne va împinge şi pe noi într-o situaţie cu deznodământ fatal, în care va trebui să alegem: ori 
sistemul lui antihrist, ori moartea prin foame. În Moldova, din cauza nepăsării guvernanţilor şi a preoţimii, 
aproape pentru toţi a fost introdus sistemul de paşapoarte de tip cartelă. Când unii, conştientizând care este 
adevăratul scop al acestei “proceduri”, au hotărât să întoarcă documentele de plastic, li s-a refuzat remiterea 
unor paşapoarte de tip vechi, iar pe unii dintre aceştia i-au scos afară din casele lor. O parte din ei au rămas 
în stradă. Această amară experienţă trebuie să ne fie şi nouă de învăţătură. Vom accepta oare după aceasta să 
ni se aplice coduri de identificare? Unii susţin că nu este vorba de un sistem mondial, ci doar 
interguvernamental. Dar e suficient ca pe lângă codul de identificare al cetăţeanului să se înscrie şi codul 
ţării, fapt foarte lesne de operat, şi sistemul se extinde pe scară mondială. Computerul, în stare să înscrie în 
memoria sa dosarele tuturor locuitorilor de pe glob, demult îşi aşteaptă misiunea. 

Să ne întrebăm, deci, nu greşim oare, acceptând nepăsător să ni se aplice un număr de identificare pe 
viaţă? 

FAPTE 
Karl Koh (supranumit Hagbert) a descifrat codurile secrete ale departamentului militar american, 

culegea secretele şi le transmitea ruşilor. Corpul său neînsufleţit a fost găsit în iarna anului 1989, la 
marginea pădurii Gilihorn.  

Unul dintre cei mai iscusiţi hakeri din Sankt-Petersburg, Slava (poreclit “doctor Linkus”) a inventat 
“fi şa telefonică infinită”. 

De regulă, tipii de acest soi sunt calificaţi drept huligani. Conform relatărilor redactorului-şef al revistei 
“Internet.ru”, cea mai cunoscută revistă dedicată computerelor din Rusia, în Sankt-Petersburg există peste 
1000 hakeri, şi numărul lor creşte pe zi ce trece. Profesorul Vladimir Parfenov de la Universitatea Tehnică 
din Sankt-Petersburg relatează cu regret: “Mintea celor mai buni studenţi este preocupată doar de computere 
şi Internet”. În căminele studenţeşti poţi găsi în fiecare cameră cel puţin un computer, conectat la internet. 
Deocamdată, studenţii doar învaţă “să investigheze totul, să vizioneze diferite lucruri interesante şi dispar 
fulgerător de la locul faptei, înainte ca aceasta să ia proporţia unei crime” (relatarea tânărului haker 
Evghenii). Hakerul Victor motivează aceste manifestări în felul următor: “Până la ora actuală în şcoli şi 
universităţi învăţăceii erau chemaţi la disciplină şi ascultare. Computerul a devenit pentru noi o modalitate 
de eliberare din chingile trecutului, o fugă din vechiul sistem. În acest sens, Internetul constituie o formă de 
revoltă tehnologică a tineretului împotriva puterii”. Dar care e situaţia în lumea gangsterilor ciberneticieni 
care au pătruns în „Citybank” sau în firma muzicală „Univers”? Sau a hakerilor firmelor “Diagnostic”, 
“Diger” şi “Meteor”, daţi în urmărire generală de FBI (Biroul Federal de Investigaţii) şi consideraţi drept 
organizatori principali ai furtului numerelor cartelelor de credit? 

Peste 40 de site-uri ale unor întreprinderi comerciale americane au fost atacate de unele grupări 
organizate, care acţionează pe teritoriul Rusiei şi Ucrainei: hakerii şi-au însuşit numerele a peste un milion 
de cartele de credit. Conform declaraţiilor f ăcute de către reprezentanţii FBI, în cazul de faţă este vorba de o 
campanie de intimidare, întreprinsă deja de câteva luni în şir de unele grupări piratereşti de computere. 
„Acesta este unul dintre cele mai ample atacuri de acest gen, înregistrat pe site-urile electronice 
comerciale”, a declarat unul dintre funcţionarii responsabili ai FBI, care n-a dorit să-şi deconspire numele. 

Nu numai Statele Unite constituie ţinta de tragere (estorcare) a piraţilor, însă FBI a refuzat să ofere lista 
altor ţări, care au suportat pierderi de pe urma hakerilor. 

Hakerii descifrează file-urile, care asigură securitatea site-urilor, extrag rechizitele bancare ale 
utilizatorilor, înregistra ţi pe servere, iar după aceasta pretind “răscumpărare”, sub ameninţarea de a 
transmite unor grupări criminale numerele cartelelor de credit, a parolelor şi a informaţiei 
confidenţiale bancare. 
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Conform datelor companiei de consultaţie “Meridian Research”, în anul 2000 suma banilor furaţi 
prin Internet a atins cifra de 1,6 mlrd. dolari. Cel mai mult au avut de suferit de pe urma furturilor  
electronice Statele Unite. La Tribune (conform datelor din “Novâi vek”, 17 martie 2001) 

 
Reiese, deci, că noul sistem de paşapoarte nu constituie garanţia credibilă a creării “raiului pe pământ”, ci 
este mai degrabă afacerea “cuiva” în scopul subjugării omenirii şi satisfacerii propriilor scopuri ascunse. 
Oamenii simpli, neiniţiaţi în utilizarea computerului, în genere nu vor fi în stare să-şi controleze 
propria informa ţie din paşaportul personal şi din computerul central, pe când diriguitorii acestui 
sistem şi hakerii, din proprie dorin ţă sau la comanda “unei anume persoane interesate”, o vor 
modifica după cum le va conveni. Din aceste considerente, trecerea la noul sistem de verificare a 
impozitelor nu are nici o justificare şi se va solda cu subjugarea omului de un “sistem” şi de îndrumătorul 
acestui “sistem”, cu lezarea drepturilor personale (păstrarea confidenţialităţii vieţii personale). Argumentele 
expuse sunt suficient de convingătoare pentru a refuza acest sistem şi numerele de identificare. Cu atât mai 
mult cu cât scopul său este stabilirea dictaturii mondiale şi robiei antihristului. 

Să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului: „Cine este credincios în puţin, acela va fi credincios şi în 
mult”, deci acela care nu va accepta codul de identificare, cu atât mai mult va căuta să evite aplicarea 
peceţii. 

Însă regretăm că scumpii noştri păstori şi arhiepăstori nu întrevăd întregul pericol al noului sistem de 
control, scopul final al acestuia – “pecetea lui antihrist” şi nu ne susţin în lupta pentru apărarea 
dumnezeieştei preţioasei libertăţi, dăruite de Însuşi Creatorul, pentru apărarea convingerilor religioase, 
pentru viitorul nostru şi al copiilor noştri. Spre exemplu, Sf. Cuv. Serghie din Radonej nu numai că l-a 
binecuvântat pe Dimitrie Donskoi la lupta de eliberare împotriva tătarilor, dar i-a şi trimis în ajutor pe 
monahii Peresvet şi Osleab. Desigur, cel mai ameninţător pericol al acceptării numerelor de identificare îl 
reprezintă faptul de a fi împins împreună cu întreaga ta familie la limita supravieţuirii. (De fapt, pentru 
sărăcirea definitivă a poporului, masonii pun în aplicare un plan viclean şi chibzuit, menit să subjuge 
antihristului pe toţi creştinii ortodocşi). 

Stareţul Kiril a spus, că în asemenea situaţie, mulţi vor fi nevoiţi să accepte numerele de identificare. 
El nu-i poate învinui şi nici nu-i învinuieşte pe aceştia. Însă îi sfătuieşte să facă tot posibilul pentru a se 
transfera cu traiul în localităţi săteşti, să-şi procure şi să privatizeze terenuri de pământ, deoarece 
după număr va urma cartela şi apoi – pecetea. Atunci oamenii vor avea de ales, fie moartea prin 
foame, fie pecetea lui antihrist, care nu mai oferă nici o şansă pentru pocăinţă. O atare situaţie fiind 
inevitabilă, trebuie să ne pregătim de pe acum. Pentru ce, dar, Dumnezeu ne-a înzestrat cu raţiune? 
Părinţii poartă răspundere pentru copiii lor, mai cu seamă bărbaţii. Numai din cauza nepăsării, ar putea să-şi 
conducă odraslele spre o moarte prin foame sau pe calea chinurilor veşnice, care se deschide odată cu 
acceptarea peceţii lui antihrist. O soluţie foarte rezonabilă, ar fi ca, bunăoară, creştinii care împărt ăşesc 
aceleaşi principii ortodoxe, să se grupeze în societăţi (obşti), să se transfere în localităţi săteşti şi să se 
ajute reciproc: în construcţie, împărt ăşindu-şi cunoştin ţele şi aptitudinile, oferind materiale sau 
muncind. Aici vor putea fi organizate cooperative, grădini ţe şi şcoli ortodoxe. Să nu pierdem timpul, 
aşadar, ne vom ruga creştineşte, vom lupta cu noul sistem de control, pregătindu-ne să înfrunt ăm 
viitoarele încercări. 
Masonii, după cum reiese din protocoalele lor, se tem cel mai mult de personalităţile puternice, de 
iniţiativele care le deconspiră planurile. Să ripostăm, deci, cu aceste arme. 

Este ştiut faptul, că politica de azi se face pe bani mari. Toţi politicienii de seamă din lume se află în 
serviciul bancherilor mondiali, care, de regulă, sunt evrei şi îşi aşteaptă “mesia”, ori se închină în mod 
conştient satanei. Acest “mesia”, aşteptat de către evrei va fi însuşi antihristul. Conducătorii 
“poporului ales” îl slujesc, fără îndoială pe antihrist, iar Rotschild, care stă în vârful piramidei 
masonice, primeşte indicaţii nemijlocit de la “arhitectul universului”, adic ă de la satana. Pacifismul a 
împins cândva preoţimea şi căpeteniile de vârf israeliene până la starea de a declara război deschis lui 
Dumnezeu. La învierea Mântuitorului lumii, “s-a făcut cutremur mare că Îngerul Domnului, coborând 
din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi 
îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi... 
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...Şi plecând ele, iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate. Şi, 
adunându-se ei împreună cu bătrânii şi ţinând sfat, au dat bani mulţi ostaşilor, zicând: Spuneţi că 
ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat pe când noi dormeam; şi de se va auzi aceasta la dregătorul, noi 
îl vom îndupleca şi pe voi fără grijă vă vom face. Iar ei, luând arginţii, au făcut precum au fost învăţaţi. 
Şi s-a răspândit cuvântul acesta printre iudei până în ziua de azi” (Matei 28, 2–4, 11–15). Numai acei 
dintre evrei, care au trăit în profunzime după legile lui Moise, nu-l vor recunoaşte în vremile de pe 
urmă pe antihrist drept mesia, ci vor crede în Hristos. Dar acei, care din îngăduinţa lui Dumnezeu au 
ajuns să deţină acum “toate împărăţiile lumii şi slava lor”, slujesc satanei (unii conştient, iar alţii fără 
deplină conştiin ţă din cauza cunoaşterii superficiale a Sf. Scripturi). Conform planur ilor 
predecesorilor lui antihrist, “regele” trebuie să fie încoronat în templul restabilit din Ierusalim. Însă 
astăzi pe acel loc se află moscheia lui Omar. Iudeii nu pot cuteza să o distrugă, temându-se că fanaticii 
musulmani le vor declara război. Anume din acest motiv culisa mondială instigă prin agenţii săi 
musulmanii contra creştinilor ortodoc şi (Albania – Serbia, Cecenia – Rusia, incită tătarii din 
Crimeea), pentru a-i distruge pe unii şi a-i slăbi pe alţii până la epuizare. Atunci puterea mondială o 
vor deţine iudeii, şi tot atunci ei îşi vor restabili templul şi-şi vor încorona ţarul lor – “mesia”. Iudeilor 
li se pare că au pus totul în calcul, dar, nenorociţii de ei, nu ştiu, că “ soarele se va întuneca şi luna nu 
va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor se vor zgudui. Atunci se va arăta pe 
cer semnul Fiului Omului; şi se vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pe Fiul Omului 
venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă” (Matei  24, 29 –30). Şi împărăţia iudeilor în frunte 
cu ţarul-antihrist va dura doar 3 ani şi jumătate. Noi însă, conform sfintelor profeţii, pentru o scurtă 
perioadă de timp vom avea un ţar creştin, de o mare credinţă, hărăzit cu o deosebită înţelepciune şi 
putere de voinţă. După profeţia preasfinţiitului Teofan din Poltava (1873–1940), acesta va proveni din 
dinastia Romanovilor, pe linie maternă. Însă, oamenii, sunt împreună-ziditori cu Dumnezeu a vieţii 
sale şi a istoriei omenirii. Dumnezeu, le-a dăruit voin ţă liberă, pe care Însuşi El nu le-o poate lua. 
Voinţa noastră preschimbă hotărârile Dumnezeieşti. Astfel, datorit ă pocăinţei adânci a orăşenilor, nu 
s-au împlinit profeţiile lui Iona despre distrugerea cetăţii Ninive. La fel, din cauza nepocăinţei 
noastre, s-ar putea să nu se împlinească profeţia despre restabilirea monarhiei în Rusia. Trebuie să 
respingem noua ordine mondială, să ne corectăm viaţa conform poruncilor dumnezeieşti, să ne 
temem chiar şi de păcatul cel mai mic şi întreg poporul, la fel ca şi în anul 1613, după potolirea 
tulburărilor, trebuie să conştientizeze necesitatea reaşezării, în mod legal, a ţarului din dinastia Romanovior. 
Dar cei care deţin toate bunurile naţionale şi beneficiază de ele, vor vrea oare să cedeze puterea 
unsului lui Dumnezeu?  

Oare de ce pe actualii conducători nu îi pune în gardă faptul că introducerea noului sistem de control 
este finanţat de firme apusene? Oare chiar atât de dezinteresat ne-a îndrăgit apusul? 

 

FAPTE 
 

BANCA MONDIALĂ A ALOCAT 8 MLN. DOLARI PE TERMEN DE 1,5 ANI PENTRU 
MODERNIZAREA ADMINISTRAŢIEI FISCALE DIN RUSIA 

 

În cadrul conferin ţei de presă susţinute la 17 februarie  1994 reprezentanţii Inspectoratului Fiscal al 
Federaţiei Ruse (IF al FR), ai Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi ai Băncii Mondiale (BM) au 
comunicat că proiectul de modernizare a serviciului de impozitare din Rusia este finanţat de către 
Banca Mondială încă din anul 1994. Însă în 1997–1998, pe când se afla la a doua etapă de realizare, 
Banca Mondială a considerat că acest proces decurge nesatisfăcător şi a dispus întreruperea 
finanţării lui. Conform opiniei unanime a reprezentanţior Băncii Mondiale, FMI şi a ministerului 
finanţelor SUA, care asigură asistenţa tehnică a realizării proiectului, numirea lui Gheorghe Boos şi 
Mihail Mi şustin (directorul proiectului) în fruntea IF al FR a schimbat radical atitudinea acestor 
organizaţii. Etapa a doua a proiectului, care prevede crearea a două centre de prelucrare a datelor – 
la Moscova şi la Volgograd – pentru prelucrarea automată a evidenţei datelor tuturor 
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contribuabililor acestor oraşe, este prelungită până la mijlocul anului 2000, iar după aceasta toate 
metodicile şi tehnologiile elaborate vor fi aplicate pe întreg teritoriul Rusiei. 

În opinia specialiştilor, introducerea în Moscova a sistemului decontării prin virament pentru 
mărfuri şi servicii în baza “cartelei moscovitului” pentru toţi locuitorii ora şului şi chiar pentru 
vizitatorii temporari necesită mijloace financiare considerabile – circa 1,5– 2 mlrd. dolari. Dar aceşti 
bani s-au găsit. 

O mare parte este acordată de către corporaţia americană “Oracle”. Dar, dup ă cum se ştie, 
americanii nu fac nimic gratuit. Cine plăteşte, acela şi comandă muzica. Dacă fiecare cetăţean în 
conformitate cu acest proiect va putea cu ajutorul cartelei să descifreze toată informaţia despre sine, 
acest lucru îl va face mult mai uşor, coordonatorul proiectului. Nu vor ajunge oare datele despre 
moscoviţi şi despre multele milioane de vizitatori ai capitalei într-un oarecare computer de peste 
ocean? Atunci, 2 mlrd. dolari nu e chiar mult pentru posibilitatea de a cunoaşte, în orice moment, 
locul aflării şi ocupaţia fiecărui moscovit. Inclusiv orice membru al guvernului, politicienii, bancherii, 
ofiţerii şi, pur şi simplu, orice persoană “căzută” în vizor. 

Ce avantaje vor avea posesorii “cartelei moscovitului”? Conform relat ării specialistului principal al 
Comitetului pentru Ştiin ţă şi Tehnică din Moscova, Olga Alehnî (anume astfel sună numele ei), “mai 
întâi de toate, este vorba de facilitarea evidenţei circuitului documentelor personale, de ordonarea 
acestuia... de obţinerea unor venituri suplimentare din contul procentelor aferente căr ţilor de cont şi 
a unor reduceri a preţurilor la m ărfuri şi servicii în cazul decontării prin virament... de obţinerea 
accesului la toată informaţia de ordin personal”. Şi doar atât?! (“Ruski vestnik”, nr. 18–19, 1999) 

 

Vom relata în continuare planul unuia dintre directorii organizaţiilor masonice ale Agenţiei de 
Investigaţii a SUA (CIA) – Allen Dalles conceput pentru URSS. (Allen Dalles (1893–1969), a activat în 
CIA din momentul înfiinţării acesteia în 1947. În anii 1942–1945 a condus organizarea spionajului 
politic în Europa. Director al CIA în anii 1953–1961. Unul dintre organizatorii activităţii de cercetare, 
spionaj şi acte diversioniste împotriva URSS şi a altor ţări socialiste; ideologul “războiului rece”) 

“R ăzboiul se va termina, toate se vor aranja într-un fel, se vor pune la punct. Şi atunci vom arunca 
întreg “arsenalul” nostru – tot aurul şi toate bunurile materiale spre a prosti şi a deruta oamenii! 

Creierul uman şi conştiin ţa oamenilor, în ansamblu, pot fi supuse modificării. Semănând acolo haos, 
vom substitui în forul interior al ru şilor valorile adevărate cu unele false, şi îi vom face să creadă în 
ele. În ce mod? Vom găsi tovarăşi de idei, complici chiar în Rusia. 

Etapă după etapă, se va derula grandioasa după proporţiile sale tragedie a distrugerii celui mai 
nesupus popor de pe glob şi a stingerii definitive şi ireversibile a conştiin ţei lui naţionale. Din 
literatur ă şi pictur ă, spre exemplu, vom extirpa esenţa socială, vom defăima oamenii de artă, le vom 
stârpi orice inspiraţie de a se dedica literaturii şi artei, culturii şi altor procese care formează osatura 
spiritual ă a unui popor. Literatura, teatrele, cinematograful vor reflecta cele mai josnice porniri 
umane. Vom susţine şi avansa pe toate căile acel soi de creatori, care vor cultiva şi induce în conştiin ţa 
umană cultul sexului, violenţei, sadismului, trădării – într-un cuvânt, imoralitatea propriu-zis ă. În 
interiorul conducerii guvernamentale vom induce haos şi dezordine. 

Pe căi ascunse, dar în mod activ şi consecvent vom favoriza degradarea funcţionarilor, mituirea, lipsa 
de principialitate. Birocratismul şi tărăgănarea vor fi trecute în categoria virtuţilor. Onoarea şi 
onestitatea vor deveni ridicole şi inutile, şi se vor considera rămăşiţe ale trecutului. Bădărănia şi 
obrăznicia, minciuna şi înşelăciunea, beţia şi narcomania, frica animalică a unuia faţă de celălalt, 
neruşinarea, trădarea, naţionalismul şi ura între popoare şi mai cu seamă ura faţă de poporul rus vor 
fi cultivate pe neobservate, şi foarte curând se vor manifesta în toată amploarea lor. 

Şi doar unii, un număr foarte redus de oameni, îşi vor da seama de cele ce se întâmplă. Dar pe aceştia 
îi vom pune într-o situaţie de neajutorare totală, vom induce lumea în eroare şi-i vom declara gunoi al 
societăţii. Vom smulge rădăcinile spirituale, vom face de râs şi vom distruge bazele moralei 
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creştineşti. Vom face, astfel, încât generaţie după generaţie, să degradeze întreg poporul. Vom 
influenţa asupra copiilor încă din grădini ţe, apoi în adolescenţă, punând miza principală pe tineret, 
corupându-l, demoralizându-l, dezintegrându-l. Îi vom preface în nişte cinici, vulgari, cosmopoliţi. 
Iată care este scopul nostru. (A.Dalles. “Proiectul de realizare a doctrinei americane postbelice”) 

 

Aşadar, ajutorul apusului, în lumina sinistră a acestui plan, nu poate fi interpretat altfel decât o 
tentativă de distrugere a ţării noastre şi de subjugare a poporului băştinaş. Ambasadorul SUA în 
Ucraina, S.Paifer a recunoscut, că ajutorul financiar acordat de către SUA Ucrainei în sumă de 100 
mln. dolari nu este dictat de interese economice, ci geopolitice. Preşedintele Consiliului suprem al 
Ucrainei A. Moroz a declarat, că “ ţara trăieşte după principiile unui memorandum secret al Fondului 
Monetar Interna ţional, şi nu conform unui program guvernamental”, că Ucraina nu are o politică 
bugetară proprie, aceasta fiind dictată de cerinţele FMI. (“Ruski dom”, 1998, nr. 10) 

 

Capacitatea de a opune rezistenţă noii ordini mondiale o pot avea doar oamenii credincioşi. Iată de ce, 
nu întâmplător, în declaraţia sa secretarul de stat al SUA Z. Bjezinski relevă următoarele: “După 
distrugerea comunismului, unicul duşman al Americii a rămas Ortodoxia rusă”  Anume în America s-a 
concentrat vârful piramidei masonice – familia Rotschild şi Consiliul celor  13. Anume acolo se 
elaborează pecetea lui antihrist. 

 

 

Discursul doctorului Caul Sandersen, inginer-constructor în domeniul microschemelor de 
computer, din vara anului 1993, în oraşul Spocan,  statul Washington 

 

Cu mulţi ani în urmă am început să lucrez în calitate de inginer la construcţia microschemelor: în 
cadrul unui grup important de specialişti am participat la elaborarea unui proiect în or. Foenix,  
statul Arizona. Acest proiect era legat în mod direct de alte proiecte, concepute în or. Boston, statul 
Massachusetts, precum şi în or. Hanford, statul California. To ţi erau întruni ţi de un singur scop: 
elaborarea acestui proiect. 

În procesul lucrului, am făcut un experiment asupra unei tinere femei, căreia i-au fost implantate în 
măduva spinării câteva scheme electronice cu semnale radiofonice. Până la aceasta, femeia era total 
imobilă, deoarece funcţia tuturor organelor era dereglată. După intervenţia noastră a sesizat că poate 
să-şi mişte picioarele, mâinile, muşchii i-au devenit mobili. Întregul nostru grup a început să lucreze 
la perfecţionarea acestor microscheme. Treptat, am reuşit să-i punem sub control comportamentul. S-
a ţinut cont de toate: sufocare, alergie, toleranţă sau intoleranţă privitor la aceste elemente. 

Pe parcurs, am făcut experimente asupra deţinuţilor şi, treptat am perfecţionat microschema, dându-
i o formă plată, adică am adaptat-o pentru implantare (introducere în organism). Scopul propus a 
fost atins – am creat o placă-microschemă, care să încapă într-un ac bacteriologic. Am experimentat 
această placă asupra mai multor animale în oraşele Sacramentos, Los-Angeles, statul California. 

În cadrul cercetărilor am f ăcut experimente asupra unui număr mare de  animale şi s-au cheltuit 
milioane de dolari pentru a stabili locul potrivit de pe corpul uman pentru implantarea microschemei, 
care este constituită din 250000 de componente de bază. Destul de serioasă s-a dovedit a fi problema 
alimentării şi reîncărcării acestei păci de dimensiuni minuscule. Au fost cheltuiţi 1,5 mln. dolari 
pentru determinarea locului de pe corpul uman pe care temperatura se schimbă cel mai rapid. 
Mamele ştiu că acest loc este fruntea copilului. Au fost stabilite două locuri: fruntea şi mâna  dreaptă 
a omului. 
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Pe atunci începusem să studiez Sfânta Scriptură. În Apocalipsa ap. Ioan – cap. 13, 16 – am citit 
următoarele: “ Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei 
slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte”. Şi Dumnezeu mi-a 
descoperit prin Cuvântul Său cu ce mă ocup. 

În desfăşurarea proectului se întrezărea scopul lui: însemnarea tuturor oamenilor care trăiesc pe 
pământ. La sfârşitul unei întruniri s-a apropiat de mine un funcţionar de stat, care mi-a spus să nu 
destăinui nimănui informa ţia despre faptul că plăcuţa e gata. 

Vreau să vă spun că în Florida în institu ţiile pentru copii (grădini ţe sau orfelinate) există copii cărora 
li s-au implantat aceste plăcuţe. Statul, precum şi CIA, au acordat subvenţii pentru aceasta. L-am 
întrebat pe un medic din or. Boston, statul Massachusetts: „Ce se va întâmpla dacă această plăcuţă va 
ieşi din funcţiune?” El mi-a răspuns că organismul va reacţiona imediat, vor apărea răni purulente. 

Apocalipsa ap. Ioan 16, 2: „ Şi s-a dus cel dintâi  înger şi a vărsat cupa lui pe pământ. Şi o bubă rea şi 
ucigătoare s-a ivit pe oamenii care aveau semnul fiarei şi care se închinau chipului fiarei”. Aş vrea să mai 
spun câte ceva despre tehnologii. Există 23 de sateliţi capabili să citească orice informaţie, chiar de pe 
obiecte de dimensiuni foarte mici, de exemplu de pe un timbru poştal. Satelitul poate citi toată 
informa ţia de pe licenţa dumneavoastră, şi acest lucru îl poate executa la fiecare 19 minute. Mai există 
sateliţi de tip nou, cu numele LUO care verifică totul de la altitudini joase. Ele sunt atât de sensibile 
încât determină temperatura corpului omenesc cu exactitatea de 0,40C. De ele nu te poţi ascunde 
nicăieri, nici în înălţime, nici în adâncime. 

Creştinii îl au drept adăpost pe Domnul nostru Iisus Hristos. Vreau să mai spun: adevăraţii creştini 
vor fi prigoniţi. Priviţi orice film cu desene animate, cine acolo e omul rău – creştinul. În film el permanent 
este prigonit. Ne vor prigoni şi pe noi dacă nu vom fi de acord cu ei şi nu vom merge la compromisul lor 
păcătos. Astăzi, pentru a fi creştin adevărat, Biserica e nevoită să se afle în ilegalitate. În poziţia noastră 
socială ne încredem guvernării, iar guvernarea tinde către organizaţia mondială. Cu mare rapiditate se 
apropie timpul guvernării mondiale. Acum se planifică unificarea cartelelor de credit cu cele de debit. 
Mergem cu paşi rapizi spre aceasta. În cabinetul vicepreşedintelui SUA Gor s-a spus: „Să fie cuprinşi în 
acest sistem toţi oamenii ţării”. El (Gor) a spus că fiecare om din SUA trebuie să dispună de un smart-card. 
Aceasta este o pregătire pentru plăcuţă, care la vremea sa va fi implantată sub piele. Smart-cardul cuprinde o 
informaţie enormă despre om. Se pregătesc utilaje speciale pentru folosirea acestor carduri. 

Vreau să vă spun: opuneţi-vă! Dacă vine cineva şi vă prezintă noul sistem de identificare, 
răspunsul d-voastră trebuie să fie: nu! S-au alocat 500 milioane de dolari pentru introducerea identificării 
pozitive pentru sistemul creării de velforuri, adică de identificare electronică aflată sub piele. Eu am vorbit 
cu băieţii din CIA şi ei mi-au spus că unii oameni din guvern, de exemplu Henri Kissinger, Lazenberg ş. a. 
au pus în discuţie această problemă. Rezolvarea ei s-a conturat direct: nu vom putea controla oamenii, dacă 
nu îi vom însemna pe toţi, adică nu-i vom identifica. De aceea, au fost alocate 500 milioane de dolari pentru 
oamenii velforului pentru a-i identifica. D-voastră puteţi pierde cartela, să o împrumutaţi cuiva, iar 
însemnarea, adică plăcuţa subcutanată nu o veţi mai putea pierde. Doar împreună cu capul sau cu mâna. De 
exemplu, dacă cineva vă va fura mâna pentru a cumpăra ceva de la magazin, lucrătorii magazinului îi vor 
spune: „Ceva nu e în regulă cu omul acesta”. Va fi imposibil de cumpărat şi de vândut fără ca să ai pe tine 
această însemnare. Trei ani în urmă la 17000 de copii li s-au implantat subcutanat aceste plăcuţe şi nu au 
apărut nici un fel de efecte secundare. Şapte mii de oameni din Suedia au plăcuţe subcutanate şi de 
asemenea nu au probleme. 

CIA are programe pentru creştini. Ea este creată pentru a discredita creştinii prin mişcarea ERA 
NOUĂ (New Age). Nu vă şochează faptul că acum în şcoli se predă orice: şi budismul, şi islamul şi tot ce 
doriţi? Unde însă aţi auzit ca în şcolile publice să se înveţe morala creştină? Nu veţi găsi. 

Sistemul rezervelor federale (sistem financiar) are cinci bănci, care deţin controlul tuturor finanţelor 
din lume: Rockfeller ş.a. Familia Rotschild are o atribuţie nemijlocită la acestea. Anul 1750. Bauer se ocupa 
de prelucrarea aurului şi locuia în Frankfurt (Germania). Firmamentul întreprinderii lui era scutul roşu. Fiul 
lui a devenit bancher, şi-a schimbat numele de familie din Bauer în Rotschild, ce înseamnă „scutul roşu”. 
Acest Rotschild a avut cinci feciori şi a trimis câte unul în oraşele: Londra, Neapole, Viena, Paris, Frankfurt 
ca prin mijlocirea banilor să ia controlul asupra acestor ţări. 
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Anul 1775. Rotschild împreună cu alţi doisprezece bărbaţi au organizat „sfatul celor 13”. Ei l-au ales 
pe Adam Vaishaupt şeful sfatului. Adam Vaishaupt, ce semnifică „Capul Alb” făcea parte din ordinul 
iezuiţilor (una dintre organizaţiile sataniste). Acest sfat în prezent controlează nu numai SUA, ci întregul 
sistem European. Astfel banii rezervelor federale nu aparţin oarecărui guvern. Rezervele federale aproape că 
nu se completează. Şi odată veţi auzi că aceste rezerve au dispărut. De ce? Toate aceste lucruri se fac în 
taină, pentru a atinge un singur scop: guvernarea mondială. 

În planul preşedintelui Clinton cu privire la problemele sănătăţii este elaborarea cartelei medicale 
naţionale unificate, care ar atesta identitatea persoanei. Ea este creată conform celor mai noi tehnologii, 
cifrată secret de sistemul de guvernământ. După cum se vede aceasta înseamnă, că numărul va fi pus pe 
fruntea omului, pe mână sau pe alt loc al corpului omului. Nimeni nu va putea benefecia de tratament fără 
acest număr. Noi la fel trecem la societatea fără numerar (banii lichizi vor fi scoşi din uz). La început va fi 
utilizată cartela de credit, iar mai târziu implantarea numărului. 

Uniunea Europeană a elaborat deja planul respectiv. Această uniune oficial şi-a început activitatea pe 
1 ianuarie 1993. Ea cuprinde 12 ţări ale Europei. Acesta este viitorul centru al conducerii mondiale. Noi ne 
aflăm pe muchia acelei perioade când se va pune pecetea fiarei. Şi dacă nu vom fi capabili să înţelegem şi să 
deosebim, vom deveni „complicii sistemului de stat ucigaş”. (Discursul doctorului Caul Sandersen, inginer-
constructor în domeniul microschemelor computerizate, în vara anului 1993, în oraşul Spocan, statul 
Washington) 

 
FAPTE 
 

Amelorarea sănătăţii prin microcip 
 

Mark Merger, un bărbat de treizeci şi nouă de ani, după zece ani de pauză a făcut primii paşi, ceea ce 
deveni posibil în urma operaţiei revoluţionare de implantare a microcipului efectuată de către medicii 
francezi, – relatează ziarul L’Alsace. Zece ani în urmă Merger a fost victima unui accident rutier, în urma 
cărui partea inferioară a corpului a fost total paralizată. În februarie curent, medicii i-au implantat 
pacientului microcip şi o săptămână în urmă el a fost în stare să se ţină independent pe picioare aproape 
două minute. Acum pacientul se poate deplasa, mişcând picioarele cu ajutorul unui panou de comandă 
special. Acţionarea butonului de pe panou se transformă în impulsuri electrice, care ajungând în muşchi, 
contribuie la contractarea lor. În grupul de cercetări, în afară de francezi, au intrat câte doi medici din 
Anglia, Danemarca şi Italia. (Revista „Moi kompiuter”, nr. 12 (79), 2000) 

 
În acest context, straniu de tot sună cuvintele stimatului nostru părinte arhimandrit Ioan Krestiankin: 

„În condiţiile posibilităţilor tehnologiilor moderne pot fi însemnate tainic şi deschis toate popoarele şi cu 
„numere”, şi cu „cipuri” şi cu „peceţi”. Însă ele nu pot dăuna sufletului omenesc dacă nu se va face 
lepădarea conştientă de Hristos şi închinarea conştientă duşmanului lui Dumnezeu”. 

Oare cei ce primesc peceţile şi cipurile L-au aflat pe Hristos, Mântuitorul său? Au studiat ei 
creştinismul cu viaţa sa potrivit Sfintei Scripturi? Nu s-au închinat ei pentru bunurile lumii şi plăcerilor 
trecătoare lui satana, cu care le „merge mai bine”? (Printre altele unii oameni de afaceri recunosc că pentru 
reuşita business-ului ei conştient au trecut prin ritualul închinării satanei). Oare oamenilor care au primit 
microcipurile le-a mai rămas voinţa liberă, oare ei nu sunt bioroboţi? Doar inginerii „şi-au atins scopul” 
în controlul asupra comportamentului femeii imobilizate, de la care începu experimentul. Celor care au 
primit microcipul le poate fi declanşată senzaţia de durere insuportabilă, şi chiar moartea. Şi cum 
oare microcipurile nu le vor dăuna? Este necesară o precauţie foarte mare, iar nu neglijenţă faţă de 
ceea ce se aseamănă cu cele prevestite de Duhul Sfânt în Apocalipsă! Este vorba de soarta noastră 
veşnică, unde greşeala nu mai poate fi corectată. E necesar de a-i preîntâmpina pe toţi, iar nu de a le 
adormi vigilenţa. La Congresul Uniunii Frăţiilor Ortodoxe, care s-a desfăşurat recent, părintele diacon 
Alexandru Koblov din Abhazia a făcut următoarea relatare: „...Pe mâna dreaptă şi pe frunte se introduce sub 
piele microschema. Sub pretextul vaccinării împotriva diverselor boli  care chipurile ar prezenta pericol. 
Iată un caz concret întâmplat la un colegiu de construcţie a automobilelor de pe bulevardul Volgograd, nr. 
43, o instituţie mare care are cinci ani de studii. Un student dintr-o famile ortodoxă, din anul doi, i-a povestit 
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mamei sale: nouă ni se pune ceva pe mână şi pe frunte, cu mare greu am reuşit să ocolesc această procedură. 
S-a dovedit că şi fratele lui care este elev al şcolii a vorbit cu prietenii săi şi ei i-au spus că în şcoala lor au 
venit nişte specialişti americani care abia vorbesc rusa şi le-au pus pe frunte ceva. Cei care au fost nevoiţi să 
treacă această procedură au descris cum s-a întâmplat. În colegiul de construcţii a automobilelor studenţii au 
fost eliberaţi pe două zile de la studii, îi introduceau în cabinetul medical, le instalau pe palma mâinii drepte 
o mică cutioară, o apăsau şi omul sesiza ceva de genul unei mici descărcări electrice. După ce se înlătura 
cutiuţa, în locul ei rămânea un mic punctuleţ, apoi cutiuţa era pusă pe frunte şi se proceda la fel. Pe frunte, 
de asemenea, rămânea un punctuleţ. Cei care au trecut prin această procedură au spus că a doua zi nu se mai 
observa nici o urmă. 

Şi, într-adevăr, în locul cu pricina pielea s-a refăcut. 
Acel tânăr care a refuzat să meargă la procedură a fost chemat în cabinetul de învăţământ, unde pe 

parcursul unei ore şi jumătate a durat discuţia şi tentativa de a-i face aşa-zisa vaccină. Temporar tema a fost 
închisă, apoi însă de student s-a apropiat curatorul şi i-a spus că el urmează să fie exmatriculat. 

Este cunoscut faptul că în alte două instituţii de învăţământ din acelaşi raion o „vaccinare” 
asemănătoare li s-a făcut tuturor şi anume în şcoala nr. 487 (Verhnie polea, 15/2 şi în complexul de 
învăţământ şi educaţie nr. 1877). Toate acestea s-au întâmplat două luni în urmă. Putem numai să ne 
imaginăm câte vaccinări de acest fel s-au mai efectuat în acest răstimp. Mai târziu studentul cu pricina l-a 
întrebat pe secretarul directorului: ce fel de vaccine s-au făcut? Însă, cu toate că procedura a durat două zile, 
la administraţia colegiului nu s-au găsit nici un fel de acte. El s-a adresat şi în cabinetul medical, însă s-a 
dovedit că nici acolo nu s-au făcut nici un fel de înregistrări ale acestei proceduri”. Russkaia linia (ziarul 
„Ruski vestnik”, nr. 51–52, 1998, pag. 11) 

(Referitor la aceste „vaccinări” s-a făcut o interpelare către deputaţi. Vezi Anexa). 
 
Diavolul este nespus de viclean: pe părintele Ioan Krestiankin nu a reuşit să-l biruie în lupta 

deschisă, când în închisoare prin slugile sale îi fractura degetele, însă l-a prins pentru slujire sieşi prin 
viclenie. Da, într-adevăr, diavolul prin ai săi se va strădui „să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi” 
(Mat. 24, 24). Trebuie să ne rugăm pentru stimatul nostru păstor ca să nu plece din viaţa aceasta fără 
conştientizarea greşelii sale mari şi pocăinţei publice pentru ea ca să nu-şi piardă rodul nevoinţei sale de 
mulţi ani şi să-i trezească pe oamenii amăgiţi de el. Altfel, ce răspuns va da el lui Hristos pentru sufletele 
pierdute? Însă noi nu putem să nu cădem de acord cu p. Ioan Krestiankin şi cu p. Tihon Şevkunov în 
privinţa pericolului dezbinării în Biserică. Pentru aceasta ambele păr ţi trebuie să-şi conştientizeze 
greşalele lor. Cei care nu văd în primirea codurilor de identificare, a paşapoartelor de plastic 
pregătirea peceţii lui antihrist, nu v ăd în evenimentele care se produc împlinirea proorociilor Sf. Ap. 
Ioan Teologul, nu văd realizarea deja a punerii peceţilor satanice oamenilor, ar trebui să înţeleagă tot 
pericolul celor ce se întâmplă, toată responsabilitatea pentru orbirea lor şi orbirea prin sfaturile lor a 
oamenilor creduli, toate clopotele să bată alarma cât încă nu e târziu. Partea cealaltă trebuie să se 
ferească de critica dură a arhipăstorilor şi păstorilor, să-i povăţuiască pe alţii după cuvântul Sf. Ap. Pavel 
„cu duhul blândeţii”,  să se roage pentru ei cu compasiune ca să li se deschidă ochii inimii, ca să nu piară în 
orbirea lor şi să nu piardă oamenii. Codul primit de către obşte sau preot încă nu este pecetea lui antihrist, 
după care nu mai există pocăinţă, deci, cei ce l-au primit îl pot încă refuza. Biserica întotdeauna a învăţat că, 
chiar dacă păstorul nu este vrednic să săvârşească Sfintele Taine, pentru el le va săvârşi Îngerul. Numai să 
fie canonică preoţia lui. Tainele vor fi adevărate, iar preotul va da răspuns lui Dumnezeu pentru slujirea 
nevrednică Lui. Astfel să gândim şi în acest caz să nu părăsim frecventarea bisericii. Însă trebuie să ştim că 
după profeţiile sfinţilor: vor fi mul ţi păstori care vor merge după antihrist şi cei care nu văd pericolul 
acum ar putea să nu-l vadă nici mai târziu. De aceea, să nu ne pierdem prudenţa şi vigilenţa. Ce este, 
totuşi, însemnarea cu pecetea lui antihrist? Doar notarea unor semne de cerneală cu ştampile de cauciuc? O 
sută de ani în urmă astfel de închipuiri mai erau încă scuzabile, acum însă nu mai pot fi tolerate. 

 
FAPTE 
 

CONTURURILE VIITORULUI 
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Actualmente în casa unui reprezentant al clasei medii a Americii se pot găsi 35–50 de dispozitive, 
care conţn microscheme integrale. Acestea sunt ceasuri, tostere, role cu microunde, pagere ş.a. m.d.  

Deja azi microcipurile constituie o piaţă în valoare de 15 miliarde de dolari pe an. La începutul 
secolului următor această cifră va creşte până la 27 miliarde. 

Însă ce fel de noi minuni electronice îi aşteaptă pe americani în următorii zece ani? 
Analizatori implanta ţi. Bolnavii de diabet zaharat au nevoie de un mic dispozitiv pentru verificarea 

permanentă a nivelului de glucoză din sânge. Deja acum o firmă americană din Merilend a elaborat un 
monitor de glucoză ultraminuscul care se implantează în corpul pacientului. El conţine o diodă emiţătoare 
de lumină, un indicator care fixează toate schimbările fluorescente ale moleculelor (ceea ce este legat de 
nivelul glucozei) şi dispozitivul pentru transformarea informaţiei în radio-semnal. Semnalul dat este 
recepţionat de microcomputerul în formă de ceas care este purtat pe mână. Pe el se va vizualiza nivelul 
glucozei. Deja astăzi cipul pentru implantare are dimensiunile unui nasture. Se presupune că peste cinci ani 
el va apărea pe piaţă şi va costa aproximativ 1000 de dolari. 

Dispozitivele casnice atotştiutoare. Nu este vorba de dispozitive care înfăptuiesc comanda glasului 
stăpânului. Se are în vedere că aceste utilaje vor putea decide, de exemplu, de cât timp e nevoie pentru 
coacerea checului sau pentru înăbuşirea cărnii. Robotul-aspirator, fără intervenţia dvs. va curăţa casa şi o va 
face în orele când curentul electric e la preţ minim. Când această piesă ingenioasă se va defecta, ea însăşi va 
chema meşterul şi-i va anunţa cauza defecţiunii. Pentru astfel de dispozitive sunt necesare microcipuri care 
funcţionează cu viteza de o sută de milione de operaţii pe secundă. Acestea sunt cipuri obişnuite şi deja 
acum ele se vând cu preţul de 40 de dolari bucata. 

Computerul portabil. Se are în vedere nu computerul portativ obişnuit, care deja astăzi este foarte 
răspândit. În proces de elaborare sunt dispozitive speciale purtate în permanenţă, conectate non-stop. Acest 
computer vă va anunţa despre sosirea pe adresa dvs. a poştei electronice. Şi tot el vă va oferi o întreagă 
bibliotecă informaţională. Acest dispozitiv va fi obligatoriu pentru medici, brokeri, avocaţi, funcţionari ai 
serviciului de securitate. Într-un cuvânt, pentru toţi cei care permanent au nevoie de informaţie proaspătă, 
însă nu pot fi legaţi de locul de muncă. Se presupune că acest computer va conţine în sine un player, un fax, 
un pager şi un ziar sonorizat. 

 
 
FAPTE 
 
Să aducem nişte exemple din articolul „Vânătorul de suflete” („Serbski krest”, nr. 43, iulie, 2000). 
Într-un scurt comunicat cu titlul „Arată-mi mâna şi-ţi voi spune cine eşti”, revista „Tehnika – 

molodioji” (1997, nr. 6, pag. 37), se povesteşte despre elaborarea de către compania IBM a microcipului, 
capabil să conţină totul. Datele dvs. personale (ca şi „Cartela moscovitului”) purtate pe corp, mai ales pe 
mâna dreaptă (locul preferat pentru elaboratorii microcipurilor!) sunt emanate în jur sub formă de impulsuri 
electromagnetice. Sunt descrise avantajele acestei inovaţii: cumpărarea fără bani şi fără cartelă de credit, 
auto-deschiderea uşilor special pentru dvs. ş.a.m.d. Însă, când ne imaginăm că uşile magazinelor, 
cafenelelor, întreprinderilor obşeteşti, casele, vagoanele de metrou, autobuzele şi chiar orice colţ de stradă 
dotat cu antenă pentru recepţionarea informaţiei emise de dvs. necontenit vor urmări deplasarea dvs., 
cumpărăturile, cercul de cunoştinţe – viaţa într-un astfel de oraş ar deveni foarte incomodă. Ce-i drept, 
autorul articolului se îndoieşte de faptul cât de larg se va răspândi această inovaţie şi mai lasă „fiecărei 
personalităţi dreptul la taina vieţii particulare”. Însă, după cum vedem mai jos, frunza de smochin a 
„drepturilor omului” repede va fi aruncată. 

În alt număr al aceleiaşi reviste („Tehnika – molodioji” (1999, nr. 5, pag. 38, „Primul cyberg”) se 
vorbeşte despre profesorul Kavyn Worvik, şeful catedrei de cibernetică a universităţii or. Riding (Marea 
Britanie). Acest cercetător şi-a implantat sie şi câtorva participanţi benevoli la experiment în ţesutul mânei 
drepte microschema computerizată, prin intermediul căreia era unit cu computerul central. 

Experimentul pentru prefacerea omului în organism cibernetic (cyberg) s-a sondat cu un mare 
succes, încât peste un an, potrivit comunicatului din ziarul britanic „Sunday Times” (vezi „Komersant”, 
14.05.1999) câteva companii engleze importante au comandat o partidă mare de astfel de microscheme 
pentru a le implanta colaboratorilor săi. Conducerea companiilor preconizează în aşa mod să urmărească la 
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monitoarele computerelor conduita personalului, care este nevăzut legat de microcipurile implantate. Iar 
compania descurcăreaţă „Blackbaudy incorp” deja este gata să inundeze Britania cu microschemele 
necesare. 

Nu este de mirare că Anglia, renumită prin „libertăţile” sale cetăţeneşti, prima a dat dovadă de 
iniţiativa implantării microcipurilor în masă şi aproape forţat cetăţenilor săi. Aici s-a acumulat deja o 
experienţă corespunzătoare. Conform obişnuinţei, multiple cercetări s-au făcut pe animale: conform legii 
engleze, fiecărui câine adus pe insulă i se împlantează microschemă cu datele lui din buletin. Probabil, în 
Anglia, au hotărât că a sosit timpul când şi oamenii pot fi coborâţi la nivelul animalelor. Apropo, 
microcipizarea animalelor deja demult se efectuează şi în alte ţări. În Cipru astfel sunt însemnate animalele 
cornute mici, iar în Geneva (Elveţia) deţinătorii de câini, fiind ameninţaţi cu amenzi, sunt obligaţi, până la 
31 decembrie 2000, să le introducă prietenilor lor patrupezi microscheme cu „buletin electronic” („Metro”, 
05.06.2000, pag. 6). Pe lângă acestea stăpânii sunt datori să achite operaţia de implantare. 

Poate cuiva aceste date i se par fantastice. Îi propun să consulte „Tehnika – molodioji”, nr. 12 din 
1996. 

În pagina 44 a revistei este situată o mică notă cu titlul „Să fericim omenirea cu nemurirea tuturor”. 
În ea se povesteşte despre aceea că compania „British Telekom” elaborează în cadrul proiectului „Viaţa 
artificială” (conducător Kris Winter) „tehnologia originală pentru imprimarea necontenită a impresiilor 
sensorice a individului cu transmiterea ulterioară şi depozitarea acestei informaţii unice în memoria 
computerului”. Se elaborează o nouă generaţie de microcipuri pentru implantarea nemijlocită în creier, în 
nervii optici, auditivi şi olfactivi. Colaboratorii proiectului deja le-au poreclit foarte elocvent –„vânători de 
suflete”. Senzaţiile şi suferinţele sufletului omenesc colecţionate de aceste cipuri sunt prefăcute într-o 
informaţie cifrată şi în orice moment pot fi reîncărcate în conştiinţa umană, care în acest mod tot mai mult se 
aseamănă cu un computer programat. În viitor, sufletele „înscrise” se preconizează să fie mutate în corpuri 
artificiale (apărute prin clonare?). Însă, mai degrabă, în loc de piaţa neagră donatoare de organe va apărea o 
piaţă neagră donatoare de corpuri. 

Prezenţa în corp a microschemei nu numai că permite urmărirea pe monitorul computerului a 
deplasărilor şi a contactelor, a senzaţiilor şi emoţiilor omului supus microcipizării, ci şi luarea sub control a 
întregului lui corp. Doctorul K. Sanders, unul dintre cercetătorii şi elaboratorii microcipului implantat, 
susţine că implantarea acestui dispozitiv în corpul femeii paralizate a permis dirijarea mânilor şi picioarelor 
care anterior erau nemişcate, încât ea a fost în stare să se mişte singură. („Sveatogorski listok”). Despre 
asemenea experimente se povesteşte şi în articolul lui A. Kireev „Trei căi ale neurotehnologiei” („Tehnika – 
molodioji”, 1997, nr. 11, pag. 38–39). Satana, ca o maimuţă a lui Dumnezeu şi aici încearcă să-L imite pe 
Mântuitorul, Care l-a ridicat pe slăbănog de pe pat. 

Astfel, cu ajutorul microschemei implantate, slugile stăpânitorului veacului acesta nu numai 
vor controla modul de viaţă al fiecărui om, ci nemijlocit îi vor conduce corpul, înăbuşind voinţa 
omenească. Iar pentru cei care nu se vor supune, pot fi pregătite asemenea feluri de torturi de care nici n-au 
visat temniţele chineze sau inchiziţia catolică. Prin teleghidaj pot fi trimise dureri direct în creier sau în 
măduva spinării. De asemenea, omul poate fi expus torturilor morale, impunându-i corpul să facă ceea ce 
este absolut străin şi potrivnic fiinţei umane. 

Însă luptătorilor împotriva lui Dumnezeu şi acestea li se par puţine. Ei au nevoie să deţină controlul 
nu numai asupra corpului, ci şi asupra conştiinţei celor pe care îi numesc „animale sociale”. Fără de aceasta, 
ei nu pot să-şi atingă scopurile. Şi tehnologia controlului conştiinţei este deja creată. Conform datelor 
revistei ştiinţifice londoneze „New Scientist”, în Anglia „frunta şă” a fost elaborat un aparat care 
permite conectarea şi deconectarea anumitor porţiuni ale creierului prin influen ţarea asupra 
impulsurilor electromagnetice şi a conexiunilor electrice dintre celulele creierului („Ruski vestnik”, 
2000, nr. 13–14, p. 72). Acest aparat mic de dimensiunile unui telefon mobil permite diminuarea capacităţii 
de opunere şi activizarea agresivităţii şi a altor instincte josnice ale omului. 

Într-aşa mod el poate fi utilizat pentru deprimarea intelectuală a oamenilor care nu convin noii 
orânduiri mondiale, precum şi pentru codificarea poliţiei şi armatei cu sentimente de ură împotriva 
populaţiei civile. Conectarea la reţeaua electronică mondială (în care deja la ora actuală sunt create 
canale închise pentru circulaţia informaţiei secrete) permite utilizarea lui în orice loc populat. 
Computerul principal al guvernului mondial care se află la Bruxelles şi este menit pentru păstrarea datelor 
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despre toţi oamenii planetei, va trimite aparatului programul individual de codificare a oricărui om, în orice 
punct, oricât de îndepărtat al planetei, s-ar afla acesta. 

Anume în scopul realizării cât mai eficiente a acestui procedeu inuman, guvernul mondial şi 
încearcă să ne numeroteze pe toţi şi să introducă în computer cât mai multă informaţie despre fiecare 
om de pe pământ. De aici îndârjirea maniacală în ce priveşte introducerea codului de bare, numerelor, 
actelor electronice. 

Însă ştiinţa modernă nu s-a oprit nici la realizarea dubioasă a codificării conştiinţei. Electronica, 
unindu-se cu genetica, se străduieşte să prefacă celulele corpului omenesc într-o microschemă vie. Astfel, 
simultan, se rezolvă mai multe probleme: nu trebuie implantat microcipul, nu face să se pună întrebarea 
care-i va fi sursa energetică şi de ce organismul îl respinge. Schema funcţionării unui asemenea biocip este 
publicată în revista germană „Alles” (2000, martie, nr. 3). 

Pentru oamenii (mai întâi de toate, creştini ortodocşi), care, fără a căuta la perspectiva „atrăgătoare” 
de a deveni cyborgi în slujba satanei, vor sta neclintit în faţa ispitelor şi înspăimântărilor, stăpânii noii 
orânduiri mondiale, deja în multe ţări ale lumii, au pregătit legi „antiteroriste”, conform căror orice om 
poate fi arestat doar în temeiul suspiciunii că el are „gânduri criminale”.  

Foarte grăitoare în acest sens sunt SUA, în care măsurile pentru lichidarea insatisfacţiei de noua 
ordine mondială s-au unificat în proectul „L.U.C.I.D.”. La baza acestui proiect se află noua lege 
„antiteroristă”, adoptată în SUA, şi legea „antipenală” din 1994, precum şi hotărârea judecătoriei federale a 
SUA despre faptul că, „proprietatea unei persoane nu deţine drepturi constituţionale”. Pentru lichidarea 
nemulţumiţilor s-a creat Administraţia Situaţiei Extraordinare (FEMA). Arestarea ilegală, confiscarea averii 
şi lichidarea familiilor întregi, iată ce îi aşteaptă pe nesupuşii din „bastionul democraţiei” – SUA (vezi 
„Ruski vestnik”, 2000, nr. 19–20). În cadrul pregătirii arestărilor în masă a celor nemulţumiţi în SUA a fost 
adusă o cantitate mare de tehnică specializată şi închisori mobile, vopsite în culorile albe-azurii ale ONU, se 
petrec anchetări ale militarilor armatei americane cu scopul de a elucida şi a concedia pe toţi „suspecţii”, 
adică pe acei care în momentul critic vor refuza să împuşte în propriul popor (Lev Gordon, „Culegere de 
rătăciri”, ORT). 

Măsuri asemănătoare se pregătesc şi în alte ţări. În acest sens este foarte alarmantă pregătirea noului 
Cod Administrativ al Federaţiei Ruse. Televiziunea s-a concentrat asupra criticii capitolului 12 (relaţia 
dintre GIBDD – Serviciul de Stat al Securităţii Drumurilor – şi amatorii auto), pe când cealaltă parte a 
codului este lăsată (cu bună ştiinţă) în umbră şi nu este cunoscută pentru majoritatea cetăţenilor. Însă şi ceea 
ce iese cu mare greu la lumină nu inspiră optimism. De exemplu, obligativitatea de a purta în permanenţă 
buletinul de identitate. Este de ajuns ca buletinul să fie înlocuit cu acte electronice (cum ar fi „cartela 
moscovitului”) şi sunteţi deja obligaţi să fi ţi nedespărţiţi de denunţătorul electronic personal. Inviolabilitatea 
locuinţei, averii personale şi chiar a personalităţii umane în noul Cod Administrativ trezeşte dubii. Dar 
urmează încă adoptarea legii despre starea excepţională şi a noului cod fiscal de care nimeni nici n-a auzit 
măcar... 

(De aceste probleme se ocupă un şir de savanţi ruşi, precum şi din fosta URSS, care în prezent sunt 
cetăţeni ai Israelului şi ai SUA. Ei activează în cadrul aşa-numitului  „Program 50”, scopul final al căruia 
este rezolvarea problemei nemuririi individuale a omului, precum şi crearea intelectului artificial. Programul 
se realizează în cadrul proiectului filialei moscovite a Academiei Internaţionale de Integrare a Ştiinţei şi 
Business-ului în colaborare cu cercetătorii Academiei de Ştiinţe şi Academiei de Medicină a FR – din partea 
rusă; cu cercetătorii NASA (Comisia pentru Cercetări în Domeniul Spaţiului Cosmic şi al Aeronauticii, 
SUA) şi ai UCSJ (Comitetul Unificat al Evreilor Sovietici) – din partea americană, şi cu angajaţii companiei 
turistice medicale „Aviv medical grup” – din partea israeliană. – n. red.) 

Perspective şi mai ademenitoare ne descriu cele „30 de minţi celebre ale planetei noastre”. 
 
 
FAPTE 
 

ÎN SECOLUL XXI OAMENII Î ŞI VOR CITI RECIPROC GÂNDURILE ŞI, 
TREPTAT, OMENIREA VA ÎNCETA S Ă MAI... VORBEASCĂ 
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Recent la Londra a apărut în vânzare o carte curioasă cu titlul laconic „Preziceri”. Treizeci de minţi 
excepţionale ale planetei noastre – scriitori, cercetători, oameni politici – au hotărât să împărtăşească lumii 
gândurile lor în ce priveşte viitorul. Profeţiile lor se referă la un segment de timp nu prea mare din punctul 
de vedere al istoriei universale – doar un secol – şi ţin de toate sferele activităţii umane. Igor Kozlov, 
„Faktî”, 12 noiembrie, 1999 

 
 

 
În mileniul al treilea pentru înmul ţirea oamenilor 

nu va mai fi nevoie de sex 
 

Autorii „Prezicerilor” sunt: cunoscutul scriitor de SF Artur Klark, savantul şi scriitorul italian 
Umberto Eco, economistul Dj. K. Galbreit, ciberneticianul Kevin Uorwik, geneticianul French Anderson, 
istoricul Helen Schawolter, lingvistul Noam Homski ş.a. Aşadar, ce se va întâmpla cu omenirea în secolul 
XXI? 

Sexul va rămâne în viaţa oamenilor doar ca o distarcţie. El nu va mai fi necesar pentru perpetuarea 
neamului. Pentru aceasta omenirea deja acum va începe să utilizeze bănci de spermă şi ovule. Soţii ar putea 
din timp să-şi aleagă copii care le sunt mai mult pe plac, şi nu numai după caracteristicile fizice. Evghenica 
– teoria despre sănătatea ereditară a omului şi căile ei de ameliorare – va căpăta o aplicare practică. French 
Anderson consideră că la început medicii vor recurge la schimbări genetice, pentru a trata bolile grave. Însă, 
în viitorul apropiat, oamenii vor dori să facă astfel de operaţii în scopuri de profilaxie, iar mai târziu vor dori 
să-şi perfecţioneze urmaşii. 

 
 

Oamenii îşi vor implanta sieşi şi animalelor microcipuri 
 

Artur Klark şi G. K. Galbreit prezic că deja către anul 2030 va apărea o nouă formă de viaţă, care va 
evolua pornind de la aparatele cu intelect artificial create de om. Şi evoluţia ei va decurge atât de rapid, încât 
biologia nici nu şi-a imaginat vreodată. Pentru a susţine concurenţa cu maşinile independnte deja de om, 
oamenii îşi vor introduce diverse implanturi. Nu ne rămâne decât să ghicim la ce etapă se va opri această 
goană nebună. 

Prognoza de mai sus aminteşte foarte mult de un film fantastic creat de imaginaţia scenariştilor din 
Hollivud. Dar veridică şi ştiinţific întemeiată. 

Kevin Uorwik şi soţia sa şi-au implantat deja microcipuri care le permit acasă să aprindă şi să stingă 
lumina, computerul, televizorul, centrul muzical, să deschidă şi să închidă uşile. Această pereche nu mai are 
nevoie de telecomandă. Uorwik este convins că în cel mai apropiat viitor  această tehnologie îşi va găsi o 
aplicare largă şi va căpăta fulgerător o mare popularitate. Astfel de microcipuri vor deveni un atribut 
obişnuit al vieţii de toate zilele şi vor înceta să ne mai uimească. Iar, însuşindu-le la nivel cotidian, oamenii 
vor dori să meargă mai departe. Şi atunci telefoanele, faxurile, radioul şi computerul personal vor rămâne 
doar în amintiri. Oamenii vor avea capacitatea să transmită informaţia cu ajutorul gândurilor, telepatic. Iar 
peste un timp omenirea va înceta... să mai vorbească. Pentru ce? Doar va fi suficientă comunicarea la nivel 
de subconştient. 

Însă oamenii se vor ciocni de o altă problemă. Cum să aperi de societate ceea ce întotdeauna s-a 
considerat absolut individual – gândurile, totul ce se petrece în capul omului? Deja astăzi specialiştii 
încearcă să asigure computerul de „spargeri”. Iar în secolul XXI creierul uman va începe să îndeplinească 
funcţiile computerului. Şi fiecare om al planetei va deveni o parte a reţelei multimiliardare, exprimându-ne 
în limba obişnuită pentru noi. 

În filmul lui Paul Verhoven „Să-ţi aminteşti totul” eroul, jucat de Arnold Schwarzenegger, trăieşte în 
lumea în care din creierul omului pot fi şterse toate amintirile şi îi poate fi „dăruită” o altă memorie. În 
creier, ca la sine acasă, „intră” oricine doreşte. Dacă să-i dăm crezare lui Kevin Uorwik această lume nu e 
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atât de fantastică şi nu este departe de noi. Şi mulţi dintre cei care citesc acum acest articol încă vor putea să 
„afle din plin gustul aceste plăceri”. 

Helen Schawolter presupune că viitoarele generaţii vor fi victime ale „noilor schizofrenii, noilor 
isterii, noilor boli care în primul rând vor ataca imaginaţia”. Realitatea virtuală tinde să substituie realitatea 
prezentă. Fiindcă omul va prefera să trăiască în acea realitate în care se va simţi stăpân pe situaţie. 

Însă viitorul ascunde surprize nu numai pentru oameni. Dacă animalele ar înţelege ce li se pregăteşte 
de fraţii lor dotaţi cu raţiune, posibil, ar fi preferat să rămână în secolul XX! Futurologul Ien Pirson susţine 
că oamenii vor începe să implanteze microcipuri câinilor, pisicilor, păsărilor... Deja anul acesta un grup de 
savanţi californieni a petrecut un experiment unic. La nervul optic al pisicii a fost conectat un aparat special 
care a permis „descifrarea informaţiei” şi transformarea ei în imagini vizuale. Cu alte cuvinte, oamenii au 
privit lumea înconjurăotare prin ochii animalului. Începutul este deja pus. Peste 20–30 de ani omul va face 
din fraţii noştri mai mici nişte creaturi cibernetice în stare să rezolve diverse probleme. De exemplu, să 
depisteze locul exact în care s-a spart ţeava de canalizare; să înregistreze cu ce se ocupă în lipsa stăpânului 
ceilalţi membri ai familiei; să obţină, pe cale aeriană, întreaga informaţie secretă despre duşman. De la orice 
distanţă. 

Aceste perspective vorbesc despre faptul că omenirea îşi pierde sensul existenţei sale, din care cauză 
sfârşitul lumii este inevitabil. Sensul existenţei omenirii este naşterea, în sânul ei, a oamenilor sfinţi pentru 
Împărăţia Cerurilor. 

 
 

În cele ce urmează vom da o informaţie mai amplă 
despre proiectul „L.U.C.I.D.” („Ruski vestnik”, nr. 19–20, 2000). 

 
 

PROIECTUL „L.U.C.I.D.” 
 

Sistemul deţinerii controlului universal asupra oamenilor „Fiara 666” în SUA are titlul oficial 
„L.U.C.I.D.”. Acum el se implementează în toată lumea de către agenţiile americane şi internaţionale de 
spionaj şi agenţiile poliţiste. În cadrul acestui sistem fiecărui om de pe Pământ îi va fi introdusă cartela 
electronică „intelectuală”, care va servi drept buletin de identitate. Ea se va numi „cartela universală 
biometrică” (Universal Biometric Card). Sistemul va fi pus în funcţie către începutul „noii orânduieli de o 
mie de ani”. 

Această cartelă va permite poliţiştilor noii guvernări mondiale să urmărească fiecare om din lume. În 
SUA aceasta va fi realizat de către FBI, inspectoratul fiscal, CIA (Agenţia Americană de Investigaţii), 
Departamentul Justiţiei şi încă de vreo zece agenţii specializate, care s-au înmulţit vertiginos în ultimul 
timp. La sistemul „Fiara 666” la fel vor fi conectate serviciile speciale ale altor ţări: SFB (Serviciul Federal 
de Securitate al Rusiei), Inteligens service, Mossad ş.a. 

Cartela va conţine genotipul individual al ADN-ului omului şi „antigenul leucocid”. Programarea 
asigurată şi indicatorii speciali instalaţi pe ea, vor permite utilizarea mai multor moduri de identificare şi, de 
exemplu, fotografiile din faţă şi în profil, amprentele digitale, irisul ochiului. 

Cartelele vor fi eliberate în centre specializate din întreaga lume. Acolo camera lazer cu fibre optice 
computerizată în formă de creion va efectua momenan fotografii şi imediat va elibera cartela. Nou-
născuţilor cartelele le vor fi eliberate chiar la maternitate. 

În preajma eliberării cartelelor de control asupra oamenilor au fost create centre electronice 
internaţionale de telecomunicaţii şi stocare a datelor spionate. Aici sunt instalate cele mai moderne super-
computere. Toată informaţia spionată despre oameni plus datele cartelei biometrice sunt  înregistrate în 
reţeaua-gigant cu denumirea Centrul Universal de Identificare al Resurselor, care este inima sistemului 
„L.U.C.I.D.” Ocolirea înregistrării în acest computer, după opinia creatorului său, este imposibilă. 

Poliţia americană şi internaţională momentan va folosi informaţia dată de fişierele Centrului 
Universal de Computere din Fort Mid (statul Merilend) pentru urmărirea, cercetarea, spionajul, arestarea şi 
arestarea „nesupuşilor”. În categoria acestora intră „orice persoană sau toate persoanele care protestează sau 
se împotrivesc planurilor noii guvernări mondiale”. Aşa-numita lege „antiteroristă”, recent introdusă în 
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SUA, plus „legea anticriminală” din anul 1994 vor servi drept bază juridică pentru arestarea imediată şi 
întemniţarea persoanelor „suspectate” de „terorism”. Se consideră că aceste persoane prezintă un anumit 
„pericol pentru securitatea internă”. Trebuie de menţionat că arestările se vor face independent de faptul 
dacă persoana în cauză a comis sau nu vreo crimă. Pentru justificarea arestării nesupuşilor vor fi suficiente 
doar „gândurile criminale”. Arestările în argoul noii ordini mondiale vor trece sub denumirea de „reţinere 
preventivă”. 

Totodată, se vor confisca casele, automobilele, conturile bancare şi altă avere a reţinuţilor. Toate 
acestea se vor executa în baza legii, care iniţial a fost adoptată pentru lupta cu traficanţii de droguri, acum 
însă ea este folosită pe larg de către poliţie pentru intimidarea şi ruinarea cetăţenilor care se opun acţiunilor 
criminale ale guvernului federal. Ele sunt aplicate deja în 50 de state cu scopul jefuirii averii oamenilor care 
n-au comis nici o crimă. Aceasta nu necesită nici hotărârea judecătoriei, nici mandat special. Nu demult 
judecătoriile federale au decis că „averea unei persoane nu are drepturi constituţionale”, ceea ce constitue o 
încălcare crasă a drepturilor constituţionale din întreaga istorie de 200 de ani a Americii. 

Averea celor arestaţi se va confisca şi va fi vândută la licitaţie, iar deţinuţii vor fi aduşi în 
autocamioane, autobuze, avioane la centrul de tranzit regional Federal de penitenciare, dirijat de 
Administraţia stării excepţionale – FEMA. Aici se va efectua „clasificarea” şi „lichidarea” lor. Vor fi 
lichidate familii întregi. Vecinilor li se va anunţa că soţilor şi copiilor li se acordă „ajutor de stat”. 

Desigur, lichidarea, dacă vor găsi de cuviinţă, va fi realizată în centrele regionale de prelucrare şi 
reţinere, care nu vor fi altceva decît nişte lagăre de concentrare. În aceste Centre vor fi folosite metodele de 
interogatoriu, torturi şi lichidare, elaborate de CIA (Agenţia Americană de Investigaţii) în cadrul 
programului „Operaţia Fenix”. Acest program strict secret a fost utilizat în perioada războiului vietnamez, 
atunci fiind arestaţi, întemniţaţi, supuşi torturilor şi omorâţi 50000 de cetăţeni nevinovaţi. CIA şi secţia 
specială a armatei SUA consideră că programul a avut succes şi poate fi folosit în calitate de model şi 
prototip pentru viitoarele „programe de calmare a maselor umane”. 

În prezent, conform proiectului „L.U.C.I.D.” informaţia iniţială a fost pusă la dispoziţia autorităţilor 
federale. Conducătorii acestor departamente federale sunt instructaţi cum să răspundă la întrebările societăţii 
alertate şi a organelor de presă, ca adevărul înfricoşător să fie camuflat până în ultima clipă. De exemplu, 
experţii guvernamentali de propagandă vor convinge poporul cum că „toate drepturile constituţionale sunt 
respectate”. Casa Albă va declara că noul sistem are menirea de „a-i apăra pe americani” de teroriştii 
internaţionali şi locali, că proiectul „L.U.C.I.D.” apără interesele cetăţenilor, iar cei care nu recunosc acest 
lucru sunt sau nebuni ţicniţi pe „teoria complotului mondial”, sau „elemente periculoase de subminare a 
statului”. Prohor PAFNUTIEV. Din materialele  ziarului american „Flashpoint”, nr. 96–97. 

 
 

SE IMPLANTEAZ Ă BIOCIPURI 
 
În SUA sub pretextul „luptei cu cancerul” s-au început experimentele de implantare în organismul 

uman a „biocipurilor”. Alles (Austria), March 3, 2000 
 

Bavaria a devenit pionier şi exemplu pentru întreaga Germanie, MAI (Ministerul Afacerilor Interne) 
a acestei zone a RFG primul în Europa introduce cip-cartele. Deocamdată pentru persoanele care cer azil 
politic. În cartelă se conţin amprentele digitale electronice şi toate datele personale şi financiare. După 
aprobarea cip-cartelelor pentru africani şi asiaţi, ea va fi introdusă şi în alte zone ale RFG. Suddeutshe 
Zeitung (Munhen), 2.3.2000. 

 
S-A ÎNCEPUT „EXPERIMENTUL ISLANDEZ” 

 
După cum a relatat ziarul vienez „Der Standard” (nr. din 8.2.2000), compania americană particulară 

„De Code” în spatele cărei se află SUA, a început înregistrarea computerizată a informaţiei genetice a 
tuturor locuitorilor Islandei (iar în prezent şi a Marii Britanii.– nota alcăt.) Pentru această acţiune guvernul a 
eliberat licenţa corespunzătoare. În trecut medicii se opuneau cerinţelor acestei companii de a i se transmite 
exemplare de materiale genetice ale pacienţilor şi toate datele lor medicale. De acum înainte cei ce se opun 
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înregistrării vor fi lipsi ţi de dreptul de a practica medicina. Islanda a fost aleasă pentru acest experiment nu 
întâmplător, fiindcă: 1) are o populaţie nu prea mare, oamenii se cunosc unii cu alţii, astfel încât să te 
eschivezi de la înregistrarea genetică este aproape imposibil; 2) fluxul de sosire a emigranţilor este 
insesizabil, ceea ce înlesneşte controlul; 3) este insulă, ceea ce îngreuiază fuga din ţară a celor nesupuşi; 4) 
se află în vecinătatea SUA, ceea ce simplifică „coordonarea”; 5) se găseşte la „periferia” mass-media 
mondiale, ceea ce permite înăbuşirea protestelor. După realizarea cu succes a „experimentului islandez” şi 
analizării datelor stocate, înregistrarea informaţiei genetice se va face în alte ţări ale lumii în cadrul creării 
unei noi ordine mondiale. Andrei DUBROV, Austria. 

 
Iată metodele „pline de dragoste” ale „binefăcătorilor” noştri care ne construiesc viitorul. Şi cât e de 

trist că unii păstori sunt de partea lor. 
ÎMPREJURĂRILE care însoţesc introducerea în viaţa noastră a codurilor de identificare şi a actelor 

electronice, inevitabil conduc la concluzia că una dintre principalele probleme, care stă în faţa iniţiatorilor 
procesului dat este construirea unui control asupra cetăţenilor societăţii totalitare fără precedent. Orice om 
cu conştiin ţa trează nu poate avea îndoieli în privinţa rolului guvernului mondial (numai pentru el 
este avantajoasă deţinerea controlului omenirii la scara întregii planete) în construirea dictaturii 
antihriste a „noii orânduiri mondiale”. Însă rămâne de văzut: care este scopul final al acestui proect? 

Răspunsul îl aflăm în cartea cugetătorului religios rus Lev Tihomirov „Bazele filosofico-religioase 
ale istoriei”, scrisă acum un secol. Reflectând în capitolul de încheiere asupra vremurilor de pe urmă, 
autorul indică faptul că venirea la putere a lui antihrist va curma epoca tulburărilor sociale şi va instaura pe 
pământ o ordine de stat rigidă, având caracteristicile pronunţate ale totalitarismului. Însă statul totalitar va 
fi pentru antihrist „doar un mijloc de disciplinare  a unificării tuturor for ţelor şi voinţelor omeneşti 
pentru atingerea scopului mistico-magic. Acest scop urmăreşte răsturnarea întregului univers 
existenţial, detronarea puterii lui Dumnezeu...” (pag. 583). 

Deci, acceptând benevol acest sistem, noi participăm la construirea „noii orânduiri mondiale”, 
adică la răsturnarea întregii existenţe universale, la răsturnarea puterii lui Dumnezeu şi întărirea 
puterii protivnicului S ău. Noi continuăm activitatea revoluţionarilor, primul dintre care a fost satana. 

Este cunoscut faptul că intrarea ţărilor în „zona Schoenghen” presupune o oarecare pregătire 
preleminară camuflată în cadrul convenţiei, necesară pentru schimbarea structurii controlului de stat şi 
introducerea prelucrării operative unificate şi păstrarea informaţiei. În această perioadă se achiziţionează 
(fiind livrat de ţările „zonei”) şi se instalează utilajul necesar, se perfecţionează sistemele locale, se 
pregătesc cadrele, se transformă legile de stat şi codurile fiscale, se introduc codurile de identificare pentru 
cetăţenii ţării şi se modelează opinia publică, astfel încât să accepte proclamarea priorităţilor şi necesităţii 
intrării ţării în „zona intereselor reciproce”. 

Deoarece înseşi proiectele de tip „zona Schoenghen” presupun un control suprastatal şi 
corecţia conducerii ţărilor-membre din afar ă, etapele iniţiale de pregătire a realizării lor se 
camuflează foarte minuţios sub formă de nevinovate proiecte sociale interne. Însă adevăratul scop al 
tuturor acţiunilor operative rămâne pregătirea pentru controlul global al persoanelor fizice şi juridice ale 
ţării-candidat, care este ţinută în chingi de obligaţiunile externe pentru înlesnirea finanţării deschise a 
etapelor preliminare. 

Rusia, Ucraina, Belarusi sunt atrăgătoare pentru ţările convenţiei Schoenghen prin resursele lor 
naturale, pământurile fertile, populaţia însă, în totalitatea sa, principial nu le interesează şi nu este solicitată 
în vreun fel. De aici decurg planurile de reducere bruscă a populaţiei. Introducerea sistemului de control 
electronic total cu ajutorul buletinelor electronice în baza codului de identificare poate simplifica rezolvarea 
acestei „probleme” şi poate slăbi substanţial securitatea poporului-purtător-de-Dumnezeu. 

Toare ţările istorice ale Sfintei Rusii demult au devenit obiective de pregătire preleminară pentru 
intrarea lor cât mai grabnică în zonele controlului riguros total şi în sfera „transformărilor” puse la cale de 
occidentali. 

Conform relatării şefului Direcţiei de organizare a evidenţei contribuabililor al Inspectoratului Fiscal 
al Federaţiei Ruse, consilierului de stat al serviciului fiscal de gradul II V. N. Kazakova, însuşi termenul 
„codul de identificare al contribuabilului a apărut în legile codului fiscal rus încă în anul 1994 ca urmare a 
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recomandărilor specialiştilor Fondului Monetar Internaţional (FMI)” (http//www, Sq 97, ru// rnk/inn/ inn 
2.htm). 

Probabil, aceste recomandări ale FMI se îmbinau riguros cu condiţiile şi volumul creditării Rusiei şi 
nu este exclus că angajamentele luate atunci dictează astăzi introducerea pe scară largă a codului de 
identificare şi buletinizarea electronică a Rusiei. 

Astăzi în Rusia se introduce codul de identificare a contribuabilului (CIC) în formă de cod cifrat – 
din zece cifre pentru persoanele juridice şi din douăsprezece – pentru persoanele fizice. Dar fiţi atenţi la 
afirmaţia consilierului serviciului fiscal de gradul I V.I. Vorobiov: „Codul de identificare atribuit 
contribuabilului nu poate fi schimbat, cu excepţia cazurilor schimbării structurii Inspectoratului 
Fiscal al Federaţiei Ruse, unice pentru toţi contribuabilii – persoane fizice de pe teritoriul Federaţiei 
Ruse”. 

Astfel transformările începute de către departamentul fiscal nu exclud schimbări structurale 
ale CIC şi după deplina includere în sistemul CIC a tuturor cetăţenilor Rusiei poate urma intrarea în „zona 
Schoenghen” cu adăugirea la CIC din douăsprezece cifre a codului Rusiei din trei cifre (046) şi a 
simbolului cu funcţie de parolă din trei cifre (666) a supercomputerului european „Fiara” (codul se va 
constitui din optsprezece cifre: 6+6+6). 

Să ne punem întrebarea: ce importanţă va mai avea atunci discuţia despre absenţa în numărul 
din 12 cifre a actualului CIC a trei de şase? 

Intrarea în „zona Schoenghen” poate fi realizată sub pretextul verificării operaţiilor valutare ale 
ruşilor în afara ţării, în scopul completării maxime a bugetului de stat. 

Conform datelor consilierului serviciului fiscal de gradul II V. N. Kazakova, „practic în toate ţările-
membre ale CSI lucrările de atribuire ale CIC persoanelor fizice au fost realizate. Astfel doar noi mai 
rămânem puţin în urma fostelor noastre republici-surori...” (http//www, Sq 97, ru// rnk/inn/ inn 2.htm) „La 
sărbătorirea Sf. Ap. şi Evanghelist Ioan ”. Diaconul Vladimir Borzunov, 21.05.2000. 

 
Pentru realizarea planurilor lor, sioniştii recrutează o mulţime de agenţi: masoni, iehovişti, diverşi 

reprezentanţi ai „Noii Ere”. Aceştia sunt instructaţi „să nu permită popoarelor să afle informaţia 
veridică, pentru a înainta cu repeziciune în căderea lor duhovnicească şi a atinge starea animalică... 
până la momentul când nu va fi atinsă îndobitocirea şi degradarea absolută, mai ales a tineretului”. 
Pentru aceste scopuri, în afară de droguri, sunt folosite teatrul, cinematograful, presa de bulevard, 
televiziunea şi video, care servesc ca mijloace de desfrânare, îndobitocire, sălbăticie şi propagandă a vieţii 
fără tradiţii şi stavile. Poporul care nu se opune acestor înşelări diavoleşti, foarte repede devine o 
jucărie în mâinile forţelor întunericului.   

Scopul final al acestor realizări constă în crearea unei societăţi impersonale formate din 
oameni numerotaţi – roboţi, pe care îi va supraveghea şi direcţiona ochiul neadormit al 
guvernatorului mondial, care este – mesia, învăţătorul, „avatara” Noului Veac, adică antihrist. 

Dirijarea maselor cu scopul creării „societăţii” impersonale se efectuiază, în primul rând, prin 
mijloacele mass-media, publicitate şi muzică. Imaginile video şi audio, conştiente şi subconştiente, 
bombardează... omul, familiarizându-l cu violenţa, desfrâul şi ritualurile magice – aceşti trei predecesori ai 
Noii Ere. 

Însă pentru ca supunerea psihicului şi manipularea lui să fie completă, ea necesită să fie însoţită de 
un control financiar şi de urmărirea modului de gândire a omului. Aceasta se realizează prin introducerea 
cartelelor de credit pentru ca noi să ne obişnuim cu stilul de viaţă programat conform legilor epocii 
electronice şi, drept consecinţă, cu uşurinţă să primim cartela electronică (buletinul), iar mai târziu, fără să 
observăm viclenia ascunsă, să trecem la însemnarea (aplicarea peceţii) pe mâna dreaptă sau pe frunte, ca la 
cel mai performant sistem, fiindcă „buletinul poate fi pierdut sau furat”. 

Astfel, pericolul tuturor acestor sisteme de transfer al banilor prin virament, constă în faptul că omul 
atât de mult se obişnuieşte cu ele, încât este gata să meargă împotriva propriilor convingeri, propriei 
conştiinţe, decăt să renunţe la acest lucru obişnuit şi util. Conform opiniilor grecilor ortodocşi, această 
„puţinătate a vigilenţei şi spiritul de frică care conduc spre conformismul comod” deja acum pun stăpânire 
peste mulţi creştini. Însă acesta este doar începutul. Atunci când vor fi primite buletinele electronice, 
somnolenţa duhovnicesacă într-atât de mult va domina oamenii, încât ei nu vor mai observa viclenia 
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ascunsă a diavolului şi, ca urmare, vor primi pecetea pe mână şi pe frunte, chiar ştiind teoretic că 
Evanghelia interzice acest lucru. Buletinele electronice sunt o etapă decisivă pe calea vânării omenirii. 

Anume din această cauză ele nu trebuie să fie primite – nu doar pentru că sunt însemnate cu numărul 
lui antihrist, ci pentru că, primindu-le, omul nu va mai avea tăria să se opună acelui duh de putrefacţie care 
se impune de către slugile lui satana. Monahul Gherasim Beche remarcă în acest sens: „666 ca număr care 
se află în relaţie cu impulsurile electronice ale codului cifrat... nu deţine în sine putere magică, însă trebuie 
să ne ferim de el ca de un simbol al luptei împotriva lui Dumnezeu, să ne ferim de metodele, practicile şi 
scopurile care se ascund în spatele înregistrării electronice. Dacă Dumnezeu predica dragostea, antihristul – 
calculul rece. Dumnezeu a dat libertate şi independenţă ca cele mai supreme binefaceri, antihristul se va 
strădui să le anuleze pe orice căi. Hristos, prin viaţa Sa pământească, S-a străduit să ne înveţe că nu trebuie 
să ne ocupăm doar de bunurile materiale şi că nu vom vieţui numai datorită lor, antihrist se va strădui să ne 
scufunde în dependenţa de lucruri, bani, consum, pentru ca să ne fie dificil să ne despărţim de acestea chiar 
şi atunci când ne va obliga conştiinţa”. 

„Oare este posibil aşa ceva?”– vor întreba unii oameni. Nu, eu niciodată nu voi fi de acord să 
primesc pecetea lui antihrist, chiar dacă voi deţine buletin electronic!” Acestor oameni încrezuţi în sine, care 
n-au înţeles neputinţele firii omeneşti şi vicleniile diavolului le răspunde arhimandritul Eusebie Vittis. 

„C ăpeteniile forţelor întunericului, – scrie el,– încep de la lucruri mărunte, zilnice, ca apoi să 
termine cu cele de importanţă vitală, legate de personalitatea şi demnitatea omului, de libertatea 
conştiin ţei şi a gândirii ş.a.m.d. 

Din păcate aceste fenomene au marcat grav epoca noastră. Cândva moravurile oamenilor erau mult 
mai austere... Dar iată că a apărut cinematograful. La început era foarte timid. Făcându-se câte puţin tot mai 
îndrăzneţ. La început se propuneau lucruri pe care le putea viziona oricine. Apoi filmele au fost împărţite în 
decente şi indecente, decente pentru cei minori, indecente – pentru maturi. Mai târziu aceste deosebiri au 
fost lichidate în numele libertăţii creaţiei. Şi astăzi când teleecranul a apărut în fiecare casă şi orice control a 
dispărut (cine să mai controleze?) şi globul pământesc a devenit o societate unificată, sunt prezentate cele 
mai indecente filme pornografice şi aproape că nimeni nu se mai indignează... La fel se petrece şi cu 
numărul 666 care se înrădăcinează şi invadează complet viaţa noastră. Într-o bună zi veţi vedea că toată 
societatea va fi atrasă în sistemul „666” fără de vreun protest sau opunere”. 

Astfel ne-am apropiat nemijlocit de problema numărului 666. În încheiere vom sublinia, că nu 
întâmplător introducerea simbolului antihristic e comparat cu răspândirea filmelor pornografice. Precum 
ultimul este legat de desfrâul simţurilor, primul – de desfrâul minţii şi mai întâi de toate a voinţei. După cum 
scrie arhimandritul Eusebie: „numărul 666 câte puţin intră în viaţa noastră, cu el se obişnuiesc şi, respectiv 
se diminuiază posibilitatea protestului din partea oamenilor”, protestului făţă de număr ca simbol al 
orânduirii existente de viaţă laică, care îndepărtează de Dumnezeu şi atrage către cele materiale, către 
diavol. Ca urmare, mintea îşi pierde capacitatea de a „raţiona sănătos, şi puterile sufleteşti rămân inactive şi 
neputincioase duhovniceşte... conştiinţa nu este în stare să decidă ce trebuie primit, şi ce trebuie respins, mai 
ales în orele şi minutele decisive, atunci când... este necesară opunerea cu viteza fulgerului sau acceptarea 
deciziei ce se referă la întrebările de prim rang”. Adică, drept rezultat al influenţei spiritului lumesc 
desfrânat (care şi este duhul lui anrihrist), sufletul omului încetează la urma urmei să i se mai opună. 
Şi pe această cale a dormitării duhovniceşti apari ţia buletinilor electronice – este una dintre cele mai 
importante etape. 

 
 

ATITUDINEA CRE ŞTINILOR  
FAŢĂ DE DOSARUL ŞI NUMĂRUL 666 

 
Arhimandritul Gheorghe, egumenul Mănăstirii Cuviosului Grigore 

(Sf. Munte Athos) (După înregistrarea de pe bandă magnetică) 
 

„...Ce ne spune Apocalipsa? Pe scurt, următoarele. Pe parcursul veacurilor Biserica va înfrunta multe 
ispite. Va veni şi antihrist, care nu va fi doar o ideologie, ci o persoană concretă, cu scopul de a se aşeza în 
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biserica lui Dumnezeu, pentru ca toţi să i se închine lui ca lui Dumnezeu. El va săvârşi minuni şi semne, le 
va vorbi oamenilor lucruri bune, astfel încât oamenii foarte anevoie îşi vor da seama cine este el, crezând că 
este un binefăcător al oamenilor, că este Hristos. Însă în realitate el nu va fi Hristos Mântuitorul, ci hristos 
mincinos, mesia mincinos, mântuitor mincinos care îi va înşela pe mulţi. Însă cei credincioşi vor sta 
neclintit. Cei ce Îl au în sine pe Hristos nu se vor înşela, vor rămâne neclintiţi şi vor aştepta a Doua Venire a 
lui Hristos. Hristos va veni, îl va birui pe antihrist şi va împărăţi de acum veşnic cu toţi sfinţii. Deci, vestirea 
Apocalipsei nu este deprimantă şi fără de speranţă. Este o veste îmbucurătoare: ultima biruinţă îi va aparţine 
lui Hristos. Ultimul cuvânt nu va aparţine vrăjmaşilor lui Hristos, ci Mântuitorului-Hristos, 
Biruitorului mor ţii şi al diavolului. 

Aţi văzut ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică? Şaptezeci de ani de prigoană straşnică asupra 
creştinilor. Stalin şi alţii au ucis milioane de creştini, au exilat în Siberia episcopi, călugări, preoţi, mireni – 
milioane de oameni. 

Şaptezeci de ani de tiranie... În şcoli în locul studierii Legii lui Dumnezeu, se învăţa ateismul. Au 
închis majoritatea bisericilor, au torturat mulţime de creştini. Şi ce găsim acum, peste şaptezeci de ani? În 
Rusia credinţa este plină de viaţă. 

Acesta este primul lucru pe care am vrut să vi-l spun. Al doilea se referă la următoarele. 
Deoarece şi Biserica şi noi toţi vom avea ispite despre care sunt proorocii şi pe care le vedem 

împlinindu-se, noi trebuie să ne întărim duhovniceşte, pentru a da ripostă acestor ispite. Cum să ne 
pregătim? 

Să fim uniţi cu Hristos. Ne vom strădui din acest moment să ducem o luptă duhovnicească mai 
intensă şi necontenit să fim uniţi cu Hristos prin mărturisire, Dumnezeiasca Împărtăşanie, rugăciune. Ca 
întru nimic să nu fim prădaţi de diavol şi să nu avem o oarecare slăbiciune sau patimă care ne desparte de 
Hristos. Acela care va fi unit cu Hristos va înţelege semnele vremurilor. Va deosebi ce este a lui 
Hristos şi ce – a diavolului şi va avea curajul şi puterea de a săvârşi o oarecare jertfă pentru 
dragostea lui Hristos. 

Aşadar, acum, mai mult decât în orice altă epocă, fiindcă se apropie aceste ispite, trebuie să ne 
îngrijim ca să fim uniţi cu Hristos. 

Şi al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun. Ce să facem cu toate cele auzite de noi? În primul rând, 
cu buletinul de identitate, pe care se pregătesc să-l introducă şi care, probabil va avea 666– numărul despre 
care Sfântul Evanghelist Ioan spune în cap. 13 al Apocalipsei că acesta va fi un număr-simbol, va fi semnul 
lui antihrist. 

Drapelul şi numărul lui antihrist va fi 666. De ce 666 şi nu 777? Fiindcă acest număr îl aveau evreii. 
Acest număr îl avea împăratul Solomon, obligându-i pe supuşii săi din ţările cucerite să-i plătească lui 
impozit – 666 de talanţi de aur (III Regi 10, 14). Aşadar, numărul 666 era simbol, mărturie a supuşeniei 
fiscale. Şi acum diavolul a ales 666 ca acesta să fie într-un fel oarecare impozitul luat de la creştini în 
favoarea sa. 

Numărul 666 ca atare nu are în sine nimic rău. Însă când unii antihri şti îl folosesc special pentru 
a-i întina pe creştini noi nu-l putem accepta. Pe noi nu ne nelinişteşte când acest număr este folosit 
fără viclenie. Iar în cazul când este folosit cu un scop special, aceasta ne nelinişteşte foarte tare. 

I-am însărcinat pe unii părinţi ai mănăstirii noastre, care mai înainte s-au specializat în domeniul 
informatizării, cu ascultarea de a cerceta din punct de vedere ştiinţific tema codului de bare (BAR CODE), 
care este peste tot, chiar şi pe produse, pentru a ne convinge dacă în sistemul de coduri este numărul 666. 
Părinţii au studiat problema în decursul unei luni, au consultat multă literatură străină şi s-au convins că 
într-adevăr în două standarde din sistemul de coduri este numărul 666. Acestea sunt cele trei linii duble 
verticale – una la început, una la centru şi una la sfârşitul codului de bare. Fiecare dintre cele trei linii duble 
corespunde cifrei 6. Părin ţii mi-au spus că se putea şi fără linia dublă din centru. Computerul ar fi 
putut citi num ărul şi fără linia din centru, adică existând doar numai prima şi ultima. Şi, după cum se 
vede ea a fost pusă intenţionat, altfel pentru ce au mai pus-o, dacă nu este necesară? Numai şi numai 
pentru ca să fie numărul 666. Reiese că există un scop viclean – de a spurca creştinii, de a ne impune 
pe noi – dorim noi sau nu – să primim 666. 

Acest buletin este periculos nu numai prin faptul că pe el se va afla 666, ci şi pentru că cu ajutorul lui 
va fi alcătuit aşa-numitul dosar electronic. Acest dosar electronic este inovaţia lui antihrist, deoarece 
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datorit ă lui vor fi lua ţi sub „supraveghere” milioane de oameni cu toate datele din viaţa lor . Ele vor fi 
înregistrate într-un computer uriaş care se va afla la Strasbourg. De acolo creştinilor li se va putea 
impune orice. 

Vor controla viaţa noastră. Ne vor urmări necontenit, în fiece secundă. Buletinul pe care se 
preconizează să-l introducă va avea o microschemă capabilă să deţină 100 000 de cuvinte şi va conţine orice 
informaţie despre noi, care îi interesează pe ei. Această informaţie noi nu o vom putea citi. Buletinul ne va 
domina, el va vorbi întregii lumi despre noi, iar noi nu vom avea acces la această informaţie. Şi nu numai 
atât. Unele persoane, dotate cu cunoştinţe şi computere, fără ştirea noastră vor schimonosi informaţia despre 
noi. 

Toate acestea sunt destul de periculoase, fiindcă va putea fi controlată viaţa noastră şi mai ales viaţa 
adevăraţilor creştini: a călugărilor, preoţilor, oamenilor care se nevoiesc pentru Hristos, pentru credinţă. Noi 
nu vom avea posibilitatea să ne apărăm. Iată de ce în această perspectivă noi nu putem primi buletinile 
electronice cu numărul de identificare, care îi va fi atribuit omului de la naştere şi care va fi introdus în 
computerul central al ţării în care trăieşte, precum şi în computerul principal de la Strasbourg. 

Dumneavoastră înţelegeţi că noi intrăm într-o epocă nouă, nemaivăzută în istoria omenirii: epoca 
dictaturii, totalitarismului absolut. Anumiţi oameni vor controla deja întreaga lume, întreaga noastră viaţă. 
Convenţia Schoenghen este primul pas către acest viitor. Câte puţin vor lua sub control toată Europa. Scopul 
celor ce se ocupă de aceasta este crearea guvernului mondial şi a religiei universale. 

Aceasta nu este o presupunere, căci deja a început să se realizeze. La fel şi economia mondială, care 
va putea fi dirijată de câţiva oameni. În momentul de faţă s-a demonstrat că aproximativ două sute de 
oameni, miliardarii, deţin 70% din bogăţiile pământului. În spatele dosarelor electronice, statelor, 
guvernelor, Sfatului Europei se află aceşti două sute de oameni care guvernează lumea. Ei îşi bat joc de 
oameni: „Intraţi în Uniunea Europeană. Va fi splendid! Vă vom acorda ajutoare, vă vom da una, vă vom da 
alta, vă vom da cealaltă...” 

Dacă veţi citi Sf. Scriptură veţi înţelege că până la urmă vor pătimi cei care vor primi semnul lui 
antihrist. Îi va chinui diavolul. Fiindcă diavolul face aşa: îl învaţă pe om să se închine sieşi, iar după aceea îl 
chinuie, pentru că diavolul nu este iubitor de oameni”. 

 
 

Există oare posibilitatea de a nu primi numărul? 
 

Conştiinţa noastră creştină nu ne permite să primim numărul de identificare, iar apoi buletinul din 
plastic. Mergând în întâmpinarea doleanţelor creştinilor ortodocşi, Rada Suprema a Ucrainei a adoptat legea 
„Cu privire la transformările din Legea Ucrainei „Despre registrul persoanelor fizice plătitoare de impozite 
şi de alte plăţi obligatorii” din 16.07.99, nr. 1003–XIV”, conform căreia se introduce forma alternativă de 
evidenţă a plătitorilor de impozite şi de alte plăţi obligatorii în care se păstrează formele de evidenţă stabilite 
anterior (în baza datelor din paşaport) şi care presupun înştiinţarea oficială a organelor de stat 
corespunzătoare. 

Departamentul fiscal de stat al Ucrainei lucrează asupra documentelor normative necesare pentru 
introducerea formei alternative de evidenţă a cetăţenilor, care, conform convingerilor lor religioase sau din 
alte considerente refuză primirea numărului de identifcare. Până la intrarea în vigoare a acestor documente 
normative, Departamentul fiscal de stat al Ucrainei, în limitele competenţei sale, ia în consideraţie 
doleanţele credincioşilor. S-au expediat scrisori care permit întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor ca 
în dările de seamă simestriale în loc de numărul de identificare să fie indicate datele buletinului (fără cod de 
identificare, n. trad.). Au fost stopate aplicările sancţiunilor administrative legate de refuzul utilizării 
codului de identificare în actele de plată a pensiilor, a veniturilor de la locul principal de muncă, 
suplimentelor de plată ş.a. 

Ce trebuie să întreprind ă cei ce refuză codul de identificare? 
Este necesară depunerea unei declaraţii pe adresa inspectoratului fiscal de la locul de trai (vezi 

Anexa, modelul 1), având în vedere următoarele momente: 
– declaraţia trebuie scrisă în două exemplare; 
– păstraţi copia cu ştampila inpectoratului fiscal, care confirmă că declaraţia dv. este primită; 
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– la declaraţia pe care o depuneţi anexaţi originalul adeverinţei despre atribuirea codului de 
identificare. 

În cazul când vreo instanţă va cere de la cetăţean prezenţa codului de identificare  (iar cetăţeanul nu 
îl are şi nici nu doreşte să-l primească), e necesar de a scrie o declaraţie la inspectoratul fiscal de la locul de 
trai (vezi Anexa, modelul 2), de asemenea, în două exemplare. Copia cu ştampila inspectoratului fiscal cum 
că declaraţia este primită o lăsaţi la dvs. 

Această copie, fiind prezentată în diverse instanţe, permite utilizarea datelor buletinului (fără c/i) în 
locul codului de identificare. 

Cei care se angajează la serviciu şi nu au cod de identificare (sau au renunţat la el), este necesar să 
scrie o cerere pe numele conducătorului întreprinderii (vezi Anexa, modelul 3). Deja mii de oameni din 
diverse oraşe au reuşit să renunţe la codurile de identifiacare, folosind recomandările date. 

În cazul refuzului organelor fiscale de a îndeplini cerinţele dvs. legitime, vă este rezervat dreptul de a 
apela la procuratură, precum şi în instanţele judiciare. 

Îndrăzniţi! Să vă ajute Dumnezeu! 
 
Conform datelor administarţiei fiscale a Ucrainei, deja au fost înaintate sute de mii de declaraţii de 

renunţare la CIC (codul de identificare a contribuabilului). Locţiitorul preşedintelui Departamentului Fiscal 
de Stat al Ucrainei (GNAU) V. Rosolovski, la conferinţa de presă din Kiev, a declarat, că în baza datelor ce 
le deţine, Biserica nu consideră CIC „pecetea lui antihrist”. Astfel GNAU (Departamentului Fiscal de Stat al 
Ucrainei) a hotărât să nu satisfacă cerinţele credincioşilor ortodocşi cu privire la neatribuirea CIC. 

Nu este clar de ce Departamentul Fiscal, în acţiunile sale, nu se conduce de Legea Ucrainei semnată 
de către Preşedinte. Desigur, credincioşii nu consideră că CIC este pecetea lui antihrist. Dar CIC este pasul 
făcut spre viitoarea pecete; în afară de aceasta, sistemul aduce oamenii la înrobirea de către conducătorii lui. 
De aceea, suntem categoric împotrivă. Conducătorilor de stat le vom spune că organul legal al Bisericii 
Ortodoxe Locale este Sfinţitul Sobor, iar nu Sinodul sau Patriarhul, care i se supun. 

 
Părintele Ghenadie Emelianov într-o discuţie radiofonică la „Radioul ortodox, Sankt-Petersburg”, în 

ianuarie 2001, a spus următoarele: „Noi trebuie să cerem examinarea pe larg şi deschisă a contradicţiilor nu 
la soborul arhieresc, ci la cel local, termenii de convocare  ai căruia demult au expirat. Numai hotărârea 
sobornicească a acestei întrebări vitale pentru fiecare creştin ortodox va fi valabilă. 

Desigur, poţi să te prefaci că codificarea nu are nimic în comun cu Apocalipsa, cu toate că declaraţia 
Sfântului Sinod exprimă îngrijorare. Suntem la curent cu istoria Bisericii, ziua de astăzi nu prezintă 
excepţie, şi doar tăria mărturisirii credin ţei noastre poate invoca mâna lui Dumnezeu, capabilă să 
nimicească păienjenişul vicleniilor împletite. 

– Cum însă s-a discutat întrebarea despre numere la ultimul sobor arhieresc? 
– Am vorbit cu participanţii la sobor – această întrebare nu s-a discutat. A fost dată citirii hotărârea 

Sfântului Sinod scrisă cu uşile închise şi toţi prieteneşte au votat unanim. Însă deja acum se întrevede că 
unanimitate nu a fost. Se manifestă activ împotriva codificării episcopul de Kameneţ-Podolsk Teodor, 
arhiepiscopul Lvovului Augustin, mitropolitul Odesei şi Ismailului Agatanghel. O parte a ierarhiei ruse este 
îngrijorată de această stare de lucruri. Iar alţi arhierei, cum ar fi, bunăoară, episcopul Tverului Victor, îi 
înfierează cu vehemenţă, fără a-şi ascunde enervarea, pe cei ce au îndrăznit să protesteze. Nu există o poziţie 
unică. Eu nu voi analiza cauzele contradicţiilor, nu prezintă nici o dificultate să le vezi şi să le înţelegi. E 
destul să ne amintim de primul Sobor Ecumenic din anul 325, când sute de episcopi care au primit erezia lui 
Arie încercau să înfrângă împotrivirea celor doi. Duhul lui Dumnezeu lăsat asupra lui Spiridon al 
Trimitundei şi Nicolae Făcătorul de Minuni, atât de minunat a binevestit Adevărul, încât El li s-a descoperit 
tuturor. 

Cum poate păstorul să spună că poţi primi num ărul, dar poţi şi să nu-l primeşti. Astfel poate 
vorbi doar un năimit, căruia îi este indiferentă soarta turmei sale şi când vine lupul el nu-i apără pe 
cei încredinţaţi lui. Domnul despre aceasta ne preîntâmpină în Evanghelie (Ioan 10, 12–13). 

Ne preîntâmpină şi despre aceea că dacă orbul îl duce pe orb amândoi vor cădea în groapă (Mat. 15, 
14). Aşa a fost şi două mii de ani în urmă. Oamenii preţuiau mai mult viaţa care îi înconjura, decât 
adevărurile duhovniceşti descoperite de proorocii lui Dumnezeu. Iată de exemplu, în Grecia, la Salonic, s-a 
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desfăşurat o demonstraţie a oamenilor credincioşi, nu aş spune că acolo e multa mai multă lume decât la noi, 
însă în Salonic s-au adunat 900 de mii de oameni să protesteze împotriva introducerii acestor numere şi în 
Atena aproape un milion. Poporul protestează, poporul a mers după arhiereii săi. 

Ierarhia noastră nu ne cheamă la astfel de acţiuni. Toţi doresc pace, ca totul să se petreacă 
fără zgomot şi lini ştit. Închipuiţi-vă: sloiul de gheaţă pe care se află oameni s-a rupt de gheţarul principal şi 
încet se îndepărtează în ocean. La prima vedere nimic nu s-a întâmplat, însă dacă nu vor fi luate măsuri 
peste un timp vor apărea fisuri şi pericolul va deveni inevitabil, deja fiind târziu. La fel se întâmplă şi în 
viaţa duhovnicească. Astăzi încă nu există lege despre codificare, însă mâine ea poate aparea, şi, refuzând 
codificarea, noi vom deveni înfractori cu toate consecinţele ce reies de aici. Iată aşa, liniştit, poate fi pierdut, 
trecut cu vederea principalul moment, însă va trebui să răspundem în faţa lui Dumnezeu. Doar acolo nu va fi 
nimeni: nici preşedintele, nici preotul care ne păstoreşte. Numai noi şi Domnul. Ce vom răspunde? „Aşa am 
fost binecuvântaţi?” 

Am văzut odată cum se taie oile. E ceva înspăimântător! 
Închipuiţi-vă o turmă de cinci mii de capete, care este închisă în ocolul combinatului de carne. 

Animalele simt mirosul sângelui, sunt neliniştite, cum să fie calmată turma? După cum se vede e foarte 
simplu: căpetenia este dusă pe estacadă şi scoasă de pe transportor şi turma se aranjează în rând. Căpetenia e 
sacrificată în urma turmei. 

– Mulţi zic: patriarhul a binecuvântat, sau preşedintele ne va ajuta, va rezolva toate. Cum se 
fredonează în cântec: „Nu face să gândeşti, cel care e cu noi, toate le va rezolva”. Speranţa că va veni un om 
bun care va aranja pentru noi totul este falsă; ea de fapt îi este caracteristică omului rus: să spere la ajutorul 
cuiva. Dar psalmul lui David ne povăţuieşte: Nu vă nădăjduiţi spre boieri, spre fiii oamenilor întru care nu 
este mântuire (Ps. 145, 3). 

Nimeni nu este în stare să stopeze cu mâna sa neputincioasă procesul apostasiinic al lumii (adică 
părăsirii legilor lui Dumnezeu, legii lui Dumnezeu), nici preşedintele, nici Patriarhul. Însă este de datoria 
noastră să ne împotrivim pătrunderii duhului apostasiinic în interiorul biseri cii, altfel cum Domnul 
ne va ajuta dacă vom rămâne indiferenţi? Şi este cu totul inadmisibil ca ierarhii să aplice diverse 
interziceri preoţilor şi călugărilor care se opun primirii CIC. Ni se spune că este necesar ca oamenilor să li se 
atribuie imediat acest număr. Însă nu e clar cui îi este necesar şi pentru ce? Pe 31 ianuarie 2001, locţiitorul 
şefului inspectoratului fiscal V. Tihomirov, în discuţia cu Patriarhul, a scăpat o vorbă: „Noi dispunem de o 
concepţie bine elaborată a dezvoltării organelor fiscale. Deţinem credite de la FMI. Pregătim specialişti 
pentru deservire în condiţiile moderne, luând în consideraţie cerinţele internaţionale. În ţară se creează 
sistemul electronic Unificat pentru colectarea şi transmiterea informaţiei”. Mul ţi oameni „închid 
ochii”conştient ca să nu vadă adevărul, care le trezeşte iritarea, deoarece el scoate în vileag evenimentele 
duhovniceşti ce ar putea să se înfăptuiască în viitorul apropiat. Poporul îşi întoarce spatele când aude 
vorbindu-se despre sfârşitul lumii, despre apostasie. Acesta este pentru el un excitant care-i provoacă 
spaima. 

Pe de o parte, se vădeşte trecerea sub tăcere a problemei de către mass-media, iar, pe de alta, orbirea 
duhovnicească a poporului însuşi, inclusiv a celui credincios, care îi ocoleşte pe cei ce bat alarma, şi 
permite, fără eforturi prea mari, să se săvârşească lucruri de neîndreptat. 

În adâncul fiecărui suflet există un simţ deosebit, intuiţia, care fără de greş ne şopteşte unde se 
ascunde pericolul. În ce constă acesta? 

Numerele pentru noi nu sunt o noutate: le avem în atestatul despre absolvirea unei instituţii de 
învăţământ, în buletin, în certificatul pensionarului şi încă într-o mulţime de documente. Însă, pentru prima 
dată, sunt numerotaţi oamenii, şi nu temporar, ca într-un lagăr de concentrare, ci pe toată viaţa. Numerele 
codificate care ni se impun prin administraţiile fiscale încalcă Constituţia, alte acte normative. Oare creştinii 
refuză să plătească impozitele? Nu. Noi suntem împotriva noului sistem de control, colectare şi transmitere 
a informaţiei, în spatele căruia se întrevede clar scopul bine determinat– pregătirea populaţiei pentru 
controlul economic absolut. Şi acest control e în concordanţă cu 666, ceea ce pentru iudei simbolizează 
până în ziua de astăzi puterea asupra altor popoare. Deci, acceptând acest sistem de impozite, noi 
benevol ne predăm în robia iudeilor – duşmanilor lui Hristos, slugilor diavolului şi, ca robi, le vom 
aduce tribut. În vremurile împărăţiei lui Solomon, popoarele cucerite de iudei, îi plăteau lui tribut anual 
666 de talanţi de aur (Regi 10, 3). Actualmente popoarele lumii sunt cucerite de iudei nu prin sabie, ci 
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prin viclenie, bani, coruperea conducătorilor, prin promisiunile unei vie ţi confortabile. Şi dacă ne 
vom lăsa cuceriţi astfel, vom fi vrednici de soarta de robi pregătit ă nouă. De ce nu ne alarmează modul 
liber-impus al acţiunii. Păr. Evgenie Emelianov scrie: „Recent, înainte de Anul Nou, m-a contactat telefonic 
un prieten din SUA, care mi-a spus că astfel de număr i se atribuie fiecărui om care primeşte cetăţenia 
americană. Poţi şi să renunţi la el, însă va trebui să părăseşti ţara. Este curios că numărul oricum rămâne, 
adică el funcţionează nu numai când eşti în viaţă, ci rămâne şi după moarte. Sistemul funcţionează ca un 
harpon, doar într-o direcţie. Omul moare, iar numărul rămâne. Ce sunt aceste numere post-mortem, pe care 
trebuie să le primim, şi încă cu trei de şase. De ce li se impun pruncilor, pensionarilor şi călugărilor, care nu 
sunt contribuabili? 

Vor veni timpuri când treptat se vor obişnui cu buletinele electronice şi plata prin virament. Se vor 
obişnui într-atât să utilizeze numărul, încât nu-şi vor mai putea imagina viaţa fără el. Şi toate acestea se vor 
întâmpla sub ochii noştri. 

Trăim în timpul când evenimentele se derulează foarte rapid. Sistemul codului de bare a apărut în 
ţara noastră doar acum zece ani, însă oamenii s-au obişnuit deja că pe orice sticlă de bere, pe orice marfă pe 
care o procurăm la magazin, fie ea alimentară sau industrială, este imprimat codul de bare. Ei şi ce, el nu ne 
afectează. Pentru ce se procedează astfel? Oare e atât de necesar ca pe orice marfă să fie imprimat codul de 
bare. Fără îndoială că nu. 

– Se procedează astfel doar cu un singur scop – pentru ca să ne obişnuim cu codul de bare. Din punct 
de vedere tehnic omenirea a ajuns la stadiul transformării informaţiei la cel mai superior grad electronic. 
Din această cauză în unele ţări europene şi în SUA sistemul introducerii universale a buletinelor electronice 
deocamdată s-a stopat, şi presingul principal este îndreptat spre Rusia, Ucraina, Belarusi. Sistemul complet 
trebuie introdus concomitent şi peste tot. La un termen concret. 

Mulţi se autoliniştesc – dimensiunile teritoriale ale Rusiei nu vor permite introducerea în asemenea 
proporţii a sistemului universal. Desigur, există unele dificultăţi. Implementarea lui e dificilă, însă nu este 
imposibilă. Identificarea este subvenţionată de surse occidentale care acţionează bine determinat. Scopul 
final este identificarea populaţiei întregului Pământ. Astfel ne-am apropiat de întrebarea: care este scopul 
sistemului de control economic? 

Primul: anularea banilor. La şedinţa cu caracter instructiv a contabililor marilor înt reprinderi 
din inspectoratul fiscal în februarie 2001 s-a declarat, că în acest an toţi vor primi numere, iar pentru 
anul viitor se planifică anularea contului 50, ceea ce înseamnă sistarea circulaţiei banilor lichizi în 
interiorul întreprinderii. Apoi este planificat ă scoaterea din circulaţie a mijloacelor băneşti de la 
populaţie şi trecerea la plăţi prin virament cu utilizarea cartelelor magnetice cu cod de bare. Prin 
faptul că benevol (nu există o lege în acest sens) primim CIC, contribuim la realizarea acestor planuri. 
Imaginaţi-vă că banii dispar din circulaţie, în mâini vă rămâne doar cartela, pe care va fi transferată leafa sau 
sumele pe care le veţi primi în rezultatul afacerilor. Controlul economic total inevitabil conduce spre 
blocarea libertăţii economice, şi oricine am fi, bogaţi sau săraci, prunci sau bătrâni, bolnavi sau sănătoşi – 
toţi suntem în egală măsură dependenţi de cartela magnetică. Controlul nu se va limita doar la hotarele 
raionului, oraşului, ci va fi pretutindeni – pentru acest scop şi e nevoie de un sistem universal. 

Dacă unele grupuri dispersate sunt în afara sistemului, atunci el nu poate lucra. De aceea, cu toate că 
nu există legea codificării, sistemul se introduce cu paşi rapizi peste tot. Am avut ocazia să văd cum oamenii 
se îmbulzesc, aproape că se înăbuşă unul pe altul, la inspectoratul fiscal. Iată la ce cozi mari stau doritorii de 
a primi codul de identificare. De ce se îmbulzesc? Pentru că sunt speriaţi. Deocamdată cineva îi sperie. Însă 
e suficientă şi o mică doză de spaimă pentru a pune în mişcare mase uriaşe de oameni. 

Acum să ne imaginăm că banii, totuşi, s-au anulat, iar ei într-adevăr vor fi anulaţi, şi va veni timpul 
când cartela cu codul de bare ce stă la baza ei va deveni unica noastră sursă de existenţă, care va putea fi 
ţinută în mâini. Dar, să presupunem că am fost prădaţi, am pierdut-o, viaţa este viaţă, ne vom adresa în 
organele corespunzătoare şi vom spune: daţi-ne altă cartelă, pe aceea am pierdut-o, iar nouă ni se va 
răspunde, că nu putem să vă dăm alta, şi ca să n-o pierdeţi din nou haideţi s-o întărim. Şi iată atunci ne vom 
apropia definitiv  de problema peceţii, pe care, primind codul de bare, o acceptăm post-factum. Adică, în 
baza codului de identificare care este primit astăzi, în om va fi introdus microcipul de dimensiuni 
minuscule, ce va conţine toată informaţia. Despre solvabilitatea şi cumpărăturile noastre, despre locul de 
trai şi plecările noastre, despre starea noastră în general. O informaţie atotcuprinzătoare se va conţine în 
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cipul introdus în corpul nostru. Iată atunci vă vor propune să o puneţi pe frunte (pecetea). Unora le vor 
propune, pe alţii îi vor impune, unde cu minciuna, care şi cum, însă numărul va fi introdus în corpul nostru. 
Ce să facem? Pericolul nu se limitează în atribuirea nemijlocită a codului de bare, ci a consecinţelor ei. Dacă 
omul nu are cod de identificare, el nu poate fi codificat. Iar dacă noi, totuşi, l-am primit, reiese că am 
deschis potenţial posibilitatea punerii peceţii pe fruntea noastră şi atunci întrebarea nu va mai avea forma de 
acum. Acum noi avem posibilitatea să mergem la inspectortaul fiscal, să refuzăm numărul, şi el nu ne va fi 
atribuit, şi, conform celor spuse de ei, ne vor înscrie în categoria cetăţenilor problematici. Însă deja e clar că 
cu cetăţenii problematici care vor fi în minoritate nu se vor dădăci. 

O mare parte a populaţiei primeşte codurile de identificare din cauza propriei indiferenţe faţă de 
credinţă, de Sfânta Scriptură, în general faţă de problemele duhovniceşti. Însă această lene şi indiferenţă nu 
poate continua la nesfârşit, oricum noi ne exprimăm într-un fel sau altul predilecţia noastră faţă de o acţiune 
duhovnicesacă sau alta. De aceea, cei dintre noi care nu vor primi acest număr, vor fi incluşi în categoria 
cetăţenilor problematici, şi ce se va întâmpla în continuare vom vedea. Va veni timpul şi vom vedea. 

Iar oamenii care vor accepta numărul evident că ne vor asupri, deoarece de evenimentele neplăcute 
care se vor petrece în jur vom fi învinuiţi noi şi nu altcineva. Findcă din cauza „acestora” viaţa e plină de 
neorânduială. Şi presingul lumii va creşte. 

În sensul acesta mulţi se sperie. O bătrânică m-a întrebat: „Oare cum voi primi pensia?”, de parcă eu 
i-aş lua pensia. Nimeni nimic de la nimeni nu ia. Suntem datori să preîntâmpinăm în ce priveşte consecinţele 
duhovniceşti pe care veţi fi nevoiţi să le suportaţi în cazul când veţi primi codul, şi el va deveni pentru dv. 
condiţia necesară a vieţii pe pământ. Mulţi vorbesc depre faptul că sunt impuşi să primească codul de 
identificare la serviciu. Vreau să vă istorisec un caz recent. Într-o organizaţie municipală cu un colectiv din 
40 de persoane, doi oameni au refuzat codul de identificare. Însă cât de diferit ei s-au comportat. Unul dintre 
ei categoric a refuzat şi nu a primit codul, iar celălalt începu să aibă îndoieli. A mers la un preot şi acela l-a 
preîntâmpinat despre pericol, el însă nu a rămas satisfăcut. După aceea s-a dus la altul, care i-a dat 
binecuvântare şi el a primit codul. Iar ce s-a întâmplat cu celălalt? Nimic. L-a sunat directorul şi-l întreabă: 

–Ai primit codul? 
– Nu, şi nici n-am să-l primesc! 
– Dar dacă te voi concedia? 
– N-am să-l primesc! 
– Bine, lucrează cum ai lucrat, eu nu te impun. 
Astfel fermitatea duhovnicească în problemele ce ţin de mântuirea noastră trezeşte simpatia 

oamenilor care nu au încă o poziţie tare în privinţa orânduielii duhovniceşti.  
Fermitatea convingerilor este o îngrădire de la orice îndoială. Să nu ne bizuim pe noi înşine, pe 

contabil care ar putea ceva să schimbe, să ascundă, ci, în exclusivitate să ne încredem în mila lui Dumnezeu, 
în bunătatea Lui. De ce am pierdut acest sentiment? Pentru că ne-am dezvăţat să-L iubim de Dumnezeu! 
Pentru noi şeful este mai presus decât Domnul. Când el zice că ne va concedia alergăm aproape în genunchi 
la ispectortaul fiscal să primim numărul. Şi aceasta când numai ne-a speriat, când încă nu s-a întâmplat 
nimic. 

Priviţi, însă, la primii creştini, nu era nimic mai simplu decât să te închini idolilor şi gata, evitai orice 
chinuri. Doreşti să fii creştin, poftim, numai închină-te dracului. Însă oamenii cu bucurie mergeau la torturi 
şi primeau mântuirea. Cu alte cuvinte, printr-un singur act de manifestare a voinţei neclintite ei câştigau 
mântuirea. Iar noi parcă îi slujim lui Dumnezeu, dar nu avem fermitatea de a trăi cu Dumnezeu în prietenie 
şi împăcare. E o stare ambiguă. Însă orice ambiguitate etse periculoasă, foarte periculoasă pentru om”. 

„B ărbatul îndoielnic este nestatornic în toate căile sale” (Iac. 1, 8). Aici sunt binevenite cuvintele 
stareţului Partenie al Kievului: „Pronia lui Dumnezeu pentru noi nu are margini. El ne conduce nevăzut. 
Nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu, pentru orice lucru este hotărât ceasul şi vremea. Aruncă 
grija ta spre Domnul şi El se va îngriji de tine; iar dacă te vei îngriji singur, El îţi va ajuta, însă Pronia 
lui Dumnezeu atotfăcătoare se va îndepărta de la tine”. Să vi se dea vouă după credinţa voastră. Este 
posibil oare ca Dumnezeu să nu le ajute celor care luptă împotriva introducerii sistemului lui antihrist 
prin neacceptarea codurilor de identificare? Însă înţeleapta prevedere nu le era străină nici sfinţilor.  
Cuviosul Serafim din Sarov o dată a sfătuit egumenul şi fraţii: „Aprivizionaţi-vă cu pâine, va fi foame”. 
Domnul a salvat oarecând Egiptul de la foame prin aceea că i-a insuflat lui Iosif să se aprovizioneze cu 
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pâine pentru şapte ani. Sunt binevenite planurile de mutare la sat, de procurare a pământului datorită căruia 
cât de cât ne vom putea alimenta. Orăşenilor le va veni mult mai greu. Doar şi proverbul zice: „Dumnezeu 
dă, iar în traistă nu pune”, „Nădăjdueşte în Domnul, dar ai şi tu grijă”. Înţelepciunea populară nu contrazice 
cuvintele lui Hristos „Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine” (Mat. 6, 34), care se referă la tendinţa îngrijorării 
exagerate, multitudinii de supărări şi forfotă. Să nu uităm porunca: „Să nu ispitiţi pe Domnul Dumnezeul 
vostru” (Deut., 6, 16), ca să nu fim leneşi, neglijenţi cu apropiaţii noştri sau superficiali şi prea încrezuţi în 
sine. Dacă astăzi, la refuzarea codului, ni s-a mers în întâmpinare, nu înseamnă că aşa va merge întruna. 
Fiind în serviciu, trebuie să ne asigurăm şi cu o variantă de rezervă. 

Să revenim la interviul cu părintele Ghenadie Emelianov: 
„Îngriji ţi-vă de mântuirea voastră, iar celelalte se vor adăuga”, aşa ne învăţa Hristos. Atunci 

Dumnezeu ne va ajuta, noi însă suntem preocupaţi numai de viaţa pământească, iar la mântuire nu cugetăm. 
Oare prin ce atunci ne deosebim de vite? Ce este mai de preţ: mai mult să trăim pe pământ sau să primim 
mântuirea întru Domnul? Să răbdăm puţin aici sau să ne chinuim veşnic? Noi desigur cunoaştem poruncile 
după care trebuie să fim milostivi, să nu ucidem, să cinstim părinţii şi celelalte porunci, însă în mare parte 
noi nu le vedem din interior, ci din afară. Adică pentru noi e important cum să ne aranjăm viaţa pe pământ, 
într-aşa fel ca şi confortul sufletesc să-l păstrăm şi probleme pe pământ să nu avem. De parcă uităm că în 
momentul scurt al vieţii suntem datori să decidem duhovniceşte, să înţelegem care este locul nostru printre 
făpturile lui Dumnezeu. 

Scopul nostru nu este agonisirea, distracţiile şi plăcerile, nu jocurile de noroc, ci slujirea adevărului 
lui Dumnezeu. Această slujire nu întotdeauna este înţeleasă de lume. Deseori lumea neagă adevărul, tinde 
să-l marginalizeze şi să-l uite. Părintele Aleksandru Elceaninov scria: „E bine când noi singuri la vremea 
cuvenită ne eliberăm lăuntric de căile rătăcitoare ale acestei lumi, când nici bucuria vieţii, nici bogăţia, nici 
succesul nu ne copleşesc inima şi nu ne distrag de la scopul principal. În caz contrar, Domnul, în mânia Sa, 
va surpa idolii noştri – confortul, cariera, sănătatea, familia. Pentru ca noi în sfârşit să înţelegem că există 
adevăratul Dumnezeu Căruia trebuie să ne închinăm”. 

De aceea, Hristos ne preîntâmpină ca inimile noastre să nu se îngreuieze de mâncare, băutură şi de 
grijile vieţii (Luc. 21, 34) şi, dându-i „cezarului ce-i a cezarului”, să nu uităm „să-i dăm lui Dumnezeu ce 
este a lui Dumnezeu” (Luc. 20, 25). Cu toate că aproape o treime din populaţia globului pământesc se 
consideră creştini, atotştiutorul Dumnezeu a spus: „Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţă 
pe pământ?”(Luc. 18, 8). 

Totul depinde de faptul dacă noi numai am vorbit despre Dumnezeu sau am trăit întru Hristos. 
Ataşamentul inimii pentru plăcerile pământeşti eclipsează dorinţa vieţii veşnice. Frica păcatelor săvârşite 
acoperă bucuria Venirii a Doua a lui Hristos, însă multe generaţii de creştini au aşteptat aceasta, s-au 
pregătit de întâlnire. Şi acesta este semnul vremii. 

Am avut ocazia să observ la enoriaşii simpli cu inima cugetări atât de profunde, de care nici teologii 
nu sunt capabili. Domnul iubeşte oamenii smeriţi cu inima. În problemele duhovniceşti noi nu ne putem 
permite să gândim cum ne convine, ci mai întâi de toate să agonisim înţelepciunea Dumnezeiască, care se dă 
celor smeriţi cu inima şi iubitori, capabili să primească înăuntrul lor adevărul, începătura vie, şi nu numai 
să-l primească, ci să şi vieţuiască întru el. Iată cei puţini la număr, care, cu preţul celor mai mari 
necazuri, vor dori să păstreze în sine acest adevăr, se vor mântui. 

Din vieţile sfinţilor, mulţi cunosc despre prigoanele asupra creştinilor din primele veacuri. Mamele, 
mergând la munci, îşi luau cu sine copiii. Călăii se mirau. Conştiinţa lor întunecată nu era în stare să 
înţeleagă: cum poţi să te duci la moarte sigură şi să-ţi iei cu tine copiii. Iată cât de fierbinte oamenii Îl iubeau 
pe Dumnezeu. Evident, noi ne deosebim foarte tare de creştinii primelor veacuri atât în ce priveşte curăţenia 
duhovnicească, cât şi în orânduiala sufletească, însă, cu toate acestea, Duhul lui Dumnezeu întotdeauna este 
acelaşi. De ce considerăm că adevărul este diferit? Adevărul nu poate fi diferit, deoarece Duhul lui 
Dumnezeu e unul. Permanent mărturisind unicul adevăr, el nu poate să trezească nici un fel de 
contradicţii. Iar, când apar contradicţii în plan duhovnicesc, aceasta nu se întâmplă pentru că Duhul 
lui Dumnezeu vesteşte diferit, ci din cauza tentativelor de a denatura Duhul lui Dumnezeu. 

– Părinte, Domnul v-a învrednicit să comunicaţi personal cu Înalt Preasfinţia sa mitropolitul Ioan 
(Snâcev). În discuţiile dv. a fost atinsă şi problema ultimelor vremuri. Vă rugăm să ne povestiţi despre 
aceasta. 
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– Odată, am venit la mitropolitul Ioan în reşedinţa sa de pe insula Krestovsk. Ne-a deschis şi l-a 
anunţat pe vlădica Ana Stepanovna, şi cu toate că era ora târzie şi Înaltpreasfinţitul se simţea rău, am fost 
primiţi. Între altele s-au discutat şi aceste întrebări. Eu l-am întrebat de ce în Sfânta Scriptură sunt indicate 
semnele vădite ale ultimelor vremuri: despre număr, însemnarea care va fi aplicată fiecărui om şi de ce 
oamenii, cunoscând Apocalipsa Sf. Ioan Teologul, sunt atât de indiferenţi faţă de proorociile lui? 

Vlădica Ioan a răspuns că acum două mii de ani oamenii exact aşa nu au primit proorociile Vechiului 
Testament despre venirea lui Hrisros, cu toate că Dumnezeieştii prooroci au prezis timpul şi locul venirii 
Lui, au anunţat despre toate împrejurările apariţiei Lui în lume, despre viaţa Lui, propovăduirea Evangheliei, 
răstignirea pe cruce şi Înviere. Mitropolitul a spus că perioada în care noi trăim în multe privinţe se 
aseamănă cu perioada degradării duhovniceşti a omenirii din preajma primei veniri a lui Hristos. Precum 
moştenitorii făgăduinţei lui Dumnezeu din Vechiul Testament ştiau că în faţa lor e Hristos, Care S-a întrupat 
pentru mântuirea lor, însă fiimd orbiţi de răutatea acestei lumi, totuşi, L-au răstignit, la fel şi la a Doua 
Venire poporul lui Dumnezeu, ştiind proorociile Sf. Ioan Teologul în majoritatea lui nu le va vedea în viaţă, 
iar satana îi va înşela, dacă aceasta e posibil, şi pe cei aleşi, adică pe noi, creştinii ortodocşi. Trebuie să ne 
rugăm necontenit şi să fim vigilenţi, deoarece dragostea pentru această lume, confortul ei poate uşor 
trece în lepădare de Dumnezeu, lipsindu-l pe om de raţiune. 

De ce iudeii L-au răstignit pe Mântuitorul? Starea duhovnicească a poporului părea desperată; 
majoritatea iudeilor aveau o închipuire vagă despre proorociile Vechiului Testament şi-i credeau orbeşte pe 
învţătorii lor, care foarte iscusit mânuiau înţelepciunea cărturărească pentru satisfacerea propriilor scopuri. 
Iar poporul într-atăt s-a afundat în păcate, încât cu adevărat era necesar să vină Mântuitorul să răscumpere 
popoarele lumii din păcatul uitării lui Dumnezeu. Această eşuare duhovnicească nu apare într-o zi, 
lepădarea de Dumnezeu se cultivă mulţi ani în şir, transmiţându-se din generaţie în generaţie. 

Oamenii sunt atât de concrescuţi cu păcatul, atât de mult îi permit să se înmulţească şi se dizolvă în 
el, încât pierd orice şansă de a se desprinde de el. Prăpastia duhovnicească continua să se aprofundeze: cu 
toate că Domnul săvârşise atâtea minuni aievea pe Pământ, credinţa oamenilor în El nu era deplină, bunurile 
pământeşti erau preţuite mai mult decât cele duhovniceşti. Astfel s-a comis uciderea de Dumnezeu – cea 
mai mare fărădelege săvârşită vreodată pe Pământul nostru. Ea a fost înfăptuită de iudei, pentru care, în 
primul rând, a pogorât Domnul pe Pământ. Împotrivirea duhovnicească Adevărului a fost cauza atitudinii 
pline de cruzime a poporului faţă de Domnul, a poporului a cărui orânduială sufletească era înghiţită de 
cotidianul vieţii, pentru că schimbarea radicală a viziunii sale despre lume, despre sine era de neînchipuit. 

Acele vremuri îndepărtate, vremuri ale primei veniri a lui Hristos, se aseamănă mult cu zilele de 
astăzi, cu ziua în care noi aşteptăm venirea lui Hristos. Şi starea noastră este la fel de deprimată, cu toate că 
lăcaşurile lui Dumnezeu se umplu cu lume şi Biserica noastră vizibil creşte. Însă Duhul lui Dumnezeu, care 
odihneşte în inima curată, sălăşluieşte în noi tot mai puţin şi mai puţin.  

Centrul de gravitaţie al vieţii noastre, de regulă, nu se află în Biserică, ci în viaţa lumii, aici pe 
Pământ, de aceea orice pomenire (amintire) despre cele duhovniceşti, cu atât mai mult despre 
evenimentele ce vin să se înfăptuiască la a Doua venire a lui Hristos, trezesc un sentiment de repulsie 
şi neacceptare. În Apocalipsa Sf. Ioan Teologul este spus că pecetea lui antihrist va fi practic pe fiecare om. 
Şi doar pe foarte puţini Domnul îi va acoperi cu harul său pentru a-i lua direct din această lume, ocolind 
moartea, să-i ducă în Împărăţia Cerurilor unde El le pregăteşte locaşuri luminoase. În Sf. Scriptură este 
scris: „cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui” (Mat. 24, 13). Iată şi vremurile noastre sunt legate 
de marea ştiinţă a răbdării – vedem multe fărădelegi care se săvârşesc şi în ţara noastră, şi în toată lumea. 

În ochii noştri se desfiinţează ocrotirea sănătăţii. Nu demult am discutat cu profesorul Academiei de 
Pediatrie. El aşa şi spune: „Lucrez cu studenţii, le transmit experienţa mea, dar sunt absolut convins că 
nimeni dintre studenţi nu va profesa medicina”. Este o confesare groaznică. După absolvirea institutului, 
leafa medicului e de numai 450 de ruble. Fireşte, pe aceşti bani nu numai că nu poţi să trăieşti, dar nici 
măcar nu poţi exista. Sistemul ocrotirii sănătăţii din organizaţie socială se preface în una comercială. După 
sum s-a relatat şi la conferinţa de la Academie, din noiembrie 2000, ocrotirea sănătăţii copiilor şi-a încetat 
existenţa în aproape toate regiunile ţării. 

La fel este distrusă şi armata. Ea are mari pierderi atât cantitative, cât şi calitative. Ea îşi pierde forţa 
care i-ar permite să apere statul rus şi să-i înspăimânte prin puterea şi tăria sa pe duşmanii noştri. Iar 
duşmanii există, ei nicăieri n-au dispărut cu toate că în fel şi chip se străduiesc să se prezinte drept prieteni. 
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Noi însă ştim foarte bine că sunt destul de departe de sentimentele prieteneşti faţă de ţara noastră ortodoxă! 
Ţara a cărei mentalitate diferă de mentalitatea popoarelor occidentale care demult şi-au pierdut credinţa 
mântuitoare în Hristos. Pentru ei este aproape imposibil să înţeleagă ţara noastră, viaţa şi, cu atât mai mult, 
Sufletul poporului nostru. 

Mitropolitul Ioan spunea că, din îngăduinţa lui Dumnezeu, şi în poporul nostru se vor produce 
schimbări apostate, pentru ca să nu rămână oameni care nu şi-au clarificat poziţiile în problemele 
duhovniceşti, ca Domnul să poată despărţi oile de capre, adică de oamenii care slujesc altui duh. Hotarul 
între slujirea lui Dumnezeu şi slujirea satanei devine tot mai evident. Domnul din milostivirea sa faţă 
oameni nu mai vrea să prelungească agonia duhovnicească a omenirii: Şi de nu ar fi scurtat Domnul zilele 
acelea, n-ar scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi, pe care i-a ales a scurtat acele zile (Mc. 13, 20). 

Această despăr ţire se manifestă întru toate, şi către timpul Venirii a Doua a lui Hristos nu vor 
mai rămâne oameni care să nu fi făcut propria alegere duhovnicească. Astfel către a Doua Venire 
oamenii singuri se vor despăr ţi:  prin concepţiile sale, prin credinţa sa, prin adevărul vieţii sale, prin faptele 
pe care le săvârşesc pe pământ. Dacă la prima Sa venire Domnul cu blândeţe semăna seminţele adevărului 
Evanghelic în inimile omenirii desfrânate, apoi a Doua Sa venire va fi înspăimântătoare pentru păcătoşi şi 
plină de speranţă pentru cei drepţi. Inevitabil va avea loc despăr ţirea în duh.  

 
Cine e nedrept, să nedreptăţească înainte. Cine e spurcat, să se spurce încă. Cine este drept, să facă 

dreptate mai departe. Cine este sfânt, să se sfinţească încă. Iată vin curând şi plata Mea este cu Mine, ca să 
dau fiecăruia, după cum este fapta lui (Apocalipsa 22, 11-12).  

 
 
FAPTE 
 
Alexandru Gordon, regizor de film: „Veţi vedea, degrabă dolarul va cădea şi lumea întreagă 

îşi va „înfrumuseţa” WC-urile cu „verdea ţă”. SUA vor înceta în genere să mai existe ca un stat 
unitar”. 

Discuţia cu Gordon, cunoscut prin afirmaţiile sale directe, am început-o cu o istorioară care i s-a 
întâmplat în America unui cunoscut de-al nostru. 

„În America ruşii sunt nevoiţi să comunice doar între ei, fiindcă cu „maugli” locali e imposibil să 
vorbeşti”. 

– Nicolai a poposit cu familia într-un mic orăşel american. Dorind să-şi facă nişte relaţii, imediat a 
făcut cunoştin ţă cu vecinii, i-a invitat la sine la frigărui. Să fie totul cum se cade. Mai în scurt, au făcut 
cunoştin ţă, iar mai târziu când se întâlneau îşi zâmbeau reciproc, se salutau. Iar într-o bună zi lui 
Nicolai i-a venit citaţie de la judecată. Vecinul l-a reclamat. Pentru faptul că Nicolai nu tunde iarba 
din faţa casei sale, prin aceasta făcându-l pe vecin să sufere moral din cauza aspectului inestetic. 
Vedeţi dvoastre, Nicolai nu-şi tundea gazonul. Cu toate acestea justiţia americană i-a aplicat pedeapsă 
în formă de amendă. Seara, după judecată vecinul l-a întâlnit pe Nicolai cu acelaşi zâmbet dinţat 
american şi cu salutarea: „Helou!” După aceasta Colea a încetat să mai iubească America. Pentru ce 
însă Gordon nu mai iubeşte America? 

– Pentru că am trăit acolo mult timp. Am emigrat în State în 1989 şi am locuit acolo şapte ani şi 
jumătate. Mai mult n-am rezistat. 

– Ce v-a decepţionat? 
– Totul! În America nu-mi plac oamenii şi relaţiile dintre ei. Nu-mi place necesitatea grijei 

exagerate, permanente, neîncetate, aproape maniacale pentru ziua de mâine. Aceasta este ridicată acolo la 
rangul de religie. Dacă azi tu nu te îngrijeşti de ziua de mâine, ziua de mâine te va pedepsi... Acolo sunt o 
sumedenie de convenţionalisme pe care şi le-a inventat „clasa medie”. Obligativitatea schimbării maşinii 
odată cu schimbarea serviciului. Îţi place sau nu, vineri trebuie să te îmbraci mai frivol decât în alte zile. Eşti 
dator să zâmbeşti în orice situaţie, indiferent de dispoziţie. Sunt atât de multe convenţionalisme şi atât de 
mărunte, încât atunci când se structurează într-un sistem, viaţa devine cu totul grea.  

Mi-a venit în vizită tatăl şi ne-am dus împreună la pescuit. Peştele prins am hotărât să-l uscăm. L-am 
sărat, l-am acoperit de muşte cu un tifon şi am plecat în Canada. Iar când, peste o săptămână, ne-am întors, 
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apartamentul era sigilat şi pe uşă atârna o citaţie mare. Eram chemat la staţia epidemiologică locală, 
incriminându-mi-se că expun pericolului viaţa şi sănătatea acestui mic orăşel. Intru în apartament şi mă 
gândesc: poate s-au spart ţevile de canalizare? Parcă totu-i în regulă. Brusc, mă sună stăpânul 
apartamentului şi mă întreabă: „Ce dănănaie ai mai făcut?”. – „Ce fel de dănănaie? Despre ce este vorba?”. 
– „Vecina mi-a spus că ţii la balcon peşte mort! Ea te reclamă în judecată”. 

Eu, fără a sta mult pe gânduri, merg la şeful casei şi-i spun: „Dă-mi coordonatele avocatului tău şi 
canalia ceea să mi le dea pe ale avocatului său. Am să vă judec!”. – „Pentru ce?”.– „Pentru încălcarea 
primului articol al Constituţiei SUA”. Iar primul articol glăsuieşte: fiecare om are dreptul să-şi 
mărturisească religia, dreptul la libertatea adunărilor ş.a.m.d... „Voi, – îi spun, – mi-aţi lezat dreptul religios. 
Noi, ruşii, avem un obicei – în luna iulie atârnăm la balcon peşte uscat. Peştele e simbolul creştinismului, 
trebuie să ştii aceasta... Iar voi m-aţi obligat să strâng peştele. Mi-aţi ofensat sentimentele religioase. Acum 
– doar prin judecată”. Mai în scurt, s-au speriat, şi şi-au rechemat citaţia. 

A doua povestire. S-a întâmplat în altă casă. Am pus la balcon trei cutii din carton, pe care n-am vrut 
să le arunc în vederea împachetării în ele a unor lucruri pentru plecare. Şeful casei a venit şi mi-a spus să 
scot cutiile de la balcon, fiindcă încalc tipicul acestei case potrivit căruia nimic în afară de mobilă nu se 
permite a ţine la balcon. Am luat o cariocă şi pe cutia cea mai mare am scris „masă”, pe cele mici – „scaun”. 
După aceea el nu s-a mai apropiat de mine niciodată! Fiindcă cutiile au căpătat statut de mobilă. 

Ruşilor le vine greu în America, deoarece băştinaşii sunt uimitor de ignoranţi. Ruşii sunt nevoiţi să 
comunice doar între ei pentru că e imposibil să discuţi cu aceşti „maugli”. În sistemul de învăţământ 
american există metoda testelor conform căreia există trei variante de răspunsuri la o întrebare şi e necesar 
doar să-l alegi pe cel corect. Această metodă distruge complet cunoştinţele! Omul nu-şi mai aprofundează 
propriile cunoştinţe, nu are nevoie, începe sau să ghicesacă, sau să-şi amintească că a auzit ceva asemănător 
şi pune bifă. 

– În institutul nostru această metodă de teste, într-o variantă mai simplă, s-a introdus cu 
scopul controlului expres al pregătirii studen ţilor pentru lucrarea de laborator la fizică. Mărturisesc, 
– spune reporterul revistei „Ogoniok”, – era lesne să nu înveţi şi să susţii testul! Am elaborat şi un 
sistem de ghicire – răspunsul corect se afla de obicei la intersecţia multor grupuri de r ăspunsuri. 

– Acum şi la noi se străduiesc să introducă această metodă în locul examenelor obişnuite. Am văzut 
un astfel de test pentru elevi: „Hidrogenul este: a) gaz; b) corp solid; c) lichid”. E o grozăvie!.. Eu încă mai 
ţin minte valenţa, îmi amintesc de ce hidrogenul este primul în tabela lui Mendeleev. Oare ce vor cunoaşte şi 
îşi vor aminti copiii noştri care, ghicind testele, vor susţine examene?.. În viaţă, poate nici n-am nevoie de 
această valenţă, dar cunoştin ţele sistematizate organizează gândirea, îţi dăruiesc înţelegerea că tu nu 
eşti primul, c ă până la tine au trăit, au suferit, au cugetat şi au murit generaţii întregi de oameni care 
ţi-au transmis făclia. Omul, totuşi, este o fiinţă socială. Fiecare dintre noi moşteneşte nu numai experienţa 
părinţilor, ci şi experienţa generalizată a omenirii. Iar americanii sunt nişte „maugli”. 

În 1996 am propus profesorilor şcolii americane testul din anul 1986 pentru elevii clasei a cincea a 
şcolii medii de la noi. Nici unul dintre ei nu a răspuns barem la jumătate din întrebări. Ce reiese din aceasta? 
Sistemul învăţământului mediu din USA este distrus până la temelie! Am vorbit despre aceasta într-un 
interviu – ei nu ştiu câte planete sunt în sistemul Solar, la ce temperatură îngheaţă sau fierbe apa. 

– Îmi amintesc de acest interviu, l-am privit la televizor. Nu e chiar aşa, fiindcă după Celsius 
sunt cifre rotunde „0”  şi „100”, după Fahrenheit – e greu de reţinut. 

– Bine, însă numărul planetelor din sistemul solar e unic în orice sistem! Şi nu ştiu! Şi ce e mai 
important, nu vor să ştie!  Unicul om care după interviu totuşi s-a interesat câte planete există, atât de mult 
m-a şocat, încât l-am întrebat de unde s-a luat aşa setos de cunoştinţe. S-a dovedit că e neamţ din Berlin. 

Psihologia şi ignoranţa americanului se manifestă în aceea cum desenează atlasul lumii. În centru 
plasează America, iar prin părţi ce mai rămâne. Europa după opinia lor se află în America Centrală, iar 
Rusia începe exact la hotarele cu Canada. Despre altă emisferă ei n-au nici o idee. 

Ziarul „New York Times” relatează cum americanilor li s-a propus o problemă matematică 
elementară: biletul din punctul A până în punctul B costă 10 dolari. Din punctul B până în punctul C – 5 
dolari. Iar biletul din A în C costă 13 dolari. Câţi dolari pot fi economisiţi dacă mergi din A în C fără a trece 
prin B? 40% din cei intervievaţi nu au fost în stare să rezolve această problemă! 
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În America se vând calendare de buzunar pe reversul cărora este scrisă o tabelă cum să stabileşti 
corect 20% bacşiş din orice sumă. Ei nu sunt în stare să afle care sunt cele 20% din suma preţului!... 

– Ce prezintă învăţământul de stat se vede din filmele americane, în care viteazul marinar 
infanterist, instructor al luptelor corp la corp, f ără a se sinchisi se duce şi lucrează în şcoala medie, 
unde stau în bancă femei care au născut deja şi cogeamite bărboşi cu revolvere în buzunare şi învaţă, 
încreţindu-şi frun ţile negre şi obtuze, lucruri pe care copiii noştri le trec în clasa a treia. 

– Apropo, negrilor, în şcolile lor, li se spune că Hristos a fost negru. 
– Nu mai spune! 
– Serios. Oficial, conform programului... Uneori auzi : americanii îşi cunosc bine istoria! Nu m-am 

lenevit şi am verificat. Am început să-i intervievez conform programului de întrebări pentru cei ce se 
pregătesc să primească cetăţenia SUA şi sunt datori să cunoască istoria. Nu cunosc! George Washington – 
poftim, Columb – poftim, în ce priveşte alte întrebări – negura necunoaşterii. 

Această stare a lucrurilor le joacă festa. Oricum ea le dă o oarecare încredere subconştientă că 
ei sunt primii pe Pământ, că trăiesc unica viaţă adevărată. În viaţa lor nu-i loc pentru îndoială şi 
îngândurare, ceea ce este groaznic, deoarece omul, fără a se uita periodic în jur, nu înţelege unde se află. Şi 
dacă cineva în lume trăieşte alftel decât ei, tind să facă totul pentru a-l corecta. 

Sistemul învăţământului american este un lucru cu totul uimitor... Şi iată care-i explicaţia: guvernul 
oricărei ţări întâmpină dificultăţi când are treabă cu un popor instruit şi înarmat. De aceea, ei fac totul ca 
poporul să fie mai puţin instruit şi mai puţin înarmat. Conform Constituţiei, cetăţenii SUA au dreptul să 
deţină arme şi să se întrunească în grupuri înarmate, numite miliţie. Ce face guvernul? Ultimii 30 de ani 
consecvent dezarmează naţiunea. 

– Din cele ştiute de mine, acum vor să interzică pistoalele şi armele de luptă şi să le lase 
cetăţenilor doar revolverele şi armele de vânătoare. 

– În momentul când se scria Constituţia, poporul şi armata SUA erau înarmaţi egal. Plus la aceasta, 
conflictul dintre guvern şi popor se rezolva în favoarea poporului, pentru că armata era neînsemnată. Acum 
însă armata SUA este înarmată după ultimul cuvânt al tehnicii militare. Iar poporul în cel mai bun caz este 
înarmat doar cu arme simple. Şi, totuşi, conducerea se teme de el! Şi are de ce să se teamă! 

Acum zece ani miliţie populară exista numai în trei state conservatoare – Texas, Alabama, Indiana. 
Iar acum s-au organizat miliţii în toate cele 50 de state. 400 mii de oameni sunt înarmaţi. Albi, conservatori. 

– Dar ce caz îngrozitor s-a produs acolo acum câţiva ani, când guvernul a ucis aproape 100 de 
cetăţeni de ai săi care refuzau să predea armele? 

– Aceasta s-a întâmplat în primul an de preşedenţie a lui Clinton. În Texas exista un grup din 120 de 
oameni care şi-au zidit o mănăstire. Predicatorul lor, un oarecare Dăvid Korrige, judecând după înfăţişarea 
lui şi după predicile pe care le rostea, era un schizofrenic. Aceasta însă nu-i o crimă. Nu e o crimă faptul că 
ei mărturiseau o credinţă aparte. Nu e o crimă şi faptul că ei deţineau arme. Aceşti oameni aveau la mână 
licenţă oficială de dileri de vânzare a armelor. Aceasta era sursa lor de existenţă, mergeau pe la iarmaroace, 
cumpărau, vindeau... 

Şi iată că a sosit o zi când în statul Texas a fost intentat proces cu privire la păstrarea ilegală a 
armelor. În temeiul mărturiei unui fost membru al sectei care a văzut personal cum erau descărcate 
automobilele cu arme, mine... Necazul consta doar în faptul că patru ani în urmă comisia medicală l-a 
recunoscut pe acest om ca fiind orb! Iată şi martorul ocular! Cu toate acestea guvernatorii statului le-au 
propus oamenilor să predea armamentul. Adică să se lipsească de unicul mijloc de câştig. 

Atunci începu confruntarea cea vestită. Toate canalele americane „relatau” despre secta 
semialienaţilor bandiţi formată din bărbaţi albi care refuză să se supună autorităţilor federale. Se făceau 
aluzii cum că ei ar fi membri ai miliţiei populare. 

Acum deja s-a demonstrat, în două judecăţi, că după două săptămâni de confruntare primii au 
deschis focul anume federalii din Agenţia controlului circuitului de alcool, stupefiante şi arme. Din clădire li 
s-a ripostat. Ca urmare a fost omorât un agent federal şi doi au fost răniţi. În ziua următoare s-a început 
asaltul. 

Înainte de asalt unul dintre membrii mănăstirii, plătind cu propria viaţă, a scos o casetă-video cu 
înregistrarea celor ce se întâmplă în mănăstire. După ce a transmis agenţilor caseta şi s-a întors să plece 
înapoi la mănăstire a fost împuşcat în spate. Această casetă nu a pus-o pe post nici un canal televizat. 
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– Ce era pe ea? 
– Am vizionat această casetă de la început până la sfârşit. Pe ea erau înregistraţi toţi cei 87 de 

oameni care se aflau în clădire, ei povesteau de ce se află acolo. Dacă America ar fi vizionat acest film până 
la asalt, ea s-ar fi convins că dintre cei 87 de oameni doar 12 erau bărbaţi. Iar dintre cei 12 bărbaţi numai 
patru erau albi, ceilalţi – chinezi, puertoricani, negri. Ceilalţi 75 – oameni foarte bătrâni, femei şi copii, care 
nici măcar nu înţelegeau ce se petrece. S-a păstrat înregistrarea parvenită la serviciul 911 – când începu 
asaltul armat al clădirii mănăstirii cineva dintre locatarii ei a contactat 911 şi a început să strige că sunt 
atacaţi şi cineva împuşcă în ei. Această înregistrare am auzit-o cu propriile urechi. 

Janet Rino, ministrul justiţiei SUA, a ordonat asaltul. De clădire s-a apropiat un tanc, a spart 
acoperişul şi a început să pompeze sub presiune gaz lacrimogen. America nu ştia că acolo se aflau copii, din 
modestie ei nu i-au arătat. Asaltatorii însă ştiau aceasta! Precum ştiau că cei asaltaţi foloseau pentru a se 
încălzi încălzitoare pe bază de gaz... Orice chimist îţi va spune ce se va întâmpla dacă vei trimite încolo gaz. 
Au răsunat patru explozii, casa a ars în câteva minute. 87 de oameni, dintre care 17 copii au ars de vii. Dacă 
aceasta s-ar fi întâmplat în orice altă ţară a lumii, SUA ar fi întreprins măsuri de blocadă economică a 
acestei ţări sau introducerea armatei în ea. 

– Eu însă am auzit că cineva din FBI a fost băgat la închisoare. 
– Nici un om. Doar 12 sau 14 oameni au fost concediaţi. Unul s-a împuşcat. Probabil dintre cei care 

au intrat primii în clădire şi au văzut cadavrele copiilor. 
– De ce totuşi nici un canal de televiziune nu a dat pe post caseta-video? 
– Fiindcă în America există legea corectitudinii politice, care, după părerea mea, este mai straşnică 

decât orice cenzură, pentru că e necsrisă. 
În această lege sunt şi reguli bune, de exemplu nu se permite prezentarea cadavrelor. Dacă le arată, 

acest lucru trebuie făcut modest pe durata de vreo trei secunde, fără savurare, cum vedem la noi. 
În acelaşi timp însă nu se poate, de exemplu, discuta diferenţa dintre albi şi negri. Nu se permit 

discuţiile despre faptul că în America există unele probleme ce ţin de întrebările sociale şi rasiste. Despre 
unele lucruri nu se permite să vorbeşti de bine, ci numai de rău. De exemplu, despre miliţia populară nu se 
spune nimic de bine... Nu se poate să vorbeşti de bine despre un grup oarecare de ruşi, se permite – doar 
despre un rus luat aparte. În schimb să vorbeşti de rău un grup format din ruşi se poate. 

Atunci când a fost arestat aşa-numitul grup al benzinarilor din care făceau parte foşti compatrioţi de-
ai noştri, în toate ziarele s-a răspândit press-releas-ul că a fost arestată mafia rusă. Cu toate că dintre cei 
arestaţi 12 erau evrei şi un armean. Însă presa americană nu s-a ruşinat să numească acest grup mafie rusă. 
Întotdeauna e necesar să găseşti un duşman. Secţia FBI care în peroada „războiului rece îi urmărea pe 
diplomaţii ruşi”, după ce dispăru această necesitate, a fost recalificată integral pentru lupta cu mafia rusă, 
care nici nu există. 

Astfel din cauza corectitudinii politice caseta-video nu a mers pe nici un post de televiziune. A doua 
cauză – toate posturile centrale şi ziarele se află în mâinile unui anumit grup de oameni. 70% din acest grup 
îl constituie evreii. Ei deţin controlul asupra presei liberale. Şi nu în direct, ci se supun unui oarecare organ 
consultativ, care se numeşte Consiliul pentru Relaţiile Internaţionale. Din acesta fac parte preşedinţii 
băncilor, marilor companii, care sunt reala elită conducătoare a SUA, din ea făcând parte foarte multe 
progenituri din familii evreieşti. 

– Apropo... Există, de fapt, antisemitism în SUA? 
– Există, nici vorbă! Şi e mult mai pronunţat decât în Rusia. Cel puţin de aceea că în SUA diaspora 

evreiască este mult mai reprezentativă. Şi are o influenţă mult mai mare decât la noi. Aceasta nu poate să 
nu-i trezească unui sărman, şi încă negru, american un antisemitism stihiinic, mai ales dacă acest american, 
după câte se ştie, este ignorant şi locuieşte în preajma cartierului evreiesc. 

– Dar ce importanţă are cartierul? 
– Dacă vă amintiţi, acum cinci ani în New York s-au înregistrat tulburări. Toate cele întâmplate au 

avut loc anume din cauza relaţiilor tensionate cu evreii. Pleca la sinagogă cortegiul rabinului din Liubavici. 
Din şiragul cortegiului a rămas în urmă automobilul tânărului hasid din Australia. El a pierdut controlul şi, 
dus din inerţie, automobilul a dărâmat peretele casei, a atins un băieţel negru de cinci ani care a şi murit pe 
loc. Gloata înfuriată l-a scos din maşină pe tânărul hasid şi l-a linşat pe loc. După aceea s-au început 
tulburările care au durat trei zile. 
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– Au fost atacaţi evreii? 
– Nu. Populaţia neagră a pornit să distrugă nu cartierele evreilor, acolo nu au îndrăznit să intre, ci pe 

cele din preajmă – coreene şi altele. 
– Nu am înţeles logica. Evreul a ucis un copil, însă la evrei nu au îndrăznit „să intre”. De ce? 
– Problema nu constă în naţionalitate, ci în faptul cine are mai mulţi bani. Coreenii sunt săraci, şi, în 

plus, galbeni, iar evreii – bogaţi şi albi. În timpul tulburărilor din Los-Angeles, nimeni nu a oprit 
devastatorii până când aceştia nu au ajuns la cartierele evreilor bogaţi. Însă când au pornit în direcţia 
Holliwoodului şi s-au apropiat de primele case ale evreilor bogaţi imediat a apărut armata federală şi s-a 
început împrăştierea negrilor. 

În America există o mulţime de contradicţii rasiale şi cu ajutorul corectitudinii politice aceste 
probleme sunt împinse şi mai adânc fără a fi tratate. America se află pe un butoi cu praf de puşcă şi fumează 
convinsă că ei, liderului democraţiei mondiale, nu i se poate întâmpla nimic. 

– De unde se va începe?  
– Îmi pare că de la prăbuşirea bursei de valori a SUA, ceea ce va implica perioada represivă, apoi 

cea depresivă a dezvoltării economiei, iar acest lucru întotdeauna acutizează contradicţiile sociale. Numai în 
New York există o armată de două milioane de negri care nici o dată în viaţă nu au lucrat. Ei deja nu 
lucrează în generaţia a treia. Sunt absolut neinstruiţi şi nu prezintă nici o valoare în piaţa forţei de muncă. 
Cu ajutorul îndemnizaţiilor sociale abia-abia de se reuşeşte reţinerea lor în ghetouri. Însă imediat cum va 
dispărea posibilitatea de a mai plăti îndemnizaţii... 

Acum în ghetouri se dă un război intern. Nu fiecare dintre tineri va supravieţui până la 21 de ani, 
însă, dacă va supravieţui, la această vârstă va deveni posesor al unui arsenal întreg. Şi dacă războiul intern 
se va revărsa în exterior nimănui nu-i va părea o glumă. Toată America va fi cuprinsă de para lui. 

– Vor participa şi albii? 
– Mili ţienii albi momentan vor pune mâna pe arme. Cunosc starea lor de spirit, deoarece am 

comunicat mult cu liderii miliţiei din Texas. 
– Şi care-i starea lor de spirit?  
– Ei se află în expectativă. Pur şi simpul aşteaptă prilejul de a se ridica şi a spune: aceasta e ţara 

noastră şi noi dorim să trăim aici aşa cum au trăit părinţii şi buneii noştri. De obicei, aceştia sunt fermierii. 
Ei sunt umiliţi, fiindcă există datorită îndemnizaţiilor oferite de stat şi le vin indicaţii de sus ce să sădească şi 
ce nu. 

– Se spune că suma de dolari lichizi din toată lumea e de trei ori mai mare decât banii lichizi 
din SUA. Adică dacă măcar o parte din banii care se află în lume se vor întoarce în „patrie”, 
economia Americii se va prăbuşi... 

– Eu vorbesc deja de şapte ani despre faptul că această ţară nu mai are multe zile de trăit. Mai înainte 
îi „dădeam” Americii termen până în anul 2006. Acum sunt gata să corectez. Ceea ce s-a întâmplat cu 
alegerile în SUA, nu este primul sau al doilea sau chiar al treilea semnal. Cred că America cu mare greutate 
şi-a ales ultimul său preşedinte. SUA va înceta să existe ca un stat unic. Un semn rău este că dolarii lichizi 
revin în America. Nu mai au unde pleca. Balonul se umflă. Degrabă se va sparge. Economiştii pot să mă 
contrazică, eu însă pur şi simplu simt aceasta. Deja aerul vibrează. 

– Şi când oare se va prăbuşi piramida dolarilor? Poate e timpul să ne eliberăm de aceşti 
„mavrodici” verzi? Şi cu câte puncte va scădea dolarul? 

– Cu totul. Va înceta să mai existe. America intenţiona într-un timp să introducă dolari interni şi 
internaţionali. Adică într-o bună zi americanii se trezesc şi lor li se spune: „Acum avem dolari interni. Cu ei 
achitaţi doar cheltuielile din SUA. Iar ceilalţi dolari sunt pentru cheltuielile de peste hotare”. Următoarea 
etapă va fi: „Băieţi, ceea ce au americanii sunt dolari adevăraţi, iar de cei din lume nu ne pasă, puteţi să-i 
aruncaţi”. Şi toată lumea va lipi cu dolari pereţii veceurilor. Americanii însă ar trebui cumva să se asigure. 

– Atunci întreaga lume va urî SUA. Mai întâi au pus toată lumea pe seringa dolarului, iar 
acum au lipsit-o de drog. Abstinenţă la nivel planetar! Prăbuşirea întregului sistem financiar din 
lume! Toţi oamenii noştri care păstrează şi adună banii în dolari îi vor pierde, unul – o mie, altul – 
zece mii... 
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– În schimb, pentru prima dată de acest furt nu va fi vinovat guvernul nostru, ci cel american. Iată 
China procedează înţelept. Ea nu s-a „aşezat” pe dolar. Desigur, ei primesc dolari însă imediat îi întorc, 
procurându-şi pe ei tot de ce au nevoie. Iar înăuntrul Chinei dolari nu-s... 

– Dar, totuşi, America încă e o ţară bogată... 
– După nivelul de trai SUA nu intră nici în primele zece ţări. Mai ales că acolo s-a produs şi o 

sărăcire bruscă a populaţiei. 42% de americani trăiesc în pragul sărăciei. Pragul sărăciei îl constituie 
aproximativ 20 de mii de dolari pentru o familie alcătuită din trei membri. Cu aceşti bani doar se poate 
supravieţui. 

– La drept vorbind, întotdeauna mă uimea faptul că în filmele americane există o lipsă de bani 
în masă. Eroii principali, care nu sunt boschetari, ci americani de rând: poliţişti, funcţionari, au în 
portmoneu câţiva dolari sau una de zece, pe care îşi cumpără o cafea şi gata. 

– Dacă aţi călători prin statele sudice ale litoralului Atlantic, imediat după ce părăsiţi Washingtonul 
bogat şi intraţi în state mai sărăcuţe, priviţi cu atenţie: există două tipuri de aşezări. Orăşele albe şi orăşele 
negre. Orăşelele negre sunt vagonaşele vechi, iar orăşelele noi – vagonaşele albe. Şi gata! Dacă ar fi să-l 
întrebi pe un om obişnuit care locuieşte pe scara vecină: „Doreşti să trăieşti în America, în casa proprie?”. 
„Sigur că vreau!”. Însă dacă ar fi să-i arăţi lui această casă...  Căsuţa lui de la vila de pe şase ari e mult mai 
bună! 

–În filmele americane nu am văzut astfel de vagonaşe oribile... 
– Pur şi simplu nu le recunoşteaţi. Le luaţi drept case obişnuite. Într-adevăr, se aseamănă foarte tare. 

Închipuiţi-vă ceva lung, cam cât o jumătate din casă, cu acoperiş versant. Pereţii sunt din placaj învelit cu 
plastic. Fără fundament. E adevărat că uneori fac nişte fundamente şubrede... Aceste case-vagonaşe au 
roticele mici pentru a putea fi deplasate în locul dorit. 

În general însă, în America nivelul de trai e aproape de sărăcie. Am discutat cu o negresă de 14 ani. 
La şcoala, ce se află la distanţa de 40 km, o duce autobuzul care mai trece prin şapte orăşele şi adună elevii. 
După lecţii feti ţa se duce să câştige ceva la fabrică. În trei săptămâni ea adună 200 de dolari. „Ce ai să faci 
cu aceşti bani?”– am întrebat-o. Ce ar fi răspuns copilul dv.? Bomboane, patine, îngheţată... Ea însă zice: 
„Îmi voi cumpăra rochie şi ghetuţe”. O întreb: „Dar mama nu are bani să-ţi cumpere rochie?”. „Nu, iar tata 
nu locuieşte împreună cu noi”. Şi aceasta e situaţia a 40% din populaţie! 

Iar ai noştri, văzând la televizor diferite magazine de lux, nu ştiu cum nu înţeleg aceasta. În aceste 
magazine însă vin oameni care nu-s în stare să cumpere nici jumătate din ce se află pe poliţe. Ei adună şi 
decupează din ziare tichete cu reduceri, apoi merg şi caută pe poliţe marfa pentru care au tichet, ca să 
economisească 10 cenţi. Nu pentru că sunt economicoşi, ca nemţii, ci pentru că real nu posedă aceşti zece 
cenţi! 

De ce Rusia e în sărăcie, e clar – în secolul XX am reuşit să intrăm în diverse încurcături. Şi încă 
ceva – ţara noastră e cea mai friguroasă din lume. În schimb, şi poporul e mai călit. 

– Dar nu vi se pare că la mijloc e ceva straniu? SUA s-a aranjat bine: nu produce nimic în 
afară de dolari, iar cu ei se cumpără totul în lume. De ce atunci sunt săraci? 

– Într-adevăr, producerea în SUA în ultimii 20 de ani s-a redus cu 70%. E adevărat, marfa de peste 
hotare este scoasă în piaţă contra dolarului. Însă în interiorul SUA ea trebuie încă procurată de locutorii ţării. 
Însă banii tipăriţi nu pot fi întorşi înapoi şi împărţiţi negrilor şomeri. Fiindcă bani vor fi mai mulţi decât 
marfă şi cererea va depăşi oferta. Şi negrul trebuie să câştige bani şi să-i dea în schimbul mărfii. Iar el nu-i 
în stare, deoarece e absolut neinstruit. Însă are revolver. 

Simţiţi mirosul? E mirosul amorsei care mocneşte... 
 
Desigur, pronosticurile lui A. Gordon pot fi greşite. Mărturiile emigrantului nostru sunt incluse în 

carte pentru ca cititorul să vadă şi starea şubredă a dolarului american, şi bunăstarea aparentă a societăţii 
americane, iar în viitor şi a întregii planete, şi să înţeleagă că guvernul mondial, prin intermediul 
microcipurilor şi a banilor electronici, încearcă să pună totul sub propriul control şi să-şi păstreze poziţia 
dominantă în lume. 
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STAREŢUL PAISIE 
DESPRE VREMURILE DE PE URMĂ 

 
Din volumul „Când durerea aproapelui devine durerea ta” 

 
 

VIZITA PREACURATEI 
 

Un ieromonah cunoscut povesteşte: „În anul 1977 am venit în chilia stareţului şi am rămas acolo 
câteva zile. Exact atunci era sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci. În ajun stareţul mi-a spus că vom săvârşi o 
priveghere. Am început la ora patru după amiază cu vecernia, citind rugăciunea înşirând metaniile. La ora 
şase , la invitaţia lui, am luat un ceai şi imediat după aceea, din nou ne-am rugat, fiecare în chilia sa. Seara, 
în timp ce mă rugam, auzeam cum stareţul se roagă umblând prin chilie cu geamăt. La fiecare două ore 
bătea în perete. La ora douăsprezece, după ce am săvârşit miezonoptica şi rugăciunile înainte de Sf. 
Împărtăşanie, am intrat în bisericuţă pentru a citi canoanele. 

Citind canonul de Împărtăşanie, stareţul rostea cu multă durere: „Preasfântă Născătoare de 
Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!”. Abia am reuşit să spun: „Marie, Maica lui Dumnezeu” şi în bisericuţă 
totul s-a transfigurat. Nu puteam să-mi dau seama ce s-a întâmplat, de fapt, totul emana lumină şi am simţit 
parcă o adiere uşoară de vânt. Candela din faţa icoanei Preacuratei a început să se legene de la sine. Dintre 
cele cinci candele din biserică numai aceasta se clătina. M-am întors spre stareţ şi el mi-a făcut semn să tac. 
A plecat adânc capul, iar eu am luat o lumânare. Lumina devenea tot mai puternică, de parcă se lumina de 
zi. Am încetat cititul pentru o jumătate de oră. Apoi am continuat de unul singur, iar stareţul nu mi-a zis 
nimic. În curând candela s-a oprit şi din nou s-a făcut întuneric. Dimineaţa am rugat stareţul să-mi explice 
întâmplarea şi el a spus: „Ştii, aici, pe Sfântul Munte, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu obişnuieşte să 
treacă prin toate mănăstirile şi chiliile. A venit şi la noi, a văzut doi prostuţi şi a legănat candela Sa pentru a 
ne da de ştire că a trecut pe aici”. Astfel, râzând, mi-a răspuns stareţul. 
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Iată un caz din viaţa stareţului Paisie, de pe când era băieţel mic şi îi plăcea să se roage lui 
Dumnezeu singur în pădure. Odată s-a întâmplat că un tânăr puţin mai în vârstă, student la universitate, să 
încerce să-i nimicească această deprindere frumoasă. Acela vroia să slăbească credinţa băiatului în Hristos, 
şi să-i demonstreze că posturile şi rugăciunile nu aduc nici un folos. Însă această încercare a eşuat. Micul 
Arsenie (acesta era numele lumesc al viitorului stareţ) un timp s-a îndoit, apoi însă a revenit cu mai mult zel 
la nevoinţa sa. Dumnezeu nu l-a părăsit pe Arsenie, cu toate că era atacat de gândurile  hulitoare semănate 
de acel tânăr. El a recăpătat din nou credinţa. Odată rugându-se în pădure, într-o singurătate deplină, Arsenie 
L-a văzut alături pe Hristos Care discuta cu el, având în faţă Evanghelia deschisă. Tot ce spunea Hristos 
apărea imedat pe paginile cărţii deschise. O deosebită impresie i-au lăsat băiatului cuvintele: „Arsenie, Eu 
sunt Învierea şi Viaţa. Oricine crede în Mine chiar de va şi muri, va fi viu”. Această experienţă a întâlnirii cu 
Hristos a fost pentru micul Arsenie prima atingere de lumea descoperirilor supranaturale şi semnul care a 
determinat viitoarea sa cale spre monahism”. 

 
 

RÂVNA ÎN VIA ŢA DUHOVNICEASCĂ 
 

Stareţul întotdeauna sublinia că totul ce facem are valoare numai atunci când se săvârşeşte cu râvnă. 
El întotdeauna ne convingea să ne nevoim cu zel, dezinteresat. De asemenea, el dorea ca credinţa noastră în 
Hristos să se bazeze pe râvnă. În acest sens el spunea: „Cel care caută minuni pentru a crede în Dumnezeu şi 
pentru a-L îndrăgi, nu are nobleţe. Dumnezeu, dacă ar dori, ar putea în câteva secunde, printr-o minune 
supranaturală, văzută de toată lumea, să-i facă pe toţi credincioşi. Însă el nu face aceasta, fiindcă astfel va fi 
violată voia liberă a omului şi el nu va crede în Dumnezeu din râvnă şi mulţumire pentru harul Lui fără de 
margini, ci din cauza puterii supranaturale a Lui. 

În faţa Domnului valorează ca omul să-L iubească numai pentru că El este plin de har. Hristos al 
nostru din dragostea pentru noi a fost batjocorit, scuipat, biciuit, despuiat şi răstignit şi şi-a vărsat sângele 
Său. Prin toate acestea, El arată fiecărui dintre noi faptul evident că El este Dragostea. Şi, deoarece 
Dumnezeu este Dragoste, atunci aceasta ar trebui să ne alimenteze dragostea pentru El şi credinţa, conştiinţa 
că El este Dumnezeul nostru şi în afară de El pe altul nu ştim. Dacă cineva, văzând această mare jertfă a lui 
Hristos pentru noi şi dragostea Lui, nu crede că El este Dumnezeul nostru, iar pentru a crede, cere minuni, 
atunci un asemenea om niciodată nu va iubi şi nu va crede cu adevărat”. 

Stareţul mi-a povestit o întâmplare din copilăria sa: „Pe când eram mic şi sufletul nu-mi era acoperit 
de crusta păcatelor, foarte mult îl iubeam pe Hristos şi, purtând o cruce în mână, plin de bucurie, umblam 
prin pădure, cântam ca un monah, mă rugam şi vroiam să devin călugăr. Însă părinţii îmi ziceau că, până a 
primi călugăria, trebuie să-mi crească barba. Eram mic şi ei un pic „mă luau în căruţă”, spunând că dacă mă 
grăbesc trebuie să-mi pieptăn permanent obrajii, ca barba să crească mai repede. Eu, în simplitatea mea, 
credeam în aceasta şi mi-am zgâriat obrajii rău de tot! 

Fiind în starea aceasta, într-o zi, am întâlnit în pădure un tânăr agronom, consătean de-al meu. Eram 
cu crucea în mână şi el, văzându-mă a întrebat: 

– Ce ai acolo? Eu i-am răspuns: 
– Crucea lui Hristos al nostru. 
El, nefiind bine intenţionat, mi-a spus: 
– Eşti un prostuţ, Arsenie! Nu crede în aceasta. Dumnezeu nu există. Toată religia aceasta este o 

invenţie a popilor. Noi am provenit de la maimuţă şi Hristos a fost un om simplu. 
Zicând acestea, el s-a ridicat şi a plecat. Ideea distrugătoare a atacat sufletul meu nevinovat, 

umplându-l de nori grei şi negri. Rămânând în pădure singur-cuc, au început să mă macine îndoielile. 
„Poate, îmi spunea una dintre ele, Dumnezeu nu există şi eu zădarnic cred într-însul. Unele gânduri îmi 
spuneau ceva, altele altceva. Chinuit, indispus şi plin de disperare, L-am rugat pe Hristos, dacă există, să-mi 
dea vreun semn, care m-ar face să cred. Dar nu venea nici un răspuns. 

Chinuit de această stare, m-am întins pentru a mă odihni. În acelaşi moment, sufletul meu, pe atunci 
neatins de păcat, a fost vizitat de un gând bun, plin de râvnă pentru Dumnezeu, şi mi-a spus: „Scoală-te 
imediat! Oare Hristos, Care a venit pe pământ nu a fost cel mai bun şi cel mai plin de har dintre cei care au 
trăit vreodată? Nu s-a găsit nici un om care ar fi văzut în El vreun rău. De aceea, nu e de nasul meu să 
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clarific e Dumnezeu El ori nu. Fiindcă, El este cel mai bun dintre cei care au trăit pe pământ şi eu nu ştiu pe 
nimeni mai bun decât Dânsul, mă voi strădui, după posibilităţi, să mă aseamăn Lui şi să ascult întru totul de 
Cuvântul Evangheliei. Iar, dacă va fi nevoie, pentru harul pe care îl are, îmi voi da pentru El şi viaţa!” 

Atunci mi s-au risipit toate gândurile necredinţei şi sufletul meu s-a umplut de o bucurie nemărginită, 
pentru că puterea acestui gând plin de râvnă a nimicit toate îndoielile. Şi, atunci după ce am crezut şi am 
hotărât, în măsura în care voi fi în stare, să-L iubesc pe Hristos, numai din râvnă, a urmat o minune 
cerească, care a confirmat ceea ce mi-a insuflat gândul plin de râvnă. Atunci m-am gândit: „Acum oricine ar 
vrea poate să-mi spună că Dumnezeu nu există!”. 

Nemulţumindu-mă cu povestirea stareţului despre gândul plin de râvnă, l-am întrebat, totuşi, din 
curiozitate, ce minune i s-a arătat în acea clipă în pădure. Stareţul, după o scurtă ezitare, mi-a răspuns că nu 
poate să-mi spună aceasta. Astfel el mi-a arătat că nu trebuie să caut minuni, ci să mă mulţumesc cu râvna, 
care este cheia, ce deschide toate porţile. Dar, mai târziu, stareţul, mi-a spus că atunci L-a văzut pe 
Dumnezeu. 

„Bunul creştin nu face un bine pentru câştigul său, pentru a primi, de exemplu, o decoraţie sau o 
cunună, ori pentru a evita mucenicia, ori pentru a nimeri în rai. El face binele, numai pentru că iubeşte 
binele şi îl preferă răului. Restul sunt urmările naturale ale harului, care vin în sufletul creştinului în afara 
dorinţei lui. Numai astfel binele obţine nobleţe. Restul e psihologia târgoveţului: „Ce îmi vei da, dacă voi 
face aceasta?”. Ori: „Eu fac aceasta, iar tu dă-mi aceea!”. 

„Părintele Paisie permanent era vioi, precum soarele luminează şi încălzeşte pământul, astfel inima 
lui întotdeauna acoperea cu dragoste omul, care venea la el. Întotdeauna era vesel şi plin de viaţă. Găsea 
pentru fiecare cuvântul, povaţa de care acela avea nevoie, – doar fiecare dintre noi simte necesitatea 
diverselor poveţe şi întăriri ale neputinţei noastre. Părintele Paisie permanent era de partea adevărului, nu se 
linguşea în faţa nimănui şi tuturor le spunea adevărul, oricine ar fi aceştia: egumeni, episcopi ori dregători 
influenţi. Şi întotdeauna spunea aceasta cu zâmbet, uneori bătând interlocutorul pe umăr. M-am convins că 
el parcă îi atrăgea spre sine pe cei pe care îl vizitau. Şi vorbele lui, parcă de la sine, îmi rezolvau toate 
problemele. Uitam ce am vrut să întreb şi plecam deja împăcat. 

Părintele Paisie vorbea în dialectul pontic, care diferă de cel elen, precum se deosebesc şi dialectele 
limbii noastre din diverse regiuni. El nu ştia limba rusă, dar multor le-a spus cele necesare vorbind ruseşte, 
apoi trecând, din nou, la greacă. Iar, atunci când era rugat să spună ceva ruseşte, zicea că n-o ştie”. (Din 
amintirile egumenului Ieronim, stareţ al Mănăstirii Sf. Treimi din Alapâr, care s-a nevoit câţiva ani pe 
Muntele Athos. („Când durerea aproapelui devine durerea ta”, pag. 265– 268) 

 
Oare aceasta nu e mărturia harului Duhului Sfânt, care lucra prin stareţ? 
Reproducem în continuare un fragment interesant din jurnalul unui ieromonah în care se vorbeşte 

despre întâlnirile lui cu p. Paisie: „Stareţul mi-a propus să vin în ziua următoare de sfântul Haralampie, să 
slujesc în chilia lui. Nu pot descrie bucuria mea. Am convenit asupra orei şi eu am plecat înaripat. 
Dimineaţa, intrând în chilia stareţului, eram emoţionat. Stareţul cânta sacadat cu glasul său subţire, ca de 
copil. El era absorbit întru totul de ceea ce cânta şi citea; şi am simţit atmosfera de evlavie, în care vieţuia 
stareţul. Când am început Liturghia, inima mi se zbătea în piept de înduioşare. Îmi amintesc cum mă uitam 
pe furiş la stareţ şi mă rugam ca timpul să se oprească în loc. În timpul împărtăşaniei stareţul s-a apropiat de 
Potir. Atunci când am rostit: „Totdeauna, acum şi pururea...” m-am întors spre altarul principal, am văzut 
stareţul care stătea pe podea şi se legăna. Am ridicat ochii pentru a vedea expresia feţei lui şi tot atunci i-am 
lăsat în jos, pentru că toată faţa stareţului era numai lumină şi era imposibil să-i distingi expresia feţei sau 
chiar însăşi faţa”. („Când durerea aproapelui devine durerea ta”, pag. 243–244) 

 
În cartea ieromonahului Hristodul „Stareţul Paisie” e descris cazul când un frate, la ora trei de 

noapte, s-a pornit să-i comunice strareţului că a început războiul în Iran. (pag. 233–234). 
Stareţul, pe loc, până acela a reuşit să spună ceva, a zis: 
– Acum trei sferturi de oră, când mă rugam, „am fost înştiinţat” că în Iran a început războiul şi că va 

fi o mare catastrofă” (pag. 204–215). 
Iată şi alte câteva întâmplări minunate descrise în cartea „Stareţul Paisie” (pag. 204–212). 
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ÎNTÂMPL ĂRI MINUNATE 
 

Odată, după masă am coborât spre coliba stareţului. În acele zile, din cauza puţinei mele rugăciuni pe 
care mă străduiam s-o fac, în sufletul meu intrase o mare înfumurare. Cu mintea mea nesupusă nimănui şi 
într-o oarecare măsură concentrată, fireşte, am început să „văd” lucrurile mult mai curat. Totuşi, nu aveam 
înţelepciunea smereniei şi consideram că, în sfârşit, „văd ceva la toţi” şi fac şi eu ceva. 

Având asemenea gânduri, am vizitat stareţul şi i le-am mărturisit lui. Stareţul, fără de vreo explicaţie, 
a început să povestească: 

– Ieri, în legătură cu ceea ce mi-a povestit unul dintre fraţi, mi-am amintit o întâmplare, pe care 
vreau să ţi-o povestesc acum. 

Pe când eram în Cotunachi, într-o noapte, în timpul săvârşirii rugăciunii de priveghere în chilie, în 
jurul orei trei de noapte, am început să fiu cucerit de o bucurie cerească. Totodată, chilia mea întunecată, al 
cărei întuneric era fărâmat de lumina tremurătoare a lumânării, a început puţin câte puţin să se umple de o 
preafrumoasă lumină albăstrie. La început lumina era foarte puternică. Am înţeles, totuşi, că şi ochii mei 
„sunt în stare” să reziste în faţa acestei aurore. Aceasta era Lumina Necreată! Am rămas acolo multe ore, 
pierzând simţul lucrurilor pământeşti şi trăiam într-o altă lume – duhovnicească – diferită de cea de aici – 
trupească. 

Aşadar, trăind această stare şi, prin intermediul acelei Lumini Necreate, primind diverse experienţe 
cereşti, am petrecut multe ore, fără a avea vreo închipuire despre ele. Dar iată că Lumina Necreată a început 
să dispară cu încetul şi mi-am revenit. Am simţit că mi-e foame şi am mâncat o bucăţică de pesmete. Am 
vrut să beau şi am băut puţină apă. Am obosit şi m-am aşezat să mă odihnesc un pic. Mă simţeam asemeni 
unui animal şi regretam că mă aseamăn întru totul unei vite. Această smerenie unică s-a născut în mine în 
urma stării pe care am avut-o. Din starea duhovnicească am trecut brusc într-o altă stare şi, văzând diferenţa, 
mă condamnam şi îmi era greaţă de mine însumi. Deci, am ieşit afară şi mi s–a părut că era noapte şi lună 
plină. În clipa ceea, întâmplător, a trecut un frate şi l-am întrebat: 

– Ei, frate, ce se întâmplă? Parcă întârzie zorii astăzi. Ce oră e? 
Fratele, mirat, a răspuns: 
– Părinte Paisie, ce ai spus? Nu am înţeles. 
Abia atunci m-am dumerit ce s-a întâmplat: era ora zece de dimineaţă şi „luna plină” era soarele. Dar 

Lumina Necreată a fost atât de puternică (am primit o putere deosebită, ca ochii mei să reziste), încât lumina 
zilei şi soarele mi-au părut o noapte cu lună plină! Lumina soarelui faţă de Lumina Necreată era asemeni 
nopţii în comparaţie cu ziua! 

Stareţul mi-a povestit aceasta şi mi-a poruncit să plec, deoarece la el veniseră deja alţi pelerini. 
Mergând pe drum, simţeam puţin şi starea mea, întru totul de vită. 

 
Un ierodiacon, p. A. de pe Cipru , când acesta a fost cucerit de către turci (atunci ciprioţii au suferit 

imense pierderi şi toţi cunoscuţii părintelui au dispărut fără urmă), simţind o mare durere şi scârbă, a venit la 
stareţ. 

Stareţul îl iubea pentru evlavie şi bunătate şi chiar l-a lăsat în acea noapte în chilia sa. 
– Diacone, i-a spus, dimineaţa va veni un iereu şi va sluji aici Liturghia. De aceea, te preîntâmpin, să 

te scoli pentru a săvârşi împreună utrenia şi a citi Rugăciunile înainte de Împărtăşanie! 
Diaconul a mers în chilia sa, iar Stareţul în a lui. Stareţul s-a rugat toată noaptea. Odată sau de două 

ori, înainte de somn, s-a apropiat de uşa diaconului şi, bătând în ea, cu bucurie a întrebat: 
– Eh, părinte A., nu ai văzut vreo arătare, vreun Înger? 
În jurul orei două, Stareţul a rugat diaconul să vină în biserică şi au început rugăciunile utreniei. Într-

un anumit loc al utreniei, Stareţul începu să citească rugăciunile înainte de Dumnezeiasca Împărtăşănie. 
Diaconul urmărea cum stareţul citea rucăciunile Dumnezeieştii Împărtăşanii şi vedea faţa lui plină de 
evlavie şi înduioşare. 

Când au ajuns la troparul cântării a cincea în care se spune: „Marie, Maica lui Dumnezeu, care eşti 
Sălaş scump al bunei miresme, cu rugăciunile Tale fă-mă vas ales pentru a mă împărtăşi cu Sfintele Taine 
ale Fiului Tău”, s-a întâmplat următorul eveniment minunat. 
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Întreaga bisericuţă a început să se umple cu o lumină albastră deschisă. Candeluţele de lângă 
Născătoarea de Dumnezeu – după ce luminiţele au balansat între roşu şi alb-albastru – au început să se 
legene frumos şi lin. Totodată, întreaga bisericuţă s-a umplut de o mireasmă cerească, de nedescris. 

Diaconul s-a tulburat şi nu putea înţelege ce se întâmplă. 
L-a întrerupt pe stareţ şi în şoaptă, l-a întrebat: 
– Părinte, ce se întâmplă? Şi acela, ducând degetul la buze şi făcându-i semn să tacă, i-a spus:  
– Zi rugăciunea şi nu vorbi, căci pe noi ne-a vizitat Maica Domnului. 
Multe ore Stareţul, împreună cu diaconul au rămas cu capul plecat la pământ până când acea 

preafrumoasă lumină albăstrie s-a risipit. 
E cu neputinţă de a descrie sentimentele care au copleşit sufletul diaconului la trăirea acestui 

eveniment. 
Puţin mai târziu a venit iereul şi a liturghisit. 
 
 
Stareţul trecea printr-o perioadă foarte grea. În acea vreme s-a conturat o problemă bisericească. 

Unii episcopi veneau la Stareţ pentru a întreba despre această problemă şi pentru a-i cere ajutorul. Dar 
problema era foarte complicată şi Stareţul , deşi voia să ajute, nu putea, fiindcă, după, cum spunea, 
din orice unghi ar fi cercetat tema, nimerea în impasuri duhovniceşti. De aceea, a hotărât să se roage 
pentru soluţionarea ei. În tot timpul cela se ruga ca Domnul să arate rezolvarea problemei cu care s-a 
ciocnit Biserica. Îndeosebi i se ruga sfintei Eufimia* 

 
* Sfânta Eufimia a săvârşit o minune: a ridicat mâna cu sulul (tomosul) cu descrierea credinţei 

ortodoxe şi i l-a întins Patriarhului. 
 
– Tu, Sfântă Eufimia, care cu „tomosul” a-i rezolvat o mare problemă a bisericii, scoate şi acum din 

impas Biserica! 
Odată dimineaţa – era ora 9 – el citea rugăciunile ceasului al treilea înşirând metaniile şi deodată a 

auzit cum cineva bate într-un mod neobişnuit în uşa din afară. Stareţul din interior a întrebat: 
– Eh, cine-i acolo? 
A auzit un glas feminin, răspunzând: 
– Sunt Eufimia, Părinte. 
– Care Eufimia? – a întrebat Stareţul. 
Nu a primit nici un răspuns. Între timp bătăile în uşă s-au repetat. Stareţul din nou a întrebat: 
– Eh, cine-i acolo? 
Din nou s-a auzit acelaşi glas, zicând: 
– Eufimia, Părinte. 
A bătut şi a treia oară şi brusc a simţit că cineva a intrat în chilie şi a trecut în coridor. El s-a 

îndreptat spre uşă şi a văzut-o pe Sfânta Eufimia, care a intrat într-un mod minunat prin uşa închisă şi care 
în clipa aceea se închina micii icoane a Sfintei Treimi pe care Stareţul a atârnat-o pe peretele coridorului. 

Atunci Stareţul i-a spus Sfintei: 
– Spune: „Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh”. Sfânta foarte clar a pronunţat această mărturisire 

şi stareţul pe loc a căzut şi i s-a închinat. 
După aceasta, povestea Stareţul, ei au stat mult timp de vorbă. Nu a putut determina cât anume, 

deoarece, discutând cu sfânta, a pierdut simţul timpului. Sfânta i-a arătat soluţia, pe care o aştepta 
Stareţul, şi i-a mai răspuns încă la trei întrebări care îl fr ământau şi pentru care s-a rugat. Într-un sfârşit 
el a întrebat-o? 

– Spune, cum ai primit mucenicia? 
Şi Sfânta i-a răspuns: 
– Părinte, dacă aş fi ştiut ce mă va aştepta în această viaţă veşnică şi frumuseţea cerească pe care 

Dumnezeu o dă sufletelor, adevărat îţi spun, aş fi rugat ca niciodată să nu se termine acea mucenicie, care, 
în comparaţie cu ceea ce mi-a dăruit harul lui Dumnezeu, este o nimica toată! 
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Încă pe când Stareţul se afla în Chilia Sfintei Cruci, seara, în timpul rugăciunii, deodată a simţit că 
dispare podul şi sus, foarte clar, L-a văzut pe Dumnezeu. Faţa Lui era într-atât de strălucitoare încât îi era 
greu să se uite la Dânsul şi Stareţul nu putea înţelege cum de s-au găsit inşi care au îndrăznit să acopere cu 
scuipat această faţă! 

După arătare, Stareţul a dat indicaţii surorilor care zugrăveau icoane în sfântul lăcaş (isihastrie) al 
Sfântului Ioan Teologul în ce priveşte redarea corectă a Domnului pe icoană întrucât e în puterile omului şi 
chiar dirija procesul de pictare a chipului Lui. 

Stareţul chiar spunea că faţa Domnului şi a Panaghiei sunt de culoarea grâului copt. 
 
Stareţul din timp şi-a săpat mormântul în chilia Panaguda, întotdeauna avea în minte ziua plecării 

sale din această viaţă deşartă. El însuşi, deosebindu-se printr-o adâncă înţelepciune a smereniei, întotdeauna 
se simţea nepregătit pentru această mare călătorie, dar a avut o arătare care l-a bucurat. 

În timpul rugăciunii, a văzut că se află într-un loc asemănător cu un aerodrom, de unde oamenii erau 
trimişi în călătorie spre Cer. Acolo era multă lume şi nişte inşi verificau prezenţa paşapoartelor şi a banilor: 
unora le permiteau să treacă, altora – nu. Când Stareţul s-a apropiat de ei şi i-a venit rândul, s-a dovedit că el 
nu are documentele necesare. Atunci a apărut Panaghia (Preasfânta Născătoare de Dumnezeu), înveşmântată 
în aur ca o împărăteasă. Chipul ei semăna întru totul cu cel de pe icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului din Ierusalim. 

Şi Ea a spus controlorilor: 
– El este robul Meu. Daţi-i voie să treacă: Eu i-am pregătit documentele. 
Le-a scos de sub Maforiul (Omoforul) Său şi, după ce le-a arătat, le-a pus din nou acolo. Astfel 

Stareţului i-au permis să treacă. 
 
Altă dată Stareţul a zis: 
– Maica Domnului foarte mult se aseamănă cu icoana Panaghiei din Ierusalim – este absolut 

identică! Eu am văzut-O de multe ori şi nu cunosc o altă icoană, care ar semăna atât de mult cu Ea. 
 
Altă dată, când Stareţul se ruga în chilie, ca de obicei, după metanii, i se întâmplă o vizită 

Dumnezeiască. El deodată a auzit paşi pe sală. S-a apropiat de uşa chiliei şi s-a uitat în sala care duce spre 
biserică. Atunci, faţă în faţă, a văzut-O pe Maica Domnului, Care mergea asemeni unei împărătese, după 
cum spune Stareţul, şi totul pe ea era de o nespusă bunăcuviinţă împărătească. Când s-a apropiat de uşa 
bisericii, Ea s-a întors şi a intrat înăuntru. În urma Ei mergea Sfântul Ioan Teologul. Au intrat în Biserică şi 
au dispărut, lăsând înăuntru o lumină albă-albăstruie (Lumina Necreată), care s-a mai văzut puţin timp, apoi 
încetul cu încetul s-a risipit. Sufletul Stareţului s-a umplut de mulţumire şi de smerenie, El plângea, pentru 
că Panaghia l-a vizitat, deşi simţea şi spunea că este cel mai păcătos om din lume. 

 
În februarie 1979 Stareţul s-a confruntat cu diferite probleme dificile şi era foarte indispus. 

Fratele, care l-a vizitat, l-a văzut mâhnit în toate zilele acelea. 
Odată, fratele, ducându-se la Stareţ, se aştepta să-l vadă amărât ca de obicei în ultimul timp, dar a 

văzut contrariul absolut. Faţa Stareţului radia de bucurie şi el i-a spus fratelui: 
– Bunul Dumnezeu a văzut tristeţea mea şi a trimis Îngerul păzitor să mă elibereze de ea. El avea 

chipul unui tânăr purtător de lumină şi, în momentul când m-am întâlnit cu el, mi-a dispărut toată tristeţea. 
Mi-a spus unele lucruri pe care, însă, nu pot să le spun acum! 

 
Pe 13 mai 1979 Stareţul a trecut din Chilia Cinstitei Cruci în Chilia Panaguda a Mănăstirii Cutlumuş. 
Era 3 iunie şi Stareţul, după mutare, încă nu şi-a aranjat lucrurile şi nu a scos din chivot Mineile şi 

alte cărţi bisericeşti. Din cauza aceasta nu ştia data exactă şi ce Sfânt se sărbătoreşte în acea zi şi săvârşea 
rugăciunile înşirând metaniile. Atunci când trebuia să pomenească Sfântul zilei şi să spună obişnuitul: 
„Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!”, a început să-l neliniştească gândul că nu ştie 
pomenirea cărui Sfânt se face. În acel moment, în bisericuţă, într-un mod minunat, au apărut doi Sfinţi – 
unul în faţă, iar al doilea puţin mai în urmă. Al doilea era Sfântul Panteleimon. Stareţul întotdeauna spunea 
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că Sfântul Panteleimon seamănă foarte mult cu icoana din schitul ce îi poartă numele. Celălalt Sfânt, care 
era mai în faţă, era necunoscut. Şi a spus: 

– Stareţe, eu sunt Luchilian. 
Stareţul nu a desluşit numele şi a repetat: 
– Cum? Luchian? 
– Nu, a răspuns Sfântul, eu sunt Luchilian. 
Şi, din nou, într-un chip minunat, ambii sfinţi au dispărut. 
Atunci Stareţul s-a dus şi a deschis chivoturile cu cărţi şi în Mineul pentru iunie s-a încredinţat că, 

într-adevăr, pe data de trei era pomenirea Sfântului Luchilian. 
De atunci, Stareţul avea o evlavie deosebită pentru Sfântul Luchilian şi a pus o iconiţă în altar şi una 

deasupra locului unde obişnuia să se roage, acestea rămânând acolo până în ultimul său ceas. 
 
 
Stareţul de multe ori, în formă glumeaţă, ne înştiinţa despre starea timpului. P. David era portar la 

Mănăstirea Cutlumuş. Când la Stareţ venea vreun monah sau ascultător al acestui sfânt lăcaş, el zicea: 
– Spuneţi-i p. David să coboare de pe migdal, pentru că va ninge. 
(Aşa spunea Stareţul, deoarece cuviosul David Soluneanul s-a sfinţit trăind pe un migdal.) 
Peste câteva zile, întodeauna, ningea. Şi deja ne-am deprins – când stareţul îi trimitea veste p. David, 

imediat ne puneam cu toţii pe lucru, ca să nu ne apuce ninsoarea. 
În decembrie 1992 Stareţul i-a spus părintelui David: „Coboară de pe migdal” şi după ce vor trece 

sărbătorile „urcă din nou” (acestea le transmitea prin ascultătorul M.). 
După ce au trecut sărbătorile i-a transmis din nou: „nu urca”. În ziua pomenirii Sfântului Antonie, 

timpul din nou s-a stricat şi s-a început un viscol cu ninsoare. Peste câteva zile i-a comunicat că de acum 
poate „urca” liber. 

Când trebuia să ningă, noi cu părintele David ştiam despre aceasta din timp, după veştile primite de 
la Stareţ. 

 
Toate aceste întâmplări minunate şi altele asemănătoare, adânca smerenie şi marea dragoste a 

monahului Paisie, cazurile de vindecare şi de ajutorare minunată în urma rugăciunilor lui mărturiseau despre 
incontestabila sfinţenie a stareţului. Se vede că el răspundea la întrebările dificile nu din mintea sa, 
spunând ceea ce îi era descoperit de Dumnezeu nemijlocit sau prin sfinţi. Duhul Sfânt ca Duh al 
Adevărului nu poate avea două răspunsuri corecte la una şi aceeaşi întrebare. De aceea, dintre diversele 
opinii despre buletinele electronice şi despre sfârşitul lumii trebuie s-o alegem pe cea care corespunde 
Descoperirii Dumnezeieşti. 

Stimatul arhimandrit Ioan Krestiankin mărturisea despre sine: „Eu nu sunt vizionar. Sunt un simplu 
om, care a trăit o viaţă lungă şi a văzut multe pe parcursul ei ca preot şi, cu atât mai mult, ca duhovnic” 
(Scrisorile arhimandritului Ioan (Krestiankin) pag. 217). 

Aceasta şi mai tare confirmă adevărul cuvintelor stareţului Paisie, care a devenit un vas ales al lui 
Dumnezeu, prin care Duhul Sfânt ne-a vestit despre timpurile de pe urmă. 

 
Dar iată un caz din viaţa stareţului, care ne încredinţează clar de aceasta. 
Atunci când în anul 1987 Stareţul a scris broşura „Despre semnele vremurilor” şi a înştiin ţat 

credincioşii că nu trebuie să contribuie la introducerea noului sistem economic, cei care au văzut că li 
se strică planurile, au trimis trei oameni pentru a-i face rău. Stareţul, din clipa când ei au coborât de pe 
corabie şi au călcat pe Muntele Sfânt, a fost înştiinţat despre pezenţa lor şi îi urmărea. A văzut că sunt într-
atât de enervaţi, încât intenţionau să-l ucidă. 

– Eu, fireşte, spunea Stareţul, mă bucuram văzând că s-a ivit ocazia de a pleca mai repede la Hristos. 
Dar ceva s-a întâmplat în interiorul lor – au încurcat cărarea, deoarece coborau la chindii; i-a orbit 
Dumnezeu, şi ei, sărmanii, au mas departe de locul acesta, au căzut în prăpastie şi s-au vătămat. 

A doua zi dimineaţa s-au grăbit să se întoarcă în Careea şi, când treceau pe lângă chilia Stareţului, 
strigau şi îl ameninţau că îi vor tăia limba, dacă nu va înceta să se opună planurilor lor.  Mai târziu, 
după-amiază, când am venit să-l vizitez, Stareţul mi-a povestit cele întâmplate şi, pe un ton glumeţ, a spus: 
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– Ar fi făcut un rău dacă mi-o tăiau? Ce zici? Şi a râs. („Vasul ales”, pag. 286–287) 
 
Aşadar, să vedem ce ne-a vestit Duhul Sfânt prin Stareţul Paisie referitor la întrebările puse în 

faţa Comisiei Teologice a BORu (Bisericii Ortodoxe Ruse) pe 19-20 februarie 2001. 
Articolul stareţului Paisie „Semnele vremurilor: 666” (Din cartea „Stareţul Paisie”, pag. 19–20) 

poate servi drept îndrumar duhovnicesc pentru fiecare credincios într-o problemă de importanţă majoră. 
Iată textul acestui articol. 
 

SEMNELE VREMURILOR: 666 
 

După furtuna demonică, va veni o zi cu soare, Dumnezeiească. În spatele duhului lumii cărui îi este 
caracteristică libertatea de astăzi, lipsa respectului faţă de Biserica lui Hristos, faţă de oamenii mai în vârstă, 
de părinţi şi de învăţători cu frică de Dumnezeu se ascunde robia duhovnicească, neliniştea sufletească şi 
anarhia, care duc societatea spre disperare, spre catastrofa sufletească şi trupească. Deci, sistemul perfect al 
„cartelei electronice”, al garanţiei computaţionale este faţada dictaturii mondiale, a robiei lui antihrist. 

Apocalipsa Sf. Ioan: „ Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei 
săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte; încât 
nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul 
numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr 
de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase”. (Apoc. 13, 16–18). 

Sfântul Andrei din Cezaria scrie următoarele: „Numele spurcat al lui antihrist şi exactitatea 
numărului, precum şi celelalte despre care s-au scris se vor descoperi de timp şi de cei vigilenţi, dar nu a 
binevoit harul Domnului să scrie în cartea Dumnezeiască ceva referitor la numele ucigător, de parcă 
exersările în cuvinte ar aduce multe lucruri” (Tâlcuirea Sfântului Andrei din Cezareea la Apocalipsa lui 
Ioan, cap. 35). 

Dar e straniu că şi mulţi oameni duhovniceşti, în afară de aceea că dau tâlcuiri proprii, se tem de 
frica lumească a informaţiei secrete despre fiecare om, în timp ce trebuie să se neliniştească duhovniceşte 
şi să ajute creştinii, amintindu-le cu pace şi întărindu-i în credin ţă, pentru ca ei să simtă mângâierea 
Dumnezeiască. 

Sunt nedumerit! De ce ei meditează asupra tuturor acestor evenimente? De ce nu pun nici o 
întrebare pentru a-şi verifica propria înţelegere a lucrurilor? Şi dacă susţin antihristul în privin ţa peceţii, 
de ce atrag şi alte suflete spre pieire? 

Acesta e sensul frazei „ca să ducă în rătăcire, de se poate, pe cei aleşi”  (Mc. 13, 22). 
Şi în timp ce însemnele se văd foarte clar, fiara din Bruxelles cu numărul 666 deja a înghiţit în 

computer toate statele. Oare nu aceasta semnifică „cartela de deservire”, buletinul de identitate, 
introducerea peceţei? 

Din păcate, ascultăm radioul numai pentru a afla timpul probabil. Ce ne va spune Hristos? 
„Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, dar semnele vremilor nu puteţi?” Apoi după „cartela de 
deservire”, buletinul de identitate, dosar (informaţia despre om), în lucrul cu pecetea, permanent vor 
anunţa la televizor că cineva, chipurile, a luat o „cartelă de deservire” străină şi a sustras din bancă banii 
deţinătorului ei. Din altă parte vor face reclamă „sistemului perfect”, adică peceţii cu raze laser pe 
mână sau pe frunte, care nu va fi descifrată din exterior, cu numărul 666, al lui antihrist. 

Din păcate, iar şi iar anumi ţi „gnostici” î şi corcolesc odraslele duhovniceşti ca pe nişte prunci, 
chipurile, pentru ca aceştia să nu se descurajeze: „Nu are nici o împortanţă, aceasta nu înseamnă 
nimic, e destul să ai credinţă în interiorul t ău”, în timp ce Apostolul Petru s-a dezis de Hristos în 
exterior – şi aceasta a fost o dezicere (lepădare). Aceştia însă se leapădă de Sfânta pecete a lui Hristos, 
care le-a fost dată la Sfântul Botez – „Pecetea darului Duhului Sfânt” – pentru a primi pecetea lui 
antihrist şi spun că îl au în ei pe Hristos! 

Spre regret în timpul sfinţilor mucenici o asemenea logică o aveau anumiţi gnostici, care se străduiau 
să influenţeze mucenicii care se pregăteau pentru chinuri, precum scrie Sf. Vasilie în cuvântul său despre 
mucenicul Gordie: „mulţi, aducând dovezi absurde încercau să convingă mucenicul să se dezică numai prin 
cuvinte şi să păstreze credinţa în suflet, adică predispunerea lăuntrică, căci Dumnezeu nu ia în seamă limba, 
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ci predispunerea omului. Dar mucenicul Gordie era de neclintit şi răspundea: „limba creată de Hristos nu va 
putea să rostească ceva împotriva Ziditorului său” „ Nu vă înşelaţi, Dumnezeu nu rămâne batjocorit”. 
„Căci din cuvintele tale te vei găsi drept, şi din cuvintele tale vei fi osândit” (Lc. 19, 22; Mat. 12, 37). 

În acelaşi fel, pe timpul lui Dechie, legea cerea mărturisirea religiei închinătorilor la idoli şi toţi 
creştinii care îşi declarau acordul şi aduceau jertfe idolilor, luau un certificat şi evitau chinurile. Între cei 
care s-au dezis de Hristos erau şi cei care dădeau bani slujitorilor la idoli din comisii şi luau 
certificate, numite „clevetitoare”, fără a se dezice; Biserica şi pe aceştia i-a pus în rândul trădătorilor 
credinţei – celor căzuţi. 

Dar sunt cunoscute o mulţime de exemple pozitive, cum ar fi minunea Sfântului Teodor, pe care o 
sărbătorim an de an  în prima sâmbătă a Postului Mare. „Iulian Renegatul, ştiind că creştinii petrec prima 
săptămână a Sf. Patruzecimi în curăţenie, din care cauză această săptămână e numită curată, a hotărât, să-i 
spurce anume atunci. Pentru aceasta, tainic a poruncit ca în pieţe să se vândă produse spurcate cu sânge ale 
jertfelor aduse idolilor. Dar, prin Pronia lui Dumnezeu, fostului arhiepiscop al Constantinopolului Evdoxie i 
s-a arătat în vis mucenicul Teodor şi i-a descoperit această uneltire. I-a poruncit să adune oamenii 
credincioşi luni dimineaţa devreme şi să le interzică să folosească produsele spurcate, iar lipsa alimentelor 
necesare s-o completeze cu colivă pregătită în grabă. Astfel acest scop al criminalului nu a fost atins. Iar 
poporul evlavios a rămas nespurcat” (Ceaslovul Mare, pag. 446). 

Abţinerea de la aducerea de jertfe idolilor este înscrisă în pravilele sfinţilor apostoli: „ Ci să le scriem 
să se ferească de întinările idolilor şi de desfrâu şi de (animale) sugrumate şi de sânge...” (Fapte 15; 20, 29). 

Din păcate, în afară de cele povestite deja, poţi auzi de la „gnosticii” contemporani o mulţime 
de prostii-„ra ţionamente” – unii spun: „Voi primi buletinul de identitate cu numărul 666 şi îi voi face 
semnul crucii”, alţii zic: „Voi accepta pecetea pe cap, dar voi acoperi-o cu semnul crucii făcut 
deasupra capului” şi multe alte aberaţii asemănătoare, crezând că astfel se vor sfinţi, în timp ce 
aceasta este amăgire. 

Se sfinţeşte numai ceea ce poate fi sfinţit. Bunăoară, apa primeşte sfinţirea şi se preface în agheasmă 
(apă sfinţită), iar urina nu primeşte sfinţirea. Prin urmare, diavolul-antihrist cu simbolica lui de pe paşaport, 
de pe mână sau de pe cap nu poate fi sfinţit nici măcar prin semnul Crucii. 

Avem puterea Cinstitei Cruci, Semnului Sfânt al Dumnezeiescului har al lui Hristos, numai 
atunci când suntem pecetluiţi cu Sfânta Pecete a Botezului, când ne lepădăm de satana, ne 
împreunăm cu Hristos şi primim Pecetea Sfântă: „Pecetea darului Duhului Sfânt”. Să ne dăruiască 
Hristos bună cugetare. Amin. 

 
Sfântul Munte. Chilia Panaguda a Mănăstirii Cutlumuş. 

 Prima sâmbătă a Postului. Anul 1987.  
Cu multă durere şi dragoste întru Hristos, monahul Paisie.  

 
 

LA SFÂRŞITUL VEACURILOR 
 

Un capitol din cartea ieromonahului Hristodul „Stareţul Paisie”. 
 Sf. Munte, 1994” 

 
„Cu mult ă viclenie s-a introdus acest sistem economic pentru a le întinde o cursă creştinilor. 

La noi aceasta se întâmplă cu mare întârziere, iar în America numele „fiarei” se imprimă deja cu 
ajutorul laserului pe frunte şi pe mână. În anul 1982, cu această pecete au fost marcaţi trei mii de 
americani şi unii o acceptă desigur, ca pe o mare onoare. 

Stareţul mi-a adus un card bancar chinez şi unul european pe care cu cifre era scris numărul 666. A 
mai adus nişte broşurele publicitare ale diferitelor bănci din Australia, care popularizează noul sistem 
economic şi dă asigurări în ce priveşte securitatea oferită fiecărui „pecetluit” (pe frunte şi pe mâna dreaptă). 
Mi-a arătat şi cartea V. S. Relfe din S.U.A. „Noul sistem monetar 666” şi, cu tristeţe, a confirmat: „Atât de 
clar se descoperă aici taina despre care ne-a vestit Sfântul Ioan Teologul în Apocalipsă şi mă doare 
faptul că foarte mulţi, chiar preoţi şi episcopi, nu opun nici o rezistenţă duhovnicească, ci tratează 
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aceasta lumeşte. Ei conving poporul să nu acorde nici o importanţă acestor buletine de identitate, să 
nu le fie scârbă să le ia, şi, în general, justifică ceea ce nu poate fi justificat. Aceasta însă nu e corect. 
Ei lini ştesc oamenii, pentru ca aceştia, odată, să nimerească într-o situaţie din care nu va mai exista 
ieşire. Dar, fără îndoială, astfel de oameni vor răspunde pentru aceasta din plin. 

Mulţi, cunoscând dezacordul meu în ce priveşte introducerea sistemului acestor buletine de 
identitate, au spus: „Ei, mai ştii ce spune Paisie. Este părerea unui monah şi nu a Bisericii”. Aceasta însă, nu 
e corect. Eu nu exprim părerea mea personală, ci cu smerenie le descopăr celor care mă roagă opinia 
Bisericii, care este Evanghelia şi Cuvântul lui Hristos. Sunt de acord că nimeni – nici Paisie, nici 
duhovnicul, nici episcopul, nici patriarhul – nu trebuie să aibă o părere proprie pe care s-o impună 
poporului lui Dumnezeu, ci trebuie să-şi supună opinia personală voii lui Dumnezeu, Care ni se face 
cunoscută prin intermediul Evangheliei. 

A venit aici odată un preot care a auzit despre aceea că eu întotdeauna chem spre o atitudine atentă 
faţă de buletine şi faţă de tot ce ţine de antihrist, al cărui sistem au început metodic să-l pună în funcţie, şi 
mi-a spus: 

– Părinte, oare nu ar fi mai bine, în loc să vă ocupaţi permanent de antihrist şi să vorbiţi despre el, să 
fi ţi ocupat de Hristos şi să aveţi folos din aceasta? (Din cărţile despre p. Paisie se vede că stareţul nici pe 
departe nu vorbeşte numai despre antihrist şi chiar destul de mult despre Hristos). 

Atunci i-am zis: 
– Când unei bătrâne de nouăzeci de ani i se vorbeşte despre nunţi, cumătrii şi sărbători, ea îşi 

aminteşte cei mai frumoşi ani ai săi şi se bucură. Şi atunci, pe neprins de veste, vine la ea moartea şi o 
găseşte nepregătită, având în minte nunţi, sărbători şi o bucurie înşelătoare. Dar când la ea vin şi îi spun că 
cutare, de 80 de ani, a răposat, sau că duminică va fi praznicul cutărei, sau că cutare e bolnav de cancer şi îşi 
trăieşte ultimile zilişoare, atunci bătrânica începe să se gândească: „Trebuie să mă pregătesc şi eu, căci alţii, 
chiar mai tineri, au plecat deja în lumea cealaltă”. Astfel, ea începe să se pregătească duhovniceşte, să se 
mărturisească ş.a.m.d. şi, moartea, când vine, o găseşte gata, neocupată de nici un fel de iluzii. Acelaşi 
lucru, i-am spus preotului, se întâmplă şi în cele duhovniceşti. Noi trebuie să luminăm credincioşii şi să 
introducem în sufletele lor neliniştea necesară, care îi va impune să fie gata. Dar, totodată, nu trebuie 
să facem panică, deoarece într-o situaţie dificilă se vor pomeni nu creştinii credincioşi, ci acei care vor 
deveni pradă diavolului. De aceea şi în Apocalipsă scrie că, deşi dificultăţile vor fi create pentru noi, toate 
rănile le vor primi alţii şi lor le va fi mai greu, pentru că ei vor fi în vrajbă cu Însuşi Dumnezeu. 

Dar cu toate că despre noile buleteine de identitate se vorbeşte mult, şi fiecare în felul lui, nu vă 
grăbiţi să luaţi o decizie: să vedem ce va spune Biserica. Biserica trebuie să aibă o poziţie clară, pentru 
ca credincioşii să ştie cum să procedeze. Ulterior Biserica va trebui să aplice canoane celor care de 
nevoie vor primi aceste buletine de idenitate, ca ei să-şi dea seama, că primirea lor e un păcat*. Căci 
Buletinul, pornind de la esenţa cuvântului, se identifică întru totul cu omul. (În greacă cuvintele buletin 
şi identificare au aceeaşi rădăcină). 

*Biserica Elenă este împotriva acestui sistem. 
Astăzi logica „deştepţilor” converteşte oamenii. Oamenii, prin îndrăgirea înlesnirilor, s-au făcut 

dependenţi pe ei înşişi. Ştiind, că trei de şase (în sistemul bară-cod UPC – Universal Producte Code) este 
semnul diavolului, ei, totuşi, acceptă să semneze astfel producţia lor (în cartea „Stareţul Paisie” pag. 136, e 
tradus: „Ei sunt de acord să-şi pună semnăturile”). Aceasta e o semnătură. Altceva e când cineva nu ştie că 
are semnul diavolului (de exemplu, pe cartela bancară): deoarece nu ştie, el nici nu răspunde pentru aceasta. 
Dar dacă ştie, atunci răspunde pentru aceasta din plin! 

Piaţa Comună europeană nu va fi puternică, pentru că e constituită din popoare cu tradiţii diferite. 
– Părinte se zvoneşte că la Ierusalim a apărut cineva care spune că este proorocul Ilie. Cum 

comentaţi aceasta? 
– Niciodată să nu vă grăbiţi, căci, dacă veţi spune că este el, atunci alţii vă vor condamna, zicând că 

aceasta e o minciună. Atunci când vedeţi ceva răsărit în ghiveci, niciodată să nu spuneţi din timp ce este – 
poate fi busuioc mirositor sau, de exemplu, urzică. Îngăduiţi un pic şi, peste puţin timp, când planta va 
creşte, fiecare va putea să vadă despre ce este vorba. 

În timpul Postului Mare din 1987 am venit la stareţ cu o întrebare personală şi el mi-a spus. „Am 
scris câte ceva despre buletinele de identitate electronice. Dispui de puţin timp ca să vezi aceasta?” 
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Deoarece i-am spus că dispun de timp şi mă interesează, el mi-a arătat cele scrise şi destul de mult 
am discutat acest subiect: 

– Pe timpurile antihristului, când el va vorbi lumii, dacă vreun creştin, în acea clipă, va săvârşi 
rugăciunea adevărată, antihristul, simţind rugăciunea se va cutremura, deoarece creştinii au o putere mare. 

– Părinte, se spune, că pe timpurile antihristului creştinii nu îşi vor putea cumpăra hrană şi vor 
flămânzi. 

– Eh, creştinii vor trăi cu puţini pesmeţi şi măsline. Vor suferi numai cei care s-au deprins să aibă la 
masă câte zece soiuri de caşcaval, de la „Rockford” la cel „de Olanda”. Acum permanent se vorbeşte despre 
statisticile diverşilor savanţi conform căror o treime de păduri a fost nimicită de incendii, sunt poluate o 
treime din ape, o treime de oameni în anii apropiaţi se vor îmbolnăvi de cancer. Lecturile noastre mai mult 
se aseamănă cu lectura tâlcuirii Apocalipsei. 

– Părinte, acum, în legătură cu avaria de la Cernobâl, se spune că totul este poluat. Ce să facem? 
– Dacă ar fi fost poluată numai o parte, am fi zis că trebuie să evităm ceea ce este poluat. Dar acum, 

când poluarea radioactivă este peste tot, însemnaţi cu semnul crucii şi mâncaţi totul. Nu vi se va întâmla 
nimic, astfel fac şi eu. 

Atunci când guvernul a „suspendat” problema buletinelor de identitate electronice şi despre aceasta 
nu se mai vorbea, nu vorbea nici satreţul. Dar unii continuau să vorbească şi să scrie împotriva proiectului 
de lege şi a guvernului. Oamenii veneau la stareţ şi îl întrebau: 

–Părinte, de ce aţi încetat lupta şi nu spuneţi nimic? 
Stareţul răspundea: 
– Când se opresc ei, trebuie să ne oprim şi noi, altfel vor spune: „Vedeţi, nu sunt în toate minţile. Cu 

toate că problema nu este actuală, ei strigă şi fac probleme”. De aceasta, când se opresc ei, trebuie să ne 
oprim şi noi şi când vor începe ei, vom începe şi noi. Un câine bun, pe care stăpânul l-a pus de pază, latră 
văzând apropierea hoţului. Dar când hoţul fuge, câinele amuţeşte, iar dacă latră în continuare, atunci la el 
ceva nu e în regulă. 

 
Dar iată un exemplu din volumul „Vasul ales” (pag. 54–56), care ne încredinţează de faptul că 

Dumnezeu este ajutorul nostru Atotputernic în lupta cu noul sistem de control şi că trebuie să luptăm 
cu acest sistem în faza iniţială a implementării lui. 

 
 
 

CARTELELE ELECTRONICE 
DE CONTROL 

ŞI ÎNCREDEREA ABSOLUT Ă ÎN DUMNEZEU 
 

Problema buletinelor de identitate electronice, a cartelelor de credit şi a diferitelor cartele simple de 
deservire a stârnit în ultimul timp multe discuţii. Opiniile s-au divizat: unii spun că aceste cartele sunt 
inofensive, iar alţii – că ele fac parte din planul celui care atentează asupra omenirii; unii, iarăşi, declară că 
da, ei cunosc scopul pentru care se pun în circulaţie aceste cartele, dar noi nu vom fi afectaţi, dacă le vom 
face semnul crucii, pentru că nu ni se cere să ne dezicem de Hristos. Într-un cuvânt, au fost multe păreri, 
fapt ce a tulburat şi a despărţit fraţii. Ei erau stăpâniţi de o atmosferă apăsătoare şi fiecare susţinea opinia sa, 
considerându-i pe ceilalţi aflaţi în rătăcire. 

Stareţul, clarificând situaţia şi dorind să ne ajute, ne-a explicat detaliat ce se întâmplă şi care este 
adevărul. 

Aici vom povesti un singur caz, întâmplat unui domn evlavios, angajat al unui minister din Athena, 
tată a trei copii. 

Unul dintre mini ştrii guvernului a hot ărât să instaleze la intrarea în minister aparate 
electronice de verificare a funcţionarilor cu ajutorul cartelelor electronice simple, care nu aveau nici 
bandă magnetică, nici sistem bară-cod sau UPC. Atunci 1300 de lucrători ai ministerului au fost puşi 
în faţa problemei: să accepte acest sistem ori nu? 
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Majoritatea covârşitoare a angajaţilor au convenit să se opună şi să nu accepte introducerea 
controlului electronic, deoarece astfel se încălca libertatea omului, dar cel mai important era că pe ei îi 
mustra conştiinţa la gândul că acest sistem serveşte planurilor oculte ale unor oameni, care sunt îndreptaţi 
împotriva Bisericii noastre. Aşadar, ei şi-au declarat dezacordul, iar ministrul  care a iniţiat procurarea 
acestor aparate de control electronic, ameninţând cu concedierea, a început să impună funcţionarii să 
accepte noul sistem electronic pentru care a cheltuit multe milioane. 

Astfel fiind constrânşi, angajaţii au cedat şi au acceptat să ia cartele. Însă doi angajaţi evlavioşi ai 
ministerului aveau mustrări de conştiinţă şi nu au căzut de acord, cu toate ameninţările ministrului şi ale 
altor conducători ai ministerului. Li s-a dat un termen cu condiţia că dacă până la expirarea acestuia nu se 
vor conforma cu decizia ministrului, atunci vor fi concediaţi. Fraţii evlavioşi s-au adresat după sfat Bisericii 
şi preoţilor. Dar şi acolo nu au primit un răspuns limpede. 

Un iereu i-a spus unuia dintre ei: 
– Eh, sărmane, ia cartela, nu se va întâmpla nimic. Ai patru copii. N-ai încotro. 
Altul spunea altceva şi, în consecinţă, acest domn nu era în stare să ia o decizie. 
Astfel a hotărât să viziteze Muntele Sfânt şi să ceară un sfat de la stareţul Paisie. 
I-a povestit subiectul şi i-a arătat cartela. Stareţul a luat-o în mâini şi, după ce a examinat-o atent, a 

explicat: 
– Această cartelă e simplă. Nu are nici strat magnetic, nici vreun cod al sistemelor bară-cod 

sau UPC, de aceea nu te întrista; dar e bine că nu vă conformaţi cu acest sistem, pentru că în spatele 
lui se ascunde un alt plan, mai mare... 

Voi ambii, a continuat Stareţul, sunteţi de laudă că nu vă lăsaţi înfrân ţi: şi să nu cedaţi până la 
capăt! 

Atunci domnul i-a spus: 
– Părinte, ministrul mă ameninţă cu concedierea în câteva zile, dacă nu voi accepta. 
Iar Stareţul: 
– Fă ceea ce, după cum vezi, îl linişteşte pe Hristos, iar ministrul, dacă va continua să insiste, nu 

va reuşi să-şi îndeplinească nici ameninţarea, nici planul său de antihrist. Domnul a plecat de pe Muntele 
Sfânt, predându-se lui  Dumnezeu şi sfintelor rugăciuni ale Stareţului . De la minister i-a venit citaţie, 
care îl invita să vină în ziua indicată, împreună cu colegul, pentru răspuns. Dar, până a expira acest termen, 
guvernul a căzut şi ministrul a plecat. Următorul ministru a strâns toate automatele electronice, 
deoarece considera că sunt mijloace de lezare a drepturilor omului, şi le-a pus în subsolul 
ministerului, unde stau până azi. 

 
Reproducem câteva pagini din cartea ieromonahului Hristodul „Vasul ales”, dedicată acestui subiect 

(pag. 198–209). 
 
Răspunsul adresat domnului L. referitor la buletinele electronice: „Acesta este numărul 

antihristului, în nici un fel nu trebuie să acceptăm buletinele de identitate electronice. În afară de 
aceasta, nu se poate de luat cartele de credit, pentru că banda magnetică de culoare neagră de pe ele 
ascunde codul şi sistemul de bare cu 666. Dar acestea nu se văd cu ochiul liber. Pot fi citite numai de 
computer. Fii atent şi nu te lua după ceea ce spune unul sau altul, deoarece fiecare e liber să spună 
ceea ce vrea, dar trebuie să ne supunem numai voii lui Dumnezeu şi celor spuse de El în Scriptură. Îţi 
aduc un exemplu, ca să înţelegi cât de atenţi trebuie să fim: 

Ce îi spune preotul copilului pentru ca acesta să devină creştin? „Te lepezi de satana?” Pruncul nu 
spune nici „da”, nici „nu”, doar plânge. Atunci, preotul ce face? Îl cufundă în apă şi, la citirea sfintelor 
rugăciuni, pogoară Sfântul Duh şi, cu toate că pruncul nu ştie aceasta, în el deja se aşază Sfântul Duh şi 
devine creştin, întotdeauna având cu el Harul lui Dumnezeu. Acum, dacă cineva nu este îndestul de atent, 
când primeşte pecetea, chiar şi în neştire, de la el pleacă Harul lui Dumnezeu şi în locul lui intr ă 
energia demonică. Şi de neştirea, care l-a făcut să primească pecetea este vinovat el însuşi, fiindcă nu 
s-a îngrijit să afle, în timp ce Proorocii, Apostolii şi Domnul nostru ne-au înştiin ţat despre toate 
acestea. Ce va zice El, când îi vom spune că n-am ştiut? 
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VOM LUA OARE ORA ŞUL (CONSTANTINOPOL)? 

 
„Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, 
dar semnele vremilor nu puteţi” (Mt. 16, 3) 

 
Într-o zi la chilia Stareţului a venit un grup de pelerini. Luându-şi binecuvântare, ei s-au aşezat în 

arhondaricul din afară. Stareţul, cu bunăvoinţă, le-a propus tradiţionalul lucum, apă răcoritoare şi corcoduşe 
proaspete, aduse de pelerinii precedenţi. S-a aşezat alături şi a început discuţia: 

Stareţul:  Cum trăiesc oamenii în lume? 
Dimitrie: În general, Părinte, mass-media răspândeşte răul şi e îndreptat spre aceasta. Totodată, 

strică şi copiii mici. 
Stareţul: Ce spune legea? Aţi intentat vreo acţiune? 
Dimitrie: Încercăm, Părinte, să facem ceva, dar ei nu ne primesc cuvintele. 
Stareţul: Voi întotdeauna sunteţi cu conştiin ţa curată, fiindcă vă îndepliniţi datoria. În rest, 

Dumnezeu le va aranja pe toate. 
Dimitrie: Părinte, puteţi să ne spuneţi cum să ne comportăm în această lume plină de răutate? Aşa... 

în general. 
Stareţul: Trebuie de reflectat. Ai un duhovnic? 
Dimitrie: Da, Părinte. 
Stareţul: Sfătuie-te cu duhovnicul, căci uneori nu putem spune nici „da”, nici „nu”, de aceea e 

nevoie de reflecţie. 
Aici Stareţul s-a sculat şi a ieşit, iar ei, profitând de ocazie, au convenit să-l roage să le povestească 

despre Constantinopol. 
Îndată Stareţul a revenit şi, spre uimirea tuturor, înainte ca ei să reuşească să întrebe ceva, arătând că 

„radarul” lui duhovnicesc le-a perceput gândurile, zise: „Cum credeţi, vom lua oare Oraşul?”. 
Ei au amuţit şi nu puteau spune nimic. 
Stareţul: Spuneţi-mi, vom lua oare Oraşul? 
Grupul, în uimire, tace. 
Teodor: Îl vom lua, Părinte. 
Stareţul: Slavă Ţie, Doamne (îşi face semnul crucii spre răsărit şi se uită în direcţia oraşului). 
Dimitrie: Dacă va fi binecuvântarea lui Dumnezeu, Părinte, îl vom lua. 
Stareţul: Da, aceasta e de la Dumnezeu! Îl vom lua! Numai că nu îl vom lua noi, ci ni se va da. Cei 

care îl vor lua de la turci, vor decide să ni-l dea nouă, fiindcă vor considera că aceasta e avantajos pentru ei. 
Dimitrie: Părinte, această răutate va mai dura mult? 
Stareţul: Poate, poate fi! Dar vom susţine examene. 
Dimitrie: Vom avea oare o conducere competentă? 
Stareţul: Domnul va aranja. Din acest război toţi vom ieşi biruitori. Armata greacă va fi spectator. 

Nimeni nu se va întoarce biruitor. Arenă va fi Palestina, iar mormânt pentru ei – Marea Moartă. Aceasta se 
va săvârşi în prima jumătate a vremilor. Dar va fi şi a doua jumătate: după aceste evenimente omul va fi 
cuprins de deznădejde şi atunci toţi vor studia Evanghelia şi Scriptura. Lui Hristos i se va face milă de lume 
şi îi va arăta semne pentru credinţă. Să încerci să găseşti atunci un necredincios. 

Dimitrie: Părinte, troparul proorocului Ilie spune că el este „al doilea mergător înainte al venirii lui 
Hristos”. El, după câte se ştie, nu a murit, ca şi Enoh. Va veni oare proorocul Ilie pe pământ? 

Stareţul (zâmbind): Proorocul Ilie îşi ascute şi îşi pregăteşte cuţitul! Şi mai întâi va începe cu 
patriarhii, vlădicii, preoţii şi monahii! 

Nicolae: Şi mirenii. 
Stareţul: Voi aveţi neştiinţă, noi – păcate. Doar se spune la liturghia dumnezeiască: ”Pentru păcatele 

noastre şi pentru cele din neştiinţă ale poporului”. Proorocul Ilie îşi ascute cuţitul. Dar e nevoie de multă 
atenţie, deorece despre unele lucruri într-un fel vorbesc Părinţii şi altfel tâlcuieşte lumea, bunăoară despre 
cele şase mile despre care vorbeşte Sfântul Cosma din Etolia. (Turcii vor pleca, dar vor veni din nou şi vor 
atinge hotarul de şase mile. Până la urma vor fi alungaţi până la Mărul Roşu. O treime din turci va muri, o 
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treime se va boteza şi ultima treime va pleca în Mărul Roşu. Nimeni nu poate explica aceasta. Cele şase 
mile sunt în Langadas, în Chilnis, în Tracia, în Corint, însă nimeni nu ştie că milele despre care el vorbeşte 
sunt şase mile de ape teritoriale.) Voi citiţi ce spun Proorocii: Ioil, Zaharia, Iezechiel, Daniel? Acolo totul e 
spus. Şapte ani în Palestina vor arde beţe nu lemne dar voi nu aveţi de unde şti diferenţa dintre beţe şi 
lemne! În casele voastre sunt calorifere (zîmbind), în timp ce eu aici fac focul cu lemne şi le ştiu rostul. 

(Este vorba de prorocirea proorocului Iezechiel 39, 9–10: „Atunci locuitorii cetăţilor lui Israel vor 
ieşi şi vor aprinde foc, vor arde armele, scuturile, pavezele, arcurile, săgeţile, lăncile şi suliţele; şapte ani le 
vor arde. Nu vor aduce lemne din câmp, nici nu vor tăia din păduri, ci vor arde numai arme; vor jefui pe 
jefuitorii lor şi vor prăda pe prădătorii lor, zice Domnul Dumnezeu”.) 

Stareţul: Un ierodiacon evlavios îmi spunea că evreii au săpat sub mecetea lui Omar un tunel la o 
adâncime de mulţi metri şi vor să nimicească mecetea pentru a construi templul lui Solomon, deoarece 
atunci, spun ei, va veni mesia, adică antihristul. Atunci arabii le vor zice creştinilor: oare nu ziceţi voi, 
creştinilor, că Mesia deja a venit? Ce spun acum aici evreii? 

Stareţul, aducând gustare creştinilor abia sosiţi, l-a întrebat pe unul dintre ei: 
Stareţul: Vom lua oare Oraşul? Ce zici? 
Hristos: Eu voi merge spre Epirul de Nord (regiune a Greciei – red.). 
Stareţul: Vom lua Oraşul, Epirul de nord îl vom lua noi, şapte! 
Hristos: Şapte şi cu mine opt! 
Stareţul: Bravo! Şi eu voi muta moaştele sfântului Cosma din Etolia: sunt grele! Ce pot să vă spun 

eu, băieţi? Despre toate acestea scriu şi vorbesc cărţile noastre (bisericeşti), dar cine le citeşte? Poporul nu 
are idee de nimic. Doarme în opinci! 

Dimitrie: Acestea, Părinte, sunt semnele timpului? 
Stareţul: Semnele, semnele timpului nu le vedeţi... Trebuie să fii, să mă iertaţi, berbec pentru a nu 

înţelege ce se întâmplă... Mul ţi dintre sfin ţii Părin ţi se rugau să trăiască în timpul nostru, pentru că 
acesta e timpul mărturisirii.  

Timpurile sunt grele, însă noi nu înţelegem aceasta. Dormim în opinci. Degrabă vom fi traşi la 
răspundere, precum mai înainte erau traşi la răspundere cei cu convingeri politice. 

Nicolae: Ne vor intenta dosare, Părinte? 
Stareţul: Da, bravo! Dosare. 
Dimitrie: Părinte, Grecia va avea de suferit? 
Stareţul: Prin multe furtuni a trecut Grecia, dar vor fi şi altele! Grecia nu va avea de suferit, 

deoarece este iubită de Dumnezeu. În Asia Mică avem multe moaşte. Pe fiecare palmă de pământ poţi găsi 
moaşte sfinte. Vom lua Sfânta Sofie (se are în vedere catedrala Sfintei Sofii – a Înţelepciunii – din 
Constantinopol) şi se vor deschide porţile. Nimeni nu ştie aceste porţi... dar vom vedea ce va fi. Ce vor 
deveni minaretele după aceasta? 

Nicolae: Le vom nimici. 
Teodor: Le vom preface în clopotniţe. 
Stareţul (zâmbind): Nu, ele vor deveni stâlpi pentru stâlpnici şi metaniile vor atârna până jos! 
Dimitrie: Conducători ai acestui război vor fi evreii? 
Stareţul: Da, evreii. Va contribui mult şi papa, pentru că toţi copiii diavolului vor fi consideraţi 

ai lui şi el le va porunci să-l urmeze pe antihrist. De atâta sfântul Cosma a spus: „Blestemaţi-l pe 
papa, pentru că el va fi cauza”. Sfântul îl avea în vedere pe papa acelui timp concret, care va ajuta la 
înscăunarea lui antihrist. 

După auzirea, pentru prima dată, a acestor lucruri uimitoare, arătate lor de dragostea Stareţului, tot 
grupul a rămas, un anumit timp, tăcut şi tulburat. 

Stareţul s-a ridicat în picioare, i-a binecuvântat şi le-a arătat drumul pentru a nu se rătăci şi a ajunge 
cu bine la destinaţie. 

Au ieşit cutremuraţi din chilia Stareţului, gândindu-se la ceea ce ne pregăteşte Dumnezeu în viitor. 
Se mai gândeau că asemenea evenimente apocaliptice nu trebuie date uitării. Numele pelerinilor sunt 
adevărate şi fraţii au rugat dragostea cititorului de a se ruga pentru ei ca să fie miluiţi de Domnul. Amin. 
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HRISTOS NE-A ÎNŞTIIN ŢAT! 
 

Stareţul se neliniştea, când vedea că fraţii nu „primesc”, cum spunea el, „ştirile” despre numărul de 
proorocii din Scriptură care se îndeplinesc în zilele noastre şi că alţii nu observă ceea ce pentru el era 
evident. 

Aşadar, el zicea: 
– Dumnezeu, prin Proorocii Săi a vestit poporului Său că se va întrupa şi amănunţit a înştiin ţat 

unde se va naşte, din ce neam şi din ce Femeie. În general, toţi proorocii au proorocit despre una şi 
aceeaşi Persoană, cu amănuntele vieţii Ei: că va învia morţii, că-i va face pe orbi să vadă şi pe ologi – să 
meargă, că va intra în Ierusalim, călare pe un măgar tânăr pe care nu s-a aşezat nimeni altul, că va fi ucis, că 
va fi trădat de ucenicul Lui şi chiar că acesta va cere în schimb treizeci de arginţi. Chiar şi despre aceşti bani 
au prezis proorocii, că, deoarece vor fi necinstiţi, nu vor fi puşi în corvană (haznaua bisericească), ci vor 
cumpăra satul olarului pentru înmormântarea pribegilor. Aşadar, când Dumnezeu, prin intermediul 
proorocilor Săi a vestit poporului Său că va veni, poporul, pentru că şi-a îndreptat dragostea inimii 
spre altceva, nu a putut înţelege adevărul. Ştiau despre proorocii şi vedeau că ele se îndeplinesc în 
persoana lui Hristos până la ultimul amănunt: chiar şi Iuda, când a fost întrebat: „Cât ceri pentru a ni-L trăda 
nouă?”, a zis „treizeci de arginţi”, nici cu unul mai mult, nici cu unul mai puţin, exact atât, cât ne spune 
Scriptura. Dar nici atunci ei nu au putut să înţeleagă. 

Acelaşi lucru se întâmplă şi în zilele noastre. Hristos, prin Proorocii Vechiului Testament şi prin 
intermediul cuvintelor şi îndrumărilor Sale prooroceşti („Iat ă, Eu v-am spus dinainte...”), şi prin Apostolii 
Săi ne-a înştiinţat despre ceea ce se va întâmpla înaintea celei de-a Doua veniri a Sa şi, că pentru înţelepţirea 
oamenilor, va trimite răni. De exemplu, prooroceşte: „şi  oamenii au fost dogoriţi cu o mare arşiţă” . Arşiţa 
deja se încinge şi mereu se măreşte. Deja „pelinul” (Cernobâlul) a căzut, o treime din mări vor fi 
infectate şi statisticile semnalează că planeta se află în pragul unei mari catastrofe ecologice. 

În plus, continua Stareţul, Hristos ne-a înştiin ţat că altcineva, care îşi va însuşi calităţile şi 
numele Lui, adică antihristul, va veni în lume şi va introduce cu forţa sistemul economic, care va 
controla tot comerţul mondial şi vor putea vinde sau cumpăra doar cei care vor primi semnul lui 
conţinând numărul concret 666. 

Aşadar, în timp ce vedem că, în zilele noastre, se îndeplineşte totul ce ne-a fost vestit de 
prooroci, inclusiv şi numărul concret 666, – încă nu putem conştientiza pe ce lume ne aflăm. Şi atunci 
Scriptura vorbea despre „treizeci de arginţi”, dar ei nu au înţeles că acesta a fost Hristos. Scripturile 
spun că „666” este numărul antihristului şi acum sistemul electronic care va controla comerţul 
mondial funcţionează cu acest număr, dar oamenii, totuşi, nu pot înţelege ce se întâmplă! 

Din păcate, nu am înţeles că focul, când abia se aprinde, poate fi stins cu un pahar de apă, iar 
când îl lăsăm să ardă, zicând: „Eh, nu-i nimic”, atunci el se transformă într-un incendiu mare, 
devastând totul. 

Acest număr nu este întâmplător! 
 
O foarte mare controversă referitor la numărul 666 s-a desfăşurat în 1987. Unii spuneau că acest 

număr nu are nici o importanţă, alţii insistau să-l schimbe cu un oarecare altul. În această încurcătură, am 
întrebat Stareţul: 

– Părinte, din ce cauză se pune acest număr concret, în timp ce se discută în contradictoriu? De 
ce, cu toate că Scriptura ne anunţă despre el ca despre un număr semnificativ, ei nu cedează şi nu vor 
să-l schimbe? 

Atunci el ne-a explicat, cu înţelepciunea prin care se remarca, iar noi ascultam cu uimire: 
– Aşadar, după ce, în timpurile Vechiului Testament, au dus multe războaie şi au cucerit multe 

popoare, evreii au vrut să impună un impozit naţional tuturor popoarelor cucerite, care ar exprima 
supuşenia. În Vechiul Testament scrie: în fiecare an în tezaurul lui Solomon veneau şase sute şaizeci şi 
şase de talanţi de aur. „Greutatea aurului care i se aducea pe fiecare an lui Solomon era de şase sute 
şaizeci şi şase de talanţi de aur” (III Regi 10, 14). Aşadar, vedem că acest număr nu este întâmplător, ci 
este îndreptat spre avantajul naţional al evreilor, care nu au crezut în Domnul nostru şi, din această 
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cauză, consideră că acele proorocii nu s-au împlinit. Ei se vor amăgi, făcându-l drept mesia pe 
antihristul, cu care speră să cucerească întreaga lume. 

Şi astfel, în calitate de număr concret al supuşeniei, din nou pun străvechiul număr de impozitare 666 
(şase sute şaizeci şi şase), care a fost impus în vechime popoarelor subjugate. Şi pentru ei acesta e un 
număr sfânt, legat de slava străveche a patriei lor, când poporul evreiesc, cu precădere, era poporul 
ales al lui Dumnezeu. Aceasta este cauza din care ei nu vor să schimbe numărul. 

 
 

VA FI „ÎNSEMNAREA”... 
 

Stareţul a spus: 
– Sfântul Ioan Teologul, în cartea insuflată de Dumnezeiescul duh Apocalipsa, ne prevesteşte 

detaliat ce evenimente, cum şi când se vor întâmpla. Totodată, ne descoperă că sistemul economic care le 
va fi impus oamenilor va avea la baza sa „însemnarea” . Sfântul vorbeşte cu multă claritate: cuvântul 
„însemnare” provine de la verbul „ a însemna” (echivalentul rusesc: nacertati – a desena, a trasa, a scrie), a 
face linii identice; el chiar are un sens dublu, căci însemnarea (trasarea) este şi scrierea dreaptă şi adâncă, 
adică ceva nesuperficial; şi acum vedem că comerţul mondial, cu concursul economiei mondiale, 
expune însemnarea, mai întâi pe toate produsele şi pe bunurile materiale şi treptat îl va aplica pe 
mâna dreaptă sau pe fruntea omului. 

În multe ţări ale lumii, unde nu a fost opusă rezistenţă, deja a fost aplicată o însemnare cu raze laser 
pe frunte sau pe mână, pentru că astfel poate fi realizat controlul despre care scrie în Apocalipsă: „ încât 
nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul...” (Apoc. 13, 17). („Vasul ales”, 
pag. 198–209) 

 
Întrebare: Într-adev ăr un oarecare număr poate avea o însemnătate atât de mare pentru 

mântuirea omului? 
Stareţul: Eh, copilul meu. Dacă acesta e simbolul diavolului, atunci nu mai are rost să întrebi! Oare 

înainte noi atrăgeam atenţia la toate acestea? Dar acum, când vedem ce se întâmplă... ce se unelteşte... 
Bunăoară, acum 2-3 ani, am discutat cu un profesor universitar din America... Câte ceva i-am spus, ceva i-
am scris. Şi, iată, acum el îmi scrie: „Am revenit de la un congres din Europa şi, imediat după ce am sosit 
la Toronto, mi-am amintit de ceea ce mi-aţi vorbit acum 2-3 ani. Acum la noi deja se pledează 
împotriva cartelelor de credit şi se cere aplicarea pecetei pe frunte şi pe mână”... Înţelegeţi, ce se 
întâmplă? 

Eh, copilul meu. Aceasta e pecetea diavolului! Primind-o, te dezici de Pecetea Sfântului Botez, pui o 
altă pecete: îl negi pe Hristos şi primeşti pecetea diavolului. („Stuk v zolotâie vorota”, I. Vorobievski, pag. 
306) 

 
Fireşte, cei care nu cunosc Scripturile pot spune că acest sistem ne serveşte şi pe noi şi statul, dar 

„aici e înţelepciunea”: nu putem aborda superficial şi izolat această temă însemnată, fără a ne întreba ce se 
ascunde în spatele ei, adică ce finalităţi va avea. 

Stareţul Paisie scrie: „Aşadar, sistemul perfect al „cartelei de deservire”, al garanţiei 
computaţionale este faţada dictaturii mondiale, a robiei antihristului . 

Fraţilor, atunci când preîntâmpinăm despre ceva supărător din capul locului, evităm orice 
neplăceri”. 

 
Cineva l-a întrebat pe stareţul Paisie: 
– Părinte, de ce nu putem lua şi folosi cartelele electronice ş.a., deşi ele sunt altceva decât pecetea de 

pe frunte şi de pe mână? 
Atunci acesta a răspuns: 
– Ascultă, copilul meu, când vezi că cineva îţi aprinde casa cu un chibrit, atunci, focul fiind abia 

început, este în puterea ta să-l stingi cu un pahar de apă. Dar dacă nu-l vei lua în seamă şi vei spune: „Eh, e 
de nimic focul”, atunci din cauza neglijenţei şi nepăsării tale focul se va extinde şi va arde toată casa; atunci 
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nu vei putea face nimic altceva decât să te prăpădeşti de durere neconsolată din cauza mustrărilor de 
conştiinţă, să plângi şi să-ţi priveşti nenorocirea.  

Fraţilor, noi suntem într-o situaţie în care îndeosebi e nevoie de trezvie (vigilenţă) şi atenţie: 
dacă nu vom fi atenţi acum şi nu vom lua măsurile cuvenite, atunci peste puţin timp deja va fi târziu. 
Dacă conştientizăm unde ne aflăm şi ce trebuie să facem, e nevoie să facem aceasta acum cât încă mai avem 
timp. „Deci, luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi. Răscumpărând 
vremea, căci zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului” (Ef. 
5, 15–17). 

 
 

LĂSAŢI-VĂ ÎN GRIJA DOMNULUI 
 

Unii fra ţi, conştientizând toate acestea, spun fără a chibzui: 
„Eh, dacă aceasta e scris şi se va întâmpla, ce putem face?” Trebuie să ştim bine în ce credem; 

aşadar: „Credem întru unul Dumnezeu Tatăl, Atot ţiitorul... şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, Unul Născut... şi întru Duhul Sfânt”. Domnul nostru ne-a dat (deoarece noi suntem robii 
Lui) porunci – ce să facem în toate cazurile – şi noi trebuie, ca nişte robi credincioşi ai Lui, să le 
respectăm, oricare ar fi dezvoltarea finală a lucrurilor, pentru că „aşteptăm învierea morţilor”, când iarăşi 
„Cel ce va să vină cu slavă” va judeca viii şi morţii; criteriul însă după care ne va judeca este următorul: 
au crezut în El robii Lui şi au îndeplinit poruncile Lui sau nu au crezut şi, prin urmare, nu au 
respectat ceea ce El le-a poruncit. Dar a crede în El şi a nu îndeplini poruncile înseamnă, conform 
Apostolului, că credinţa este „moartă”: „credinţa fără de fapte moartă este!” (Iac. 2, 20). Nu confundaţi, 
fraţilor, credinţa curată în Domnul nostru Iisus Hristos cu un „cred” care se strecoară hoţeşte, pentru că tot 
ce spun fraţii nesăbuiţi arată că ei credeau în întâmplare, sau în „carmă”, sau în „forţa superioară” a stihiilor 
necunoscute ş.a.m.d. Cuvântul lui Dumnezeu spune limpede: „Aici e răbdarea sfinţilor...  care împlinesc 
poruncile Domnului şi credinţa în Iisus”. 

La întrebarea altui frate: „Dacă nu se va putea cumpăra sau vinde, cum vom trăi” urmează răspunsul: 
Creştinii şi îndeosebi, grecii sunt oameni cu o mare evlavie, de atâta nici nu ne putem închipui că ei 

ar putea avea dificultăţi în ce priveşte alimentaţia pe timpurile antihristului, căci chiar în perioadele paşnice 
– şi astăzi – mirenii benevol fac greve ale foamei, până la moarte, în faţa clădirii conducerii civile şi aceasta 
doar pentru o idee lumească inutilă. Nu putem crede că ei au un ideal mai înalt (pentru care se jertfesc) decât 
creştinii; unica diferenţa constă într-aceea că creştinii, jertfindu-se pentru Hristos care este Adevărul, se 
aduc în jertfă cu bucurie (deoarece Dumnezeu iubeşte darul adus de bună voie). Am putea îndreptăţi cumva 
cazurile slabei credinţe a unora, dacă cei ce primesc toate acestea, inclusiv pecetea, ar trăi bine: din contra 
însă, din Scriptură, ştim că rănile apocaliptice sunt doar pentru cei care au primit pecetea: ”se vor chinui în 
foc şi în pucioasă ... în vecii vecilor ... şi nu au odihnă nici ziua, nici noaptea ... oricine primeşte semnul 
numelui ei” (Apoc. 14, 10–11). Cu toţii trebuie să ne întărim credinţa în Hristos, căci El ne-a spus :”Nu vă 
îngriji ţi pentru viaţa voastră ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca... priviţi la corbi, 
căci nici nu seamănă, nici nu seceră; ei n-au cămară, nici jitniţă, şi Dumnezeu îi hrăneşte; Cu cât mai de 
preţ sînteţi voi decît păsările?.. Şi voi să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea şi nu fiţi îngrijoraţi. Căci 
toate acestea păgânii lumii le caută; dar Tatăl vostru ştie că aveţi nevoie de acestea; căutaţi mai întâi 
împărăţia Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă” (Lc. 12). 

De asemenea, să nu uităm că este scris: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese 
din gura lui Dumnezeu” (Mt. 4). 

Dacă acum cineva nu vrea să se încreadă în Dumnezeu, să ia aminte la cazul când Alexandru cel 
Mare (Macedon), găsind un soldat ascuns în tufiş l-a întrebat: 

– Cum te cheamă? 
– Alexandru, a răspuns acela. 
– Dar de ce te temi şi te ascunzi? 
– Pentru că mi-e frică de luptă. 
Atunci Alexandru cel Mare i-a spus: 
– Acultă, oştene, ori schimbă-ţi numele, ori – tactica!* 
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*Numele Alexandru înseamă apărătorul bărbaţilor. Iar noi purtăm numele de „creştini”, adică urmaşi 
ai lui Hristos. 

 
Metodele implementării noului sistem economic electronic sunt amăgire cu multă viclenie şi 

minciună. 
Fraţilor, trebuie să fim foarte atenţi, pentru că Scriptura ne-a înştiinţat că totul, până la aplicarea 

peceţii pe frunte sau pe mână, nu se va petrece sincer şi într-un mod impecabil, căci dacă s-ar întâmpla 
astfel, nu ar exista pericol, că „vor fi amăgiţi, dacă e cu putinţă, şi cei aleşi”;  Scriptura ne-a mai înştiinţat că 
toate acestea se vor întâmpla cu „tot felul de înşelări”  şi „minuni false”. De aceea, vă rugăm, pentru a 
înţelege modul în care vom fi ispitiţi, să atrageţi atenţia asupra a două elemente a metodelor pe care ei 
le vor utiliza, adică asupra amăgirii multilaterale (cu mult ă viclenie) şi asupra minciunii monstruoase. 

Puterea mondială, care pregăteşte totul pentru a transmite lumea integral celui care „îi va face pe 
toţi să primească semnul” , foloseşte amăgirea şi minciuna, până când ne vor ademeni şi ne vor impune 
să primim totul ce ni se propune. Cea mai vicleană şi comodă metodă aleasă de ei pentru atingerea 
scopului final este implementarea sistemului economic electronic mondial de control asupra 
oamenilor; acest sistem electronic mondial reprezintă, după cum se explică permanent, centrul de 
interdependenţă şi de legătur ă a tuturor evenimentelor. Istoria ne spune că atunci când un imperiu vrea 
să cucerească popoarele vecine, el aduna armata, echipamentul militar respectiv şi pornea cu război: astfel 
un imperiu era înlocuit de altul. Noi însă ştim că imperiul mondial, guvernul vremurilor de pe urmă, va 
supune omenirea nu prin războaie şi prin forţa armelor, ci prin „tot felul de înşelări şi minuni false” şi 
printr-un anumit  sistem electronic cum s-a spus mai sus. 

Însă, deoarece acest imperiu nu şi-ar putea impune voia lui, arătându-şi faţa sa adevărată, el 
prelucrează popoarele cu minciuni credibile: metoda lor de lucru include surparea sistemului 
economic al fiecărei ţări, presiunea economică (sărăcirea) asupra cetăţenilor şi crearea aparenţei 
necesităţii supunerii sistemului economic electronic mondial ca unicului sistem în stare să soluţioneze 
aceste probleme. Dar acest sistem nu numai că va deţine controlul asupra sistemului economic, dar şi 
va desfiinţa libertatea personală după ce Banca Mondială de Date din Bruxelles (pe clădirea în care e 
instalată monstruoasa, în ce priveşte posibilităţile sale, maşină electronică a Uniunii Europene e imprimat 
cuvântul „fiara”), va avea acces la dosarul electronic al fiecărui cetăţean, precum scrie şi stareţul Paisie: „În 
timp ce semnele se văd limpede: „fiara” din Bruxelles cu ajutorul num ărului 666 deja a înghiţit 
aproape toate statele în computer”.  

Atunci când probabilii conducători ai universului s-au convins că diferite popoare au început să-şi 
dea seama că ceva se întâmplă, au impus guvernele să voteze în parlament legea cu privire la apărarea 
cetăţeanului de controlul electronic al datelor personale. Astfel, au spus, chipurile, nu există pericol şi cauză 
pentru nelinişte. Dar nu trebuie să uităm despre „tot felul de amăgiri” şi despre „minunile false”. Să nu-i 
credem, fraţilor, şi să nu cădem de acord cu falsele lor modalităţi de apărare. Scopul lor este de a ne 
convinge să primim sistemul controlului mondial: dacă îl vom primi, atunci când vom înţelege că a 
fost o amăgire, deja va fi târziu. Nu se poate să încredinţăm lor libertatea noastră pe care strămoşii 
noştri ne-au dăruit-o cu preţul sângelui lor, permanent spunând cuceritorilor „nu!”, deoarece ei 
vedeau că pentru copiii lor „mai bun ă e o oră de libertate, decât patruzeci de ani de robie şi 
închisoare”. 

Fraţilor, pentru ca să fim vrednici de strămoşii noştri, istoria ne-a pregătit un „nu!” f ără 
seamăn, pe care trebuie să-l ridic ăm pe umerii noştri. Ce lege constituţională ne va apăra de dosarul 
electronic? Oare nu a devenit clar că politicienii noştri urmează politica Bruxelles-ului? „Taina 
fărădelegii” a abrogat constituţiile ţărilor-membri, pentru c ă orice lege generală adoptată la Bruxelles 
în mod automat abrogă legea respectivă din fiecare ţară. Ca să vă convingeţi, aducem un exemplu 
proaspăt: Comitetul de stat a condamnat o măsură care contravine condiţiilor de la Maastricht... Drept 
justificare se spune că înţelegerea de la Roma (Documentul de bază a structurii CEE) e un document juridic 
primar şi se situează chiar deasupra Constituţiei! În ţelegem oare noi, fraţilor, importan ţa şi sensul adânc 
al acestui eveniment? Vă daţi seama care pot fi urmările înstrăinării de la istoria noastră naţională, 
de la tradiţii şi de la independenţa greco-creştină a poporului nostru? Am conştientizat noi oare că, 
după adoptarea legii despre toleranţa religioasă ş.a. (impuse de Uniunea Europeană), Constituţia greacă 
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(pentru ea taţii noştri şi-au vărsat sângele, declarând că au luptat, în primul rând, pentru credinţa în Domnul 
nostru Iisus Hristos şi apoi pentru patrie) a încetat, după multe secole, să-L recunoască pe Izbăvitorul 
său? 

Ţinem oare noi cont de urmăile acestei negaţii? Şi acesta e doar începutul. Trebuie să vedem 
care e următorul scop, pe care vor să-l atingă, prin mutări consecutive (de frica unei rezistenţe) puse 
din timp la cale de guvernanţii probabili ai universului şi de succesorul lor – antihrist. 

Cu părere de rău Dumnezeu ne prezice finalul: „…lepădată este jertfa adusă Mie şi în locul sfânt 
urâciunea pustiirii”. Fraţilor, părinţii poporului nostru (vezi fragmentul din memoriile lui Macrighiani) „au 
fost arşi în cuptoare, li s-a tăiat limba, au fost puşi în ţeapă, ca să-şi schimbe credinţa , dar aşa şi n-au 
putut face cu ei nimic... şi Dumnezeu cel drept şi atotputernic mişcat de jertfa lor, a înviat acest popor 
mic, dorind să fie  proslăvit de el pravoslavnic”* 

*Acelaşi lucru s-a întâmplat şi la noi după revoluţie. 
Cum vedeţi lucrurile acum, fraţilor? Ne vom trăda oare noi credinţa şi îi vom trăda noi oare pe 

părinţii noştri în schimbul „pachetelor Delop”. Ţineţi minte voi oare cuvântul Scripturii, după care „va 
cuceri cu ele pe mulţi şi va milostivi cu daruri”? Aşadar, fraţilor, să auzim „glasul din cer vorbind: ieşiţi din 
ea (cel priceput va înţelege) poporul meu, ca să nu fiţi părtaşi păcatelor ei şi să nu vă îmbolnăviţi de ranele 
ei”. 

Aşadar, astăzi, politicienilor noştri li se impune adoptarea unei legi care, chipurile, ne va securiza: şi 
după ce ne vor amăgi şi ne vom supune, vor adopta o lege corespunzătoare la Bruxelles, care, conform 
dreptului în vigoare al Uniunii Europene, va abroga legea noastră naţională. 

În acest mod vom nimeri sub tutela absolută a lor, adică în robia, care va fi mai rea decât cea din 
toate vremurile. 

 
 

METODE ŞI DILEME PLINE DE VICLENIE 
 

Pentru a vărsa puţină lumină asupra modului în care viitorul imperiu secret, cu mare perfidie şi 
înşelare, urzeşte metodele prin care se va strădui să ne convingă de necesitatea aceptării noului sistem 
economic cu control electronic, prezentăm următorul fapt: 

Ţării noastre i s-a impus o datorie externă de stat foarte mare, într-atât de mare încât noi nu numai că 
nu am fi putut plăti datoria, dar nici nu am fi reuşit să achităm procentele acestui împrumut; prin aceasta ei 
au reuşit, cu o îndreptăţire cuviincioasă, să impună poporului un program economic orientat spre nimicirea, 
pe cât e posibil, a lui. 

Ei permanent vor implementa noi măsuri economice, pentru a impune poporul să se revolte. Şi ce 
vor obţine prin aceasta? 

Ascultaţi: poporul chinuit de presiuni economice excesive, va căuta un răgaz, dar niciodată nu i-l vor 
dărui până când el definitiv nu-şi va pleca capul până la pământ, arătându-şi deplina supuşenie noului sistem 
economic. Vor spune: „aveţi dreptate că protestaţi, însă datoria externă a voastră este mare, iar cei cu mulţi 
bani evită să plătească impozitele; pentru ca să nu vă impozităm pe nedrept ş.a.m.d., trebuie să acceptaţi 
sistemul controlului electronic, astfel încât să putem vedea cine respectă legea şi cine evită impozitele”. 
Totodată, ei vor oferi înlesniri şi priorităţi cu care vor duce lumea în eroare: chipurile, va fi o uşurare 
economică. 

Fraţilor, suntem amăgiţi cu minciuni monstruoase! 
Ei nu urmăresc, prin măsuri economice aspre, să-şi ia de la noi datoria, căci prezenţa unei puternice 

economii greceşti nu serveşte scopurilor lor. Aşadar, ce fac ei? În timp ce noi ne aflăm într-un haos 
economic şi nu putem plăti nici măcar procentele curente ale datoriei, ei creează crize artificiale în ţările 
vecine, pentru ca noi, speriaţi de ameninţările lor, să cheltuim multe miliarde pentru procurarea avioanelor, 
corăbiilor, rachetelor, elicopterelor ş.a.m.d. Permanent auzim despre primejdia unui război cu Turcia, se 
zvoneşte despre „episoade fierbinţi” şi chiar se „prevede” – despre aceasta se anunţă din timp – contestarea 
graniţelor şi insulelor noastre: turcii ne ameninţă deschis. Astfel atenţia tuturor se concentrează doar asupra 
pericolului aparent şi mintea noastră a tuturor se îndreaptă în această direcţie – astfel este atins scopul 
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atentării asupra noastră: lor deja le-a reuşit să ne dezorienteze, ca, sub acest pretext plauzibil, fără a fi 
demascaţi, să ne intre în case. 

Aprofundându-ne puţin, vom înţelege că toate acestea implică următoarele. Uniunea Europeană va 
aplica presiuni asupra Greciei pentru ca ea să cadă întru totul de acord şi să participe la acordul Schoenghen, 
conform căreia din 1.1.1997 trebuie desfiinţate graniţile noastre, dar numau după ce noi vom primi şi vom 
introduce sistemul electronic de informaţii prin intermediul cărui vor putea fi prelucrate datele cu caracter 
personal. 

„În faţă-i prăpastie, iar în spate vârtej”, sau, dacă preferaţi „ori cu capul de piatră, ori cu piatra de 
cap!” Astfel ei ne aduc în faţa dilemei şi îi impun pe politicienii noştri să ne spună: suntem nevoiţi să 
răbdăm toate acestea din cauza faptului că nu cădem de acord cu partenerii noştri; există o singură soluţie: 
să desfiinţăm graniţile noastre şi să ne alipim la acordul Schoenghen – astfel graniţile noastre devin şi 
graniţile lor: ca „să fie apărate”! 

Fraţilor, să ştiţi că pe multe căi vor exercita presiuni, îndeosebi asupra şefilor noştri politici, pe care 
nu se cuvine să-i considerăm vinovaţi, căci este scris: „pe mai-marele poporului tău să nu-l vorbeşti de rău” 
(Fapte 23, 5), deoarece cu noi, cu toţi, începând cu primul cetăţean al Greciei şi cu conducătorul acestei ţări 
şi terminând cu ultimul, se face unul şi acelaşi joc. Noi, la rândul nostru, nu trebuie să privim rău la 
politicienii noştri, ci la cei care, de după culise, îi impun cu forţa, amăgindu-i mişeleşte*. 

*Este vorba despre politicienii oneşti şi nu despre marionetele evreieşti corupte. 
Acesta este unul dintre scopurile lor: să întărâte poporul împotriva conducătorilor săi politici. 

Poporul iritat în felul acesta, va cere deja să vină cineva din „altă parte” pentru salvarea sa. Să nu ne 
nimicim unul pe altul, ca să nu dispărem ca popor şi etnie, pentru că, în acest caz, duşmanii noştri „î şi vor 
freca palmele”, când vor vedea că a apărut necesitatea stringentă de a veni să ne „salveze”. 

 
 

ROLUL MASS-MEDIA 
 
Încă una dintre temele asupra căreia trebuie să ne oprim în special este rolul pe care îl joacă azi 

mass-media. Odată stareţul Paisie mi-a spus: 
– Transmite-i, părinte al meu, egumenului că există următorul plan, pus pe seama televiziunii. 

Deoarece vor să întoarcă poporul împotriva Bisericii, vor face ce au făcut în Rusia, pentru a răsădi acolo 
comunismul. Ce au făcut acolo? 

După ce unii preoţi şi teologi nedrepţi au intrat în partidul lor – şi „erau deja una cu ei”– au fost 
impuşi să învinuiască Biserica şi permanent să vorbească împotriva ei Aşa otrăveau poporul, căci el nu 
putea să înţeleagă rolul acestor teologi. Apoi luau unul dintre preoţii lor credincioşi, foarte gras din cauza 
vreunei boli, găseau vreun băieţel-cerşetor, şi îi puneau alături pe un afiş şi scriau sub imagine: „Iată cum 
trăieşte Biserica şi cât de nenorocit este poporul”. De asemenea, puneau fotografia reşedinţei patriarhului, 
aşternută cu covoare, bogat mobilată ş.a.m.d. alături de baraca vreunui cerşetor (asemeni ţiganilor noştri) şi 
spuneau: „Vedeţi luxul popilor şi mizeria cetăţeanului rus”. Şi după ce poporul s-a devorat unul pe altul, au 
intrat aceia şi, după cum ştim, au împins Rusia cu 500 de ani în urmă şi au lăsat-o pe jumătate moartă, 
ucigând milioane de creştini ruşi, nu mai puţin. Spune-i despre aceasta egumenului, ca el să nu primească 
ziariştii, care vor să reflecte viaţa mănăstirii, chipurile pentru a o arăta poporului, căci până la urmă, vor 
filma aşa nişte planuri, vor face aşa un montaj, încât vor prezenta lucrurile cum le convine lor. 

Stareţul Paisie mi-a spus acestea în anul 1988 drept răspuns la întrebarea mea: se cuvine oare să 
reacţionez pozitiv la cererea de a constitui un post televizat pentru imprimarea slujbelor mănăstireşti. 

Peste câţiva ani, adică astăzi, vedem că „serbarea a început” şi fraţii stau şi ascultă totul ce li se 
prezintă în stilul „shaw”, fireşte, arătând totul printr-o lentilă ce măreşte de zeci de ori. 

Pătrundeţi, fraţilor, în ceea ce vă vom spune, căci aceasta trebuie să conştientizeze toţi grecii fără de 
vreo excepţie. 

Unul dintre posturile de televiziune a găsit un om bolnav (el a primit învoire de la spitalul psihiatric 
să meargă la filmări, totodată din cauza cantităţii mari de medicamente, sărmanul, vorbea cu greu) care a 
învinuit un oarecare stareţ, că acela, chipurile, făcea nişte mişcări necuviincioase cu mâinile şi acestui fapt i-
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au făcut reclamă într-un „shaw”. Cine? Aici, deoarece e important, trebuie să facem o pauză şi să vă 
atenţionăm. 

Iubiţi fraţi, trebuie să înţelegem bine că, prin intermediul majorităţii emisiunilor televizate (din 
fericire, desigur, există şi excepţii) se săvârşeşte nimicitorul act de otrăvire a societăţii noastre. Dacă veţi 
cerceta atent programul emisiunilor, veţi vedea că se emit două lucruri – amoralitatea şi desfrâul. Fără de 
ruşine se prezintă icoane alături de bărbaţi şi femei goi cu desăvârşire şi altceva, despre care ţi-e ruşine să 
vorbeşti şi de care se îngrozeşte orice om teafăr la minte; în plus, cu timpul, se emit programe cu conţinut 
moral din ce în ce mai dubios. Înţelegeţi binişor, fraţilor, că forţele întunericului au drept scop evidenţierea 
amoralităţii. Atrageţi, totuşi, atenţia că toată această mare desfrânare, încercarea de a ne destrăma societatea, 
distrugerea familiilor ş.a.m.d. sunt arătate ca nişte fapte fireşti, pe când cea mai mică cădere a creştinului 
este umflată pentru a sminti sufletele simple: aici cu exactitate se îndeplineşte cuvântul evanghelic – „cei ce 
strecoară ţânţarul şi înghit cămila”.  În numele lui Dumnezeu, fraţilor, oare chiar nu înţelegeţi care este 
scopul lor? Niciodată să nu uitaţi: „cu multă amăgire”. 

Al doilea lucru care se emite sunt crimele, furturile şi omorurile.  Chiar şi la ştiri au prefăcut 
omorurile în „shaw”-uri şi, în general, deprind poporul cu crimele. Toate filmele emise au conţinut 
îngrozitor. 

Fraţilor, ca să vă convingeţi de groaznicile metode ale amăgirii şi minciunii folosite de ei, vă vom 
arăta, în baza a două exemple, cum este mascat şi înfrumuseţat însuşi omorul! Un exemplu ţine de 
legiferarea şi înfrumuseţarea avorturilor, iar altul – de încercările de a legifera „eutanasia”. În cazul 
avorturilor embrionul uman nu este numit făt, adică om viu, ci „produs al zămislirii”, via ţa căruia depinde 
întru totul de decizia mamei sau a altor pesoane; astfel uciderea embrionului se numeşte „întreruperea 
sarcinii” şi „înl ăturarea produsului zămislirii”. A şadar, gândiţi-vă la aceea, că ei au convins lumea să 
considere această tragedie (omorul săvârşit deja în condiţii atât de mârşave) legitimă şi admisibilă. În ce 
priveşte „moartea uşoară” (care, de fapt, este omor sau sinucidere, în funcţie de circumstanţe), ei i-au 
convins pe concetăţenii noştri care nu stau mult pe gânduri că stăpân al vieţii şi al morţii deja nu e 
Dumnezeu, ci omul: el este autonom, omul de acum poate, din „solidaritate socială”, să-şi ucidă tovarăşii, 
după ce, în prealabil, s-a străduit să convingă societatea că o vătămare gravă a creierului (moartea creierului) 
este identică cu moartea biologică! 

Astfel, suferinzii sunt „eliberaţi de boală”, în timp ce el „dăruieşte” daruri străine (organe ale 
trupului omului încă viu), fără să întrebe pe Dătătorul darurilor de Care s-a dezis. Dar şi mai îngrozitor este 
faptul că unii apărători ai „morţii uşoare” afirmă că aceasta este ceea ce subînţelege Biserica atunci când se 
roagă: „sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără de durere, neruşinat, cu pace...”. 

Aţi sesizat bezna desfrâului şi a mândriei, fraţilor? Biserica noastră se roagă lui Dumnezeu, ca, dacă 
e spre folosul nostru, să facă astfel încât sfârşitul vieţii noastre să fie fără de durere; iar oamenii, însuşindu-şi 
dreptul exclusiv al lui Dumnezeu, îşi ucid semenii lor. Şi cel mai rău este faptul, că vor să legifereze omorul  
într-un mod decent, prin metoda dragostei, pentru a desfiinţa şi această poruncă a Legiuitorului – „să nu 
ucizi”. 

Al treilea lucru pe care îl veţi vedea este demonstrarea astrologiei. Acesta e un „fruct nou”! În 
fiecare emisiune propun şi câte ceva din astrologie, pentru a prezice destinul şi viitorul oamenilor (lucru 
care înainte se considera imposibil); iar dacă cineva citează o zicere a sfinţilor Prooroci despre 
evenimentele viitoare, acesta este luat în râs şi prezentat drept bolnav psihic. Fraţilor, oare voi nu 
scoateţi nici o învăţătură din aceea că ei „nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de fermecătoriile lor, nici de 
desfrânarea (inclusiv folosirea mijloacelor anticoncepţionale) lor...”  (Apoc. 9, 21). 

Situaţia descrisă mai sus permanent lunecă spre mai rău, spre o „retragere” totală, creează o 
atmosferă atât de încurcată şi înăbuşitoare, încât majoritatea, alarmaţi, vor căuta să găsească undeva 
„salvare”. Anume atunci va apărea cel „fără de lege”, „care se înalţă pe sine mai sus decât tot ce se numeşte 
Dumnezeu sau evlavie”, care va făgădui poporului dreptate, terminarea războaielor, redistribuirea 
veniturilor mondiale şi alte lucruri asemănătoare pentru a înşela lumea şi, totodată, va face şi minuni false; 
„îl vor primi” cei, care „n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască. Şi de aceea, Dumnezeu le 
va trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciuni. Ca să fie osândiţi toţi cei ce n-au crezut adevărul, 
ci le-a plăcut nedreptatea” (II Tes. 2, 10–12). 
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În toată istoria aceasta cel mui neliniştitor este – şi regretăm că vorbim despre aceasta, dar e ca o 
plângere a copilului către mama sa – faptul că, în timp ce puterea mass-media, fără a ezita, prezintă drept 
adevăr învinuirea bolnavului psihic împotriva unui frate, discreditează toată Biserica şi otrăveşte 
poporul pentru a-l îndrepta împotriva Bisericii, oamenii noştri duhovniceşti oare nu conştientizează 
pericolul acestei maşinaţii împotriva credin ţei creştine, nu văd că unii se străduiesc să otrăvească 
poporul, care le-a fost dat de Hristos. 

Duşmanii credinţei noastre au planuri viclene împotriva tuturor călugărilor, m ănăstirilor, 
preoţilor, episcopilor, Bisericii: totul este gata şi punerea în funcţiune a acestui plan este doar o chestiune 
de timp. Toată apărarea constituţională se supune deja „Legii Generale” (mai bine-zis „Neadevărului 
General”). Ne rămâne doar ultima întărire a Bisericii din toate părţile; aceasta se va întâmpla după ce vor 
„strica cugetul” poporului, asuprindu-l economiceşte, pedalând pe propaganda respectivă a mass-media: 
dintr-o parte ei vor arăta starea îngrozitoare a poporului la care acesta a fost adus în mod artificial, din altă 
parte – comorile Muntelui Sfânt, averea bisericească ş.a.m.d., pe care vor vrea s-o ia pentru soluţionarea 
problemei economice! 

Fraţilor, considerăm că aţi înţeles ce am vrut să vă spunem. Sfântul Cosma din Etolia a proorocit: 
„Va veni timpul când diavolul îşi va avea ţeasta sa în casele oamenilor, iar coarnele pe acoperişuri”. 

Cred că noi toţi înţelegem clar vorbele sfântului. Fraţilor, trebuie să ştiţi, că majoritatea mass-media 
nu Îl iubesc pe Hristos şi îşi pun drept scop să nimicească ceea ce El s-a străduit să zidească prin jertfa Sa de 
pe cruce. Deoarece este clar că ei sunt duşmani ai credinţei, ai Bisericii şi ai poporului nostru, trebuie să-i 
dăm la o parte şi să nu comunicăm cu ei. Nu vă lăsaţi încântaţi de competenţa judecăţii oricărui om de pe 
micul ecran: nimeni nu poate nici să judece, nici să condamne „până la vremea cuvenită”. Noi suntem datori 
să iertăm orice frate, pentru că „dragostea toate le rabdă”, şi „să îndreptăm cugetul stricat” al apropiaţilor 
noştri, dacă, fireşte dorim ca şi pe noi să ne acopere Harul lui Hristos: în afară de aceasta Biserica ştie cum 
trebuie să restabilească ordinea fără de a crea probleme. 

Vom prezenta aici un caz întâmplat pe Sfântul Munte, din care ne vom învăţa că nu trebuie să 
condamnăm pe nimeni. Acum câţiva ani, pe Sfântul Munte trăia un stareţ care fuma ţigări, bea mult vin şi 
vâna mistreţi în pădurile din preajmă. Toţi îl condamnau, în special, mirenii care vizitau Grădina Maicii 
Domnului. Între cei care îl condamnau era şi medicul sătesc din Careea. Odată s-a întâmplat ca stareţului să 
i se întoarcă maţele. El se afla în chilia sa de lângă Careea şi burta lui a început să se umfle periculos, mai-
mai să crăpe. Atunci a venit urgenţa şi l-a dus la dispensar. Medicul care până atunci l-a condamnat pentru 
felul său de viaţă, după ce l-a consultat, i-a spus că trebuie să plece imediat la Dafna şi de acolo, cu vaporul 
poştal, la Uranopol, unde îl va aştepta o urgenţă care îl va duce la cel mai apropiat spital, căci, altfel, poate 
să moară. Atunci moşneguţul i-a spus: 

– Doctore, mai întâi trebuie să-mi pun anteriul, dar nu l-am luat cu mine. 
Medicul i-a răspuns: 
– Părinte, ţi-am spus limpede că orice amânare îţi poate provoca moartea. Deci, alege: ori anteriul, 

ori viaţa. 
Stareţul a preferat anteriul şi, când i l-au adus în chilie ca să se „îmbrace”, el a murit acolo, preferând 

haina monahală propriei vieţi. Medicul nu a putut suporta aceasta şi, chinuit de mustrări de conştiinţă, 
deseori spunea: 

– Eu îl condamnam pentru toate câte le vedeam, iar el a devenit mucenic şi nici măcar nu pentru 
nişte obiecte de cult importante pentru care ar fi putut să fie tras la răspundere, ci pentru un obiect 
neînsemnat pentru care Dumnezeu niciodată nu i-ar fi cerut socoteală. Astfel, stareţul a arătat că nu numai 
L-a iubit pe Hristos, ci şi a preferat haina monahală vieţii sale! 

Fraţilor, într-o bună zi stareţul Paisie a spus: 
– Ei se străduiesc să distrugă edificiul credinţei noastre, de aceea, treptat, scot câte o piatră din 

perete. Noi toţi vom purta câte o părticic ă de răspundere pentru distrugere – şi cei care metodic, într-
ascuns distrugem, scoţând pietre, şi cei care, văzând distrugerea, nu facem o încercare cuvioasă de a 
sprijini edificiul gata să cadă. 

Dacă noi, în baza evlaviei noastre nu ne vom reveni, atunci degrabă se va auzi glasul Îndurării 
zicând: Elado, Elado, „de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, cum adună pasărea fiii săi sub aripi, dar n-aţi 
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voit. Iată vi se lasă casa voastră pustie” (Lc. 13, 34–35). Biserica-Mamă apără oile de „lupul venind”  (In. 
10, 12). 

Astfel, noi, creştinii, conştientizând că au început să se vădească, unul după altul, „semnele”, ne 
aflăm într-o situaţie dificilă, asemeni lui Pilat, care, având Adevărul în faţă, întreba: „Ce este adevărul?”.  
Mulţi dintre fraţi ne deranjează şi ne pun nenumărate întrebări, îndeosebi referitoare la problema buletinelor 
de identitate. 

Odată, un grup din patru tineri discuta pe tema buletinelor de identitate. Ei aveau patru păreri 
diferite. 

Le-au expus pe rând. 
– Eu m-am consultat cu duhovnicul meu, a spus primul, şi acesta mi-a spus să nu iau buletin de 

identitate şi, pentru adeverirea celor spuse, mi-a adus broşura stareţului Paisie. 
– Mie, a zis al doilea, duhovnicul mi-a spus că toate acestea sunt „fleacuri” şi că buletinul nu poate 

face vreun rău. 
Fratele al treilea a spus: 
– Duhovnicul meu mi-a spus, că, dacă îl voi lua şi îi voi pune semnul crucii, nu voi avea nici o 

neplăcere. 
– Eu am întrebat duhovnicul meu, a adăugat al patrulea, şi acela mi-a răspuns că nu se ocupă de 

antihrist, ci de Hristos şi m-a sfătuit să procedez aşijderi. 
După aceasta, cei patru fraţi au întrebat: se cuvine oare să-şi asculte duhovnicii şi dacă se cuvine, 

atunci ce va fi când aceştia au păreri diferite, în plus, opuse între ele? 
Fiecare trebuie să-ţi asculte duhovnicul în toate cele ce nu contrazic Sfânta Scriptură şi 

Tradi ţia. 
Se spune că unii preoţi insistă să-şi promoveze opiniile, editează cărţi şi, în acest fel, există opinii 

diferite cu următorul final: dacă cineva se află în adevăr, el va ajuta multor, iar dacă cineva se află în 
afara adevărului, el va dăuna multor. Biserica spune că nu se va încurca şi nu se va înşela cel ce, cu 
ajutorul tainelor şi a ascultării, se îngrijeşte ca mintea lui să fie fără pată, curată şi vioaie. Gingaş 
iubitoarea Biserică ne învaţă că Sfântul Duh este Unul şi că El are un gând şi o voinţă vizavi de fiecare 
problemă. Din această cauză, pornind de la natura lui Harică, nu poate «înştiin ţa» despre una şi 
aceaşi întrebare patru preoţi, “contrar sieşi” , diferit de fiecare; iar situaţia creată se explică prin aceea că, 
înainte de a ne închina slujirii Domnului, noi nu am avut grijă, întrucât e posibil, de curăţirea sufletului. 

Dacă orice duhovnic se va debarasa de propria voinţă şi părere, atunci vom fi aduşi la Unul 
Hristos, Care este Adevărul adevărat, vom lăsa Harul să lucreze şi vom învăţa tot ce El ne-a poruncit. 
Deci, nu trebuie să ne mirăm când avem în faţă mai multe păreri, dar trebuie să ţinem cont de porunca 
Apostolului: “Nu vă lăsaţi furaţi de învăţăturile străine cele de multe feluri; căci bine este să vă întări ţi 
prin har inima voastră”  (Evr. 13, 9) şi după putinţă, să ne împărtăşim cu Tainele Dumnezeieşti, ca să se 
lumineze mintea noastră; “ca să nu mai fim copii duşi de valuri, purtaţi încoace şi încolo de orice vânt al 
învăţăturii, prin înşelăciunea oamenilor, prin vicleşugul lor, spre uneltirea rătăcirii”  (Efes. 4, 14). 

“Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, deoarece ştii de la cine ai învăţat, şi 
fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea 
întru Iisus Hristos” (II Tim. 3, 14–15). 

Fraţilor, vă asigur, că am scris acestea cu durere în suflet: impus de conştiinţă, nu am putut proceda 
altfel. Consider, că tăcerea conştientă a mea ar fi fost o mare vină. Am scris acestea, având cunoştinţă de 
toate urmările, pentru că nu pot vedea cum suntem amăgiţi şi cum se sapă sub noi. (Din articolul 
ieromonahului Hristodul “Vedeţi să nu vă amăgească cineva” (Mat. 24, 4) (“Vasul ales”, pag. 356–377).  

 
V-aţi convins că în zilele noastre se desfăşoară evenimente istorice universale, pe care însă nu le-am 

fi putut înţelege privind televizorul, ascultând radioul şi citind ziarele. 
Sfânta Scriptură ne-a prezis că în acele vremuri, din îngăduinţa lui Dumnezeu, totul se va întâmpla 

«cu amăgiri nelegiuite» (II Tes. 2, 10) şi cu «minuni mincinoase» (II Tes. 2, 9); va înţelege în acele 
vremuri numai cel care se va îngriji de curăţirea minţii şi va fi în stare să deosebească întrucât ele 
sunt «amăgiri nelegiuite» şi «minuni mincinoase» pentru săvârşirea «tainei fărădelegii» (II Tes. 2, 7). 
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De aceea, Sfânta Scriptură deseori spune: “Aici trebuie minte care are înţelepciune” (Apoc. 17, 9) şi “Aici 
este înţelepciunea. Cine are pricepere...” (Apoc. 13, 18). 

Autorul acestor rânduri consideră cu smerenie că numai în cazul în care suntem strâns legaţi de 
Biserică – al cărei cap este Hristos – şi de Sfintele Taine suntem ascultători a tot ce ea ne învaţă să 
respectăm, ne putem ajuta pe noi înşine şi, într-un sfârşit, ne putem mântui şi le putem ajuta altora să se 
mântuiască. 

Dar nu-i putem preîntâmpina pe alţii despre apropierea sfârşitului lumii decât cu smerenie, răbdare şi 
dragoste pentru cei rătăciţi şi, în primul rând, îngrijindu-ne atent de propria stare duhovnicească. 

 
«Domnul T. din S. ne-a povestit foarte vioi un caz care i s-a întâmplat în timpul uneia dintre 

întâlnirile cu stareţul. Din acest caz reiese că stareţul vroia ca noi cu smerenie să ne aflăm în Biserică: 
– În amiaza zilei de 6 august 1991 am vizitat Stareţul, împreună cu doi confraţi din Salonic – un 

mecanic şi un electrician cu licenţă de inginer. 
Pe atunci eram influenţat de: 
a) discuţiile eshatologice şi de problemele legate de noile buletine de identitate din perioada anilor 

1987-1989; 
b) ştirile despre inactivitatea conducerii de atunci a Bisericii noastre în problema eliberării noilor 

buletine de identitate; 
c) distrugerile din Athena, provocate de filmul „Ultima ispită”; 
d) diferite puncte de vedere bolnăvicioase: 
– că noi, fiind mai curaţi decât alţi oameni, trebuie să dăm dovadă de râvnă pentru a salva fraţii 

noştri sărmani şi păcătoşi, precum şi Biserica noastră; 
– că noi vom răspunde în faţa lui Dumnezeu dacă nu vom participa în lucrul dumnezeiesc al 

misionarismului; 
– că trebuie să ne asumăm răspunderea pentru Biserică, deoarece conducerea ei a decăzut; 
– că Biserica cu bună ştiinţă nu face nimic pentru a schimba credinţa noastră (din interior); 
– că creştinul drept nu poate să „adune lovituri după ceafă”; 
– că acolo unde văd răul trebuie să critic patimile altora, de exemplu, fumatul, beţia, curvia, hoţia 

ş.a.; 
– că trebuie să fiu atent faţă de chipul pe care îl arăt oamenilor, având aşa-numita „bună mărturie de 

la alţii”, pentru ca nimeni să nu-mi găsească neajunsuri şi să nu mă poată critica, deoarece aceasta ar 
însemna trecerea automată a situaţiei mele în Biserică de la cei „curaţi şi superiori” la „fraţii păcătoşi”, cu 
primirea ulterioară a etichetei respective. 

Astfel eu, animalul, mă străduiam să fiu virtuos numai în faţa oamenilor, dar eram rău mirositor în 
faţa lui Dumnezeu. Ironia situaţiei consta în aceea că conştiinţa mea era într-atât de oarbă, încât eu credeam 
neclintit că fac totul corect, fără a avea o îndoială cât de mică, îndreptăţindu-mi întru totul faptele şi 
gândurile! 

Dar, Stareţul m-a întrerupt cum numai am început să-i expun opiniile susnumite, spunând că trebuie 
să mă gândesc cum să-mi mântuiesc sufletul. Eu însă, ignorând cu îndărătnicie cuvântul lui, din nou am 
întors vorba, încercând să-i expun cele de mai sus. Stareţul nu m-a lăsat să termin şi pe un ton interzicător şi, 
totodată, plin de dragoste, mi-a zis: 

– În calitate de inginer pentru construcţiile civile, ai văzut o fisură în cupola Bisericii pe care e 
zugrăvit Pantocratorul (Atotţiitorul), fugi să-I pui o proptea lui Dumnezeu, ca să nu cadă. Afl ă că eşti un 
nimic! Cu nimic nu poţi să aperi Biserica noastră: eşti un zero! 

Dacă Biserica e în pericol, fii sigur că însuşi Dumnezeu va pogorî pentru a o salva. Nu Biserica 
are nevoie de tine, ci tu ai nevoie de Ea, pentru a-ţi mântui sufletul; Biserica nu s-a zidit de oameni, ca 
şi cum Dumnezeu ar fi avut nevoie de ea, ci s-a zidit de Însuşi Dumnezeu, deoarece oamenii au nevoie 
de ea. 

Cât de eficientă binecuvântare au fost pentru smerenia mea aceste cuvinte ale Stareţului! Câtă 
gingăşie am simţit în ironia-i fină! Cât interes curat şi dragoste în aceste reproşuri! Şi cât de mult sufletul 
meu mulţumeşte acum pentru acele „intervenţii chirurgicale” ale vorbei lui preacurate! 
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Dar e curios de văzut ce se întâmpla în timpul când fericitul Stareţ spunea acestea. În clipa în care el 
a rostit fraza „în calitate de inginer civil...”, ambii prieteni ai mei au exclamat uluiţi: „Dar el şi este inginer 
civil!” şi toţi au rămas uimiţi. Am rămas perplex şi eu, fiindcă pentru prima dată vorbeam cu stareţul! 

După expresia Stareţului: „Eşti un nimic! Cu nimic nu poţi să aperi Biserica noastră: eşti un zero!” 
am fost cuprins de mânie, m-am înfuriat (nu am reţinut altceva) şi m-am înroşit din cauza vorbelor 
smeritoare ale Stareţului. 

Îmi spuneam: 
– Cine este acest monah, încât îndrăzneşte să-mi vorbească astfel? Mie, care am absolvit Facultatea 

de Construcţii Civile şi, în iulie 19.., m-am plasat pe primul loc la specialitatea mea şi pe al doilea în lista 
comună a tuturor specialităţilor? 

Mie, care deja scriu teza de doctor în ştiinţe? 
Mie, care am fost elevul celor mai mari raţionalişti? 
Mie, care am citit atâtea cărţi teologice? 
Mie, care dimineaţa şi seara se roagă după cartea de rugăciuni? 
Mie, care mă mărturisesc şi mă împărtăşesc des şi merg la biserică în fiecare duminică, stând în 

picioare fără a cârti şi deja chiar cânt? 
Deci, eu sunt un zero? Un nimic? 
Astfel de gânduri aveam eu, animalul! 
Prin fraza Stareţului: „Nu Biserica are nevoie de tine, ci tu ai nevoie de Ea, pentru a-ţi mântui 

sufletul” am conştientizat starea jalnică a mea, mi-am dat seama întrucât eram de vanitos, trufaş şi 
înfumurat. 

Deodată au dispărut mânia şi furia, maşinal am îngenuncheat şi în locul acestora, în prezenţa tuturor 
celor aflaţi acolo, au apărut cele mai calde şi incomparabile lacrimi ale pocăinţei! Pe urmă, când m-am 
ridicat în picioare, cu ochii plânşi, privind spre Stareţ, am văzut chipul lui consolator: el m-a mângâiat pe 
cap, mi-a dat binecuvântarea lui Hristos şi am plecat împreună cu ceilalţi. 

De atunci, am început să vin frecvent pe Muntele Sfânt şi întotdeauna treceam prin chilia stareţului. 
Am început să-i mulţumesc pentru că mi-a dat de înţeles că învăţătura şi ştiinţele nu sunt un scop în sine 
(deoarece sunt o închinare modernă la idoli), ci un mijloc al supravieţuirii noastre, în vederea câştigării 
timpului pentru pocăinţă. 

Am conştientizat că lucrările teologice pot fi de folos numai odată cu demonstrarea gnoseologică a 
credinţei, dar şi astfel nu întotdeauna au efect. Stareţul m-a întrebat, dacă evenimentul răstignirii lui Hristos 
pentru păcatele altora înseamnă că El este un „strângător de pumni în ceafă?” 

– Nu, i-am răspuns. 
– Eh, aceasta e calea creştinului. 
Mi-a amintit că, în timp ce oamenii Îl jigneau, Îl înjurau şi Îl scuipau, Dumnezeu se ruga pentru ei şi 

îi acoperea, spunând: „Doamne, iartă-i că nu ştiu ce fac”. Astfel şi eu trebuie să acopăr patimile şi păcatele 
altora. Pentru aceasta ar fi de folos amintirea propriilor căderi, care nu au fost căderile altora. Eu săvârşeam 
rugăciunile după carte ori fără de ea şi cântarea psalmilor ca pe o datorie seacă şi, în fond, treieram în van 
cuvintele sau, în cel mai bun caz, pătrundeam numai din afară în cuvintele rugăciunilor, şi întotdeauna 
gnoseologic, cu gândul. Dar a fost o greşeală! Consideram mărturisirea, împărtăşania cu Sfintele Taine, 
postul în mâncare drept un scop în sine. Dar a fost o greşeală. 

Scop în sine poate fi doar „dobândirea Harului Dumnezeiesc”. Tot despre ce s-a vorbit mai sus 
constituie doar mijlocul. De asemenea, un mijloc este şi smerenia reală (nu cea exterioară), autoînvinuirea şi 
dragostea nemărginită către Dumnezeu şi către creaţia Sa. Dragostea nu numai pentru duşmanii şi prietenii 
noştri, ci şi pentru toată firea necuvântătoare. Îndreptarea unui copac frânt sau a unei flori, hrănirea păsărilor 
sau a animalelor sălbatice, curăţirea grădinii şi, în general, alegerea simplă, şi delimitarea binelui de rău sunt 
semnele dragostei şi, mai cu seamă, ale rugăciunii către Dumnezeu. 

Mai târziu mi-a dat de înţeles, că rugăciunea adevărată se întâmplă numai atunci când mintea şi 
atenţia se unesc cu inima şi rugăciunea către Dumnezeu iese cu durere din inimă. 

Stareţul spunea în felul ce îi era caracteristic: 
– Numai rugăciunea inimii poate fi numită rugăciune, pentru că are durere şi aduce rezultate. 

Un „Doamne miluieşte” spus cu durere valorează cât o mie de „Doamne miluieşte” spuse simplu! 
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– Şi nu permitem ca ceva să oprească sau să tulbure rugăciunea inimii către Dumnezeu: să ne 
ţinem sus mintea şi inima şi atunci când discutăm, şi atunci când mergem, şi atunci când suntem 
jigni ţi şi vorbi ţi de rău. 

Să fim cu desăvârşire singuri în chilia inimii noastre (de aici se trag monahii), chiar dacă în 
jurul nostru ar fi mult ă lume. Iar atenţia trebuie să fie un străjer neadormit, pentru a nu primi 
gândurile diavoleşti, care nu sunt de la Dumnezeu. 

Omul însă poate simţi aceasta numai prin intermediul experienţei de viaţă şi niciodată nu va 
putea înţelege gnoseologic, oricât de multe căr ţi ar citi. 

Drept model pentru rugăciune trebuie de avut pe: 
– cel orb de la naştere, care cu cât mai mult i se cerea să tacă, cu atât mai mult striga Domnului să-l 

miluiască (de aici şi impunerea spre rugăciune); 
– cananeianca, care „cu unghiile şi cu dinţii s-a agăţat de Domnul şi îl ruga s-o miluiască” (de aici şi 

impunerea spre rugăciune); 
– zicerea Domnului Însuşi: „ şi orice veţi cere în numele Meu, vă voi da vouă” (de unde şi rugăciunea 

„Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”); 
– Însuşi Domnul, când, în timpul rugăciunii pe Muntele Eleon, îi curgea sudoarea asemeni 

picăturilor de sânge (de unde şi râvna în rugăciune). 
După ce ne vom învăţa să ne rugăm, dacă şi va veni la noi harul Domnului, vom mulţumi pentru el 

cu cea mai mare smerenie dragostei lui Dumnezeu şi proniei Lui celei întru totul drepte şi în nici un caz 
eforturilor noastre, care au scopul exclusiv de a arăta participarea noastră omenească. 

Aceasta este calea descoperită mie de preafericitul stareţ Paisie. Cu dragostea sa revărsându-se peste 
margini, contribuind la lucrarea lui Dumnezeu, el m-a îndreptat spre interiorul meu, ca să-mi pot vedea toată 
goliciunea, precum şi scârnăvia şi mirosul urât, în timp ce eu până atunci „cumpăram câmpul” (este vorba 
de comparaţia cu omul despre care Hristos spune, că el, găsind o comoară în câmp, vinde tot ce are şi 
cumpără câmpul acela (Mat. 13, 44). Dar el deocamdată nu a cumpărat acest câmp, adică nu a câştigat 
Împărăţia Cerurilor). 

Cred, în sfârşit, că preafericitul stareţ Paisie a dobândit îndrăzneală către Domnul şi nu încetează să 
se roage pentru noi Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pe Care a iubit-o şi Domnului nostru Iisus Hristos. 

Deseori unii fraţi, în anumite situaţii acţionează cu mijloace puternice şi se pomenesc într-o 
contradicţie izbitoare cu alţii. Stareţul întotdeauna le dădea următorul sfat: 

– Eu sunt de părerea că nu trebuie să-l trimitem în secţia chirurgicală la operaţie pe cel care poate fi 
lecuit cu aspirină. Operaţia şi intervenţia cu bisturiul se fac numai atunci când nu au avut efect 
medicamentele simple. (Din cartea „Vasul ales”, pag 178–184). 

 
Anume această râvnă excesivă a unor oponenţi ai CIC, atacurile lor vehemente la adresa 

patriarhului şi a ierarhiei bisericeşti şi l-au determinat pe arhim. Tihon (probabil şi pe arhim. Ioan 
Krestiankin) să-şi schimbe poziţia. Sfântul Ioan din Kronştadt scrie că atunci când îi demascăm pe 
alţii fără smerenie, dragoste şi bunăvoinţa, admiţând chiar şi iritare, pierdem harul. „Mântuie şte-te 
pe tine şi în preajma ta se vor mântui mii”, spunea cuv. Serafim din Sarov. 

 
Noi trebuie să ne rugăm permanent, să învăţăm cât putem şi, atunci când suntem trişti să cântăm 

psalmi. 
Creştinii buni, cu gânduri bune şi rugătorii ţin Elada şi nu deştepţii. Un mare păcat este lipsa 

recunoştinţei, îndeosebi faţă de sfinţii părinţi, pe care Dumnezeu ni i-a dat pentru a ne conduce, a ne ajuta şi 
a se ruga pentru noi. 

În timp ce nu Îl ştim pe Hristos şi nu ne apropiem de El, ne gândim cum să-i salvăm pe alţii! Trebuie 
să ne îngrijim de pocăinţa noastră! Grija de alţii (dacă nu există duhovnici experimentaţi) s-o lăsăm 
Domnului, pronia Căruia se săvârşeşte asupra tuturor făpturilor. („Stareţul Paisie”, pag. 187) 

 
Stareţul iarăşi a zis: „Oamenii din lume sunt ocupaţi acum de cele mai diverse probleme, în afară de 

ale lor înşişi. Consider că dacă măcar cineva s-ar ocupa de sine, totul ar intra într-un ritm corect. Aceasta şi 
trebuie să facem. Diavolul, după cum vedeţi, râde de noi şi fiecărui îi dă de lucru”. 
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Stareţul a spus: „Atunci când mă voi îndrepta pe mine, se va îndrepta şi o părticică a Bisericii, astfel 
încât vom putea fi într-un gând. Duhul Sfânt este Unic. Iar oamenii creează acum multe duhuri. Eu nu pot 
înţelege aceasta”. 

Stareţul a spus: „Dumnezeu nu va cere de la toţi unul şi acelaşi lucru. Nu puteţi fugi de lume. Puteţi? 
Nu puteţi. Vă veţi afla în lume. Îndreptaţi-vă toate puterile spre faptele cucerniciei pe care le puteţi face aici. 
Şi aceasta deja e mult”. (Din cartea „Când durerea aproapelui devine durerea ta”, pag. 105) 

 
Stareţul a spus: „Treceţi diferitele opinii teologice prin sita Sfinţilor Părinţi. Trebuie să le cerneţi în 

baza Părinţilor şi să aruncaţi gunoiul şi pleava. Cercetaţi în baza părinţilor. Iată un exemplu. Există aramă, 
bronz şi aur. Aramă bună şi rea, bronz bun şi rău, aur de douăsprezece şi de douăzeci şi patru de carate. Veţi 
alege aur de douăzeci şi patru de carate. Şi restul poate prinde bine, dar toţi aleg aurul”. 

Stareţul a spus: „Am cunoscut oameni din cercurile teologice care erau preocupaţi de următoarele 
întrebări: cine a scris cartea aceasta? Cine a alcătuit însemnările critice? ş.a.m.d., adică de lucruri ce ţin mai 
mult de istorie. Dar, Doamne! Această carte din start e ortodoxă şi în duhul Sfinţilor Părinţi? Dacă este aşa, 
studiez ce a spus Tatăl Bisericii şi mă întreb: „Dar unde mă aflu eu? Dar unde se află el? Ce pot face? Ştiţi, a 
te ocupa de tine însuţi e un lucru dificil, iar a te ocupa de alţii e uşor” („Când durerea aproapelui devine 
durerea ta”, pag. 184–185). 

  
Ce va fi? Suntem într-o asemenea stare încât, cine ştie, se pare că începe finala Apocalipsei, aşadar, 

Îngerii nu le varsă într-acolo... (adică necazurile, care sunt consecinţa păcatelor oamenilor; îngăduite de 
Dumnezeu pentru înţelepţire). 

Şi creştinii acum sunt nevoiţi să devină mai credincioşi – vrem noi sau nu – (deoarece) iezii s-au 
sălbăticit şi vor să mănânce oile lui Hristos. Oile lui Hristos caută un păstor bun, vor căuta şi o turmă în care 
să fie numai oi ... astfel va fi „o turmă şi un păstor”. 

Lor le va ajuta substanţial exemplul nostru creştinesc şi viaţa noastră creştinească... acum, vrem noi 
sau nu, trebuie să devenim mai buni: evenimentele ne impun să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, pentru 
a avea putere Dumnezeiască şi a ne putea opune oricărei... oricărei stări. 

Eh, fireşte, bunul Dumnezeu nu ne va lăsa, ne va apăra. Creştinul, cum am spus, dacă este cu 
Dumnezeu, nu are nici o nevoie, el nu e supus niciunui pericol, dar trebuie să credem pe cuvânt, cum e spus 
mai sus; acum trebuie să devenim mai buni, să avem harul lui Dumnezeu, iar atunci când omul are 
harul lui Dumnezeu, el nu se teme de nimic... 

Aceasta e o nimica toată pe lângă ceea ce au suferit sfinţii Mucenici. Dar ei nu au pierdut nimic, 
pentru că au fost ajutaţi de Însuşi Dumnezeu. Hristos spune: „ Şi venin veţi bea, şi veţi călca pe şerpi şi pe 
scorpioni şi nu vă veţi vătăma”. 

Noi însă, cum s-ar spune... Deşi cunoaştem totul şi cu toate suntem familiarizaţi ş.a.m.d., totuşi, din 
nou suntem unde suntem. De aceea zic că nu ne va fi de folos numai cititul şi învăţarea pe de rost a 
Apocalipsei. Dar... iată, un bătrânel pe care l-am cunoscut – a murit deja, demult – era de o asemenea 
simpleţe, încât nici nu ştia există sau nu Evanghelia. Era monah. Lua şerpii cu mâna; în chilie erau trei 
părinţi – un iereu cu fratele său de sânge şi bătrânelul numit Pahomie. El lua şerpii cu mâna; în localitatea 
ceea erau mulţi şerpi: el îi scotea şi îi arunca într-o parte, unde era apă. Dar odată a prins un şerpe mare şi, 
deoarece nu avea când să-l arunce după gard, s-a încins cu el de parcă ar fi fost un brâu şi s-a dus să-şi 
termine lucrul, şi după aceea l-a aruncat. („Vasul ales”, pag. 301–305) 

 
Stareţul a spus: „Oamenii de azi s-au îndepărtat de duhovnicii lor şi sunt înăbuşiţi de gânduri şi de 

diverse patimi. Ei merg la psihiatru pentru a se mărturisi. Înghit pastile pentru a uita de problemele care îi 
neliniştesc. După puţin timp problema reapare şi se repetă acelaşi lucru. Se fac aceleaşi acţiuni. În timp ce, 
dacă fiecare şi-ar face ordine în interiorul său, ar dormi ca un mieluşel şi nu ar înghiţi pastile”. 

Stareţul a spus: „Lumea a pierdut sensul vieţii şi se cuvine să-l găsim. Necredinţa dăunează enorm de 
mult. Totul începe de la ea”. 
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Stareţul a spus: „Răul s-a rupt din lanţ şi peste tot e negreaţă ca pe un câmp proaspăt arat. Dar, dacă 
vom semăna ogorul, el primăvara va înverzi şi va da roade. Astfel, acum şi lumea trăieşte în întunericul 
răului. Ar fi putut să vină şi un timp bun. Dar pentru aceasta e nevoie de semănat”. 

În continuare stareţul a spus: „Din altă parte se observă o bună îngrijorare şi revenirea la mănăstiri. 
Dumnezeu să ajute acestei reveniri. În orice caz, acum trăim într-o perioadă întunecată. Oamenii se întorc. 
Ei îşi vor da seama că e vorba de o mare nedumerire. Îmi vine greu să înţeleg cum chiar şi oamenii învăţaţi 
săvârşesc fapte cu totul necugetate”. 

Stareţul a spus: „Probabil, a venit timpul când în marile centre unii vor cânta şi vor bea, iar alţii vor 
merge în biserici şi în mănăstiri pentru priveghere!”. 

Stareţul a spus: „Acum omul rău se prezintă drept bun. De exemplu, masonul se prezintă drept bun şi 
cu frică de Dumnezeu, dar ţine geanta, în care se ascunde diavolul. Masonul afirmă că duce oamenii pe un 
drum drept şi, când merge înainte, diavolul îşi arată din geantă, un corn. „Dar ce mai este şi asta?”, întreabă 
oamenii curioşi, cum numai se conving că acesta e diavolul. Masonul însă le spune: „Aceasta e o vânătă. 
Veniţi după mine”. Adică atunci când ştim că se fac lucruri satanice, ei încearcă să ni le prezinte drept bune 
şi folositoare”. 

Stareţul a spus: „Fie ca fiecare să lucreze pentru Domnul, în măsura posibilităţilor, cu acurateţe şi 
mulţumire. Să lăsăm oamenii din lume. Aceşti nenorociţi, cu închipuirile lor lumeşti despre lucruri au 
umplut spitalele de psihiatrie. Ei spun: iată acesta e fericit pentru că a construit o vilă, iar mie nu mi-a mers 
în viaţă ş.a.m.d. Şi încep să lucreze fără odihnă. Ei nu înţeleg că, dimpotrivă, nu i-a mers celui care a 
construit o vilă mai mare decât are nevoie. Ei lucrează fără a avea grijă de sine, pe ei totul îi apasă, ei au 
numai nenorociri şi mâhnire. Dar şi cei cărora le-a „mers”, au aceleaşi probleme, pentru că văd lucrurile 
lumeşte. Harul Domnului e departe de oamenii robiţi de egoism!” 

Stareţul a spus: „Oamenii, în prezent, se bucură de tot ce e material. Dacă au un automobil nou, le 
saltă inima. Dacă au o casă minunată, le saltă inima. Dacă au îmbrăcăminte, încălţăminte ş.a., le saltă inima. 
Şi iarăşi, dacă procură un cuter, le saltă inima. Adică se bucură de tot ce e material. Iar cei ce duc o viaţă 
îngerească, se uită la acestea ca la nişte gunoaie”. („Când durerea aproapelui devine durerea ta”, pag. 200) 

 
„Mi-am dat seama că e o catastrofă pentru om atunci când are totul (bunuri materiale) din belşug. 

Atunci îi vine greu să simtă prezenţa lui Dumnezeu şi binefacerile Lui. Vrei să îndepărtezi pe cineva de 
Dumnezeu? Dă-i permanent cele materiale din belşug. Eh, el şi pe Dumnezeu îl va uita şi totul”. („Stareţul 
Paisie”, pag. 160) 

 
Aşadar, vom fi atenţi ca inima noastră să nu se lipească de nimic pământesc, să ne curăţim de patimi 

şi fiecare să se corecteze pe sine (de la mirean la episcop) şi să ne străduim ca toate faptele noastre să-i fie 
plăcute lui Dumnezeu. Numai atunci vom putea fi într-un gând. Duhul Sfânt este Unul. Dar, din păcate, noi 
nu acţionăm conform Duhului Sfânt, de unde şi apar contradicţii. 

Duhul Sfânt este Dragoste pentru toţi, dar noi procedăm oare astfel? 
 
 
Despre un duhovnic în vârstă din Grecia se vorbea că are darul înainte-vederii. Ieromonahul 

Hristodul l-a întrebat pe stareţul Paisie despre acesta, dar stareţul a schimbat tema discuţiei. Altădată, 
ieromonahul Hristodul a insistat, deoarece mulţi vroiau să ştie părerea stareţului despre duhovnicul cela, 
căci, temându-se să nu greşească, nu ştiau să-l creadă sau nu. 

Atunci stareţul Paisie a răspuns: „Aici au venit mulţi dintre cei care au fost şi acolo, la acel iereu; ei 
mi-au spus că el îi mustra în faţa altora pe fraţii care au păcătuit, iar alteori îi dojeneşte pentru un păcat sau 
altul. 

Aceasta, părinte al meu, nu este lucrarea Duhului Sfânt, căci Sfântul Duh nu mustră, ci, pentru că 
este Dragoste, întotdeauna acoperă, adică acoperă greşelile noastre. Oare nu despre aceasta vorbeşte în 
Evanghelie Hristos al nostru, învăţându-ne cum să recunoaştem robii adevăraţi ai Lui? „Prin aceasta se va 
cunoaşte că sunteţi ucenicii Mei, când veţi avea dragoste între voi”. 
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Afl ă, că dacă cineva acuză în faţa altora pe cel care a păcătuit sau dacă vezi că cineva spune altora 
ceva nedrept despre un frate, atunci acţiunea nu vine de la Harul lui Dumnezeu, ci de la alt duh, care este 
opus Dragostei. („Vasul ales”, pag. 177) 

 
Fie ca acest exemplu să ne îndrumeze în intenţiile noastre de a corecta pe alţii şi în încercarea de a 

deosebi adevăraţii aleşi ai lui Dumnezeu de cei înşelaţi de demoni. 
 
Iar în privinţa schismei există următorul exemplu din viaţa stareţului: 
O parte din părinţii aghioriţi, care într-o oarecare măsură erau mai evlavioşi şi mai sensibili la cele ce 

se întâmplă în jur, intenţionau să înceteze pomenirea Patriarhului Dimitrie, pentru că acela conform 
zvonurilor, a făcut mari „cedări” Vaticanului. Ei au venit la Stareţ cu opinii ferme şi l-au „bombardat” su 
diferite argumente, spunând că au hotărât să nu-l mai pomenească pe Patriarh şi l-au întrebat ce crede despre 
aceasta. 

Şi Stareţul a răspuns: 
– Ce să vă spun? Şi eu sunt disperat din cauza prim-ministrului. El a nimicit Elada (Grecia), 

promovând prin intermediul Înţelegerii Elene, adică în numele Sfintei Treimi, toate legile lui antihrist. 
Aceasta e insuportabil! De aceea, am hotărât să mă ridic şi să plec din Elada şi de pe Muntele Sfânt şi să 
merg pe Muntele Sinai. 

Atunci părinţii au zis: 
– Părinte, în numele Domnului, nu faceţi aceasta, nu plecaţi din cauza prim-ministrului, pentru că azi 

este el, iar mâine va „cădea” şi ne vom linişti. 
Stareţul, zâmbind, le-a spus: 
– Şi voi faceţi astfel cum mă sfătuiţi pe mine: răbdaţi puţin, pentru că nu este înţelept să te desprinzi 

de la Biserica lui Hristos. Ne vom ruga împreună, ca Domnul să-i lumineze pe suspuşii care au datoria „cu 
dreptate să înveţe cuvântul adevărului”. („Stareţul Paisie”, pag. 166–167) 

 
Şi aceasta în situaţia când Stareţul înţelegea foarte bine pericolul stilului nou şi pericolul 

catolicismului. 
„Noi, aghiori ţii, suferim un mare rău din cauza calendarului. Acesta va aduce la pieire 

Muntele Sfânt. Acesta a nimicit peste tot toată lumea. S-a săvârşit o cădere totală”, – a spus Stareţul. 
(„Când durerea aproapelui devine durerea ta”, pag. 105) 

 
Îmi amintesc, povesteşte un frate, monah, că atunci când l-am întrebat pe Stareţ referitor la râvnitorii 

şi adepţii stilului vechi, ochii lui s-au umplut de durere şi mi-a răspuns: 
– Ştii, părinte al meu, cât de mult m-am rugat şi cât de mult m-a durut inima pentru aceasta! („Vasul 

ales”, pag. 128) 
 
„Noi avem datoria să manifestăm nelinişte pentru eterodocşi. Fie ei catolici, protestanţi sau 

altcineva, trebuie să le vorbim, că se înşeală; astfel vom da dovadă de o bună nelinişte. Nu trebuie să-i 
lini ştim, chipurile, din dragoste, şi să le spunem că şi ei au dreptate, pentru că atunci ei nu vor avea 
motiv pentru nelinişte. Trebuie să fim atenţi, că Domnul ne va cere socoteală”. („Când durerea 
aproapelui devine durerea ta”, pag. 242) 

 
 
 
 

 
 

ATITUDINEA FA ŢĂ DE ERETICI 
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Stareţul a povestit: „S-a întâmplat să vină la mine doi catolici. Unul era în vârstă şi cărturar. Poate 
era un secretar din Vatican sau un jurnalist. Nu ştiu exact – nu vroiam să manifest un interes deosebit. 
Aşadar, unul dintre ei îmi spune: „Hai să citim „Tatăl nostru”. Eu am zis: „Pentru ca noi să citim aceasta 
împreună, trebuie să convenim asupra dogmelor. Doar între noi şi voi e o mare prăpastie”. Pe urmă 
catolicul a spus: „Oare numai ortodocşii sunt aproape de Dumnezeu şi numai ei se mântuiesc? Dumnezeu 
este pentru toată lumea”. „Da, zic eu, însă există deosebiri. Prin însăşi natura lucrurilor noi suntem fiii 
unui Tată, însă unii se află în casă, iar alţii în afara ei” . 

(Egumenul Ieronim, stareţul Mănăstirii Sf. Treimi din Alatar, care a trăit pe Athos, povesteşte că 
atunci când la p. Paisie veneau vizitatori cu idei ecumeniste, el cu mânie îi alunga pe aceştia din chilie 
şi nu le dădea nici apă, nici cafea, nici lucum). („Când durerea aproapelui devine durerea ta”, pag. 241) 

 
„Avem nevoie de înţelepciune pentru a evita extremele”, – a spus stareţul („Când durerea 

aproapelui devine durerea ta” , pag. 195) 
„Domnul le va da întoarcere celor care au căzut în erezie din necunoaştere. Iar cei care au 

primit erezia din egoism nu se vor întoarce („Când durerea aproapelui devine durerea ta”pag. 199) 
 
„Datoria noastră, în aceste vremuri grele, este de a duce lumina Ortodoxiei tuturor celorlalte 

popoare. Noi toţi, fiind copii ai lui Adam şi Eva, suntem fraţi de sânge. Iar cu ortodocşii, fire şte, 
suntem fraţi şi de sânge şi de duh”. („Când durerea aproapelui devine durerea ta”pag. 200) 

  
 

Orice bine trebuie să fie anticipat de respingerea 
răului şi de lepădarea de patimi 

 
Stareţul i-a spus părintelui Nicolae P.: 
– Astăzi se observă fenomenul ecumenismului. Toţi vorbesc despre unirea mondială, despre pace, 

dragoste ş.a.m.d. Catolicii încearcă să se unească cu ortodocşii, protestanţii cu catolicii şi, în general, se 
observă o mişcare mondială de unire, ecumenismul. Este o mare greşeală şi ei nu vor reuşi să facă nimic 
corect. Vedem că părinţii noştri, pentru a câştiga dragostea, liniştea şi, în general Harul lui Hristos, mai întâi 
săvârşeau o mare nevoinţă, ca să se elibereze de patimi: şi, după ce scoteau din inimă mânia, în mod firesc, 
locul ei era ocupat de dragoste. Şi astfel, lepădând, patimile, mai întâi se făceau buni şi apoi se uneau cu 
Dumnezeu. Acelaşi lucru oamenii trebuie să-l facă şi astăzi. Ortodocşii trebuie să se îngrijească să devină 
ortodocşi buni, catolicii trebuie să înlăture ceea ce e strâmb la ei, şi, în general, fiecare trebuie să arunce 
din sine ceea ce nu este plăcut lui Dumnezeu – numai astfel oamenii pot să se unească şi să se iubească 
unii pe alţii. Cum putem vorbi despre teologie atunci când suntem cuceriţi de patimi? De exemplu, papa, 
crezând în infailibilitatea sa, el însuşi arată că, deoarece nu greşeşte, nu poate să cadă de acord cu părerea 
cuiva sau măcar s-o asculte – este de neînduplecat. 

Vă voi povesti o istorioară, ca să înţelegeţi ce vreau să spun, căci şi noi dorim unirea Bisericilor şi ne 
rugăm pentru aceasta, dar nu aşa cum vor ei, ci cum vrea Dumnezeu, adică eliberându-ne de pretenţii şi 
patimi. Aşadar, odată, pe când eram pe Sinai, s-au întâmplat următoarele: 

În timp ce urcau pe vârful Muntelui Sinai, întâmplător s-au pomenit împreună un italian catolic şi un 
grec ortodox. Mergând, ei discutau despre unirea Bisericilor. Ambii aveau cele mai noi închipuiri 
(ecumenice) despre aceasta. Aşadar, în drum, dispoziţia lor era foarte bună. Unire, pace, dragoste, înţelegere 
şi tot „tacâmul” corespunzător al ecumenismului. După o călătorie de mai multe ore, au ajuns pe vârful 
Muntelui Sinai. Acolo au întâlnit doi beduinaşi mici – zdrenţuroşi, murdari, slabi, – care cereau bani. 
Grecul, văzându-i, a scos ceva din buzunar, dar s-a tulburat şi, adresându-se italianului-catolic, i-a spus: 

– Ştii ce amintiri mi-au trezit aceşti beduinaşi? Văzându-i mi-am amintit, că anume într-un asemenea 
hal, dacă nu mai rău, eram şi noi, când, în anul 1940, italienii au năvălit asupra Greciei. Atunci am fost 
cuceriţi de italieni şi muream de foame cu miile, şi am ajuns la aceea că tot poporul s-a prefăcut în cerşetori. 

Italianul, când auzi acestea, a început să apere Italia şi să spună că de vină este Grecia, deoarece nu a 
vrut să se supună lui Axon şi că, dacă se supunea, aceasta nu avea să se întâmple. Atunci au început să se 
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certe şi au terminat cu o contradicţie politică: grecul îl susţinea pe Metaxas, iar italianul – pe Mussolini. 
Deci, în câteva minute s-au destrămat toate raţionamentele frumoase despre dragoste, unire, pace ş.a.m.d. Şi 
aceasta de atâta că ei nu ştiau că orice bine trebuie să fie anticipat de respingerea răului şi de lepădarea 
de patimi. („Vasul ales”,  pag. 48–50) 

 
Dragostea e posibilă numai în Duhul Sfânt, în Duhul Adevărului, care se fereşte de oamenii ce 

îşi însuşesc gânduri amăgitoare, eretice despre Dumnezeu, despre adevăr, precum şi de oamenii care 
îşi petrec viaţa în păcate. 

– Omul lesne se poate mântui, i-a spus Stareţul unui judecător, e destul să doreşti şi să chemi ajutorul 
divin. Dumnezeu, dorind să-l mântuiască pe cel ce L-a chemat în ajutor, fără a ezita va trimite pe Fiul Său 
ori vreun sfânt pentru a se mântui măcar un om. Foarte mult ajută dragostea şi voinţa cea bună. Dragostea le 
este străină demonilor, din care cauză adepţii diavolului, într-un anumit moment, se vor nimici unul pe altul, 
pentru că ei nu au între ei dragostea care uneşte. („Vasul ales”, pag. 192) 

 
„Un cleric din Macedonia avea păreri contrare tradiţiei ortodoxe. Dorind să-şi consolideze teoriile 

sale necreştineşti, el a găsit un mirean cu aceleaşi idei şi acelaşi fel de a gândi şi l-a trimis la Stareţ pentru a 
obţine cu orice preţ un răspuns, pe care ulterior să-l folosească pentru argumentarea teoriilor sale. 

– Fiind în chilie, – spune Stareţul, – am auzit sunetul clopoţelului la poarta exterioară a zidului. M-
am dus să văd cine e. Dar ce îmi văd ochii! Înaintea mea stă un om, iar în jurul feţei lui dansează 
demoni în forma unor muşte mari. Atunci am fost înştiin ţat ce s-a întâmplat şi fără a-i spune ceva, l-
am alungat şi imediat m-am întors în chilie...” („Vasul ales”, pag. 285) 

 
Acum pentru fiecare citiror devine limpede sursa tuturor inova ţiilor, schismelor şi ereziilor 

care tulbură Biserica noastră. 
Desigur, dacă episcopii puşi de Dumnezeu, văzând abaterea unora, inclusiv a patriarhului 

Bartolomeu, de la puritatea Ortodoxiei relevate de Dumnezeu, ar aduna Soborul Bisericii Elene şi i-ar 
condamna în cazul nepocăinţei, atunci nu ar mai fi tulburări în Biserică. Din păcate aceasta nu se face şi noi, 
fără a aluneca în schismă, trebuie în viitor, totuşi, să fim atenţi. Sfântului Ioan din Kronştadt, în revelaţie, i-a 
fost descoperit că în vremurile de la urmă vor rămâne doar şapte Biserici credincioase lui Hristos. Oare nu e 
vorba de cei şapte episcopi care nu s-au abătut în erezie? Dar va fi al optulea sobor Ecumenic şi atunci se va 
clarifica cine şi ce prezintă. Cel care va accepta inovaţiile eretice va lua calea pieirii. Trebuie să ne ferim de 
asemenea eretici-inovatori. Iar acum trebuie să ne ţinem de Biserică, în ciuda ispitirilor unor păstori. 
Alcătuitorul cărţii cunoaşte un caz în care un ierodiacon a considerat Biserica noastră eretică şi a părăsit 
mănăstirea. El judeca astfel: „Patriarhul Bartolomeu s-a rugat împreună cu papa, înseamnă că el este 
anatemizat. Patriarhul Alexie al II-lea nu a încetat comuniunea liturgică cu Patriarhul Bartolomeu, înseamnă 
că şi el e dat anatemei. Episcopul nu a încetat comuniunea liturgică cu Patriarhul, prin urmare şi el, şi toţi 
cei din mănăstire sunt daţi anatemei”. Iată cât de viclean este diavolul şi găseşte cheia fiecărui: pe unii îi 
învinge prin indiferenţă, prin duhul păcii, iar pe alţii – prin exces de râvnă. Acum acest ierodiacon s-a 
aranjat la lucru în lume şi îi consideră pierduţi pe toţi călugării şi mirenii ortodocşi, cu toate că există mai 
multe manifestări ale Harului Domnului în Biserică: pogorârea Focului Haric pe mormântul Domnului, 
sângerarea şi izvorârea mirului din icoane şi moaşte, vindecarea de la ele în timpul tedeumurilor săvârşite de 
preoţii noştri ş.a. Să ne ferim de erezie, unie, ecumenism, inovaţionism, dar să ne ferim şi de schismă, de 
desprinderea de Biserică. Să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne înţelepţească, să ne întărească şi să ne 
ajute să-I păstrăm credinţa în veac. Să ne ferim de extremităţi. 

Cineva a întrebat Stareţul despre situaţia actuală, şi, în general, despre neamul omenesc şi el a 
răspuns: „Nu vă deranjaţi. Ei nu vor reuşi să tipărească multe dintre ordinele lor. Neamul nostru va spori, 
chiar dacă prietenii noştri falşi ar vrea să-l facă una cu ţărâna şi să fie lăudaţi pentru aceasta. Dumnezeu, 
desigur, nu va admite aceasta. Elada se va deschide Răsăritului. Iar Turcia va fi nevoită să-şi plătească 
datoria”.  

 
Stareţul a spus: „Dumnezeu şi Preacurata, prin multe căi îşi arată dragostea pentru Elada. Se vede că 

ei nu îngăduie diavolulului să facă ceva urât, decât în cazul când acesta devine cauza unui mare bine”.  
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Despre poporul grec, care nu merge pe drumul cel drept, părintele Paisie a zis: „Ca eleni, noi nu 

facem nimic. Vom avea noroc, dacă Dumnezeu va face ceva acum, căci altfel nu vom avea parte de 
înţelegere. Poate Dumnezeu va aranja totul şi peste ceva timp nu vom avea nici un necredincios. Acum 
fiecare trebuie să se trudească. Trăim timpurile cele mai grele. Mulţi dintre sfinţi au vrut să trăiască în epoca 
noastră, pentru a avea ocazia potrivită de a se nevoi cât mai mult. Şi mulţi creştini evlavioşi ar vrea să 
trăiască în timpul nostru, de asemenea, pentru a se nevoi. Iar noi, din nefericire, iată ce viaţă avem”.  

 
Stareţul a spus: „Europenii au deprinderi transmise prin moştenire, ei s-au învăţat să fie culţi. Astfel, 

datorită culturii, ei aruncă hârtiuţa în urnă. Iar noi nu am avut o asemenea cultură. Noi am avut frică de 
Dumnezeu, din care acum nu a mai rămas nimic. De aceea, creăm legi despre avorturi, despre divorţ, despre 
impozitarea desfrâului ş.a.m.d.”. („Când durerea aproapelui devine durerea ta”) 

 
Unii duhovnici interzic căsătoriile pe motiv că trăim în vremurile de pe urmă. Stareţul, în replică, a 

adus exemplul primelor secole ale creştinătăţii, când pe creştini în orice clipă îi puteau duce la chinuri, iar ei 
totuşi se căsătoreau, năşteau copii şi mergeau la moarte mucenicească împreună cu copiii. 

Un frate din lume, auzind că trecem prin timpuri grele, când semnele vremurilor unul după altul ne 
vorbesc despre aceasta – se zvonea şi despre vremea lui antihrist ş.a.., – nu ştia ce să facă – să se 
căsătorească şi să creeze o familie sau nu. A sosit pe Muntele Sfânt şi a cerut părerea Stareţului în această 
problemă. Acela i-a spus: 

– Oare nu vezi că sfinţii mucenici, când alde Diocliţian şi Nero puneau la cale groaznice prigoniri, 
urmărind nimicirea neamului creştinesc, se căsătoreau şi chinurile pentru ei erau un triumf? Oare nu vezi 
câţi mucenici au fost chinuiţi cu familia, împreună cu soţiile şi copii? Acelaşi lucru se va întâmpla 
întotdeauna! („Vasul ales”,  pag. 162) 

 
Desigur, căsătoria nu pentru toţi este obligatoie, „dar din cauza desfrânării, fiecare să-şi aibă femeia 

sa şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul său” , – învaţă Sf. Ap. Pavel. Însă, odată ce v-aţi căsătorit, trebuie să 
naşteţi atâţia copii câţi vor fi, având încredere deplină în Pronia lui Dumnezeu. 

 
Stimatul arhim. Ioan Krestiankin scrie despre protestele de amploare ale credincioşilor împotriva 

CIC (codul de identificare al contribuabilului) ca despre nişte „metode necreştineşti de luptă pentru 
libertate”. Dar acestea sunt metodele accesibile nouă în condiţiile lipsei factorului „reţinător”, adică a 
Ţarului ortodox, care prin puterea sa ar interzice slugile lui antihrist. În cartea „Vasul ales” sunt înserate 
sfaturile stareţului Paisie în lupta cu avorturile, care pot servi drept o îndrumare înţeleaptă şi în problema 
codurilor. 

„Odată mi-a telefonat un deputat şi m-a rugat să cobor la Stareţ cu următoarea problemă: 
– Întreabă-l, te rog, pe Stareţ, a spus acesta, dacă e cazul să înaintez în Consiliu o interpelare în ce 

priveşte interzicerea legii despre avorturi. Care este părerea lui. Transmite-mi, te rog, răspunsul pentru ca să 
ştiu ce să fac. 

Am venit la Stareţ şi i-am transmis întrebarea deputatului evlavios. Acela mi-a răspuns: 
Am văzut, părinte, că unii deputaţi – chiar majoritatea covârşitoare a lor – încearcă să găsească o 

temă pentru a înainta o interpelare în consiliu nu din durere şi evlavie, ci pentru a arăta că şi ei se îngrijesc 
de cele bune. Şi aceştia sunt anume cei care acum câţiva ani, când a fost adoptată această lege nelegiuită, nu 
au spus nici un cuvânt împotrivă. 

Nu sunt de acord cu modul în care unii încearcă să se opună situaţiei create. Ştii că cei care vor 
să impună o lege rea, se pregătesc din timp, meticulos: scriu, vorbesc la televizor... Cred că ai văzut 
cum atunci o femeie a adunat câteva cetăţence cu care a ieşit în stradă purtând pancarte şi scandând: vrem 
lege! Din atâtea milioane de femei au venit numai cinci sute. Prim-ministrul a ieşit la balcon şi a spus că „de 
dragul femeilor este impus să cedeze şi să adopte legea despre avorturi”. Ei prezintă lucrurile astfel de parcă 
guvernul, chipurile, ar fi nevoit să dea undă verde legii, fiind presat de popor. De fapt, este vorba de un plan 
bine conceput şi organizat. 
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Aşadar, transmite-i deputatului să nu facă interpelarea pentru că aceasta va fi respinsă, şi e mult mai 
cu cale să n-o faci deloc decât s-o înaintezi şi să fii respins. Dar iată cum trebuie de acţionat: 

De stabilit, cine dintre deputaţi, indiferent de partid, sunt creştini buni şi conştiincioşi, gata să 
acţioneze în comun, deoarece creştinii nu pot fi despărţiţi de culorile politice (de partide), pentru că ei fiind 
creştini, sunt uniţi de Hristos şi au steagul Lui comun pentru unire. Când toţi vor fi de acord, atunci fiecare 
deputat trebuie să meargă în nomul (unitate administrativă în Grecia– n. red.) care l-a ales şi să-i spună 
mitropolitului că se pregăteşte o interpelare şi că cer ajutorul lui. Episcopii trebuie să reacţioneze imediat şi, 
după hotărârea respectivă în sinod, să scrie în ziare, cerând anularea legii care este anticreştină, cât şi 
anticonstituţională, deoarece constituţia noastră e consfinţită în numele Sfintei Treimi (în Grecia – n. red.). 
În acelaşi fel trebuie să reacţioneze medicii creştini şi toţi împreună să publice în presă că avortul este un 
omor. Şi să pună femeile la curent cu datele ştiinţifice conform cărora 95 la sută din femeile care au făcut 
avorturi suferă de cancerul uterului, trompelor, ovarelor, sânilor ş.a.m.d., pentru că atunci când femeia 
devine gravidă organismul ei se acordează astfel ca să pregătească totul pentru dezvoltarea pruncului: de 
exemplu, sânii se pregătesc să producă lapte, se produce o modificare a hormonilor ş.a.m.d. Iar când femeia 
avortează aceste procese ale organismului brusc se întrerup şi apar anumite consecinţe fizilogice cum ar fi 
cancerul. 

Aşadar, medicii trebuie să explice ce se întâmplă şi care sunt consecinţele. 
De asemenea, politicienii trebuie să scrie şi să vorbească despre scăderea natalităţii. Creştinii cu greu 

au un copil, pe când musulmanii au câte zece şi în curând ne vom ciocni de problema care ne arată clar 
nelegiuirea noastră şi neîndeplinirea poruncilor lui Hristos. Nu sunt de vină alţii: minorităţile (naţionale) au 
început să facă probleme în Grecia din momentul în care femeile noastre, fără de război, au început să-şi 
ucidă copiii înainte ca ei să se nască. 

Aşadar, când vor fi puse în mişcare forţele acestea şi alte persoane cu autoritate, după ce va fi 
stabilită ziua interpelării în Consiliu, episcopii vor trebui să cheme poporul să săvârşească un marş de 
protest pentru anularea legii. Noi, fiind creştini, nu vrem să încălcăm legile statului, dar şi acestea trebuie să 
respecte libertatea cetăţenilor creştini. Din momentul în care e aprobată o lege de stat, fiecare cetăţean grec 
este dator s-o respecte, în caz contrar, el e pedepsit de stat, dar aceasta afectează libertatea medicilor 
creştini. Medicul creştin are în conştiinţa sa legea lui Dumnezeu, care spune: „să nu ucizi!” şi el, nedorind să 
devină ucigaş, este impus să păcătuiască sau să se opună, astfel pierzându-şi locul de muncă. 

Când apare o lege de stat, urmările ei se reflectă asupra fiecărui cetăţean, deoarece Dumnezeu 
pedepseşte tot poporul. Iar când nu există o lege de stat, atunci pedeapsa se aplică numai persoanei care a 
păcătuit. Din păcate, lumea a decăzut într-atât încât poate da douăzeci de mii de drahme pentru mielul 
pascal, iar pentru avort – uciderea pruncului – nu vrea să plătească nici o drahmă! De atâta femeile celea s-
au străduit să se adopte legea, ca avorturile să li se facă gratuit în spitalele obşteşti. Dar ele nu ştiu că există 
dreptatea lui Dumnezeu care nu permite ca aceasta să treacă neobserbat şi ne pedepseşte aici, ca să ne 
pocăim şi să nu ne pomenim „supraîmpovăraţi” de datorii. 

Stareţul mi-a spus să-i transmit acestea deputatului, ceea ce eu, la rândul meu, am şi făcut. 
E de menţionat că Stareţul vroia ca noi, creştinii, să fim organizaţi şi să nu primim „cu mânile 

încrucişate” morala anticreştină care ni se propune. („Vasul ales”, pag. 111–114) 
 
La Stareţ au venit nişte vizitatori cu scopul de a-l întreba pentru cine, după părerea lui, trebuie să 

voteze. 
– Vedeţi, copii! Cine este mai aproape de Biserică, cine se nevoieşte pentru ea şi pentru patrie, viaţa 

cărui dintre ei e în concordanţă cu ceea ce vorbeşte? Votaţi pentru cel pe care îl veţi vedea mai bun şi mai 
aproape de Biserică. Eu nu vă chem să votaţi pentru partide, precum cel care se numeşte creştin-democrat şi 
cele asemănătoare lui, fiindcă aceasta e amăgire. 

Nu se poate să intra ţi în partide. Trebuie mai întâi de toate să ne iubim Biserica, apoi patria şi să 
votăm numai pentru cei care se nevoiesc pentru amândouă. Vedeţi, Macrigianis şi toţi marii eroi au luptat şi 
şi-au vărsat sângele pentru acestea două: mai întâi pentru credinţă şi apoi pentru patrie. De aceea, astăzi, ar 
trebui să le fim recunoscători că suntem liberi şi nu robii turcilor şi să ne străduim să înaintăm la conducere 
asemenea eleni care îşi vor vărsa sângele, în primul rând, pentru credinţă şi apoi pentru patrie. 
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Astăzi, din păcate, noi am trecut în Consiliu oameni care ne conduc şi a căror biografie este destul de 
îndoielnică. („Stareţul Paisie”, pag. 176) 

 
Aşadar, trebuie să unim la un loc toate forţele sănătoase ale societăţii, şi să facem front comun 

împotriva noului sistem de impozitare, mai bine-zis împotriva jugului masonic, iar în ultimă instanţă, 
împotriva robiei satanei. 

Vedem că, în aceste condiţii, marşurile de protest nu numai că sunt acceptabile, dar şi 
constituie datoria noastră, căci altfel, atunci când e aprobată o lege de stat, Dumnezeu pedepseşte tot 
poporul. 

 
 

ISTORIA ACORDULUI SCHOENGHEN 
 

A fost încheiat pe 14 iunie 1985 în oraşul Schoenghen (Luxemburg). S-a semnat în taină. Ţările 
semnatare: Franţa, Germania, Belgia, Luxemburg, Olanda. Informaţia despre semnarea acordului a fost dată 
publicităţii de către senatorul francez P. Masson doar după trei ani de la consumarea evenimentului. Alte ţări 
europene s-au afiliat acordului după cum urmează: noiembrie 1990 – Italia, iunie 1991 – Spania, Portugalia, 
noiembrie 1992 – Grecia, martie 1994 – Danemarca, iunie 1994 – Austria – observator. Dată fiind reacţia 
extrem de negativă, Grecia a acceptat acordul cu mare întârziere (martie 1997). 

Odată cu crearea Uniunii Europene a apărut problema reglementării regimurilor frontaliere. Anume 
acordul Schoenghen regulează procesul controlului şi deplasării cetăţenilor. În acest scop se adună şi se 
prelucrează date cu caracter strict personal despre fiecare om fără de vreo excepţie şi se completează dosare. 
Sistemul informaţional este legat de filialele naţionale şi de computerul principal din Strasbourg. 

Ideea coexistenţei paşnice a popoarelor Europei, în fapt, se transformă în crearea unui stat poliţienesc 
unitar cu un sistem puternic de control. Conducătorii Uniunii Europene au nevoie de cartelele electronice şi 
de paşapoartele sistemului „Schoenghen”, fiindcă numai prin ele e posibil accesul direct la informaţia 
despre fiecare. 

„Avantajele” paşapoartelor noi sunt următoarele. Ele permit obţinerea unei cantităţi enorme de 
informaţie despre deţinătorii lor. Informaţia este codificată în memoria indicatorului montat în paşaport şi 
poate fi citită momentan de orice computer sau de un alt mijloc tehnic. Utilizarea unui oarecare număr unic 
codificat pentru fiecare om care va servi la efectuarea analizei comparative a informaţiei primite, 
posibilitatea de confruntare a datelor, folosind un cod unic sunt o armă puternică a sistemului informaţional 
electronic „Schoenghen”. Deseori poţi auzi întrebări pline de nedumerire: „Doar e clar pentru toţi că şi fără 
de aceasta despre noi totul e cunoscut unde trebuie”. Diferenţa constă în aceea că noul sistem are 
posibilitatea să primească, să verifice şi să compare datele despre noi din absolut toate sursele (instituţii de 
învăţământ, sectoare de poliţie, clinici, spitale ş.a.), să alcătuiască un „portret” al persoanei pe care să-l 
folosească în scopurile sale. 

 
 

Declaraţia Adunării Extraordinare Speciale a Muntelui Sfânt 
20 august 1997 

 
Declarăm încă o dată că datoria noastră de bază – mărturisirea credinţei – ne obligă să ne dezicem de 

primirea oricărui fel de cartelă electronică – a buletinului cu un număr unic codificat de înregistrare (666), 
deoarece cu aceasta se încalcă libertatea omului şi conştiinţa creştinească. Chemăm Guvernul şi 
reprezentanţii de vază ai poporului grec să se opună acordului Schoenghen care e nociv pentru popor, dar 
deja adoptat de Parlamentul Greciei, deoarece acesta nu oferă garanţii depline ale respectării tainelor 
personale şi prezumţiei nevinovăţiei cetăţenilor şi, de asemenea, contribuie maximal la desfiinţarea credinţei 
ortodoxe a poporului. Acest acord impune un sistem de delimitări inacceptabil şi împovărător pentru 
cetăţenii ţărilor din lumea a treia. 
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Egumenii a 20 de Locaşuri Sfinte de pe Sfântul Munte Athos 
(„M ărturisirea creştină”, nr. 97, iulie–septembrie 1997) 

 
 

PROTESTE ÎN MASĂ ALE ORTODOCŞILOR GRECI 
 

Autorităţile greceşti au decis să excludă din buletin rubrica despre confesiune. Modificările 
documentelor s-au discutat pe parcursul a câteva luni, răstimp în care Biserica Ortodoxă Elenă, de care ţine 
majoritatea populaţiei ţării – 98 la sută, s-a pronunţat categoric împotrivă, afirmând că excluderea rubricii 
despre confesiune va implica pierderea de către Biserică a statutului său deosebit în viaţa socială şi 
separarea ei de stat. Din iniţiativa ierarhiei bisericeşti a Greciei, a cărei populaţie constituie circa 10 mln de 
oameni, au fost adunate 5 mln de semnături pentru organizarea unui referendum în problema formei 
buletinelor. La mitingul din mijlocul lunii iunie, de la Salonic, au sosit 120 mii de participanţi din întreaga 
ţară. În cuvântul său, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Elene, arhiepiscopul Hristodul a atras atenţia asupra 
încercărilor de a minimaliza rolul Ortodoxiei în viaţa socială a Greciei. Conform lui, excluderea rubricii 
despre confesiune poate fi urmată de încercări de a scoate numele Sfintei Treimi din preambulul Constituţiei 
Greciei şi simbolurile religioase din instituţiile publice, de a face obligatorie căsătoria civilă, de excluderea 
practicii jurământului pe Biblie, de interzicerea educaţiei religioase în şcoli. Conform ştirilor agenţiilor de 
informaţii, autorităţile greceşti analizează problema impozitării averii bisericeşti. 

Unii reprezentanţi ai clerului ortodox şi-au exprimat speranţa că actualul guvern în curând va fi 
nevoit să plece, pentru că acţiunile lui stârnesc protestul populaţiei. 

Să ne rugăm pentru Patriarhul nostru şi pentru episcopi, Dumnezeu să-i întărească, precum cândva 
pe apostoli, ca ei – curajos şi îndrăzneţ – să propovăduiască cuvântul adevărului, deoarece Patriarhul face 
ceea ce face, fiind presat de circumstanţe, şi nu vrea, în aceste timpuri grele, să intre în conflict cu guvernul. 
Iar politica guvernului e dictată de sionismul internaţional (FMI, ONU, Comisia Tripartită şi alte organizaţii 
masonice). 

„Tr ăim timpuri grele, dar am o mare speranţă şi încredere în Dumnezeu”, spunea stareţul 
Paisie. („Vasul ales”, pag. 127) 

 
Să nu pierdem şi noi speranţa în ajutorul lui Dumnezeu fără a ne încrede „spre boieri, spre  fiii 

oamenilor, întru care nu este mântuire” (Ps. 145, 3). 
Biserica e acolo unde este Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt a vorbit prin gura vasului său – stareţul 

Paisie. De aceea, să luăm aminte la cuvintele lui care desigur, au ajuns până la noi prin Pronia lui 
Dumnezeu. 

„Au loc catastrofe ecologice. Dacă puteţi, scrieţi, vorbiţi... Unii lasă la o parte multe lucruri pe care 
ar putea să le facă, spunând că totul va face Dumnezeu. Astfel cad în inactivitate, indiferenţă, lenevie. 
Creştinilor le pare împovărător şi să voteze.” („Stareţul Paisie”, pag. 191) 

 
„Acum diavolul este iritat. A venit la putere, şi-a ocupat locul şi pe unele cartele deosebite ale lui 

este numărul 666”. („Când durerea aproapelui devine durerea ta”, pag. 193) 
 
Un ieromonah povestea despre neiubirea de argint a stareţului: „El era sărac de tot, nu avea nimic. 

Mulţi oameni, în taină, lăsau la el bani. Când stareţul îi găsea, se gândea unde ar putea să-i dea. De câteva 
ori i-a investit în editarea cărţilor şi revistelor pe care le împărţea oamenilor. Uneori nu avea nici măcar 50 
de drahme pentru a-şi procura hrana necesară”. („Când durerea aproapelui devine durerea ta”, pag. 24) 

 
Să vorbim şi să scriem, în măsura posibilităţilor, despre aceasta. Dacă apar neînţelegeri cu 

conducătorii bisericii, să reţinem cuvintele apostolilor către întâistătătorii şi bătrânii poporului evreiesc: „E 
drept oare să vă ascultăm mai mult decât pe Dumnezeu?” 

Totodată, vom acţiona înţelept şi vom apăra Biserica de defăimare în faţa duşmanilor ei. Iată 
îndrumarea stareţului. 
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„SPUNE BISERICII” 
 

Foarte mulţi dintre noi au înţeles greşit acest îndemn. Când avem o neînţelegere cu fratele, îi spunem 
tot ce vrem. Dar, dacă el nu ascultă, atunci folosim acest pasaj (din Evanghelie) „spune Bisericii” şi facem 
cunoscute şi altora greşelile fratelui şi chiar ajungem până la aceea că le publicăm în reviste şi ziare. Dar 
Stareţul se amăra şi nu vroia ca fraţii – căci noi suntem fraţi întru Hristos – să povestească altora, şi să se 
defăimeze unul pe altul. El întotdeauna spunea că în orice caz nu trebuie, când un frate vede o murdărie, să 
strige, ca şi alţii s-o vadă şi să afle despre ea. Creştinul înţelept se străduieşte s-o acopere cu orice preţ, ca să 
n-o observe şi alţii: şi aceasta nu trebuie să se întâmple doar până la un moment anumit, ca după aceasta să 
descoperi scârnăvia, pentru că dragostea – deoarece ea, probabil, este şi în suflet şi sufletul e condus de ea – 
pe toate le acoperă. 

Evanghelia spune şi spune fără vreo limitare: nu scrie „de câteva ori” sau „până la o anumită limită”, 
ci toate le acoperă, toate le rabdă... ş.a.m.d. Dacă cineva descoperă, el nu procedează după Duhul lui 
Dumnezeu şi Duhul nu dă roadele Sale, pentru că „rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga 
răbdare, milostenia, bunătatea...”. 

Acum referitor la „spune Bisericii” trebuie să ştim că Biserica nu este identică cu toată lumea şi dacă 
cineva vrea să respecte corect porunca trebuie să-şi expună gândul – când crede că este corect – 
duhovnicului şi dacă e vorba de un lucru destul de important, duhovnicul e cazul să transmită episcopului. 
Astfel Biserica înţelege acest pasaj evanghelic. Dar dacă cineva procedează altfel şi publică pentru toată 
lumea, atunci acesta nu respectă porunca. Porunca glăsuieşte „spune Bisericii”, nu zice „spune întregii 
lumi”, ca să audă masonii, iehoviştii, adepţii altor religii, ereticii, p ăgânii ş.a.m.d., căci astfel turnăm 
apă la moara lor. Pentru ca ascultătorii să se încredinţeze de cele spuse în această problemă, stareţul a 
povestit următorul caz: 

„În Egipt, alături de locul unde, pe timpuri, s-au nevoit mari părinţi, trăia un frate care a căzut în 
păcat şi ţinea în chilia sa o femeie. Treptat, vestea rea despre acest frate s-a răspândit în acel loc. Aşadar, 
când localnicii au aflat despre viaţa rea a lui, s-au adunat şi au hotărât să meargă la el şi să-l alunge. Dar, 
prin Pronia lui Dumnezeu, acolo s-a întâmplat să fie episcopul avva Amon. Deci, ei cu toţii s-au dus la avva 
şi la-u rugat să-i însoţească, pentru a alunga fratele. Avva Amon nu s-a lăsat mult rugat. Când fratele a văzut 
gloata care se apropia, a ascuns femeia într-un vas de lut şi a acoperit-o. Episcopul, intrând, a observat 
femeia, imediat s-a apropiat, s-a aşezat pe vasul de lut şi a poruncit să caute peste tot până când o vor găsi. 
Peste un timp oamenii i-au spus lui avva Amon că nu au găsit-o şi atunci avva i-a dojenit: 

– Vedeţi ce aţi făcut? Pe nedrept aţi judecat fratele, spunând că la el este o femeie. Mergeţi în sat şi 
altă dată nu vă uitaţi ce fac alţii şi nu judecaţi! 

După plecarea locuitorilor avva a coborât de pe vas şi cu toate că el reprezenta „Biserica”, cu mult 
tact i-a spus fratelui între patru ochi: 

– Frate, îngrijeşte-te de mântuirea ta. 
Astfel procedează cei care au Harul Duhului Sfânt”. 
Stareţul suferea mult când fraţii în fel şi chip îi învinuiau pe alţii, se străduia să le îndrepte 

gândurile. Din păcate, astăzi trăim în epoca despre care Hristos a spus că se va răci dragostea 
multora. Cu durere vedem cum chiar mama, a cărei dragoste de mamă din fire e mai tare decât orice, îşi 
ceartă copiii – deseori fără vreun motiv – numai de aceea că nu i-au îndeplinit o oarecare dorinţă. 

Trebuie să ştim cu toţii că Harul lui Hristos ne va acoperi numai atunci când şi noi ne vom 
strădui să acoperim greşelile fraţilor noştri şi, prin analogie, cu cât mai mari sunt păcatele şi greşelile 
fra ţilor, pe care le acoperim, cu atât mai tare ne va acoperi Harul lui Dumnezeu. Scris este, că ni se va 
măsura cu măsura cu care măsurăm noi. („Vasul ales”, pag. 57–60) 

 
 

DIN TOT SUFLETUL SĂ DORIM 
SĂ SE FACĂ CUM VOIE ŞTE DUMNEZEU 
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Domnul M. din Athena, vizitând Stareţul, a adus cu sine un document, eliberat de un procuror 
athenian, care trebuia completat cu datele a doi athenieni şi înaintat pentru ca aceştia să fie chemaţi pentru 
cercetare. Deoarece era profund tulburat de acest caz, vroia foarte mult să afle părerea Stareţului. I-a 
povestit cât se poate de obiectiv esenţa cazului şi aştepta răspunsul – să înainteze documentul la procuratură 
sau nu. A privit spre Stareţul care dădea semne evidente de nelinişte. După o scurtă tăcere, Stareţul a spus: 

– Ascultă, suflet binecuvântat, ai dreptate şi ceea ce fac aceşti creştini e nedrept. Dar fii atent la ceea 
ce îţi voi spune: cele povestite de tine sunt asemeni unui mare furuncul plin cu puroi şi necurăţii. Despre el 
ştiţi numai tu şi ei. Dar dacă acum vei dori să te îndreptăţeşti în faţa oamenilor şi în acest scop vei apela la 
dreptatea omenească, atunci ca şi cum ai lua un ac şi vei străpunge furunculul şi peste tot se va revărsa 
necurăţenia – atunci putoarea ascunsă se va răspândi peste tot. Drept rezultat se va spurca un spaţiu mare şi 
mulţi oameni vor suferi de această putoare, şi unii duşmani ai Bisericii vor fi mulţumiţi, pentru că vor găsi 
material pentru a lupta mai crâncen cu Biserica. Aşadar, după părerea mea, suflete binecuvântat, nu căuta 
dreptatea omenească. 

Poţi să fii îndreptăţit de oameni, dar legea duhovnicească te va condamna, deoarece tu într-adevăr ai 
dreptate, dar cu felul în care ai încercat să clarifici aceasta, în primul rând, ai făcut publică murdăria, 
expunând-o – de la ea se vor murdări mulţi şi tu vei fi vinovat şi, în al doilea rând, deoarece, prin 
informaţiile pe care le oferi vei ajuta duşmanilor Bisericii să găsească material pentru atacuri. Aşadar, din 
această cauză – pentru a nu dăuna duhovniceşete – îngroapă aceasta în tine, şi nu întreprinde nimic şi roagă-
te lui Dumnezeu ca Harul lui Dumnezeu să acţioneze astfel cum va considera că e mai bine, pentru că 
aceasta e avantajos sufletului tău şi oricărui altui suflet: adică să ne dezicem de oricare altă acţiune şi din tot 
sufletul să dorim să se facă precum vrea Dumnezeu. Şi atunci El va acţiona, iar noi ne vom uimi de metoda 
lui Dumnezeu plină de înţelepciune, dragoste şi adevăr. 

Acestea i-a spus domnului M. Stareţul, plin de bunătate şi dragoste. Vizitatorul, după ce a sosit foarte 
tulburat, a plecat liniştit şi împăcat, hotărând să nu apeleze la săracul adevăr omenesc, ci la bogatul adevăr 
Dumnezeiesc. 

Stareţul întotdeauna accentua că, atunci când suntem obijduiţi, uneori chiar public şi indecent, nu 
trebuie să utilizăm mijloacele omeneşti pentru a ne restabili imaginea. El vroia ca noi întotdeauna să trecem 
prin aceste stări fără a ne strădui să ne eliberăm de ele ori să le evităm. Vroia ca noi să înţelegem sensul 
literal al cuvântului răbdare, adică aflarea benevolă în cleştele circumstanţelor şi manifestarea dorinţei 
fierbinţi, din tot sufletul, să lucreze Harul lui Hristos, aşa cum vrea El, pentru că astfel se atinge curăţirea 
sufletului şi se zideşte omul nou. „Întru răbdarea voastră câştigaţi sufletele voastre” şi numai „cel ce va 
răbda până la sfârşit, se va mântui” – de regulă spunea el, şi nu înceta să ne asigure că cel care în situaţii 
dificile, care ne apar în cale, rabdă cu smerenie şi înţelepciune şi se roagă ca să lucreze în el Harul lui 
Hristos, acela cu adevărat crede în Hristos şi demonstrează aceasta prin fapte, deoarece cu speranţă 
sigură a lăsat toate pe El: şi în viaţa aceasta va fi îndreptăţit şi va primi daruri însutite, şi cu siguranţă 
va moşteni viaţa veşnică. 

Dar dacă nu va dori să rabde cu smerenie, ci va dori să ia lucrul său „în mâinile sale”, atunci 
niciodată nu va da de capăt. Şi mai mult se va încurca în ispite, pentru că nu a pătruns în sensul lor; de 
aceea, permanent trebuie să ţinem minte cuvântul stareţului şi al Domnului: „cei ce cu inimă curată şi bună, 
aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc întru răbdare” Luc. 8, 15 („Vasul ales”, pag. 212–214). 

Unii oameni încearcă să obţină dreptate în societate, în general, fără de Dumnezeu. Aceştia sunt 
captaţi de masonii, care prin mass-media şi chiar prin sistemul şcolar de educaţie încearcă să se prezinte 
drept luptători pentru dreptate, pentru viitorul fericit al popoarelor, pentru „libertate, egalitate, fraternitate” 
între toţi oamenii, indiferent de confesiune şi opinii. Chipurile acestea sunt scopurile lor. La această 
momeală se prind numai oamenii naivi şi neinformaţi. Anume ei şi pot intra în lojele masonice inferioare. 
Dar scopurile adevărate ale masonilor sunt cunoscute numai celor de la nivelurile de sus, pe când masonii 
treptelor medii sunt nişte marionete care şi-au vândut sufletul pentru o situaţie avantajoasă în societate şi 
care promovează indicaţiile fraţilor mai mari – „zidarilor liberi”. 

Ei nutresc o deosebită ură faţă de Biserică. Dar oamenilor, ai căror creieri, din necugetare, au fost 
prelucraţi de masoni sau de rudele acestora le va fi de folos următorul sfat pe care Stareţul i l-a dat părintelui 
N. Acela a întrebat: 
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– Părinte, eu sunt amărât, că ambii mei fraţi şi, îndeosebi cel mare nu vor să audă despre Dumnezeu 
şi ierei. Învinovăţeşte iereii de lăcomie de bani, înfumurare ş.a.m.d., iar despre călugări spune că decât ar sta 
pe Sântul Munte, mai bine ar coborî jos să ajute lumea, participând activ la lupta muncitorilor. Afirmă cu 
insistenţă că ei trebuie să coboare şi să exprime prin pancarte şi panouri atitudinea lor faţă de nedreptăţile 
sociale. 

– Nu te întrista din cauza celor spuse de fratele tău, pentru că el spune aceasta fiind atras de rudele 
soţiei lui şi, involuntar, de viziuni comuniste. În Rusia se spune că e libertate şi egalitate (acestea au fost 
spuse înainte de căderea regimului din Rusia), dar aceasta nu e adevărat, căci numai acolo unde împărăţeşte 
Hristos acestea apar şi împărăţesc. Îţi voi aduce un exemplu ca să înţelegi ce înseamnă „împărăţeşte 
egalitatea”. 

Aici pe Sfântul Munte, nu demult erau asceţi români, pe care eu îi cunoşteam foarte bine, şi care 
treceau prin mari lipsuri, neavând măcar ceva de mâncare. Când alţi călugări primeau ceva de-ale gurii de la 
părinţi se gândeau la sărmanii asceţi români şi ziceau: „Noi avem puţină mâncare, iar ei nu au nimic”. Şi, 
fără a-şi lăsa ceva, trimiteau totul asceţilor. Asceţii, la rândul lor, având din când în când nişte pesmeţi 
mucegăiţi spuneau: „Noi, slavă Domnului, avem puţini pesmeţi şi suntem asiguraţi. Să trimitem acestea 
altor asceţi, care nu au ce mânca”. Astfel întorceau totul, păstrându-şi numai pesmeţi mucegăiţi, şi, totodată, 
reţinând Harul lui Hristos, lipsindu-se de cele necesare din dragoste faţă de aproapele. De aceea harul îi 
umplea de hrană duhovnicească şi de mângâiere Dumnezeiască. 

Aceşti părinţi plini de bunătate, la modul perfect au ajuns să fie egali între ei, fiindcă cei care aveau 
nu aveau, deoarece dădeau, şi iarăşi cei care nu aveau aveau, deoarece primeau: dar, din nou, nu aveau 
pentru că dădeau şi, astfel, toţi aveau şi nu aveau şi nu existau dintre cei care să aibă mai mult decât alţii. 
Dar toţi aveau în sine Harul lui Hristos pe care îl păstrau, manifestându-şi în faptă dragostea. Aceasta este 
adevărata egalitate. 

Dacă poporul acum are probleme şi are nevoie de ajutorul monahilor, Sfântul Munte e deschis pentru 
fiecare dintre cei care are nevoie de ajutor. Poporul e liber să simtă necesitatea de a cere ajutor de la călugări 
şi aceştia, la rândul lor, îl vor ajuta. De atâta, nu te amărî din cauza fratelui, căci dacă el sincer suferă pentru 
alţii, este interesat de înlăturarea nedreptăţii sociale şi a păstrat în sine rămăşiţele bunătăţii neprefăcute, 
atunci Domnul va găsi felul în care să-l aducă pe calea Sa. 

Când cineva nu înţelege cu binişorul, atunci Hristos îngăduie şi primirea unui pumn la ceafă. Aşadar, 
El poate slobozi pentru binele lui o boală, sau un accident rutier, sau altceva. Dumnezeu ştie ce este mai 
folositor pentru sufletul lui. Întotdeauna va găsi modul în care să-l facă să înţeleagă. 

Spune-i fratelui, dacă el este bun, iar iereii – nu, atunci de ce el nu devine iereu pentru a face ordine 
şi a fi un exemplu pentru ierei? („Vasul ales”, pag. 221–222) 

 

 
PROOROCIILE STARE ŢULUI PAISIE 

 
M. împreună cu prietenii au vizitat Stareţul şi l-au întrebat dacă ne aflăm în vremurile lui antihrist. 

Cu toate ca Stareţul, de obicei, nu discuta această temă cu fraţii mireni, totuşi, a răspuns acestui grup, 
adresându-se către unul dintre vizitatori: 

– În timpul generaţiei tale se vor întâmpla toate evenimentele descrise în Scriptură în legătur ă 
cu antihrist. („Vasul ales”, pag. 175) 

 
Când ascultăm ceva duhovnicesc, deoarece nu avem smerenie şi înţelepciune, interpretăm cum vrem, 

în concordanţă cu poftele şi cu răul din interiorul nostru. („Stareţul Paisie”, pag. 186) 
 

TURCII POART Ă COLIV Ă ÎN GLUGI 
 

Odată un frate evlavios a hotărât să dea la o parte ruşinea şi să „prelucreze” Stareţul cu cele mai 
grele întrebări. Aşadar, el a întrebat despre tema eshatologică. În acel timp se vorbea mult despre antihrist, 
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se editau multe cărţi şi era o încurcătură nemaipomenită. Din fericire, pe atunci Stareţul a scris broşura 
„Semnele vremurilor” şi a explicat starea lucrurilor, altfel, şi astăzi, mulţi ar fi fost dezorientaţi. 

Pentru început el a sfătuit fratele să nu se ocupe prea mult de problemele eshatologice, deoarece dacă 
– să zicem – îl va lovi vreo maşină şi va muri, atunci pentru el de acum s-a săvârşit a Doua Venire. Ulterior, 
deoarece fratele bine informat – dar, fireşte, cu bune intenţii – pe parcursul discuţiilor, continua să 
vorbească despre evenimentele straşnice care îi aşteaptă în viitor, într-un fel îngrozind interlocutorii, 
Stareţul, cu toate că fratele nu i-a spus nimic în prealabil, a zis: 

– Fii atent şi nu speria băieţii! 
Referindu-se la cele două pascalii, a spus să aceasta s-a întâmplat în anul 1912, când a fost eliberată 

Macedonia. Despre anumite proorocii a spus că felul în care acestea ni se transmit e legat de grave 
dificultăţi – ele se păstrează oral sau pe foi semişterse – de atâta deseori sunt şterse sau încurcate. 

În curând au venit şi alţi vizitatori şi, spre deziluizia fratelui, au schimbat tema discuţiei. Totuşi, 
Stareţul a reuşit să spună unele lucruri despre turci. 

– Mulţi greci se tem de turci, deoarece populaţia lor e mai numeroasă cu multe milioane. De fapt, 
aceasta nu are nici o importanţă. Important e că ajutorul lui Dumnezeu vine la cel drept. 

Duşmanii noştri o păţesc precum lupii: 
Lupul apropiindu-se de o turmă de oi, se apropie încetişor, ca să nu fie simţit. Şi, cu toate că este 

sălbatic şi puternic, dar, fiindcă îşi simte vina, se teme chiar şi de lătratul unui ţânc şi o ia la sănătoasa. 
Simţul vinei îl face să se teamă chiar şi de lătratul unui ţânc mic şi neputincios. Acelaşi lucru se întâmplă şi 
cu turcii. Şi aceştia îşi simt vina. Se tem, deoarece nu au dreptate, iar la război morala decăzută şi vina sunt 
cei mai mari duşmani. El chiar a spus că turcii, cu toate acestea, au puţine unităţi militare. Şi, în final, a 
adăugat: 

– Turcii poartă coliva (pentru pomenire) în glugi. („Vasul ales”, pag. 76–77) 
 
Ostaşul grec, dacă se va feri puţin de hulire şi amoralitate, nu se va teme de nimic. Îmi amintesc cum 

în anul 1940 gloanţele se goneau după hulitori şi amorali ca după şerpi: când vânătorul observă un şarpe, 
neavând o ţintă mai bună, îl ocheşte fără de greş, pentru că acesta e electrizat şi atrage glontele. 

Astfel Turcia va fi divizată într-un mod „nobil”. 
Fratele a întrebat Stareţul despre evenimentele din Serbia şi, printre altele, acela a spus: 
– Europenii acum, de dragul turcilor, fac independente regiunile populate de musulmani (Bosnia şi 

Herţegovina). Dar văd că Turcia va fi divizată într-un mod nobil: se vor răscula curzii şi armenii şi europenii 
vor cere independentizarea acestor popoare. Îi vor zice atunci Turciei: v-am făcut un serviciu acolo, acum în 
acelaşi mod trebuie să obţină independenţă curzii şi armenii. Astfel, Turcia va fi împărţită într-un mod 
„nobil”. 

Sfântul Arsenie le spunea credincioşilor din Farasa, că şi-au pierdut patria, dar în curând o vor primi 
înapoi. 

(„Vasul ales”, pag. 127–128) 
 

Un medic a întrebat Stareţul: 
– Părinte, vor mai fi războaie mari? 
– Ce întrebi, fiule? Nici nu-ţi închipui ce va fi! 

(„Vasul ales”, pag. 191) 
 
Turcia se va ruina, „va veni timpul când vor păţi-o. Curzii şi armenii vor crea state proprii şi vor 

primi independenţa. Alte popoare mici, deoarece nu respectă normele internaţionale, vor fi asimilate de cele 
mari într-un mod civilizat. Iar nouă, elenilor, ni se va da Oraşul (Constantinopol) nu de atâta că cineva ne va 
îndrăgi, ci de atâta că vom da dovadă de reţinere. Da, vom primi Oraşul înapoi. 

(„Când durerea aproapelui devine durerea ta”pag. 243) 
 

În timpul procesiunii Drumului Crucii Mijlocitoarei noastre, în 1992 sublocotenentul V. T. din 
Ioanina ţinea umbrela deasupra icoanei Panaghiei. Când mergeam, eu eram în dreapta lui, iar în stânga era 
Stareţul, care într-un moment dat i-a spus ofiţerului: 
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– Hai, roagă-te binişor şi vei fi stegar când vom intra în Oraş (Constantinopol). 
Şi, adresându-mi-se mie, a zis: 
– Ai auzit ce am spus? 
– Da, Părinte, am auzit. Amin, i-am răspuns. Atunci el a zâmbit şi a rostit obişnuitul său: 
– A! (Bine, anume aşa!) 
Peste o zi am coborât în chilia lui şi l-am întrebat referitor la Oraş. Şi el mi-a spus: 
– Vom lua Constantinopolul, însă nu noi. Noi, din cauza degradării majorităţii tinerilor, nu suntem în 

stare să facem aceasta. Însă Dumnezeu va face astfel, încât alţii vor cuceri Oraşul şi ni-l vor da nouă, ca o 
soluţie a propriei lor probleme. 

Odată am coborât la Stareţ şi l-am găsit tulburat şi indispus. M-a servit şi deodată mi-a zis: 
– Au venit aici nişte inşi şi au început să-mi spună că va fi război, şi turcii vor intra în Grecia şi ne 

vor alunga şase mile până la Corint (explicând greşit cu cugetul lor stricat proorocia sfinţitului mucenic, 
prooroc şi întocmai cu apostolii Cosma din Etolia, 1714–1779). 

Atunci i-am luat în primire şi le-am spus că duşmanul cel mai rău al elenilor e aceea că nişte eleni, 
asemeni vouă, trâmbi ţează în toată lumea că în caz de război, turcii ne vor alunga până la Corint, 
deoarece, când va începe războiul, duhul tuturor va fi înfrânt şi ostaşii de bună voie se vor retrage 
până la Corint. 

Totodată, chiar dacă şi ar fi adevărat, despre aceasta nu ar trebui să se vorbească. Cu atât mai 
mult când nu e adevărat. Şi iarăşi vă repet: nu vorbiţi nicăieri despre aceasta, pentru că veţi face un rău 
mai mare decât multe divizii turceşti. 

Le-am spus aceasta şi ei m-au impus să le explic, cu toate că niciodată n-am vrut să vorbesc despre 
proorociri, că acele şase mile despre care vorbeşte sfântul Cosma, sunt şase mile pe întinderea mării. 
Această temă care, în ultimul timp, este mărul discordiei între noi şi Turcia va constitui motivul din cauza 
cărui ne vom „încăiera”. Însă ei nu vor intra în Elada: vor înainta numai aceste şase mile şi, conform 
scripturilor, asupra lor va veni o urgie dinspre nord şi „nu va rămâne nimic în picioare”. O treime de turci va 
fi ucisă, o treime se va creştina, iar ceilalţi vor pleca în adâncul Asiei. Turcii nu ne vor face nici un rău. Vor 
nimici doar unele lucruri fără de importanţă şi mânia Domnului va veni peste ei. 

Am auzit ce au spus ei şi m-am indispus. Nu puteam să cred că înşişi grecii, răspândind asemenea 
lucruri în timp de pace, le vor face turcilor un serviciu atât de mare. 

De asemenea, au început să mă convingă că spusele sfântului Cosma: „va veni atunci, când vor veni 
împreună două pascalii”, acum, când Învierea a coincis cu Bunăvestirea şi iarna a trecut asemeni verii, 
înseamnă că turcii vor năvăli asupra Eladei (Greciei). 

Noi toţi, părinte, am devenit prooroci şi cu mintea noastră explicăm lucrurile cum ne abate. Şi aici 
am fost nevoit să le spun că sfântul Cosma, spunând „va veni atunci”, nu îi avea în vedere pe turci. 
Subînţelegea că atunci va veni libertatea pentru oamenii din ţările nordice. Şi, într-adevăr, anul acesta, după 
atâţia ani, s-au deschis frontierele şi ei pot comunica liber cu patria lor. 

Părinte, am văzut că aceşti oameni aduc mari daune, explicând lucrurile cu mintea lor săracă. Şi, mai 
mult decât atât, transmit şi altora scornirile lor. („Stareţul Paisie”, pag. 156–159) 

 
Astăzi a citi proorocirile e ca şi cum ai citi un ziar – într-atât de limpede e scris totul. Cugetul îmi 

spune că se vor desfăşura multe evenimente: ruşii vor ocupa Turcia, iar Turcia va dispărea de pe hartă, 
pentru că o treime de turci se vor creştina, o treime va pieri şi o treime va lua calea Mesopotamiei. 

Orientul Mijlociu va deveni arenă a unor războaie cu participarea ruşilor. Mult sânge se va vărsa, 
chiar şi chinezii vor trece râul Eufrat cu o armată de 200 000 000 şi vor ajunge până la Ierusalim. Drept 
semn caracteristic al apropierii acestor evenimente va servi distrugerea mecetei lui Omar, deoarece 
nimicirea ei va însemna începutul lucrărilor de reconstruire a templului lui Solomon, care s-a aflat exact pe 
acel loc. 

La Constantinopol va fi un mare război între ruşi şi europeni şi se va vărsa mult sânge. Grecia, în 
acest război, nu va fi pe primele roluri, însă ei i se va da Constantinopolul nu de atâta că ruşii vor avea un 
respect adânc faţă de noi, ci pentru că nu se va găsi o soluţie mai bună, totodată, ei nu vor fi forţaţi de 
circumstanţe grele. Oraşul va fi dat armatei greceşti, înainte ca aceasta să reuşească să ajungă acolo. Evreii, 
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având puterea şi ajutorul conducerii europene, se vor obrăznici, îşi vor arăta neruşinarea şi mândria şi vor 
face tot posibilul pentru a conduce Europa. Atunci şi 2/3 de evrei se vor încreştina. 

Din păcate, astăzi, în teologie îşi croiesc drum oameni care nu au nimic în comun cu Biserica, 
care filozofează absolut lumeşte, spun diferite lucruri ciudate şi săvârşesc acţiuni nepermise cu scopul 
de a îndepărta, prin pozi ţia lor, creştinii de la credinţă. 

Astfel au procedat şi ruşii când vroiau să introducă comunismul în ţara lor. Iată ce făcea ei. Unii 
preoţi şi teologi nedrepţi, după ce au intrat în partidul lor – şi „erau deja una cu ei”, – au fost impuşi să 
învinuiască Biserica şi permanent să vorbească împotriva ei. În felul acesta otrăveau poporul, căci el nu 
putea să înţeleagă rolul acestor teologi. Apoi luau unul dintre preoţii lor credincioşi, foarte gras din cauza 
vreunei boli, găseau vreun băieţel-cerşetor, îi puneau alături pe un afiş şi scriau sub imagine: „Iată cum 
trăieşte Biserica şi cât de nenorocit este poporul”. De asemenea, puneau fotografia reşedinţei patriarhului, 
aşternută cu covoare, bogat mobilată ş.a.m.d. alături de baraca vreunui cerşetor (asemeni ţiganilor noştri) şi 
spuneau: „Vedeţi luxul popilor şi mizeria cetăţeanului rus”. Astfel, puţin câte puţin, le-a reuşit să otrăvească 
poporul şi să-l îndepărteze de la menirea sa. Şi după ce poporul s-a devorat unul pe altul, au intrat aceia şi, 
după cum ştim, au împins Rusia cu 500 de ani în urmă şi au lăsat-o pe jumătate moartă, ucigând milioane de 
creştini ruşi. 

Ei vor face multe intrigi, dar prin prigoana care va urma, creştinismul se va uni cu 
desăvârşire. Însă nu aşa cum vor cei care, prin uneltiri organizează unirea mondială a Bisericilor, 
vrând să aibă în frunte o singură conducere religioasă. Se va uni, pentru că, în situaţia creată, se va 
face despăr ţirea oilor de capre. Fiecare oaie se va strădui să fie alături de o altă oaie şi atunci se fa 
realiza în faptă zicerea: „o turmă şi un Păstor”.  Înţelegi? Vedem că într-o anumită măsură aceasta deja se 
realizează: creştinii au început să simtă că se află într-o atmosferă nesănătoasă, se străduiesc să evite 
situaţiile critice şi vin cu miile în mănăstiri şi biserici. În curând veţi vedea că în oraş există două feluri de 
oameni: cei care vor duce o viaţă desfrânată, departe de Hristos şi restul, care vor veni la privegheri şi în 
locurile de închinare. Nu va exista, ca acum, o pătură medie. 

Trebuie să însuşiţi, a spus Stareţul, că niciunul dintre alte popoare nu ne iubeşte ca etnie (ca naţiune 
– n. red.). Toţi atentează asupra noastră. În plus, să ştiţi că cei care spun ori doresc să arate că ne iubesc tind 
să ne facă una cu ţărâna. Iar cei care nu ne iubesc, de asemenea, vor să ne distrugă cu desăvârşire ca 
etnie (acelaşi lucru poate fi spus şi despre Patria noastră – n. red.). („Vasul ales”, pag. 188–190) 

 

SĂ PĂTRUNDEM ÎN DUHUL SCRIPTURII 
 
În vara anului 1987, l-am întrebat pe Stareţ despre viitorul război mondial numit “Armaghedon” 

despre care vorbesc Scripturile. 
Cu ardoare părintească mi-a comunicat diverse informaţii. Şi chiar a dorit să-mi descopere nişte 

semne anumite, care ne vor convinge că într-adevăr facem parte din generaţia Armaghedonului. Aşadar, el a 
spus: 

“Când veţi auzi că apele Eufratului sunt îngrădite de turci în susul lor cu un baraj şi sunt folosite 
pentru irigare, să ştiţi atunci că deja suntem în proces de pregătire a acelui mare război şi astfel se deschide 
drumul pentru armata de două sute milioane de oameni a răsăritului, precum spune Apocalipsa. 

Printre pregătiri va fi şi aceasta: va trebui să sece râul Eufrat ca să poată trece o armată numeroasă. 
La o adică, zâmbi stareţul, dacă două sute de milioane de chinezi, ajungând aici, vor bea câte o cană de apă, 
îl vor usca pe loc! 

Mi s-a spus că armata Chinei la moment numără două sute milioane de ostaşi, adică acel număr 
concret despre care scrie sfântul Ioan în Apocalipsă. Chinezii pregătesc chiar şi un drum pe care îl numesc 
“miracolul epocii”, cu lăţimea unui rând de o mie de ostaşi aliniaţi. Acest drum deja e construit până la 
hotarele Indiei. 

E nevoie, de fapt, de multă atenţie şi luciditate ca să deosebim semnele vremurilor, căci, într-
un fel sau altul se întâmplă că cei care nu se îngrijesc de curăţenia inimilor lor să nu le deosebească şi 
să greşească. Să presupunem că cineva ştie că, pentru venirea unei armate multimilionare, trebuie să se 
usuce râul Eufrat. Dacă însă va aştepta o minune: de exemplu, să apară o crăpătură care să înghită toată apa, 
va greşi, pentru că nu s-a îngrijit ca, prin curăţenia inimii sale, să „pătrundă în spiritul” Scripturii. Cam aşa a 
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fost şi în cazul Cernobâlului: sfântul Ioan Teologul, în Apocalipsă spune că a văzut o stea care cade din cer 
otrăvind apele şi oamenii. Cei care mai aşteaptă să cadă din cer o stea se află în rătăcire şi nu-şi dau seama 
că aceasta deja s-a întâmplat. În Rusia, cuvântul Cernobâl are semnificaţia de “pelin” şi noi observăm că s-a 
produs o mare pagubă care cu timpul se va amplifica şi mai mult”. (“Vasul ales”, pag. 51–52) 

 
 

FIECARE ÎNCEPE CU IRIGAREA PROPRIEI GR ĂDINI  
 
– Părinte, am o idee, i-a spus odată un ieromonah, vreau să fiu misionar: să răspândesc creştinismul 

şi să botez. Aş dori să aflu părerea dumneavoastră. 
Stareţul a zâmbit: 
– Fiecare începe cu irigarea lotului său şi numai după asta îşi aruncă ochii în grădina altuia. 

De aceea îţi propun următoarele: aici în Grecia sunt foarte mulţi nebotezaţi: musulmani, pomaci, ţigani, 
etc… Să alegem un timp potrivit şi, împreună, să trecem prin toată Tracia şi Macedonia botezându-i. Numai 
prin Florina să nu trecem, căci acolo deja toţi sunt botezaţi de Vlădica, părintele Augustin. 

(Acum eşti nevoit să fii misionar în ţara ta, ortodoxă, deoarece mulţi nu cunosc Ortodoxia, mulţi nici 
nu sunt botezaţi, măcar – aut.). 

 

 VEŢI VEDEA! 
 

Un oarecare domn, D. K. l-a vizitat pe Stareţ. Pe atunci, URSS era puternică la toate capitolele şi 
nimeni nici nu visa la vreo eventuală prăbuşire a acestui stat – era încă pe timpul lui Brejnev. 

Stareţul, printre altele, a spus: 
– Vei vedea degrabă că Uniunea Sovietică se va prăbuşi. 
D.K. i-a replicat: 
– Părinte, cine, oare, se va apuca să distrugă o putere atât de mare?! Nu vor îndrăzni nici de vârful 

unghiei ei să se atingă. 
– Vei vedea! 
Stareţul a proorocit că Uniunea Sovietică se va prăbuşi şi că însuşi D.K. va vedea aceste lucruri, cu 

toate că este în etate. 
Continuă: 
– Să ştii că şi Turcia va cădea. Va fi un război de doi ani şi jumătate. Şi noi vom fi biruitori pentru 

că suntem ortodocşi. 
–Părinte, vom suporta oare şi noi pierderi în acest război? 
– Cel mult vom ceda o insulă sau două, în schimb vom lua până şi Constantinopolul. Veţi vedea! 
 
Cititorii observă că unele teme se repetă des în mărturiile diferitelor persoane. Şi toţi recunosc că 

Stareţul le-a vorbit exact aşa. De aceea, noi vi le aducem la cunoştinţă, atât din motiv că sunt foarte 
importante, cât şi pentru a da la iveală adevărul, confirmat simultan de mai multe persoane, ca nu cumva să 
apară vreo îndoială. (“Vasul ales”, pag. 267–268) 

 
Cu câţiva ani înainte de căderea regimului din Rusia, la 19 iunie, zi pe care o sărbătoreşte Stareţul, el 

fusese vizitat de un grup de preoţi, cărora le-a vorbit despre adevărul duhovnicesc pe care Dumnezeu îl 
dărueşte popoarelor. 

– Dumnezeu a îngăduit, spunea el, ca evreii să fie duşi în robie pentru păcatele lor şi timp de trei 
secole să rămână robi. Atunci fiecare generaţie trăia câte o sută de ani. Aşadar, înţelepciunea Dumnezeiască 
a lăsat ca prima generaţie care a greşit să trăiască în robie şi prin munca sa să-şi ispăşească o parte din 
păcatele sale. A doua generaţie a ispăşit definitiv păcatele părinţilor şi a primit o răsplată curată. A treia, 
care n-a greşit deloc, a primit răsplata în întregime şi s-a întors în locurile natale purificată. 

Acum însă durata unei generaţii s-a micşorat până la douăzeci şi cinci de ani. Acest lucru se va 
întâmpla şi cu Rusia, unde, din pricina păcatelor oamenilor, Dumnezeu a îngăduit în 1917 regimul comunist. 

La un moment, Stareţul se răsuceşte şi întreabă de un preot, părintele O.: 
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– Trei generaţii a câte douăzeci şi cinci de ani, cât iese? 
– Şaptezeci şi cinci, răspunde preotul. 
– Plus şaptesprezece din anul instaurării comunismului? 
– Nouăzeci şi doi. 
– Ţineţi minte, din 1992, ruşii îşi vor recăpăta libertatea. 
Fraţii au ţinut minte cuvintele Stareţului, dar se îndoiau oarecum că vor vedea toate aceste lucruri 

împlinindu-se. 
Într-adevăr, a venit timpul când ideile comuniştilor nu mai aveau aceeaşi putere covârşitoare ca pe 

vremuri. Astfel, Stareţul încă o dată a prevăzut cursul evenimentelor care au avut loc ulterior, anume aşa 
cum spunea el, după dreptatea dumnezeiască, care a îngăduit toate acestea cu scopul de a purifica suflete sau 
popoare întregi, aşa ca în acest caz. (“Vasul ales”, pag. 292–293) 

 
Stareţul niciodată nu arăta făţiş cum acţionează puterea divină. Mii de pelerini povestesc despre 

discuţiile lor cu Stareţul, cu toate că el se străduia să ascundă şi virtutea sa şi lucrările harului. (Ascundea, 
desigur, acest lucru, ca oamenii să nu-l cinstească prea mult, observând că el este un vas ales, în care 
lucrează Duhul Sfânt.) Întotdeauna se străduia să transmită într-un limbaj firesc adevărurile insuflate 
de Dumnezeu. Rar de tot accentua că prin el vorbeşte Dumnezeu şi numai în cazuri deosebite, când sufletul 
era din cale afară de întristat şi bolnav ori când cineva nu putea fi convins cu nici un efort omenesc. Duhul 
Sfânt îl înştiinţa din timp despre starea vreunui frate şi cum să acţioneze concret, într-un caz anume. Mintea 
stareţului – prin rug ăciune – era permanent cu Dumnezeu, străduindu-se întotdeauna să primească 
un imbold de la El. Pentru fiecare om el dorea ca să fie voia lui Hristos, şi niciodată nu-i spunea ce 
vroia el, ci aşa cum harul înştiin ţa mintea lui purificată şi sfinţită. Erau însă şi fraţi neîncrezători care se 
lăsau ispitiţi să spună: 

– Eu am fost la Stareţ, dar n-am văzut nimic din cele ce auzeam despre el. Nu mi-a spus nimic din 
care să mă încredinţez de lucrarea harului prin el. 

Stareţul însă nu dădea în vileag lucrarea puterii dumnezeieşti şi că ar cunoaşte inimile oamenilor, 
tăinuind totul faţă de fraţii care veneau la el numai din curiozitate. Nu se deschidea lor ca să nu-şi pună în 
primejdie starea duhovnicească. („Vasul ales”, pag. 294) 

 
Pe vremea Patriarhului Atinagor au venit oarecare oameni şi i-au spus Stareţului: 
– Ceea ce face Patriarhul cu Vaticanul, Părinte, ne-a umplut de revoltă şi ne-am rugat ca el să moară 

pentru liniştea noastră, a tuturor. 
Atunci Stareţul le-a spus: 
– Eh! Şi eu mă rog, dar Dumnezeu va scurta din zilele mele şi le va da Patriarhului nostru pentru 

pocăinţă. (“Stareţul Paisie”, pag. 167) 
 
(Dar, desigur, trebuie să ţinem cont de faptul că unia cu Roma din 1434, încheiată “sub presiunea 

împrejurărilor”, nu numai că nu s-a încununat cu un ajutor din partea cruciaţilor în eliberarea Greciei, ci 
dimpotrivă a atras mânia lui Dumnezeu şi căderea Constantinopolului.) 

 
 

ANTIHRISTUL 
 
– Părinte, spuneţi-ne ceva despre antihrist. 
– Hai, pentru început, să vorbim despre Hristos, ca să fim cât mai apropiaţi de El, căci dacă suntem 

cu El nu avem frică de antihrist. Ori poate credeţi că acum nu există duhul antihristului? Într-un fel sau altul 
răutatea făureşte duhul lu antihrist. Dar chiar şi dacă monstrul-antihrist se va naşte şi va săvârşi diferite 
lucruri nebuneşti, până la urmă, tot el va rămâne batjocorit. Însă se vor petrece multe evenimente. E posibil 
ca şi voi să trăiţi şi să asistaţi la multe din cele descrise în Apocalipsă. Treptat multe lucruri ies la iveală. Şi 
eu, nefericitul, am început să strig încă cu mulţi ani în urmă! Situaţia e îngrozitoare! Nebunia a întrecut orice 
limite. A început apostasia (cădere, lepădare – grec.), a rămas numai să vină “fiul pierzăii”  (II Tes. 2, 
3). Lumea s-a prefăcut într-o casă de nebuni. Peste tot vor fi mari neînţelegeri, fiecare stat va face ce-i 
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convine lui, în dezacord cu altele. Dă, Doamne, ca interesele celor care fac marea politică să fie măcar 
parţial cu noi şi cu doleanţele noastre. De un lucru sunt sigur – vom auzi şi vom vedea cele mai 
neverosimile lucruri. Bine măcar că ele se vor perinda foarte repede. 

 Ecumenismul e o piaţă de desfacere, un singur stat mare, o singură religie, croită după 
măsura lor. Aşa acţionează diavolul. Sioniştii deja pregătesc pe cineva în calitate de mesia. Pentru ei 
mesia va fi un ţar care va împărăţi aici, pe pământ. Iehoviştii, de asemenea, aşteaptă un împărat pe pământ. 
Sioniştii îl vor prezenta, iar iehoviştii îl vor primi.  Toţi îl vor recunoaşte ca împărat, vor zice: ”Da, el 
este”. În această tulburare to ţi vor căuta o căpetenie care să-i salveze. Atunci vor înainta un om care 
va spune: “Eu sunt imamul, eu sunt al cincilea Buddha, eu sunt Hristosul pe care-L aşteaptă creştinii, 
eu sunt cel pe care-l aşteaptă iehoviştii, eu sunt mesia evreilor”. El va avea cinci de “eu”.  

Evanghelistul Ioan spune în prima Epistolă: “Copii… şi, precum aţi auzit că vine antihrist, iar acum 
mulţi antihrişti s-au arătat”  (I Ioan 2, 18). El are în vedere faptul că antihristul aşteptat nu se va asemăna cu 
prigonitorii Maximilian sau Diocleţian, dar va fi chiar întruparea diavolului, dacă se poate spune astfel. El 
va apărea în faţa poporului lui Israel ca mesia şi va amăgi lumea. Vin timpuri grele şi ne aşteaptă 
mari încercări. Creştinii vor îndura mari prigoniri. Cu toate acestea, noi, oamenii, încă nu înţelegem 
că trăim semnele sfârşitului lumii şi că pecetea antihristului devine o realitate. Ne purtăm ca şi cum nu 
se întâmplă nimic. După cum spune Scriptura, chiar şi cei aleşi se vor amăgi (Matei 24, 24). Cei care nu se 
vor afla în bună stare sufletească, nu vor primi în ţelepţirea de la Dumnezeu şi se vor înşela în anii 
apostasiei. Pentru că cel care nu are Harul Dumnezeesc, nu are limpezime duhovnicească, precum n-o 
are nici diavolul. 

– Părinte, dar sioniştii cred în existenţa antihristului şi a lucrurilor care au tangenţă cu el? 
– Ei doresc să conducă lumea. Şi pentru ca să-şi atingă scopul folosesc magia şi satanismul. Ei 

se închină în faţa lui satan ca la o putere care le va ajuta să-şi înfăptuiască planurile lor. De aici reiese că ei 
doresc să conducă lumea cu ajutorul puterii satanei. Pe Dumnezeu ei nu-L iau în consideraţie. Însă, îi va 
binecuvânta, oare în acest caz, Dumnezeu? Din toate acestea Dumnezeu va arăta lucruri bune. Înainte 
teoriile satanice au domnit şaptezeci de ani, însă de data aceasta ele nu vor rezista nici şapte… 

– Părinte, când aud despre antihrist, sunt înfricoşat. 
– De ce te temi? Crezi că el va fi mai straşnic decât diavolul? El este om. Iată, sfânta Marina l-a 

bătut pe diavol, iar sfânta Iustina câţi draci a răpus! Dar altceva e important şi trebuie să ţinem minte: 
noi am venit pe lumea aceasta nu ca să ne aranjăm cât mai confortabil. 

 
ÎMPĂRATUL PĂMÂNTESC AL EVREILOR 

 
– Semnul care va arăta că se apropie împlinirea proorociilor va fi distrugerea moscheii lui 

Omar din Ierusalim. Ea va fi demolată ca să fie ridicat templul lui Solomon care, cică, s-ar fi aflat 
ini ţial pe locul acela unde se află moscheea. În templul restabilit sioniştii îl vor proclama până la urmă 
pe antihrist Mesia. Am auzit că evreii deja se pregătesc pentru înălţarea acestui templu. 

– Părinte, de ce iudeii care citesc Testamentul Vechi nu cred în Hristos? 
– De ce nu pleci personal să-i întrebi? Evreii, din cele mai vechi timpuri, sunt înclinaţi spre fanatism. 

De înţeles ei înţeleg, dar sunt orbiţi de egoism. Să fi fost un pic mai atenţi, nimeni dintre ei nu mai era iudeu. 
– Dar cum interpretează ei cele citite? 
– Cum le înţeleg şi cum le interpretează? Păi, iau simbolurile duhovniceşti drept simboluri 

materiale. Iată cum au înţeles, de exemplu, cuvintele proorocului Isaia “ va înflori pustiul Iordanului” (Is. 
35, 2) Pentru ca să arate că într-adevăr a “înflorit” pustiul, ei au schimbat cursul unui râu, au făcut terase, 
grădini, au sădit plante exotice: bananieri, lămâi, mandarini etc. şi totul a înverzit şi acum spun: “A înflorit 
pustiul!” Ei interpretează astfel toate lucrurile. Cu toate că aceste cuvinte se referă la o nouă naştere a lumii 
prin Sfântul Botez, „baia firii noi”. 

– Acum ei aşteaptă un împărat pământesc? 
– Da, pe antihrist. Rabinii ştiu că Mesia a venit şi că El a fost răstignit. Eu am auzit de la cineva 

că atunci când evreul se află pe patul de moarte rabinul se apropie de el şi-i spune la ureche “Mesia a venit”. 
Vezi, îşi simt vina, însă nu se smeresc. 

– Dar care-i folosul că aceste cuvinte i se spun muribundului? 
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– Niciunul. Ei le spun pentru că se simt vinovaţi. Şi cred că dacă le rostesc, gata!, totul e în ordine. 
– Alţii însă aud aceste cuvinte? 
– Nu, pentru că se spun la ureche. Tineretul evreiesc s-a ridicat împotriva rabinilor. “Mesia, spun ei, 

a venit! Care alt Mesia vă trebuie vouă?” În America, un grup de tineri care studiază Biblia din punct de 
vedere istoric a făcut o revistă în care scrie: “Mesia a venit. Celui care nu crede, îi expediem revista gratis, 
ca el să creadă şi-l rugăm, dacă-l convingem, să se aboneze, ca s-o putem transmite şi altora, ca să creadă şi 
ei.” 

– Ei sunt evrei? 
– Da, evrei. 
– Şi au devenit creştini? 
– Faptul că au crezut deja înseamnă mult. 
– Dar e posibil ca un rabin să fie şi creştin în taină? 
– Rabin şi totodată creştin? Poate cineva să rămână rabin dacă a devenit creştin? Atunci cum va 

face? Îi va învăţa pe evrei că Mesia nu a venit, iar la moarte le va spune că Mesia a venit? 
 

PECETEA 666 
 
– Părinte, cât de curând se vor întâmpla aceste evenimente? 
– Ele se tărăgănează pentru binele meu şi al tău, pentru ca noi să reuşim să creştem în plan 

duhovnicesc. Dumnezeu are multă răbdare, căci, dacă aceste profeţii se vor împlini acum, noi vom 
pieri. În învăţătura lui Hristos, nicăieri nu se vorbeşte despre un timp concret, în schimb, în Scripturi, 
se spune că aceste evenimente vor fi anunţate de semnele vremilor (Mat. 24, 29). Să fim, deci, mereu 
gata şi atunci când se vor apropia aceste timpuri vom vedea. Sfântul Andrei din Cesaria spune: “ Celor 
ce veghează, timpul şi experienţa le vor arăta semnele”. 

Am ţinut odată în mâinile mele o carte cu-n titlu neobişnuit: trei cifre de şase. Câtă neobrăzare! Fac 
asta pentru a deprinde lumea cu numărul 666! 

– Părinte, şi eu am văzut această cifră pe multe lucruri, chiar şi pe nasturi… 
– Pe cărţile de credit demult au pus “666”, iar acum o pun şi pe nasturi! Mulţi utilizează „666” drept 

marcă de firmă, gândind că astfel oamenii vor prefera produsele lor. E ca o parolă. Este scris că 
răspândirea emblemei cu un şarpe care îşi înghite coada, va însemna că evreii au acaparat toată 
lumea. Acum acest semn se pune şi pe unele bancnote. Cifra 666 se răspândeşte deja în China şi India. 

– Părinte, de unde cunosc ei această cifră, ca s-o pună pe lucruri? 
– Evanghelistul Ioan ştia ce va face diavolul, aşa cum proorocii ştiau cu mult timp înainte că 

Iisus Hristos va fi vândut pentru treizeci de arginţi (Zah. 11, 1–13), şi că-i vor da să bea oţet (Ps. 68, 22) 
şi că îi vor împărţi hainele (Ps. 21, 19). Cu două mii de ani în urmă, în Apocalipsă a fost scris că oamenii 
vor fi marcaţi cu cifra 666. “Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei, căci este număr de om. Şi 
numărul ei este şase sute şaizeci şi şase” (Apoc. 13, 18). Cifra 666 pentru evrei este simbolul economiei. 
Cum spune Scriptura, evreii luau în fiecare an bir de la popoarele cucerite de ei – 666 talanţi de aur (II Împ. 
10, 14). Acum, pentru a cuceri lumea, ei din nou au introdus această cifră, care are tangenţe cu 
trecutul lor falnic. De aceea nu doresc s-o schimbe cu alta. Această cifră este simbolul lui mamona 
(bogăţiei). Era o măsură pentru aur. Despre ce vorbise sfântul Ioan Teologul ei nu ştiau, dar mamona, cum a 
fost aşa şi a rămas: mamona. “Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona” (Mat. 6, 24). 

Lucrurile merg aşa cum merg. În America câinii sunt marcaţi. Cip-urile lor transmit unde radio după 
care sunt găsiţi. Iar câinii vagabonzi, nemarcaţi sunt ucişi cu raze laser. Degrabă vor trece şi la oameni. Au 
marcat tone întregi de peşti şi, din cosmos, cu ajutorul satelitului, îi urmăresc în ce mare se află. Acum a 
mai apărut şi o boală pentru care deja au descoperit vaccinul. Vaccinarea va fi obligatorie, iar, odată 
cu vaccinul, omului i se va implanta şi cip-ul. 

Câţi oameni deja există în America care sunt marcaţi cu raze lazer: unii - pe frunte, alţii - pe 
mână. În consecinţă, cine nu va fi marcat cu numărul 666 nu va putea nici să cumpere, nici să vândă, 
nici să ia pe datorie sau chiar să se angajeze la muncă etc. Cugetul îmi spune că astfel antihrist 
încearcă să supună şi să ţină sub control toată lumea. Oamenii – albi, negri, roşii etc. – care vor fi în 
afara acestui sistem nu-şi vor putea găsi de lucru, devenind nişte paria. Astfel, atihristul le va fi impus 
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cu ajutorul sistemului ce ţine sub control economia mondială şi numai cei care vor primi numărul 666 
vor putea avea diverse relaţii de piaţă. 

Dar puţini înţeleg cât de mult vor pătimi oamenii care vor accepta să fie însemnaţi! Un specialist mi-
a spus cât sunt de dăunătoare pentru om razele laser. Oamenii marcaţi vor absorbi razele soarelui şi vor avea 
nişte spasme şi dureri încât îşi vor muşca limba de durere (Apoc. 16, 10). Celor care nu vor fi ştampilaţi le 
va fi mai uşor pentru că Hristos va fi cu ei, ajutându-i, iar aceasta nu e deloc puţin. 

– Părinte, dar când îi va ajuta El? După? 
– Nu, atunci, în timpul acela. 
– Dar cum le va fi mai uşor, dacă nu vor putea cumpăra nimic şi nici vinde? 
– Vei vedea. Dumnezeu ştie cum. Şi eu tot ştiu. Uite-aşa… Mult timp m-a preocupat această 

întrebare şi Dumnezeu mi-a trimis … o telegramă. Cât de mult se îngrijeşte Dumnezeu de noi!.. O!.. 
– De ce această pecete se numeşte şi “semn”? 
– Pentru că nu va fi ceva de suprafaţă. “A însemna” – cum înţelegi asta? A trasa linii adânci, 

drepte, nu-i aşa? Pecetea, la început, va fi doar un semn care se va pune pe mărfuri, mai târziu însă şi 
oamenii vor fi impuşi să aibă acest semn pe frunte sau pe mână. Acum doi ani am vorbit cu un medic din 
Toronto despre această pecete, iar nu demult el mi-a spus că a citit într-un ziar despre faptul că în locul 
obişnuitelor cărţi de credit se va folosi amprenta digitală. Civilizaţia progresează, dar nimeni nu înţelege ce 
poate să se întâmple. Unele televizoare aduse de curând în Grecia au o cameră ascunsă care urmăreşte pe cei 
care vizionează programele TV. Degrabă, cei care au televizoare vor privi şi vor fi privi ţi la rândul lor! 
Oamenii vor urmări pe cineva nebănuind că în momentul respectiv sunt urmări ţi şi ei. Toată viaţa 
lor: ce spun şi ce fac – totul va fi controlat cu ajutorul computerului. Vezi ce dictatură a inventat 
diavolul? În Bruxelles deasupra computerului central este construit un palat întreg cu trei de şase. Acest 
computer poate controla miliarde de oameni. Şase miliarde înseamnă aproape toată lumea. Mărturisire prin 
apăsarea unui buton! Unii europeni şi-au exprimat protestul, pentru că le e frică de o eventuală 
dictatur ă mondială. Şi noi, ortodocşii, ne împotrivim, pentru că nu-l vrem nici pe antihrist şi nici 
dictatura lui.  Ne aşteaptă timpuri grele, dar ele nu vor fi de lungă durată. Aşadar, precum mulţi au crezut 
pe timpul comuniştilor că Ortodoxia a “dispărut”, tot astfel va “dispare” ea şi acum. 

 
NOILE BULETINE DE IDENTITATE 

 
– Părinte, un om a spus: “O bancnotă de cinci mii de drahme are pe ea trei de şase şi noi ne folosim 

de ea! Tot aşa va fi şi cu buletinul de identitate”. 
– Cinci mii de drahme este doar o bancnotă. Pe lira sterlină engleză, de exemplu, e imprimat chipul 

reginei Victoria, dar asta nu mă deranjează. “Daţi Cezarului ce este a Cezarului”. Altceva e atunci când se 
vorbeşte despre buletinul de identitate. Buletinul nu e ban, e ceva personal. Cuvântul “tavtotita” 
(identitate, paşaport, persoană – grec.) apare în sens literal, indicând anume faptul că omul se indentifică cu 
ceea ce declară (susţine). Adică, ei mi-l vâră pe diavolul în buletinul meu de identitate, iar eu îmi pun 
semnătura că-l primesc? Cum să fac eu aşa ceva? 

– Părinte, dar ce legătură e între noile buletine de indentitate şi pecete?  
– Noul buletin nu e pecetea; el o precedă. 
– Părinte, oamenii întreabă ce să facă dacă sunt impuşi să primească aceste buletine noi?* 
– Celor care întreabă recomandaţi-le să se sfătuiască cu duhovnicii lor şi să rabde ca să vadă cum va 

acţiona Biserica**, pentru că mulţi întreabă, dar puţini înţeleg ceea ce li se răspunde. În broşura 
“Semnele vremilor” eu scriu despre asta destul de clar. Dar să procedeze fiecare după conştiin ţa sa. 
Desigur, mulţi spun: “Asta-i părerea unui singur monah, dar nu poziţia Bisericii”. Însă părerea aceasta nu 
este a mea. Eu n-am făcut decât să amintesc cuvintele lui Hristos, Evanghelia, pentru că părerea noastră 
personală trebuie să se supună voii lui Dumnezeu, exprimate în Evanghelie. Pe când alţii vorbesc cu totul 
altceva şi, abuzând de cele spuse de mine, susţin ca aşa a spus părintele Paisie. Alţii însă, auzind asta, nu ţin 
cont de importanţa temei şi nu întreabă dacă într-adevăr am spus eu aceste cuvinte, ci le iau de bune. Eu nu 
am frică, vorbesc liber. Vin însă nişte oameni şi-mi aruncă în cutia poştală cifre de şase. Şi asta mai treacă-
meargă. Altă dată mi-au aruncat o hârtie peste poartă. M-am gândit că a venit cineva, nu m-a găsit acasă şi a 
scris pentru alţii “El nu e!” Pe urmă citesc şi văd aşa o prostie!.. O înjurătură spurcată de care şi unui mirean 
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i-ar fi ruşine să audă! Va veni, va veni timpul curăţirii de toată murdăria asta, dar noi vom răzbate 
prin furtun ă. Oamenii deja s-au ridicat la luptă. Trebuie să ne ridicăm şi noi cu multă rugăciune. 

Unii îşi fac griji din pricina buletinelor de identitate, pe când alţii folosesc lucrul acesta pentru a crea 
greutăţi. Biserica trebuie să ocupe o poziţie corectă, să vorbească şi să explice credincioşilor, iar ei să 
înţeleagă că acceptarea acestor forme de identitate înseamnă căderea. Şi, în acelaşi timp, Biserica 
trebuie să ceară statului ca buletinele respective, cel puţin, să nu fie obligatorii. Dacă poziţia Bisericii 
va fi ezitantă, neserioasă, iar libertatea credincioşilor – desconsiderată, dacă totul se va axa numai pe 
principiul, cine doreşte trece la forma nouă, iar cine nu – rămâne la cea veche, atunci doar un grup mic de 
oameni, cu convingeri neclintite, nu vor primi numărul. Pe aceştia îi aşteaptă mari încercări pentru că toată 
lumea le va merge împotrivă. Cei care-şi doresc confortul şi lini ştea vor primi noua lege, judecându-i şi 
maltratându-i pe ceilalţi, pe oameni evlavioşi care vor rămâne cu vechile lor acte. 
Promisiunea ministrului că 666 nu va apare pe buletine nici pe faţă, nici în ascuns deja înseamnă ceva. Să 
avem răbdare, timpul ne va arăta. Cuvintele lor, că cei trei de şase nu vor fi, tot înseamnă ceva. Ei înşişi au 
început să se dezică. Vom vedea până la urmă cum vor fi aceste buletine. Dar între timp, când ele vor fi 
răspândite, se poate declanşa mânia lui Dumnezeu. Şi apoi, doar nu în douăzeci şi patru de ore vor primi 
toţi noile acte de identitate. Vor apărea primele exemplare – ele vor fi analizate – şi dacă se va descoperi că 
ministrul a minţit, atunci lupta va fi îndreptăţită. Dar dacă noi vom protesta de pe acum atunci cei care se 
ocupă de actele acestea, vor spune: “Iată, priviţi, ortodocşii, degeaba tulbură apele şi protestează.” Câinele 
bun latră numai atunci când vine hoţul. Când hoţul fuge – şi el încetează. Dar dacă va lătra la nesfârşit, n-ai 
să-l mai consideri un paznic bun. 

– Şi încă ceva, Părinte, s-a comunicat că, odată ce noi împărtăşim conceptul de toleranţă religioasă, 
în buletine nu se va indica din care confesiune facem parte.*** 

– Da, pe ei acest lucru nu-i interesează, în schimb eu sunt interesat pentru că e paşaportul meu. 
Acolo trebuie să fie scris cine sunt şi de unde vin. Dacă va fi absentă apartenenţa religioasă, pot iarăşi 
apărea probleme. De exemplu, cineva va veni la oficiul stării civile. Dacă în act este scris “ortodox ”, atunci 
totul e în regulă. Dar dacă apartenenţa nu este indicată, cum o să-i dea piermis pentru căsătorie? În Biserică 
vor apare încurcături. Dar dacă se va scrie religia benevol, aceasta va fi o mărturisire de credinţă. Europa 
este Europa. La noi e altfel. 

 
* Introducerea noilor buletine de indentitate planificată de convenţia Schoenghen, având pe ele codul 

de bare, la baza căruia stă numărul fiarei, a trezit un val de proteste din partea Bisericii Elene, a Sfântului 
Munte Athos şi a majorităţii cetăţenilor greci. 

 
** Deciziile (luate deja după moartea Stareţului Paisie) Sfântului Sinod al Bisericii Elene vorbesc 

despre caracterul inacceptabil pentru creştinii ortodocşi al actelor cu numărul antihristului. În cadrul 
dezbaterilor asupra acestei probleme, părerea adormitului întru Domnul Stareţului Paisie a avut un rol 
decisiv pentru ierarhii, clericii şi mirenii Bisericii Elene. 

 
*** În Grecia, până nu de mult, rubrica “apartenenţa religioasă” în buletinul de identitate era 

obligatorie. 
 
 

O METODĂ PERFIDĂ DE INTRODUCERE A PECEŢII 
 
– Câte puţin, după introducerea cartelelor de credit şi a buletinelor noi de identitate, adică 

după întocmirea dosarelor personale, ei, prin viclenie, au să introducă şi pecetea. Cu ajutorul 
minciunilor, îi vor impune pe oameni să primească pecetea pe frunte ori pe mâna dreaptă. Astfel, le 
vor pune tot felul de piedici oamenilor, spunând: “Folosiţi-vă numai de cartela de credit, pentru că 
banii se vor desfiinţa”. Ca să poată cumpăra ceva, omul îi va da cartela de credit vânzătorului, în magazin, 
iar stăpânul magazinului va primi bani de la bancă, de pe contul personal al cumpărătorului. Cel care nu va 
avea cartelă de credit nu va putea cumpăra nimic şi nici vinde. Totodată, ei vor începe a lăuda viitorul 
“sistem desăvârşit”: pecetea cu numărul 666 pe frunte sau de pe mână, invizibil ă pentru ochiul 
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omenesc. În acelaşi timp, la televizor se va arăta cum cineva a luat un card străin şi a furat cu el bani 
din bancă şi vor vorbi la nesfârşit: “Pecetea pe frunte sau pe mână e cu mult mai de nădejde, pentru 
că numărul pecetei îl cunoaşte numai stăpânul. Pecetea e forma desăvârşită! – hoţul doar nu poate să-
ţi fure capul sau mâna şi nici numărul nu poate să ţi-l ştie”. De aceea, acum răufăcătorilor şi 
bandiţilor li se dă voie să acţioneze nestingherit. Pe muntele Athos, în jurul Cariesului, au fost prădate 
cincisprezece chilii şi un monah a fost omorât în timpul furtului. 

Vedem că fiecare are posibilitatea să fure lucruri străine, tot ce-şi doreşte. Să admitem că cineva 
doreşte, prin fraudă, să procure un lot de pământ. El va spune că acest lot i-a aparţinut bunelului sau că 
singur l-a arendat cândva pentru păşune. Încearcă şi fă dreptate! Mai târziu reprezentanţii puterii vor 
spune: “Din păcate, nu putem să-i controlăm. Controlul se poate face numai cu computerul”. Şi vor 
începe să ştampileze. În computer va apărea informaţia dacă ai sau nu pecete. Numai după asta ei vor 
decide dacă trebuie să te deservească sau nu. 

Trei ani şi jumătate vor fi grei (Apoc. 12, 69). Cei care nu vor fi de acord cu acest sistem vor 
avea probleme. Pe aceştia vor încerca să-i închidă în închisori şi vor găsi numaidecât pentru asta 
vreun motiv oarecare. Va trece un an şi au să-i ducă la interogatoriu în alt oraş, ca dosarul să fie examinat 
de altă instanţă, iar din oraşul acela îi vor duce în al treilea şi tot aşa. Iar pe urmă vor spune: “Cerem scuze, 
tu nu eşti vinovat. Dacă ai fi avut pecete, am fi putut să te controlăm într-o singură minută. Acum, însă, nu 
am fost în stare să efectuăm controlul”. 

– Părinte, dar vor putea ei pune aceste peceţi cu forţa? 
– Până la asta ei nu vor ajunge din politeţe. Vor fi corecţi, aşa cum se şi cuvine unor europeni. Vor 

manifesta cea mai desăvârşită nobleţe! Poate că nu-i vor tortura pe oameni, dar neavând pecetea, totuna va fi 
imposibil de trăit. “Vouă vă vine foarte greu fără pecete, vor spune ei, dar dacă aţi accepta-o – nu aţi mai 
avea deloc probleme”. Chiar dacă omul va avea monede de aur sau dolari, nu le va putea folosi. De aceea, 
deprinzându-ne de pe acum cu un mod de viaţă simplu, cumpătat, vom putea supravieţui în acei ani. Să aibă 
o bucăţică de pământ, să crească puţin grâu, nişte cartofi, să sădească câţiva măslini şi, mai ţinând pe 
lângă casă nişte vitişoare, o căpri ţă, câteva orătănii, iată aşa creştinul î şi va putea întreţine familia. Cu 
rezerve făcute din alţi ani nu poţi să te ţii mult, pentru că produsele se strică repede. La urma urmei, 
această perioadă nu va fi chiar atât de lungă: trei ani şi jumătate. De dragul celor aleşi acele zile vor fi 
scurtate (Mt. 13, 20), ei nici nu vor simţi, cum vor trece aceşti ani. Dumnezeu nu-l va lăsa pe om fără 
ajutorul Său. 

– Părinte, Hristos se va amesteca în cele ce se vor întâmpla în anii aceia? 
– Da. Observi doar cum unui om bun care este supus răutăţilor din partea răufăcătorilor, deseori îi 

vin în ajutor sfinţii, Maica Domnului şi Hristos să-l salveze. Cu mult mai mult va ajuta Dumnezeu acum, 
când nefericiţii de oameni se află în împrejur ări atât de grele. Acum va răsuna un trăsnet, va veni 
dictatura de scurtă durată a lui antihrist-satana. Apoi se va implica Hristos şi va scutura bine tot 
acest sistem antihristic, răul va fi oprit şi El, în cele din urmă, îl va transforma în bine. 

 
 

PECETEA ÎNSEAMNĂ LEPĂDARE 
 
– Cu toate că evanghelistul Ioan Teologul a scris foarte clar în Apocalipsă despre acest semn, 

pecetea (Apoc. 13, 169), unii încă nu înţeleg bine ce e aceasta. Şi ce poţi să le spui? Din nefericire, poţi auzi 
foarte multe aberaţii ale aşa-zişilor gnostici contemporani. “Eu voi accepta buletinul cu trei de şase şi voi 
desena pe el o cruce” – spune unul dintre aceştia. Altul zice: “Eu voi primi pecetea pe frunte, dar am să 
sigilez deasupra o cruce”. Şi tot repetă o mulţime de prostii. Ei cred că se vor sfinţi astfel, în timp ce 
asemenea păreri sunt nişte amăgiri. Un Vlădică mi-a spus: “Eu, în paşaport, acolo unde trebuie să semnez, 
voi desena o cruce. De Hristos nu mă dezic: eu pur şi simplu sunt utilizatorul sistemului care mă 
deserveşte”. – “Bine, îi spun, d-ta, Vlădică, având în vedere statutul d-tale deosebit, vei pune o cruciliţă 
înaintea numelui. Altul, un arhimandrit, care la fel are un statut special, va desena şi el o cruciuliţă înaintea 
numelui său, dar pe oamenii simpli cum îi sfătuiţi să procedeze?” Murdăria nu se sfinţeşte. Apa curată îl 
primeşte pe Dumnezeu şi se face apă sfinţită. Însă urina nu poate deveni apă sfinţită. Da, piatra, prin 
minune, se preface în pâine, dar lucrurile murdare nu se sfinţesc. Rezultă că diavolul, antihristul, afla ţi ca 
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simbol în buletin, pe mână sau pe frunte, nu se sfinţesc, chiar dacă noi vom pune acolo o cruce. 
Puterea Cinstitei Cruci, a acestui Sfânt Simbol şi Dumnezeiescul Har al lui Hristos le avem numai 
atunci când păstrăm Curăţenia Sfântului Botez, prin care noi ne lepădăm de satana, ne dăruim lui 
Hristos şi primim semnul sfânt – pecetea darului Sfântului Duh”. Pe când ei, ca să vezi, pun totul pe 
seama logicii (atât de simple, în fond)!.. Punem alături o cruciuliţă şi gata – totul e în regulă! Pe când noi 
ştim că deşi Apostolul Petru s-a lepădat de Hristos numai în aparenţă, oricum aceasta a fost 
considerată lepădare (dezicere). Ei, acceptând pecetea antihristului, se leapădă de pecetea Domnului, 
pe care au primit-o la Sfântul Botez, şi încă mai au îndrăzneala să spună că-L au pe Hristos! 

– Părinte, dar dacă primeşti semnul fiarei din neştiin ţă? 
– Spune mai bine, din indiferenţă. Care neştiin ţă sau întunecime, dacă lucrurile sunt până la 

refuz simple şi clare? Chiar dacă omul nu le cunoaşte, e de datoria lui să se intereseze şi să le afle. Să 
presupunem că noi nu am ştiut şi din pricina asta am primit semnul. Atunci Hristos ne va spune: 
“F ăţarnicilor! Faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, dar semnele vremilor nu puteţi!”  (Mat. 16, 3). Acceptând 
semnul chiar şi din neştiin ţă, omul pierde Harul Divin şi se supune acţiunii demonilor. Iat ă, atunci 
când preotul la Botez scufundă pruncul în apa sfinţită, copilul nu înţelege, dar coboară asupra lui 
Duhul Sfânt şi Harul Domnului se sălăşluieşte în el. 

 
 

TÂLCUIREA PROOROCIILOR 
 
– Părinte, sunt oameni care spun: ”Cum va hotărî Dumnezeu aşa va fi. Ce ne pasă nouă!” Ce părere 

să avem despre aceasta? 
– Da, copilaşul meu, de vorbit, vorbesc ei, dar în realitate nu-i chiar aşa! Şi eu deseori aud: “Evreii 

nu sunt chiar atât de proşti, ca să se deconspire cu cei trei de şase, mai ales că evanghelistul Ioan a scris 
despre asta în Apocalipsă. Dacă într-adevăr ar fi fost aşa, ei ar fi găsit alte căi, mult mai raţionale şi mai 
tainice”. Dar credeţi că cărturarii şi fariseii nu cunoşteau Testamentul Vechi? Ori, poate, credeţi că Ana şi 
Caiafa nu ştiau mai bine decât alţii că este scris despre Hristos că va fi vândut pentru “treizeci de arginţi” ? 
De ce atunci nu i-au dat lui Iuda trezeci şi unu sau douăzeci şi nouă de arginţi? Însă ei au fost orbiţi. 
Dumnezeu ştia de la început că totul se va întâmpla anume aşa. Dumnezeu prevede, dar nu predetermină. 
Numai turcii cred în soartă. Dumnezeu ştie că evenimentele vor decurge într-un fel anume, iar omul, 
din prostie, face ceea ce e ştiut deja de Dumnezeu. Asta nu pentru că Dumnezeu ar fi dat unele 
indicaţii – El ştie până unde poate merge răutatea oamenilor şi cunoaşte că ei nu vor renunţa la 
decizia lor. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu hotărăşte soarta omului. 

Al ţii însă sunt preocupaţi de proorociri cărora le mai adaugă tâlcuiri (interpretări) personale. Nici 
măcar nu se limitează la: “Aşa gândesc eu”! Ei afirmă: “A şa este!” Şi aduc o mulţime de argumente 
personale. Există însă şi de aceia care interpretează proorocirile în aşa chip ca să-şi îndreptăţească păcatele 
proprii. De exemplu, despre cuvintele sfântului Chiril – “Mai bine să nu vină semnul antihristului în epoca 
noastră” – omul care încearcă să se îndreptăţească pe sine şi propria lui laşitate va spune: “Dar vedeţi? 
Sfântul Chiril şi el se temea că poate să se dezică! Ce, eu sunt mai bun decât sfântul Chiril? De aici reiese că 
dacă m-aş dezice de Hristos nu ar fi nimic grav!”. Dar Sfântul Chiril spune: “Mai bine, asta să nu se 
întâmple”, pentru ca ochii lui să nu-l vadă pe antihrist, dar nu pentru că lui îi este frică. Vezi cum 
acţionează diavolul? 

Din păcate, unui “gnostici” moderni îşi corcolesc odraslele lor spirituale ca pe nişte prunci, cică, 
pentru ca ei să nu se neliniştescă. “Nu este nimic, – spun ei, – nimic grav, important este să aveţi credinţă 
înăuntrul vostru”. Sau încearcă să-i calmeze. “Destul, ajunge atâta vorbărie pe această temă – despre 
buletine şi peceţi – de ce să-şi facă oamenii griji!”. În loc să le spună oamenilor: “Hai să încercăm să trăim 
mai curat, mai aproape de Hristos şi de nimic să nu ne fie frică, pentru că, cel mult, vom deveni 
mucenici”, ca măcar cumva să-i pregătească pentru greutăţile care vin. Aflând adevărul, omul va 
cădea pe gânduri şi se va trezi din somnul lui. I se va face ruşine de cele care se petrec şi se va ruga, se 
va păzi să nu cadă în capcană. 

Ce se întâmplă acum? Afară de faptul că aceşti “t ălmăcitori” comentează proorociile greşit, ei înşişi, 
ca nişte oameni de rând, sunt înspăimântaţi. Pe când ei trebuie să simtă îngrijorare duhovnicească şi să-i 
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ajute pe creştini, trezind în aceştia îngrijorare sfântă pentru ca să-i întărească în credinţă şi să dobândească 
mângâierea Dumnezeiască. Mă miră faptul că lucrurile care se întâmplă în ochii lor nu-i pun pe gânduri. Şi 
de ce, oare, nu pun măcar un semn de întrebare după tâlcuirile făcute după mintea lor? Dar dacă ei cu 
tâlcuirile lor îl vor ajuta pe antihrist cu pecetea sa şi vor duce la pieire suflete nevinovate?! Spunând 
în Evanghelie că “vor duce în rătăcire, de se poate, pe cei aleşi” (Mc. 13, 22), Dumnezeu are în vedere 
că se vor înşela cei care tălmăcesc Scriptura cu mintea lor omenească. 

Aşadar, sub pretextul “sistemului perfect al cartelelor de credit” şi cel al siguranţei cibernetice se 
ascunde dictatura mondială – jugul lui antihrist. “ Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei 
bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe 
frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau 
numărul numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei, căci este 
număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase” (Apoc. 13, 16-18). 

 
(Stareţul Paisie de la Sfântul Munte “Cuvinte” vol. II, “Trezirea duhovnicească”, M ănăstirea Sf. Apostol şi 
evangelist Ioan Teologul. Sorotz, Salonic, Casa de Edituri “Sfântul Munte”, M., 2001, Traducere din 
greacă în rusă de ieromonahul Dorimedont, pag. 181-200) 

 
 

STAREŢUL PAISIE DESPRE ANTIHRIST, NUM ĂRUL 666, 
BULETINE ŞI PECETE 

 
Secvenţă dintr-o discuţie înregistrată pe bandă magnetică, care a avut loc în anul 1992. Chilia Panaguda. 

Muntele Athos. 
 

Stareţul: Acum, în aceste vremuri de restrişte, cu toţii avem de suţinut un examen… Şi eu văd lucruri 
diferite… Noi nu dorim să ştim nimic despre a doua venire a lui Hristos, pentru că asta ne amărăşte: 
vezi doar ce se întâmplă? Pe timpuri, când auzeau oamenii de vreo cometă, să zicem, începeau să-şi facă 
mari griji. Auzi, de exemplu: e posibil ca noi să murim… Hai, atunci, să ne pregătim: să ne pocăim şi să 
facem lucruri bune. Şi oamenii se mobilizau… În caz de război – la fel. Acum însă, invers – nimeni nu 
vrea să audă de a Doua Venire, pentru a nu conştientiza că mai întâi trebuie să vină antihristul. Şi 
toate acestea oamenii le fac pentru a se deda liber distracţiilor.  De aceea nu vor să audă lucruri care i-ar 
amărî… 

Întrebare: Părinte, cum vedeţi dvs. toate aceste schimbări care se petrec în Europa? 
Stareţul: Priveşte! Schimbările acestea! Dumnezeu întoarce unele lucruri în folosul nostru… Iată, de 

exemplu, Comunitatea Economică Europeană (CEE). În spatele acesteia se ascunde, de fapt, dictatura 
sioniştilor.  Dumnezeu, însă, va întoarce şi aceasta în bine. Ei nu-şi vor atinge scopul. Comuniştii, câţi ani au 
fost la putere, dar până la urmă tot au căzut. Au condus (Rusia) timp de 72 de ani. Dar sioniştii ştii de cât 
timp lucrează la proiectul lor? De 250 de ani! Dar nu se vor menţine nici şapte ani… 

Întrebare: Dacă noi, credincioşi, am ţine cu tot dinadinsul la Tradiţia noastră Ortodoxă, am fi 
în stare să-i influenţăm? 

Stareţul: Vezi, tu, cum se mai întâmplă… N-au să te lase chiar atât de uşor în pace, pentru că 
totul e prea sofisticat… Vor spune: “Crede în ce vrei”, dar, în acelaşi timp, te vor pune în panerul lor 
şi te vor duce acolo unde le va place. Aşa este acest sistem satanic, iar în spatele lui se ascunde 
dictatura sioniştilor.  Sioniştii, masonii etc. mult timp s-au gândit cum să cucerească lumea... 

Acum au trebuinţă de cei trei de şase. De parcă Sfântul Evanghelist Ioan nu a vorbit că acesta-i 
numărul antihristului. Fiecare credincios adevărat va înţelege ce se întâmplă. Iar pentru ei 666 este simbolul 
economiei. Despre aceasta s-a vorbit în Testamentul Vechi: “Greutatea aurului care i se adusese lui 
Solomon într-un an era de şase sute şaizeci şi şase de talanţi de aur. Afară de acestea, mai aduceau lui 
Solomon aur şi argint solii de la diferite popoare şi negustorii… şi regii”  (II Cronici 9, 13-14). Şi acum vor 
să ia toată economia lumii în mâinile lor. Computerul din Bruxelles, numit “Fiara”, serveşte anume 
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pentru aceste scopuri. Ei i-au pus acest nume. El poate păstra informaţii despre şase miliarde de oameni. 
Acum pe pământ trăiesc 4-5 miliarde – deci, mai are rezerve. 

Având dosar, practic pentru fiecare om, şi toată economia în mânile lor, cu ajutorul peceţii ne 
iau sub control. Deja acum, ei pot ţine sub supraveghere, prin satelit, chiar şi un peşte de treizeci de 
centimetri lungime, în orice loc s-ar afla. Cu atât mai mult vor putea urmări orice om, ştiind despre el totul, 
chiar şi situaţia lui economică. Ai înţeles ce se întâmplă? O asemenea dictatură, cum vor ei să instaureze, 
numai diavolul putea să le-o inspire. La urma urmei: ori te dai bătut, ori lup ţi până la capăt. Trei ani 
şi jumătate vor fi grei, trei ani şi jumătate vor fi uşori. Ce va cădea din car, se va pierde… 

Întrebare: După anul 1992 vor fi aceşti trei ani şi jumătate, părinte? 
Stareţul: Nouă nu ne este dat să cunoaştem soroacele… Dar aceşti trei ani şi jumătate vor fi foarte 

anevoioşi. În America câinii deja acum au peceţi şi pot fi urmăriţi oriunde, pentru că aceste peceţi sunt în 
acelaşi timp şi nişte emiţătoare. În orice moment se poate stabili unde şi ce câine se află, iar dacă vor, 
pot chiar şi să-i omoare. Aşa vor proceda şi cu oamenii! Dar tu cum ai crezut? Dacă-ţi vor pune pecetea 
pe mână sau pe frunte, vor şti unde te afli şi, în general, totul despre tine, toate cheltuielile şi veniturile 
tale… Numai diavolul putea să-i înveţe asemenea lucruri. 

Acum, despre acest sistem de coduri (cartelele de credit). Nu vei putea, precum spune Evanghelistul 
Ioan, nici cumpăra, nici vinde. Vor desfiinţa banii. Eşti angajat? Poftim – butonul, poftim – contul. Pe urmă 
vor renunţa şi la cartele. Vor spune că o poţi pierde, ţi-o pot fura şi că e mult mai bine să ţi-o monteze pe 
mână sau pe frunte! 

Întrebare: Pe scurt, părinte, toate mecanismele prevestesc venirea antihristului?  
Stareţul: Nu. Vezi, tu, ei folosesc aceste mecanisme pentru ca să stranguleze toată lumea. Vor să 

le pună tuturor pecetea antihristului, ca să-i poată avea pe toţi la mână. Tot aşa, pe timpul războiului 
toţi măgarii şi caii erau însemnaţi cu fierul înroşit. 

Interlocutorul: Adică această pecete, într-un fel, le uşurează munca, pot controla pe oricine? 
Stareţul: Omul, primind pecetea, se leapădă de Dumnezeu. Acelaşi lucru e şi cu paşapoartele. Dacă 

nu le-ar trebui semnătura mea, pur şi simplu mi-ar da o hârtie oarecare şi mi-ar spune: acesta-i paşaportul 
tău. Asta ar mai fi cum ar mai fi. Dar când paşaportul are simbolul diavolului, şi eu îmi pun semnătura că e 
al meu, personal, – asta nu mai e ceva lipsit de importanţă. Prin urmare, eu încuviinţez această lepădare. 

Dar, cum spune Evanghelistul Ioan şi sfinţii părinţi, cei care nu vor primi pecetea nu vor putea fi 
urmăriţi şi nici găsiţi. 

(Iu. Vorobiovski “Bătăi în porţile de aur”, pag. 360–365) 
 
Oamenilor din ziua de azi aş vrea să le mai comunic cuvintele altui mare stareţ grec, Porfirie,  

care sunt în acord cu cele ale stareţului Lavrentie, despre faptul că, în vremurile de pe urmă, 
Dumnezeu va da multora boli grele, ca în felul acesta să-i cheme la El. 

Stareţul Porfirie, într-o discuţie cu fraţii, a spus, printre altele: 
– Medicamentul cu care poţi să vindeci cancerul e foarte simplu, e zi de zi sub ochii medicilor, dar, 

după voia Domnului, ei nu-l descoperă, pentru că în timpurile de pe urmă datorită acestei boli se va umple 
raiul! 

(„Vasul ales”, pag. 326) 
 

 
 

STAREŢII DESPRE IERARHIA BISERICII NOASTRE 
 
Să încercăm cu ajutorul stareţilor să clarificăm şi o altă problemă. Unii, aprofundându-se în studiul 

regulilor date de sfinţii Apostoli şi Sfintele Soboare, declară că Biserica noastră, condusă de patriarhul 
Alexie, este deja eretică. Biserica Ortodoxă Rusă din Exil ne învinuieşte de “serghianism”, adică de 
abandonarea ideilor monarhice şi de concesiile făcute puterii sovietice. Biserica din catacombe, în afară de 
aceasta, ne învinuieşte de erezie pentru că la liturghie îi pomenim pe patriarhul universal Bartolomeu şi pe 
alţi ierarhi ai Bisericilor Ortodoxe, care au trecut la stilul nou, făcând oarecare cedări Vaticanului. Sigur, noi 



 133 

nu vom îndreptăţi ideile novatoare şi uniate ale unor arhierei, dar totodată ne vom păzi şi de o râvnă 
necugetată. Să ne amintim ruperea de la Biserică a ortodocşilor de rit vechi (lipoveni) şi îndărătnicia lor, cu 
toate că Dumnezeu mărturiseşte prin multe semne şi icoane făcătoare de minuni validitatea Bisericii noastre, 
prin neputrezirea moaştelor preoţilor noştri şi alte asemenea minuni. Desigur, cel ce se gândeşte cu 
seriozitate la mântuirea sa, este interesat să nu cadă în erezie, ca să aibă nădejdea mântuirii. Dar nu mai 
puţin important e să nu te rupi de Biserică, nimerind în dezbinare. Râvna pentru puritatea credinţei trebuie 
să fie confirmată în interiorul tău de Harul Sfântului Duh. De aceea e foarte important pentru noi, cei care 
nu simţim în inimile noastre o forţă deosebită a harului, să dăm ascultare sfaturilor părinţilor duhovniceşti. 
Iată ce găsim într-o carte despre un mărturisitor ortodox care a arătat o râvnă deosebită pentru Biserică, 
hotărând să moară pentru adevăr, dacă nu de mâinile călăului, atunci în puşcăria cea mai aspră şi numai din 
marea milă a lui Dumnezeu a rămas viu. Fiii lui duhovniceşti îşi aminteau cum l-au condus pe p. Arsenie de 
două ori la vlădica Atanasie (Saharov), la Petuşki*. Aceste întâlniri au avut loc în 1960 sau la începutul lui 
1961, fiind deosebit de emoţionante. Au asistat cu toţii la slujbă. Vlădica şi părintele Arsenie au fost cândva 
de aceeaşi părere în privinţa pomenirii mitropolitului Serghie**, dar din momentul intrării în funcţie a 
patriarhului Alexie, această întrebare a fost exclusă şi de-acum Vlădica slujea uneori în biserică, se pare că 
la Vladimir. 

 
* Episcopul Atanasie (Saharov) (1887 –1962) – unul dintre cei mai buni arhierei din epoca 

prigonirilor. Petrecând, după spusele lui, “în cei 33 de ani de slujire, ca arhiereu – 33 luni, în libertate, fără a 
sluji – 32 luni, în exil – 76 luni, înlănţuit şi la muncă silnică – 254 luni”, episcopul Afanasie, după eliberarea 
din lagăr, în anul 1954, a trăit la fiii săi duhovniceşti în oraşul Tutaev, regiunea Iaroslav, apoi în oraşul 
Petuşki, regiunea Vladimir. 

** După apariţia “Declaraţiei” Mitropolitului Serghie (Starogorodski) din 29 iulie 1927, mulţi 
episcopi, preoţi, monahi şi mireni, au încetat să i se mai se mai supună acestuia, şi să-i mai pomenească 
numele în calitate de vicar al prestolului patriarhal în timpul oficierii serviciilor divine, pomenindu-l doar pe 
exilatul mitropolit Petru (Poleanski) – vicar al prestolului patriarhal. Aceasta s-a întâmplat deoarece 
Mitropolitul Serghie a adoptat o poziţie de compromis în conducerea Bisericii, inacceptabilă pentru mulţi. 
(“P. Arsenie”, pag. 681, Moscova, 2000). 

 
Era evident că Vlădica Atanasie şi părintele Arsenie erau prieteni şi se cunoşteau foarte bine. 
Ce poate să însemne aceasta, decât acţiunea Sfântului Duh, care lucra în stareţi, mărturisind despre 

validitatea Bisericii şi despre harul ierarhiei noastre?  
Iată încă o mărturie din cartea dnei N. Sokolova, fiica cunoscutului scriitor religios N. B. Pestov, 

“Sub ocrotirea Celui Preaînalt”. 
În anul 1944, când avea 18 ani, ea s-a învrednicit să se întâlnească cu ieromonahul Isaia. 
”El m-a întrebat: 
– Printre prietenii tăi sunt şi tineri? 
– Nu. Toţi cei pe care i-am cunoscut fie că sunt pe front, fie că au dispărut… Cu unul însă 

corespondez. El a fost prietenul lui Kolea. 
– Nu-i mai scrie, copiliţă, nu trebuie! 
– Părinte, nu pot să nu-i scriu. Scrisorile mele îl susţin. El a fost şi în Leningradul blocat. Ostaşilor şi 

aşa le este greu, iar dacă nici de la mine nu va avea veşti, atunci cum va fi? Înainte îi scriam lui Kolea şi 
încercam să-l încurajez cu învăţăturile Sfinţilor Părinţi, pe care îi citesc. Aceasta e hrană pentru suflet. 

– Atunci, scrie-i, dar mai rar. Tot ţie îţi va fi greu când se va întoarce de la război. Toţi vor spune: 
“Iată mirele şi mireasa”, iar el nu trebuie să-ţi fie mire. 

– De ce, Părinte? Eu îl cunosc pe Volodea de la 12 ani. Părinţii lui şi el sunt buni creştini şi merg la 
Biserică. Mai rar găseşti astăzi asemenea lui. Mie chiar îmi place Volodea. 

– Nu, copiliţă, nu el este perechea ta. 
Părintele Isaia era gârbov de bătrâneţe. Barba lui sură ajungea până aproape de podea. El şedea pe 

scaun cu capul plecat, dar adesea îşi ridica faţa şi se uita la icoane, depănând mătăniile, parcă ascultând o 
voce lăuntrică. Se însera, clipoceau candelele. Eu tăceam. Deodată, Părintele Isaia, fără să mă privească, a 
spus: 
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– Vladimir şi Natalia, să Vă binecuvânteze Dumnezeu! 
Eu am tresărit. Nimeni încă nu a rostit numele noastre împreună şi am întrebat: 
– De ce, părinte, rostiţi numele noastre împreună? Noi încă nu am hotărât nimic. Se va întoarce, 

oare, Volodea de pe front? 
– Vladimir nu este cel cu care corespondezi tu, ci un altul. Dumnezeu Vă va binecuvânta, 

VLADIMIR şi NATALIA. Îns ă celui la care ţi-e gândul, mai bine să nu-i scrii, nu-ţi este predestinat. 
Astfel, continuând să se roage în sinea sa, părintele repeta: “Să pogoare asupra voastră 

binecuvântarea Domnului, Vladimir şi Natalia”. După ce m-a binecuvântat pentru drum, părintele Isaia m-a 
petrecut cu drag, trimiţându-le binecuvântare şi părinţilor mei”. (“Sub acoperământul Domnului”, pag. 65-
66) 

 
Mai târziu, aceeaşi prezicere Natalia a primit-o de la un alt părinte purtător de duh, Mitrofan, fost 

duhovnic la Mănăstirea Marfo-Mariinsk. “Despre viitorul meu soţ părintele Mitrofan a prezis următoarele: 
– El va arde ca o lumânare, înaintea Prestolului lui Dumnezeu, la vremea lui, iar apoi… Dar nu te 

speria… aceasta nu-i totul… El se va întoarce la Prestol şi va sluji mai departe… nu te amărî. Biserica va 
avea nevoie atât de el, cât şi de tine.  

Atunci eu îi spun: 
– Da, Biserica are nevoie de un preot, dar ce să facă soţia lui? Eu nu am nici voce şi nici auz 

muzical… Cu ce pot fi de folos Bisericii? 
– Ai o voce de alt. Vei citi, vei cânta şi chiar vei propovădui. 
– Părinte, acum nici preoţii în biserică nu propovăduiesc, căci se tem. Doar e interzis… 
– Alt timp va veni. Iată atunci vei cânta în biserică, dar aşa, că până şi vocea ta se va face auzită… 

Însă când vor veni aceste timpuri nu vei mai fi tinerică precum eşti astăzi. Spre apus va înclina viaţa ta. 
Chiar vei fi apreciată. Şi la noi, la Mănăstirea Marfo–Mariinsk, ai să vii şi ai să munceşti pentru ea. 

Aceste cuvinte mi se păreau ciudate şi irealizabile. 
– Părinte! Despre ce vorbiţi… acolo au rămas numai ruine. E periculos până şi să-ţi aminteşti de 

matuşca Elizaveta, ca şi de toţi Romanovii. 
– Totul se va schimba. Vei trăi şi vei vedea… 
Şi despre suferinţele sufletului meu şi despre viitor mi-a vorbit părintele Mitrofan ca şi cum mă 

încuraja să fiu tare cu duhul. 
– Poate noi vom trăi ca frate şi soră?, am întrebat eu. 
– Nu, mi-a răspuns părintele Mitrofan, în secolul nostru să rămână soţii fideli unul altuia deja e o 

faptă de eroism… Şi ce copii minunaţi veţi avea… Să dea Dumnezeu să-i aveţi! – a zâmbit părintele 
Mitrofan.  

Părintele şi-a amintit de fratele său, care a fost un comunist convins: “Fratele meu scump a fost un 
comunist aprig. Erau timpuri când polemizam cu ardoare la tema asta, dar oricum nu ajungeam la un 
numitor comun. În ultimii ani de viaţă fratele meu a ajuns la concluzia că frumoasele idei ale comunismului 
nu sunt pentru masele largi. Nu oricui, ci numai celor mai inteligenţi şi mai înzestraţi le este dat să se ridice 
până la nivelul moral care i se cere fiecăruia în comunism. Majoritatea oamenilor însă, mărunţi şi burghezi 
fiind, nu sunt în stare să înţeleagă rostul măreţei autosacrificări pentru binele societăţii. Bietul meu frate! Cât 
de cumplit suferea, sărmănelul, din cauză că şi-a pierdut încrederea în oameni! Şi asta încă pe vremea 
puterii sovietice!” 

Părintele Mitrofan însă era foarte optimist. El credea că ştiin ţa se va dezvolta până într-atât că va 
descoperi existenţa unei alte lumi, a celei spirituale, şi atunci oamenii se vor convinge de existenţa lui 
Dumnezeu, vor crede în nemurirea sufletului şi atunci va fi “prima înviere”. Toate popoarele zidite de 
Tine, vor veni şi se vor închina înaintea Ta, Doamne, şi vor proslăvi numele Tău (Psalmul lui David). 
“Dar nu pentru mult timp va fi acest rai pe pământ. Omul păcătos plin de stricăciunile miilor de ani 
pe care le-a acumulat nu ar răbda să simtă mâna Domnului asupra lui şi să I se supună. Oamenii vor 
merge deschis împotriva lui Dumnezeu şi-I vor declara război… Atunci va şi veni sfârşitul. Dar 
Dumnezeu va nimici lumea numai după ce-i va oferi fiecăruia în parte o şansă să creadă în El”. 
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Pentru prima dată am auzit atunci o astfel de descriere a viitorului. Nimeni nu-şi impune părerea 
nimănui, dar fiecare îşi are harul său de la Dumnezeu, fiecare are o viziune personală şi o credinţă a sa în 
viitor. 

Părintele mi-a dat o lecţie cum să mă comport cu oamenii: “Nu există oameni răi în lume, ci numai 
suflete bolnave, jalnice, supuse păcatului. Pentru ele trebuie să ne rugăm şi să le compătimim”. (“Sub 
acoperământul Domnului”, pag. 100–102) 

 
 
“Părintele Mitrofan a prezis multe evenimente din viaţa mea. Desigur, nu pe toate, dar se pare că pe 

acelea în care dorea să mă ajute cu rugăciunile sale. Odată m-a prevenit că familia noastră va fi înconjurată 
de invidie şi ură din partea unor oameni apropiaţi. Eu însă nu simţeam asta şi de aceea nu am crezut. 

– Părinte, cu bunătatea poate fi biruit răul. 
– Nu întotdeauna, draga mea! În lume este adânc înrădăcinat sentimentul invidiei. Şi, oricâte daruri 

nu le-ai oferi celor care te invidiază, invidia nu dispare, ci, dimpotrivă, se înteţeşte... Însă trebuie ceva să 
răbdăm. Nu-ţi fă griji, vei fi fericită! Ceea ce-ţi vorbesc acum, fireşte, vei uita, dar în clipe de grea cumpănă 
îţi vei aduce aminte de cuvintele mele”. (“Sub acoperământul Domnului”, pag. 101) 

 
“În ziua nunţii mele, părintele Mitrofan, cu toate că era departe de noi, fiind deportat, şi-a îmbrăcat 

veşmintele preoţeşti, şi-a pus mitra pe cap şi ne-a cununat. A citit cu multă evlavie în faţa Domnului 
rugăciunile cuvenite, ca şi cum ne încredinţa pazei atotputernicului Dumnezeu. Maicile din preajma 
părintelui Mitrofan, care mă cunoşteau şi pe mine, erau un pic nemulţumite şi-i spuneau: “O fată atât de 
credincioasă ar trebui mai degrabă să ia calea călugăriei”. La care părintele Mitrofan le-a răspuns: “Oare nu 
pricepeţi că Dumnezeu are nevoie de copiii care se vor naşte din această căsătorie? Pentru mine asta e 
ultima nuntă.” Mai târziu, părintele ne-a trimis, în semn de binecuvântare, o iconiţă cu Maica Domnului din 
Cernigov. Pe icoană, în jurul Împărătesei Cereşti erau reprezentaţi sfântul Nicolae şi cuviosul Serghie. 
Astfel părintele ne-a insuflat, proorocindu-ne, numele fiilor noştri mai mari. Noi n-am înţeles asta şi l-am 
numit pe al doilea fiu al nostru Serafim. Însă el, călugărindu-se a primit numele Serghie”. (“Sub 
acoperământul Domnului”, pag. 114–115) 

 
Soţul Nataliei într-adevăr a devenit preot. Copiii, doi băieţi, la timpul lor au devenit şi ei preoţi, iar al 

treilea, Serghie (ce păcat că el se înşeală acum în privinţa codurilor şi a buletinelor) – Episcop de 
Novosibirsk şi Bergsk. Mai au şi o fiică, care s-a căsătorit cu un preot. Cu o precizie de nebănuit s-au 
împlinit şi alte preziceri ale stareţului Mitrofan despre boala bărbatului ei, despre moartea grea a tatălui, şi 
despre predicile matuşcăi (când multă lume a început să vină la Biserică, ea îi învăţa, înainte de botez, 
principiile credinţei ortodoxe, căci preoţii erau foarte ocupaţi). 

Aceste lucruri oare nu sunt mărturia Domnului despre validitatea Bisericii noastre, a tainelor şi a 
ierarhiâei ei? 

 
Iată, de exemplu, ce găsim scris în cartea “Stareţul Ieroschimonah Serafim de la Vâriţa”: 
“În anul 1927 (după alte date în anul 1929) la stareţul Serafim a venit după sfat Arhiepiscopul de 

Hotânsk Alexie (Simanski), capul eparhiei Novgorod. Lui Vlădica Alexei i s-a propus ajutor ca să treacă 
graniţa şi astfel să scape de inevitabilul arest sau chiar de pedeapsa cu moartea. Însă, încă până a-i fi pusă 
întrebarea, Stareţul Serafim răspunse: 

– Acum mulţi ar vrea să plece peste hotare. Dar pe seama cui lasă ei Rusia? Să nu vă fie frică 
de nimic. Vlădică, Rusia are nevoie de Dumneata. Veţi fi Patriarhul Rusiei şi o să-i slujiţi 25 de ani. În 
urma Sfântului Patriarh Tihon, noi nu vom avea Patriarh încă mult timp. Fiindcă Mitropolitul Serghie încă 
cel mult un an va mai fi Patriarh. După aceea, veţi fi Dumneavoastră. O să fie război, unul groaznic, 
mondial, după care tot aceşti conducători vor deschide bisericile pe care acum le închid“ (pag. 25). 

“Nu puţini ucenici de-ai Stareţului au devenit preoţi. Bunăoară, la el a venit un bărbat tânăr şi înainte 
de a reuşi acesta să se mărturisească, Stareţul i-a şi dat o cruce de protoiereu, spunându-i: 

– Uite, o asemenea cruce ţi s-ar potrivi. 
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Acest bărbat a devenit cu timpul preot, protoiereu şi a mas la Stareţ până ce acesta s-a petrecut din 
viaţă. Ambii fii ai acestui preot au devenit şi ei, la rândul lor, slujitori a Bisericii. Iar unul dintre ei a devenit 
chiar arhiereu. 

La părintele Serafim a venit un contabil, care absolvise Academia de Ştiinţe Economice încă până la 
revoluţie. Stareţul i-a dat cruce de protoiereu şi acestuia şi a devenit şi el preot. La fel îşi amintesc cum 
Stareţul i-a dăruit panaghia viitorului arhiereu” (pag. 115). 

Aceasta nu este oare o mărturie adevărată de binecuvântare a Bisericii noastre? Ori renaşterea 
Mănăstirii Diveevo, aflarea moaştelor şi proslăvirea în cinul cuvioşilor a maicii stareţe Alexandra, a 
maicelor Marta şi Elena, pregătirea pentru canonizarea fericitei Eudochia; nu sunt, oare, acestea împliniri 
ale proorociilor Sf. Serafim din Sarov? 

Da, Biserica noastră a încetat să-l pomenească pe Ţar. Iată cum a avut loc asta. 
Protoiereul Serghie Bulgakov (26.2/11.3.1923): “Îmi amitesc cum în ultimul an (1917) am mers la 

Moscova … la rugăciune la Troiţa, acolo, în schituri am trăit o zi binecuvântată. Iar când ne-am întors la 
Moscova, am aflat că s-a început revoluţia, – zile cumplite şi de mari suferinţe, Drumul Crucii. 

Gazetele erau pline de ameninţări la adresa “popilor” vizând cazurile în care aceştia îl vor pomeni pe 
Ţar. Ne-au poruncit să nu-l mai pomenim (numai nu-mi mai amintesc când a fost asta – până la abdicare sau 
după). Rusia a făcut primul pas pe-al său drum al crucii în ziua când a încetat să se roage deschis 
pentru Ţar”. (“Rusia înainte de a doua venire”, pag. 194) 

 
Iată, însă şi părerea arhimandridului Ioan Krestiankin despre Biserica din Exil: 
“Dacă acolo unde trăieşte fiul dvs. nu există o biserică ce se află sub jurisdicţia noasră, atunci se 

poate să te rogi şi să fii în comuniune cu Biserica din Exil. Noi cu ei nu avem nepotriviri canonice, ci doar 
neînţelegeri de ordin politic, care stârnesc forţele bineştiute, pornite împotriva Ortodoxiei. Atunci, însă, când 
fiul dvs. se află pe pământul Rusiei, aici, nu mai are sens să comunice cu ei, din moment ce Dumnezeu a 
binecuvântat Patriarhul său. În Rusia ei greşesc şi păcătuiesc mult din cauza dezbinării. Ne rugăm ca 
Dumnezeu să şteargă învrăjbirea în relaţiile noastre cu Biserica din Exil”. (“Scrisorile arh. Ioan 
Krestiankin”, pag. 174) 

“Noi nu avem nepotriviri canonice cu Biserica din Exil, însă nu putem acum să-i primim pe 
pământul Rusiei, fiindcă ei nu recunosc Biserica-Mamă a noastră, care a trecut prin toate nenorocirile 
împreună cu poporul Rusiei. Aşadar, ei nu pot deveni făuritori, ci distrugători ai acelui puţin păstrat de noi. 
Iată, chiar şi tu, rugându-te în Biserica din Străinătate, te faci părtaş dezbinării… De aceea, gândeşte-te, V., 
şi rămâi credincios Bisericii care nu s-a refugiat în clipele de restrişte peste hotare. Căci, dacă s-ar fi dus toţi 
slujitorii Bisericii, în Rusia acum n-ar mai fi rămas nici pomeneală de Biserică”. (“Scrisorile arhim. Ioan 
Krestiankin”, pag. 298–299). 

În Biserica Rusească din Exil au fost astfel de cuvioşi ca făcătorul de minuni Ioan (Maksimovici), 
arhiepiscopul Averkie (Tauşev), ieromonahul Serafim (Rouse). La noi – cuviosul Luka din Crimeea, Sfântul 
Lavrentie al Cernigovului, cuviosul Kukşa al Odesei, Sfânta Fericita Matrona a Moscovei, schimonahia Nila 
şi alţii. 

În timpul de faţă, relaţiile dintre Biserica noastră şi cea din Exil s-au destins şi probabil că unirea lor 
este o chestiune ce ţine de viitorul apropiat. 

Preotul care nu este monarhist, nu este vrednic să stea înaintea Sfântului Prestol. Preotul republican 
întotdeauna este şi puţin credincios. 

 

DEZLEAGĂ CIFRA FIAREI 
 

Însemnarea cu lazer este aplicată de 15 ani în Disneyland. Călătorilor, care se reţin aici pe mai 
multe zile, li se propun tatuaje pe mână. Acest fapt nu mai miră pe nimeni. În acest sens, sub 
pretextul urgentării procesului de perfectare a biletelor avia, într-un şir de oraşe americane este 
aplicat un simbol necunoscut, iar în Olanda, oamenilor fără adăpost li se aplică un semn special pe 
frunte. Fiecare persoană marcată poate fi depistată chiar de pe sateliţii pământului. 

Controlul total asupra comportamentului oamenilor este amplificat de cartelele magnetice. 
Necesitatea aplicării lor în instituţiile bancare, metrou şi alte localuri, se propagă cu insistenţă. Se propune 
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chiar emiterea unor cartele de credit valabile în orice situaţie. Acestea sunt deja aplicate în Noua Zeelandă, 
Australia, Canada. Totodată, la Bruxelles a fost pus în funcţiune un computer de capacitate superioară, 
supranumit “Fiara”. Conducătorii acestui sistem afirmă cum că “Fiara” prin combina ţia cifrei din trei de 
şase poate da un număr aparte fiecărei persoane de pe glob. 

În sfera financiară şi în reţeaua de computere însemnul celor trei de şase îl întâlnim şi mai frecvent. 
Semnul satanei figurează pe cărţile de credit din America, Banca Naţională a Australiei, banca din Bombay, 
în reţeaua de computere “Olivetti” etc. 

În acelaşi scop, codul cifrat este aplicat pe toate articolele de larg consum. Codul este alcătuit din 
şase perechi de linii scurte şi trei perechi lungi. Oricum ar fi combinate aceste linii, la descifrare, computerul 
descoperă întotdeauna cifra “666”. Acest proces a depăşit demult hotarul ţărilor apusene. În anul 1997 în 
băncile de economii din raionul Tuşinsk, Moscova, a fost implementat sistemul “Handkey” (mâna-cheie), 
care le solicită beneficiarilor să prezinte în faţa computerului nu paşaportul, ci propria mână, pe care anterior 
a fost imprimat un număr invizibil. (În Ucraina, precum şi în Moldova tot mai mulţi lucrători îşi primesc 
deja salariile pe cartele de credit – n. alcăt.). 

 
 

DESPRE LIBERTATE ŞI CONŞTIIN ŢĂ 
 

În tradiţia şi învăţătura ortodoxă concepţia despre personalitate constituie unul dintre elementele 
fundamentale ale spiritualităţii şi mântuirii omului. Dumnezeu a creat omul “după chipul şi asemănarea” 
Sa, din această cauză l-a înzestrat cu cel mai preţios dar, darul libertăţii. 

Aceeaşi libertate, dacă este folosită rău, îl conduce pe om spre degradare şi depravare. Nepăsarea şi 
indiferenţa duhovnicească, decăderea moravurilor, înnăbuşirea conştiinţei macină esenţa spirituală a omului 
şi-i aduce moartea sufletului. 

Consumatorismul, înlesnirile, confortul oferite de inovaţiile tehnice, îndestularea şi prosperitatea – 
iată principalele tendinţe ale societăţii moderne. Toate acordurile şi formele de colaborare şi cooperare 
ţintesc un singur scop – consolidarea actualei situaţii materiale confortabile, excluzând din toate sferele 
spiritualitatea. 

În mozaicul de naţiuni, confesiuni, limbi şi culturi întrunite sub steagul Europei Unite se înăspresc 
condiţiile pentru păstrarea identităţii şi autoorientării oamenilor şi popoarelor. 

La ora actuală se resimte tot mai acut tendinţa impunerii unei nivelări şi limit ări generale. Naţiunilor 
li se dau indicaţii despre orientarea politică “potrivită”, popoarele sunt supravegheate şi primesc hotărâri 
elaborate fără ştirea lor, iar oamenii sunt constrânşi să trăiască într-un sistem de stat în condiţii de nivelare şi 
totalitarism. Este negată importanţa personalităţii, iar în locul acesteia este cultivat omul egoist şi de turmă. 
Acordul Schoenghen se extinde. Atitudinea faţă de cetăţeni este ca faţă de marfa cu anumite calităţi şi 
scopuri. Sistemul recunoaşte numai numere şi date. Adică, încetăm a mai fi personalităţi cu voinţă şi 
iniţiativă liberă, transformându-ne în obiecte informaţionale şi executoare a unor indicaţii şi interdicţii. 

Ortodoxia recunoaşte primatul demnităţii şi superiorităţii personalităţii umane. Acordul Schoeghen o 
înjoseşte şi o reduce la un simplu număr. Ortodoxia abordează personalitatea umană în lumina libertăţii, 
dăruite de Dumnezeu, de a decide şi acţiona după propriu-i discernământ, iar sistemul electronic 
supraveghează şi impune persoana să gândească şi să acţioneze conform concepţiei şi comportamentului 
preconceput. 

Sistemul European de administrare, sub pretextul creării condiţiilor pentru un trai prosper, împinge 
omenirea spre moarte şi totalitarism. Grecii ortodocşi şi cetăţenii liberi ai acestei ţări se opun acestei 
tendinţe, demascând-o şi arătându-i adevărata faţă. 

Nu peste mult timp acordul Schoeghen va cuprinde întreaga lume şi nu va rămâne nici un loc în 
afara acestei influenţe nefaste. Asta se va întâmpla în ultima etapă. Dar se pregăteşte încă din timpurile 
apostolice... Salvarea de această năpastă trebuie să o găsim în viaţă duhovnicească întru Hristos, pentru că 
acum duhul multor credincioşi care frecventează biserica nu este a lui Hristos. (Scrisoarea arhimandritului 
Ioan Krestiankin, pag. 29) 
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Aşadar, părint. Ioan Krestiankin conştientizează că timpurile sunt de pe urmă, dar nu întrevede 
necesitatea luptei contra codurilor de identificare, a cartelelor de credit şi a microcipurilor. 

 

Arhimandritul Ioan (Krestiankin), M ănăstirea Pskovo-Pecersk (28.5/10.6.1990): “Păstraţi 
poruncile transmise de către predecesorii Patriarhului Alexie. 

Primul. Să urmăm stilul vechi! Alt stil noi nu vom adopta. 

Al doilea. Să urmăm cu stricteţe ortodoxia. Noi n-am dispreţuit niciodată alte neamuri. În acest 
sens, noi avem conştiinţa nepătată. Însă noi ne-am urmat calea strict determinată! Atât predecesorii noştri, 
cât şi noi, care ne îndreptăm cu fiecare zi, spre celălalt tărâm, vă chemăm să păstraţi puritatea Ortodoxiei. 

Al treilea. Păstraţi cu sfinţenie limba bisericească slavonă.  

Al patrulea. Astăzi pe mulţi îi înspăimântă al VIII-lea Sinod Ecumenic. Aceasta să nu vă intimideze, 
ci cu tărie şi lini şte credeţi în Dumnezeu, fiind încurajaţi de Patriarhul Pimen, plecat în veşnicie, care a spus 
într-o convorbire particulară că, dacă la viitorul cel de-al VIII-lea Sinod Ecumenic se vor lua decizii în 
dezacord cu cele şapte Sinoade Ecumenice anterioare, noi suntem în drept să le refuzăm. Iată 
testamentul său, care, deşi a fost pronunţat într-o discuţie particulară, eu îl repet a doua sau a treia oară 
pentru a-mi împăca conştiinţa, deoarece eu însumi i-am adresat întrebările şi mie mi s-au acordat 
răspunsurile. Din această cauză acum nu mă intimidează nimic: nici timpul care trece nemilos de repede, 
nici alegerile care s-au făcut. Toate acestea se pot sintetiza într-o singură noţiune: noi trăim în vremuri 
apocaliptice. De aceea –“Privegheaţi, staţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă, întări ţi-vă. Toate ale voastre cu 
dragoste să se facă”  (I Cor. 16, 13–14). („Rusia înainte de a Doua venire”, pag. 396) 

 

Preasfinţitul Ignatie (Breanceaninov) notează în scrisoarea adresată egumenului Antonie 
(Bocikov) la 18 mai 1861: “Întreaga omenire se avântă unanim în întâmpinarea unei persoane de excepţie, 
geniale, spre o întâlnire extraordinară, solemnă. Este evident. Faţa îi va fi atât de iscusit mascată, încât 
masele îl vor lua drept mesia: şi nu e nimic de mirare, pentru că înşişi proorocii săi (ai lui antihrist – n. aut.) 
şi-au făcut apariţia în chipuri de prooroci ai lui mesia. Se pregăteşte calea, calea cugetului pentru intrarea 
înşelării (II Tes. 2, 11) în minţile şi inimile oamenilor”. 

“Via ţa de zi cu zi trăită în păcat constituie o continuă lepădare de Hristos, chiar dacă nu se 
pronunţă aceasta în glas. Dar, iată! Ea deja se pronunţă, a început să se pronunţe demult. Nu poate 
gura sau limba să ascundă tendinţa tainică spre abatere şi lepădare: ele parcă involuntar le pronunţă. 
Se pronunţă lepădarea de Hristos şi se pronunţă de diverse învăţături eretice”. 

 

Ieromonahul Petroniu, schitul Românesc Prodromu, Sfântul Munte Athos (1989): „Despre anul 
1992 s-a scris şi se scrie continuu, pentru că se ştie deja în acest an trebuie să se asocieze 12 ţări ale Pieţei 
Comune într-o uniune economică şi politică... La aceasta vom mai adăuga, că despre anul 1992 circulă 
proorociile sumbre ale unor bărbaţi sfinţi, ierarhi şi preacuvioşi: a sfântului ierarh Nifont al 
Constantinopolului, a preacuviosului Nil Athonitul, a preacuviosului Cosma Etalos,a lui Sava din Colimpos, 
a lui Calinic de la Mănăstirea Cernica şi alţii, care au trăit în vremuri trecute”. 

 

Sfântul Calinic (1797–1860), întemeietorul Mănăstirii Cernica de lângă Bucureşti (1832): 
„ ...într-o noapte s-a întors în chilia sa după slujba de dimineaţă şi, după obicei, s-a aşezat pe scăunelul său, 
după cum obişnuia preacuviosul, – să se odihnească şezând pe scăunel, fără a se culca vreodată în pat – şi, 
dintr-o dată, s-a pomenit cu trupul pe insula Sf. Gheorghe, stând în picioare. Şi asta s-a întâmplat nu în vis, 
ci în realitate. În dreapta sa se afla Sf. Ierarh Nicolae, protectorul mănăstirii Cernica, iar în stânga Sf. Mare 
Mucenic Gheorghe. Şi a început Sf. Gheorghe să-l mustre pe Calinic, de ce pînă acum n-a început 
construcţia mănăstirii, deşi a primit pentru aceasta bani de la arhiereu. Cuprins de groază şi înfiorare, 
egumenul Calinic a răspuns: 
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– Iertaţi-mă, sfinţi ai lui Dumnezeu, dar eu, citind unele profeţii despre viitor, eram convins că în 
1848 se va sfârşi lumea. Atunci sfinţii i-au spus: “Priveşte spre răsărit!” Şi şi-a ridicat preacuviosul ochii 
spre răsărit şi n-a mai văzut cerul, ci numai o puternică lumină Dumnezeiască. Şi, înspăimântându-se, a 
căzut la pământ. Însă sfinţii l-au ridicat de la pământ şi i-au vorbit: 

– Priveşte spre răsărit şi vei înţelege taina Providenţei! Şi a fost el întărit de harul lui Dumnezeu. Şi a 
văzut Sf. Calinic pe cer Sfânta Treime aşa, precum apare Ea zugrăvită pe sfintele icoane, iar sub ea – un 
pergament ce lumina pe care scria cu litere mari: “ 7500 ani de la Adam”. 

Atunci sfinţii, care îl susţineau de mâini, i-au spus: 

– Precum vezi, sfârşitul lumii nu va fi la 1848, ci atunci când se vor împlini 7500 ani de la Adam. 
Aşadar, au adăugat sfinţii, începe neîntârziat construcţia unei mănăstiri mari în formă de cetate.  

În această formă locaşul sfânt se păstrează şi până în zilele noastre. 

Aceasta a fost vedenia Sf. Calinic de la Cernica. După cum vedem, este vorba de anul 7500 de la 
Adam, care corespunde anului 1992. 

Revelaţia sfântului Calinic nu poate fi pusă la îndoială în virtutea marii sfinţenii a preacuviosului. Şi 
acest fapt ne îngrijorează mult”. 

 

Din convorbirea întreţinută cu unul dintre duhovnicii Lavrei Sfintei Treimi di n Serghiev 
Posad (1991): 

– Părinte, ce credeţi despre vremurile de astăzi? Încotro mergem şi la ce trebuie să ne aşteptăm? 

– În viitorul apropiat se va instaura împărăţia (dictatura) lui antihrist... şi toate semnele acesteia deja 
sunt de faţă: haos în guvernare, greve, insuficienţă alimentară în ciuda unor recolte bogate, otrăvirea naturii; 
tendinţa unor noi forţe de a urca la putere. Apoi, dacă Dumnezeu va îngădui, instaurarea unei noi puteri. Vor 
trece încă trei, cinci ani până aceasta îşi va arăta adevărata faţă, iar până atunci va dăinui euforia libertăţii, şi 
statul va acorda ajutor Bisericii şi va contribui la renaşterea spirituală a Rusiei... În continuare, atât Biserica, 
cât şi poporul vor trece prin grele încercări, de care istoria n-a mai văzut niciodată. 

– Părinte, dar au mai fost profeţii despre venirea antihristului înainte de agresiunea polonezilor în 
1610–1612, înaintea războiului din 1812 cu Napoleon şi proorocia părintelui nostru Ioan din Kronştadt 
despre tragedia din 1917, iar întronarea lui antihrist aşa şi n-a avut loc. Poate va trece şi de data asta? 

 – Atunci nici n-ar fi putut să se întroneze, deoarece credinţa ortodoxă avea rădăcini puternice în 
popor! Iar astăzi poporul este surd, orb şi neputincios şi despărţit prin trei generaţii de moştenirea 
duhovnicească ortodoxă a sfinţilor părinţi.. 

 

 

Schimonahul Antonie (Cernov) din Marea Britanie (1991): 

“...Iată că am ajuns acele timpuri, când nu numai că avem dreptul, dar suntem obligaţi să spunem că 
trăim timpurile de pe urmă. Deoarece, deja în 1962, preşedintele şi fondatorul statului Israel Ben Gurio 
a declarat oficial că s-a născut “Maşiah”(Mesia), pe care îl „aşteaptă întreaga omenire”. În timpul 
circumciziei iudaice (tăierii împrejur) acesta a fost numit “Emmanuel”, “du pă scripturi”, şi că tatăl 
său l-a numit “Meleh” (Împ ăratul seminţiei sioniste). “După profeţii” acest “Emanuil” sau “Meleh” 
va uni întreaga omenire într-o singură religie... Şi cine nu va primi această religie va fi nimicit. Este 
clar, că această “religie” va fi f ără de Domnul Iisus Hristos şi acei care vor rămâne credincioşi lui 
Hristos, vor fi nimici ţi. 

Acest mesia mincinos îşi va începe, probabil, activitatea în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite de la 
New York”... America se pregăteşte să-l întâmpine. Şi chiar o comisie pontifică din Vatican invită toţi 
catolicii să-l “întâmpine” pe mesia împreună cu iudeii” (“Rusia înainte de a Doua venire”, pag. 233 – 235) 
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Ieroschimonahul Anatolie Junior (Potapov, † 30.07.1922) de la Optina: „...Din această cauză 
pretutindeni se răspândesc ereziile şi-i vor ademeni pe mulţi. Duşmanul neamului omenesc va acţiona cu 
viclenie pentru a-i atrage, dacă-i posibil, în erezie şi pe cei aleşi. El nu va nega cu brutalitate dogmele 
Sfintei Treimi, a Dumnezeirii lui Iisus Hristos şi harul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ci va 
schimonosi treptat învăţăturile Bisericii, transmise prin Sfinţii Părin ţi de Sfântul Duh şi însuşi duhul 
ei şi tipicul, iar aceste vicleşuguri ale duşmanului le vor observa doar foarte puţini, cei mai iscusiţi în 
viaţa duhovnicească. Ereticii vor pune stăpânire asupra Bisericii, aşezând peste tot slugile lor, iar 
evlavia va fi neglijată. El (Domnul) a spus: „După faptele lor îi veţi cunoaşte”– şi tu, la fel, după 
faptele lor străduieşte-te să-i deosebeşti pe eretici de adevăraţii păstori. Aceşti tâlhari care pradă turma 
duhovnicească, vor şi intra în ocolul oilor – Biserica, pătrunzând pe aiurea, după cum a zis Domnul, adică 
pe cale ilegală, prin violenţă şi suprimând Dumnezeieştile aşezăminte. Dumnezeu îi numeşte tâlhari (In. 10, 
1). De bună seamă, mai întâi de toate aceştia îi vor persecuta pe preoţii adevăraţi, întemniţându-i, 
deportându-i, deoarece fără aceasta nu vor putea prăda oile (turma). Iată de ce, fiule, când vei vedea că 
în Biserică sunt încălcate sfintele rânduieli şi tradiţia ortodoxă, – află că ereticii au şi apărut, deşi pe o 
bucată de vreme îşi vor masca, probabil, nelegiuirea sau vor schimonosi credinţa în Dumnezeu pe 
neobservate, pentru a reuşi să ademenească în plasa lor cât mai mulţi. Vor fi represaţi nu numai preoţii, 
dar şi credincioşii de rând, pentru că diavolul care conduce erezia nu va suporta evlavia. Descoperă-i 
pe aceşti lupi în piei de oaie, după firea lor înfumurat ă şi iubirea de stăpânire. Vor fi defăimători, 
trădători, semănând pretutindeni ură, răutate, de aceea a şi spus Domnul, că după faptele lor îi veţi cunoaşte. 
Adevăraţii robi ai lui Dumnezeu sunt smeriţi, iubitori de fra ţi şi ascultători Bisericii. Ereticii îi vor 
prigoni mai cu seamă pe călugări, iar viaţa călugărească va fi în defăimare. Vor sărăci mănăstirile, va scădea 
numărul călugărilor, iar cei rămaşi, vor fi terorizaţi. Însă aceşti duşmani ai vieţii monahale, care au numai 
înfăţişarea cuvioasă, vor încerca să-i plece pe călugări de partea lor, promiţându-le protecţie şi bunuri 
materiale şi ameninţându-i cu prigoană în caz de nesupunere. Ameninţările lor îi vor mâhni mult pe 
cei slabi de fire, însă tu, fiule, bucură-te când vei ajunge la acele timpuri, pentru că atunci credincioşii 
care n-au avut alte virtuţi, vor primi cununa numai pentru că au stat în credinţă după cuvântul lui 
Dumnezeu (Matei 10, 3). Teme-te de Dumnezeu, fiule meu, teme-te să nu pierzi cununa pregătit ă, şi să 
fii respins de Hristos în bezna şi chinurile veşnice, cu bărbăţie stai în credinţă, şi dacă va fi nevoie, 
rabdă cu bucurie prigoanele şi alte necazuri, pentru că Dumnezeu va fi cu tine... şi sfinţii mucenici şi 
mărturisitori, ei vor privi cu bucurie la nevoin ţa ta. Dar vai şi amar de călugării care se vor lăsa 
ademeniţi de avere şi bogăţii, şi de dragul unei vieţi lini ştite se vor supune ereticilor. Ei îşi vor adormi 
conştiinţa, spunând: “Noi vom păstra şi vom salva lăcaşul Domnului şi El ne va ierta”. Dar, în nenorocirea 
şi orbirea lor, ei nu vor înţelege că, odată cu erezia, în mănăstiri vor intra şi diavolii, şi nu vor mai fi de 
atunci sfinte lăcaşe, ci simpli pereţi, pe care i-a părăsit harul divin. Însă Dumnezeu e mai puternic 
decât duşmanul şi nu-şi va părăsi niciodată robii săi, şi creştinii adevăraţi vor dăinui până la sfârşitul 
veacului acestuia, atât doar că se vor retrage în locuri pustii. Nu te teme de necazuri, ci teme-te de 
erezia pierzătoare, pentru că ea te dezbracă de harul divin şi te îndepărtează de Hristos. De aceea şi a 
poruncit Domnul ca ereticul să fie considerat păgân şi vameş. Aşadar, întăreşte-te, fiule, în harul lui Iisus 
Hristos, grăbeşte-te cu bucurie spre nevoinţa mărturisirii pentru a îndura toate suferinţele ca un bun ostaş al 
lui Iisus Hristos (II Tim. 2, 1–3), Care spune: fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii (Apoc. 
2, 10). Pentru că Lui, împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh i se cuvine cinstea şi slava şi împărăţia în vecii 
vecilor. Amin”. 

O semnificaţie deosebită va avea şi soarta Sf. Munte Athos. Călugărul rus Parfenie, care s-a aflat 
pe muntele Athos la mijlocul sec. XIX, ne comunică revelaţia Maicii Domnului, transmisă călugărilor de 
pe Sf. Munte: “Iată vă las vouă vestea, că atât timp cât icoana Mea se va afla pe Sf. Munte în 
Mănăstirea Iviru, nu vă temeţi de nimic, ci trăiţi în chiliile voastre. Iar atunci când voi părăsi 
Mănăstirea Iviru, atunci fiecare să-şi ia desaga şi să plece oriunde voieşte”. 

 

Preacuviosul Nil Izvorâtorul de Mir (sec.XVI):  Muntele Athos va fi lovit de un mare zgomot, se 
va auzi un sunet fin; când va pleca Chipului Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu, se va arăta un semn 
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straşnic şi cutremurător. Semnul va fi astfel: toate bisericile se vor înclina din cauza plecării Mântuirii, ca o 
petrecere a Mântuirii şi închinare (adică vor fi distruse de păgâni sau de cutremur de pământ?). Pentru 
aceasta, vă spun vouă, nesimţirea va simţi, iar simţirea va fi întunecată, şi nu va înţelege că pleacă 
Mântuirea”. 

 

Sfântul mucenic Cosma Etolos († 4 august, 1779), “Apostolul Săracilor”:  „Vom vedea oameni 
zburând prin văzduh asemenea păsărilor şi aruncând foc pe pământ. Oamenii vor alerga la morminte şi vor 
striga: 

“Ieşiţi, voi, morţilor, şi daţi-ne nouă să intrăm în mormintele voastre. 

Vor veni vremuri, când duşmanii noştri vă vor lua totul, chiar şi cenuşa din vatră. Însă nu vă pierdeţi 
credinţa, asemeni altora. 

Vor veni vremuri, când va dispărea orice înţelegere între preoţime şi turmă. Preoţii vor deveni mai 
răi şi mai nelegiuiţi decât alţii. Oamenii vor fi sărăci, pentru că vor pierde dragostea şi grija faţă de copaci. 
Bogaţii vor sărăci, iar săracii vor muri. 

Vor putea fi văzute trăsuri fără cai, gonind pe câmpie mai iute ca iepurele. 

Vor veni vremuri când ortodocşii vor fi învrăjbiţi între ei. Eu, însă, vă sfătuiesc să păstraţi pacea şi 
înţelegerea. 

Oamenii vor fi săraci din cauza lenei. 

Li se vor sustrage armele. Să ţineţi două arme. Spuneţi sechestrorilor că aveţi numai una. Daţi-le 
una, iar alta păstraţi-o. O singură armă va salva sute de vieţi. 

În şcoli se vor preda asemenea ticăloşii, că e cu neputinţă să vi le imaginaţi”. („Rusia înainte de a 
Doua Venire”, pag. 381–383). 

 

Preacuviosul Nil Izvorâtorul de Mir din Athos (sec. XVI):  ”...Atunci când se vor scurge patru 
sferturi de veac, cum va fi atunci viaţa monahală? Iar dacă vor mai trece alte trei sferturi de veac: enunţăm 
cifra de şapte ani şi cinci ascendenţi către mijlocul celui de-al optulea, acolo, între al patrulea şi al cincilea 
an se va produce o mare tulburare?... (Nota primilor alc ătuitori:  “Sfântul i-a vorbit cuviosului Teofan în 
anul 1817 de la Naşterea lui Hristos; iar de la facerea lumii, în al 7325-lea. De aceea, Sfântul a spus: când 
vor trece patru sferturi de veac, adică o sută de ani, şi va veni anul 7425, ce se va alege atunci din viaţa 
monahală? Iar dacă vor mai trece încă alte trei sferturi de veac, adică 75 de ani, va veni anul 7500, “numărul 
şapte ani şi cinci”, adică şapte mii cinci sute de ani, “în ascendenţă la mijloc de trecere spre opt”, adică după 
ce vom ajunge la mijlocul secolului (mileniului) opt, atunci, “la mijlocul celui de-al cincilea”, adică al 
cincilea veac, se va produce o mare tulburare (de la al patrulea până la al cincilea)? “Noi presupunem că de 
la al patrulea la al cincilea, după relatarea Sfântului, adică de la 7400 până la 7500, şi noi ne rugăm, ca acel 
care poate să dea o tâlcuire mai bună, lasă să o scrie aici”). 

(Notă: Aşadar, se calculează, începând din 1817+ 100 ani + încă 75 ani, în două perioade, 
terminându-se către finele acestui veac. Veridicitatea şi precizia acestor profeţii nu sunt clare astăzi). Şapte 
sferturi de veac de la vremea “Profeţiei” din anul 1817 – 1992. 

Teologii pelerini care au studiat şi au tradus textul “Profeţiilor”, au fost uimiţi de nepământeasca şi 
proroceasca putere a conţinutului “Profeţiilor”, de esenţa lor duhovnicească, mai cu seamă de prorocirile 
referitoare la ultimele perioade de timp şi explicaţiile referitoare la pasajele corespunzătoare din Apocalipsă, 
care ne descoperă amănunte nepovestite de nimeni despre timpurile care deja au venit. 

Iată de ce studierea “Profeţiilor” preacuviosului Nil vor fi de folos plin de har spre întărirea şi 
luminarea fiecărui creştin ortodox adevărat, iar posibilitatea de a le citi trebuie considerată, fără îndoială, o 
binecuvântare a harului divin din mila mântuitoare a Domnului, care voieşte ca fiecare persoană şi noi cu 
toţii să “priveghem” (Mt. 26, 41; Lc. 21, 36) şi să “fim gata”  (Mt. 24, 44; Lc. 12, 47). 
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Preacuviosul Serafim din Sarov: „Va trece mai mult de jumătate de secol. Atunci cei răi îşi vor 
ridica capul sus. Aceasta se va întâmpla neapărat. Dumnezeu, văzând răutatea împietrită a inimii lor, le va 
îngădui pentru puţin timp să semene sămânţa răului, însă răutatea lor va cădea peste capul lor, şi vor culege 
rodul nedreptăţii faptelor lor nelegiuite. Pământul Rusiei va fi înroşit de râuri de sânge, şi multă nobilime va 
fi răpusă în numele Marelui Împărat şi pentru păstrarea integrităţii Împărăţiei Sale. 

Până la naşterea lui antihrist Rusia va avea de înfruntat un război păgubitor şi o revoluţie groaznică, 
care va întrece orice închipuire omenească, deoarece vărsările de sânge vor fi înfiorătoare: răscoalele lui 
Razin, Pugaciov, revoluţia Franceză – nici nu se pot compara cu ceea ce va cunoaşte Rusia. Vor fi răpuşi cei 
mai curajoşi fii ai patriei, va fi prădată averea bisericească şi cea a mănăstirilor; vor fi batjocorite bisericile 
Domnului; vor fi distruse şi prădate bunurile gospodarilor, se vor vărsa râuri de sânge rusesc. Dar Domnul 
va ierta Rusia şi o va conduce pe calea suferinţelor spre o mare slavă”. 

“...Pământul Rusesc va fi cutremurat de mari nenorociri, Credinţa ortodoxă va fi călcată în 
picioare, arhiereii Bisericii lui Dumnezeu şi alţi slujitori duhovniceşti se vor abate de la puritatea 
Ortodoxiei, şi pentru aceasta amarnic îi va pedepsi Domnul” („Rusia înainte de a Doua Venire”, pag. 
290–291) 

  

Sf. drept. Ioan din Kronştadt († 1908): – „După toate semnele, degrabă va sosi ziua celei de-a 
Doua Veniri a lui Hristos, – că iată s-a împlinit profeţia Sf. Scripturi despre lepădarea credinţei, cu toate că 
încă nu s-a arătat omul păcatului, fiul pierzaniei – antihristul... Taina fărădelegii lucrează deja, dar nu se 
va împlini până când nu va fi luat din lume Suveranul, cel ce stăpâneşte acum, înlăturarea căruia o vrea 
o parte din popor, – şi atunci se va descoperi nelegiuitul, pe care Iisus Hristos îl va ucide la venirea Sa cu 
suflarea gurii Sale, şi-i va nimici pe acei care s-au lăsat ademeniţi de farmecele şi falsele minuni ale satanei, 
dar n-au ales, pentru mântuirea lor dragostea de adevăr (vedeţi din ce cauză?), şi pentru aceasta (auziţi?) le 
va trimite Dumnezeu duhul rătăcirii , astfel ca ei vor da crezare minciunii, şi vor fi osândiţi toţi acei care nu 
au crezut adevărul (Evanghelia şi Biserica), ci au ales minciuna...– Şi acum a dispărut adevărul, şi 
pretutindeni numai neadevăr şi în presă şi în viaţă... La ce să ne aşteptăm în viitor, dacă va continua astfel de 
necredinţă, astfel de degradare morală şi lipsă de conducere? Să mai vină o dată Hristos pe pământ? Iarăşi să 
fie răstignit şi să moară pentru noi? Nu! Ajunge să ne batem joc de Dumnezeu, ajunge să călcăm în picioare 
sfintele Sale legi... El va veni în curând, însă va veni ca să judece lumea şi să plătească fiecăruia după 
fapte... Poate că în curând vom auzi vestea cutremurătoare: “Iat ă Mirele vine în miezul nopţii şi fericită este 
sluga pe care o va afla priveghind...”. 

 

Din amintirile lui I. K. Surski (1938):  “Nu mult timp înainte de obştescul sfârşit al părint. Ioan, el 
obişnuia să oficieze liturghia în schitul mănăstirii Leuşinsk, de pe strada Baseinaia din Petersburg. Împreună 
cu soţia, mergeam regulat la aceste liturghii şi de mute ori părintele Ioan în predicile sale prorocea cu 
înfricoşare şi chema cu glas tunător: “Căiţi-vă, căiţi-vă, se apropie timpuri groaznice, atât de groaznice, 
încât nici nu vă puteţi imagina!” El nu vorbea, ci striga, ridicându-şi braţele în sus. Impresia era 
cutremurătoare, cei prezenţi erau cuprinşi de groază, şi în biserică se auzeau plânsete şi suspine. Eu şi soţia 
mea eram nedumeriţi, ce va fi oare: război, cutremur? Însă după tăria cuvintelor prorocului, am înţeles că se 
va întâmpla ceva mult mai îngrozitor şi am admis că se va răsturna osia pământului. Însă egumena Taisia, în 
vârstă de 80 de ani, l-a întrebat pe părintele Ioan: „Când, dar, părinte, se vor întâmpla toate acestea?“ Părint. 
Ioan a răspuns: “Noi cu tine, maică, nu vom ajunge până atunci, însă ele, – şi a arătat cu mâna spre maici, – 
vor ajunge”. Astăzi, cu toţii înţeleg, desigur, la ce timpuri se referea părint. Ioan”. 

 

În alte amintiri citim: “În una dintre duminicile anului 1916 în mănăstirea Sf. Ioan din S.-
Petersburg, în care se adunaseră cinstitorii p. Ioan, liturghia era oficiată de către mitropolitul Moscovei 
Macarie. După liturghie în stăreţia egumenei Anghelina, s-au adunat câteva feţe duhovniceşti, precum şi 
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militari. Mitropolitul Macarie a citit celor prezenţi un pasaj din jurnalul părint. Ioan din Kronştadt, în care 
erau descrise unele viziuni şi prorociri, referitoare la Rusia... S-a dovedit că părint. Ioan ştia cu mulţi ani 
înainte despre războiul mondial şi a notat în jurnalul său participanţii la război şi rezultatul lui. Eşecurile 
militare ale Rusiei ţariste şi revoluţia legată de acestea, au fost, de asemenea, prezise de către părintele Ioan. 
El a indicat durata stăpânirii ideilor revoluţionare, nenumăratele jertfe ale revoluţiei, râurile de sânge, 
amărăciunea şi nenorocirea întregului popor. Părintele Ioan a prorocit că eliberarea Rusiei de sub jugul roşu 
va veni de la “răsărit”. 

Acest jurnal, care s-a păstrat în Mănăstirea Sf. Ioan, era originalul scris chiar de mâna părintelui 
Ioan. Jurnalul nu era accesibil persoanelor străine, din această cauză despre prezicerile menţionate în jurnal, 
în literatura referitoare la părint. Ioan din Kronştadt nu se vorbeşte. 

Soarta ulterioară a acestui minunat jurnal este necunoscută”. (“Rusia înainte de a Doua Venire”, 
pag. 292–294) 

 

Însă nu în zadar, – se spune: “Când poporul greşeşte – Ţarul îl salvează (prin rugăciuni), când Ţarul 
greşeşte – poporul nu-l salvează (prin rugăciuni)”. 

În anul 1921 lui Serghei A. Nilus i s-a transmis un vis: 

“Îndată după revoluţia din 1917 mitropolitul Macarie al Moscovei, înlăturat pe nedrept de la catedră 
de către “guvernul provizoriu”, bărbat adevărat “ca unul dintre cei de demult”, a avut un vis”: 

– Iată că văd, – astfel îi povestea el unui prieten de-al meu, – o câmpie. Pe cărăruşă merge 
Mântuitorul. Eu îl urmez, zicând într-una: 

– Doamne, vin după Tine! 

Iar El, întorcându-se către mine, îmi răspunde: 

– Vino după Mine! 

În cele din urmă, ne-am apropiat de o arcadă împodobită cu flori. 

Pe pragul arcadei, Mântuitorul s-a întors către mine şi iarăşi mi-a spus: 

– Vino după Mine! 

Şi a intrat într-o grădină minunată, iar eu am rămas în prag şi m-am trezit. Adormind din nou, m-am 
văzut stând în aceeaşi arcadă, iar după ea, lângă Mântuitorul stă Ţarul Nicolai Aleksandrovici. Mântuitorul 
îi spune Ţarului: – Vezi în mâinile Mele două cupe: iată una e amară pentru poporul tău, iar alta e dulce 
pentru tine. 

Ţarul cade în genunchi şi roagă îndelung pe Domnul ca să-i dea lui să bea cupa cea amară în locul 
poporului său. Domnul refuză hotărât, iar Ţarul îl roagă insistent. Atunci Mântuitorul a scos din cupa amară 
un cărbune mare încins şi l-a pus în mâna Ţarului. Ţarul a început să treacă cărbunele încins dintr-o palmă 
în alta, şi în acelaşi timp trupul lui a început să se lumineze, până a devenit în întregime luminat, ca un duh 
luminos. 

Aici m-am trezit iarăşi.  

Adormind din nou, am văzut o câmpie imensă acoperită cu flori. În mijlocul ei stătea Ţarul, 
înconjurat de mulţime de popor, şi cu mâinile sale împăr ţea mană. O voce nevăzută a zis atunci: 

– Ţarul a luat vina poporului rus asupra sa şi poporul este iertat. 

În popor se spunea: “Pentru greşeala ţarului, Domnul va pedepsi tot poporul, iar pentru ascultarea sa 
îl va milui”. (“Rusia înainte de a Doua Venire”, pag. 225-226) 
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Dar cum să interpretăm în acest caz visul profetic al mitropolitului Macarie despre Ţarul-Mucenic, 
care Îl implora pe Domnul să-i dea cupa amară, iar mana – pentru popor? Visul se încheie cu cuvintele: 
“Toată vina poporului său ţarul a luat-o asupra sa şi poporul este iertat”. 

Această revelaţie poate fi explicată numai prin mininata apariţie a icoanei Maicii Domnului 
Derjavnaia (Împărătească sau Imperială) – marea milă dăruită Rusiei de Protectoarea sa. Însemnele regale 
de pe icoană – Coroana, Sceptrul şi Împărăţia – semnifică faptul că acestea au fost retrase din oblăduirea 
pământească şi simbolizează începutul Împărăţiei tainice. 

Probabil, acestea, de asemenea, semnifică dezlegarea poporului de jurământul bisericesc şi 
care rămâne, totodată, sub jurământul Judecăţii lui Dumnezeu. 

 

Împăratul, luând cupa amară, se aduce pe sine drept jertfă pentru poporul rus. Mana (preînchipuirea 
Sf. Euharistii) semnifică faptul, că ierarhia bisericească (care a încetat să pomenească Ţarul) nu a căzut, de 
altfel, sub anatemă, şi-a păstrat canonicitatea şi harul divin, datorită căruia poporului i-a fost lăsată taina 
Euharistiei (Gh. Nikolaev). (“Rusia înainte de a Doua venire”, pag. 258-259) 

 

Protoiereul Alexandru Kiseliov: “La 25 octombrie 1917 s-a întâmplat cea mai mare nenorocire, 
din câte li se pot întâmpla oamenilor: se părea că a încetat protecţia Preasfintei Născătoare de Dumnezeu – 
Domnul a părăsit Rusia şi a îngăduit întunecatelor forţe satanice să stăpânească poporul nostru. 

Însă apariţia în satul Kolomensk la 2 martie 1917, chiar în ziua abdicării Ţarului de la putere, 
a icoanei Maicii Domnului Derjavnaia (Împărătească sau Imperială) – în porfir ă, îmbibată cu sângele 
mucenicilor ruşi, cu coroana imperială, strălucind de diamantele nevinovatelor lacrimi ruseşti, cu sceptrul şi 
împărăţia ţarilor ruşi – clar, fără cuvinte vorbea inimii şi minţii poporului rus, că Stăpâna nu numai că 
nu ne-a părăsit, dar a primit moştenirea Imperiului Rus şi cu ea greutatea poverii nevăzute a puterii 
suverane din momentul, în care însăşi ideea ocârmuirii ortodoxe a fost înlăturat ă în numele 
autocraţiei. 

Simbolul acestei icoane este clar! El a fost înţeles de către toţi oamenii ruşi. Unul dintre primii care 
i-a înţeles semnificaţia a fost Sanctitatea sa Patriarhul Tihon: “Vă chem pe toţi, s-a adresat el către popor, 
iubiţi fii ai Bisericii Ortodoxe, vă chem pe toţi împreună cu mine la suferinţe”. 

Protoiereul Ioan Vostorgov (“în săptămâna lăsatului de sec de carne, 25 februarie 1918 şi către 
aniversarea revoluţiei”):  „Monarhia rusească, cuprinsă de credinţă şi de mistica ungere Dumnezeiască, 
asemeni vechiului Israel, a avut sarcini măreţe, o înaltă chemare Dumnezeiască, o destinaţie religioasă 
grandioasă, care i-a obligat pe mulţi să-i slujească ei religios. Unei alte puteri deja nu s-ar mai putea sluji 
astfel”. (“Rusia înainte de a Doua Venire”, pag. 297) 

Biserica Rusă din Exil s-a pocăit de păcatul uciderii ţarului şi încălcării jurământului de credinţă 
Ţarului în anul 1918. În perioada sovietică Biserica noastră n-a avut posibilitate să facă o asemenea pocăinţă 
publică. 

Pocăinţa pentru păcatul uciderii ţarului, din partea întregii Biserici, a fost mărturisit ă în 
“Adresarea patriarhului Moscovei şi a întregii Rusii, Alexie şi a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Ruse la împlinirea a 75 de ani de la uciderea Ţarului Nicolai al II-lea şi a familiei sale (anul 1993): 

“Poporul rus încă nu s-a pocăit pentru păcatul uciderii ţarului, săvârşit din nepăsarea cetăţenilor 
Rusiei. Fiind o crimă împotriva legilor Dumnezeieşti şi omeneşti, acest păcat este o grea povară ce apăsă 
sufletul poporului, conştiinţa sa morală. Şi astăzi noi, din partea întregii Biserici, din partea tuturor fiilor săi 
– a celor răposaţi şi a celor ce sunt în viaţă – aducem pocăinţă înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor pentru 
acest păcat. Iartă-ne, Doamne! Noi chemăm la pocăinţă întregul nostru popor, pe toţi fiii săi, indiferent 
de orientarea lor politică, indiferent de originea lor etnică, de confesiunea lor religioasă, de atitudinea 
lor faţă de monarhie şi faţă de personalitatea ultimului Ţar al Rusiei”. 
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Pocăinţa bisericească generală a fost consfinţită prin proslăvirea Ţarului-mucenic în anul 2000 în 
ceata sfinţilor. Pocăinţa generală a întregului popor şi eliberarea poporului de sub blestem va fi desăvârşită 
numai prin restabilirea monarhiei legale. Numai aceasta poate ridica ţara noastră din genunchi. 

Stareţul Optinei, ieroschimonahul Anatolie cel Tânăr (Potapov, † 30 iulie 1920) – către cneazul 
N. D. Jevahov, înainte de desemnarea sa în funcţia de procuror al Sf. Sinod (1916); “Nu există păcat mai 
mare decât a te opune voinţei lui Dumnezeu... Păzeşte-L pe El, căci pe El se ţine ţara Rusească şi 
Credinţa Ortodoxă... Dar...”  

Părintele Anatolie s-a îngândurat şi ochii i s-au împânzit de lacrimi; emoţionat, el şi-a continuat 
gândul astfel: “Soarta Ţarului este soarta Rusiei. Dacă se va bucura Ţarul, se va bucura şi Rusia. Va 
plânge Ţarul, va plânge şi Rusia... Precum omul cu capul tăiat nu mai este om, ci trup puturos, la fel şi 
Rusia fără de Ţar va fi un trup puturos”. (“Rusia înainte de a Doua Venire “, pag. 194) 

 

Ieromonahul Nectarie (Tihonov, † 29 aprilie 1928) din Optina la întrebarea: ”Se vor uni oare 
Bisericile? – a răspuns: “Nu, aceasta ar fi putut-o face numai Sinodul Ecumenic, dar Sinodul nu se va mai 
întruni. Au fost 7 sinoade, asemeni celor 7 Taine, şapte Daruri ale Sf. Duh. Pentru veacul nostru e suficientă 
cifra 7. Numărul secolului următor este 8. La Biserica noastră vor adera numai personalităţi 
separate...”. 

Arhiepiscopul Teofan Poltavski (11.6.1930): „Despre al Optulea Sinod Ecumenic eu nu ştiu 
deocamdată nimic. Pot numai să reafirm cuvintele Sf. Teodor Studitul: “Nu orice adunare a episcopilor se 
consideră sinod, ci numai adunarea episcopilor care sunt întru Adevăr”. Adev ăratul sinod Ecumenic 
depinde nu de numărul episcopilor prezenţi la el, ci de faptul dacă va filozofa sau va învăţa adevărul 
pravoslavnic”. Iar dacă se va abate de la adevăr, nu se va considera ecumenic, chiar dacă se va şi 
numi astfel. – Renumitul “sinod tâlhăresc a fost la vremea sa mult mai numeros decât multe dintre 
anterioarele sinoade ecumenice, şi cu toate acestea n-a fost recunoscut a fi ecumenic, ci a fost numit “sinod 
tâlhăresc” (“Rusia înainte de a Doua venire”, pag. 394-395) 

 

Anterior am amintit de ameninţarea militară. Credibilitatea ei se bazează pe un şir de profeţii, care, 
în particular, se referă la evenimentele din fosta Iugoslavie. Sf. Cosma Etolos, care a trăit în sec. XVII, a 
prezis multe evenimente referitoare la Grecia, Turcia şi Athos. Multe dintre ele s-au produs cu exactitate. În 
prorociile sale se fac avertizări referitoare la cel de-al treilea război mondial. El îl descrie drept unul scurt şi 
îngrozitor, indicând că se va începe pe teritoriul Dalmaţiei (fostei Iugoslavii). În acest context, aminteşte, de 
asemenea, despre necesitatea pocăinţei. 

Merită atenţie şi una dintre vechile prorociri despre papii de la Roma. Iată citatul din culegerea 
“Semnele alarmante ale timpurilor”, scrisă în limba greacă de călugărul Partenie: “Unul dintre jurnaliştii 
Vaticanului a publicat la 13 octombrie 1978 o profeţie din secolul XI despre Papi, care s-a păstrat până 
acum în arhivă. Despre actualul, cel de-al 264-lea, Papă Ioan Paul al II-lea se relatează următoarele: „El va 
guverna în a doua jumătate a sec. XX. În această vreme omenirea va fi cutremurată de o mare tragedie. Cele 
mai iscusite minţi vor inventa arma care va aduce distrugeri de nedescris. Va izbucni un război care va 
răpune milioane de vieţi omeneşti. Prorocul anonim relatează despre încă un Papă (265), cu care se încheie 
şirul profeţiilor”. (“Ofranda Athonită”, pag. 52-53) 

Un interes deosebit îl prezintă existenţa a două supercomputere centralizate. Primul se află la 
Bruxelles, având codul 666. Existenţa sa a fost confirmată public în 1975 de către doctorul Henric Eldman, 
şeful analitic al computerului, supranumit “Fiara”, care, după relatarea savantului canadian dr. Patric Ficher, 
este într-atât de puternic, încât poate înmagazina numerele, numele şi datele personale ale tuturor 
locuitorilor Pământului. 

În afara computerului “Fiara”, mai este unul, de aceeaşi capacitate, care se află la Luxemburg, codul 
său fiind compus din aceleaşi trei cifre de şase. 
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În lupta cu Biserica, duşmanii ei îşi aplică influenţa pe care o au în sfera relaţiilor internaţionale, 
financiare, administrative, în instituţiile juridice, de educaţie şi învăţământ, în partidele politice şi nu rareori 
chiar în interiorul cercurilor bisericeşti. Însă cea mai puternică armă în mâinile lor o constituie mijloacele de 
informare în masă. Cu ajutorul acestei arme ucigaşe ei subminează în mod sistematic temeiurile morale ale 
societăţii, propagă desfrâul etico-moral şi modul de viaţă “liber”. În contrapunere cu creştinismul, ei 
forţează instaurarea duhului lumii. Ei promovează o politică antifamilială, străduindu-se să înlocuiască 
relaţiile de familie cu cele amorale. Ei propagă cultul vieţii trupeşti, al plăcerilor şi a goliciunii, animă 
dezvoltarea sectelor şi a mişcării “New Age” (Noua Eră). Această activitate nefastă generează apariţia 
lupilor în piei de oaie (Mt. 7, 15), adică a masonilor în rase de preoţi. Acestea sunt nişte slugi ale lui Hristos, 
care se dedau slujirii satanei. 

Am fost martorii împlinirii încă a unei profeţii a Sf. Nil Athonitul (sec. XVI) despre timpurile de 
apoi. Aceasta se referă la uscarea viţelor de vie ale Sf. Simeon din mănăstirea sârbească Hilandaru de pe sf. 
Munte Athos, care în 1994, spre deosebire de anii anteriori, n-au rodit deloc. (“Ofranda Athonită”, pag. 55) 

Pe fiecare dintre noi ne priveşte în deplină măsură, preaplina de har Dumnezeiesc, prorocire a 
preacuviosului Efrem Sirul: “Iar acei care nu vor fi însemnaţi cu pecetea fiarei, aceia nici nu vor fi 
ademeniţi de semnele lui înşelătoare. Astfel nici Domnul nu se îndepărtează de aceştia, ci îi luminează şi îi 
atrage spre Sine”. (“Cuvânt despre venirea lui antihrist”, Aleksei Iakovlev-Kozârev, Moskova, 3 iunie 2001) 

 

 “Acum e mai târziu decât ni se pare. Apocalipsa se desfăşoară deja!” – afirmă marele scriitor al 
spiritualităţii contemporane, părintele timpurilor de apoi, ieromonahul Serafim (Rose, 1934–1982), 
vrednicul ucenic al purtătorului de Dumnezeu arhipăstor şi mare făcător de minuni al sec. XX – preasfinţitul 
Ioan (Maximovici). Exact aceeaşi părere o împărtăşesc şi toţi de Dumnezeu înţelepţiţii stareţi, cu care am 
avut prilejul să comunicăm în Rusia şi pe Sf. Munte Athos. În ultimele decenii sunt elaborate în mod 
intensiv variante concrete de “însemnare cu numărul fiarei” (Apoc. 13, 16–18). Mai mult decât atât! 
Supermodernele tehnologii biocomputaţionale şi laser propulsează aceste proiecte infernale în etapa finală. 
Astfel, bunăoară, încă în martie 1983 în Suedia a fost efectuat un experiment cu participarea a 6000 de 
oameni. Cu ajutorul laserului, absolut insesizabil pentru ochi şi pentru alte simţuri, pe pielea mâinii sau a 
frunţii li s-a aplicat câte un cod informaţional care conţinea informaţia amănunţită despre om şi care nu 
putea fi nimicit în nici un fel („Cartelele electronice şi pecetea lui antihrist”, Moscova, 1999, pag. 56). 

 
 
 
 
 

VIITORUL RUSIEI ŞI SFÂRŞITUL LUMII 
 

Ieromonahul Serafim Rose 
 

De ce în general ar trebui să vorbim despre sfârşitul lumii? Oare într-adevăr noi trăim ultimele zile? 
Şi de ce trebuie să facem legătura între viitorul Rusiei şi sfârşitul lumii? 

Acum însă şi scriitorii sovietici vorbesc despre „ultimele vremuri”, apocaliptice. 
Şi într-adevăr, studiind problemele care neliniştesc în zilele de astăzi întreaga lume, cum ar fi 

diminuarea resurselor de apă şi hrană, suprapopulaţia, nemaipomenita agitaţie, noi nu ar trebui să trecem cu 
vederea tabloul general al celor ce se întâmplă. 

Şi acum nu mai poate fi negat faptul că toate problemele indică apropierea unei grandioase crize în 
istoria omenirii, care ar putea pune capăt oricărei suflări de pe pământ. 

În acelaşi timp cugetătorii religioşi contemporani indică prosperarea mişcărilor religioase necreştine 
şi prorocesc începutul unei „noi ere”, în care „noua conştiinţă religioasă” va cuceri gândirea omenească şi 
va pune capăt bimilenarei ere creştineşti. Însuşi faptul apropierii anului 2000 multora le inspiră gândul că va 
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veni o epocă nouă, de altă factură, care nu se aseamănă cu cele precedente. Astrologii numesc această epocă 
„Era Vărsătorului”. Printre creştinii eterodocşi s-a format o învăţătură numită „hiliasm” sau „mileniarism”, 
adică credinţa că în viitorul apropiat Hristos va veni pe pământ şi va împărăţi cu sfinţii săi o mie de ani până 
la sfârşitul lumii. 

Această învăţătură nu este altceva decât erezie, osândită de către părinţii Bisericii; şi provine de la 
tălmăcirea incorectă a Apocalipsei. 

Biserica Ortodoxă învaţă că împărăţia lui Hristos şi a sfinţilor Săi, când diavolul va fi legat pe 
o mie de ani (Apoc. 20, 2), este perioada în care noi trăim acum (numărul 1000 simbolizează 
integritatea), adică timpul între prima şi a doua venire a lui Hristos. 

În această perioadă sfinţii împărăţesc împreună cu Hristos în Biserica Lui, însă aceasta, 
desigur, este o împărăţie mistică, care nu trebuie înţeleasă literalmente în sensul său politic, cum este 
interpretată de hiliaşti. 

Diavolul într-adevăr în perioada aceasta este legat, adică limitat în acţiunile sale împotriva omenirii, 
şi credincioşii care vieţuiesc în Biserică şi se împărtăşesc cu Sfintele Daruri, trăiesc o viaţă harică, care îi 
pregăteşte pe ei către veşnica Împărăţie Cerească. 

Neortodocşii însă, care nu se împărt ăşesc cu Sfintele Taine şi nu particip ă în adevărata viaţă a 
Bisericii, nu pot înţelege această împărăţie mistică a lui Hristos şi se străduiesc să explice toate 
evenimentele în aspectul lor politic. 

Astfel, viitorul lumii, în care Rusia fără îndoială va ocupa locul de frunte, este strâns legat de ideile 
sfârşitului ei, atât în sens fizic, cât şi în sensul culturii lui, precum şi de apariţia unei epoci noi, 
„paradiziace”. 

Unii cugetători contemporani interpretau din punctul de vedere al hiliasmului locul pe care îl va 
ocupa Rusia în noua eră. Şi într-adevăr dacă luăm cunoştinţă mai îndeaproape de doctrina comunistă, care 
ultimii 60 de ani ţine în robie conştiinţa socială rusă, vom vedea că, de fapt, această învăţătură este varianta 
secularizată a ideii hiliastice; ea la fel învaţă despre viitoarea nouă eră comunistă şi despre aceea să atunci 
când, în sfârşit, comunismul va cuceri lumea, omenirea fericită se va debarasa de toate cătuşele trecutului. 
Acum însă, după şaizeci de ani de experienţă comunistă în Rusia şi de o durată mai mică în alte ţări, noi 
vedem cât de absurde erau speranţele comuniştilor. 

Realitatea comunistă s-a dovedit a fi nu un rai pe pământ, ci un gulag; iar omenirea – nu eliberată, ci 
total înrobită. Însă Rusia, prima ţară înrobită, care a sesizat această grea asuprire va fi şi prima care se va 
trezi din somn: în pofida tuturor măsurilor de asuprire a Bisericii, ateismul nu a putut înrobi sufletul rus şi 
renaşterea religioasă de acolo poate deveni un semn a ceva grandios şi stihiinic, indicând însănătoşirea 
sufletului poporului de ciuma ateistă. Toate acestea demonstrează că Rusia este în stare să aducă o veste 
deosebită lumii, care este ameninţată de pericolul căderii în capcana ateistă, din care se eliberează 
Rusia. Şi anume acest lucru este cauza faptului, că viitorul Rusiei este atât de strâns legat de viitorul întregii 
lumi, în aspectul ei religios. 

 

PROFEŢIILE CRE ŞTINE DESPRE SFÂRŞITUL LUMII 
 

Înainte de a prezenta prorocirile ce ţin de Rusia, aş vrea să generalizez învăţătura ortodoxă despre 
evenimentele care se vor întâmpla înainte de sfârşitul lumii. Aceasta ne va oferi posibilitatea de a face o 
deducţie logică şi de a determina viitorul rol al Rusiei conform acestor prorociri. 

Evenimentele care preced sfârşitul lumii sunt expuse în mai multe locuri ale Sfintei Scripturi. 
Apocalipsa descrie aceste evenimente ca un şir de viziuni, dintre care unele sunt clare şi pozitive, şi 

anume cele care îşi pun speranţa în dreptatea lui Dumnezeu şi mântuirea celor aleşi, altele sunt sumbre şi 
negative, indicând bolile şi epidemiile care vor apărea pe pământ din cauza păcatelor omeneşti. Deseori noi 
acordăm o prea mare semnificaţie anume acestor viziuni sumbre, vizând înmulţirea răului din jurul nostru; 
aceasta însă se întâmplă din cauza descurajării şi neliniştii noastre – nu trebuie să pierdem din vedere tabloul 
integru al evenimentelor ce se petrec. 

Când se va apropia sfârşitul acestei lumi, cu adevărat va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de 
la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi (Mat. 24, 21), şi va fi foamete şi ciumă şi cutremure pe 
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alocuri, persecuţii, proroci mincinoşi, hristoşi mincinoşi, şi iubirea multora se va răci (Mat. 24, 7, 12). Însă 
anume în acel timp se va propovădui Evanghelia... la toate neamurile (Mat. 24, 14) şi cel ce va răbda până 
la sfârşit cu ajutorul lui Hristos se va mântui (Mat. 24, 13). Răul şi falsele credinţe îşi vor atinge apogeul în 
perioada împărăţiei lui antihrist, stăpânitorului lumii, care, promiţând că va aduce pace pe pământul 
neliniştit şi imitând venirea lui Hristos, va guverna întreaga lume din templul renovat din Ierusalim. 

Însă se vor găsi şi oameni pe care el nu-i va putea înşela. 
Printre ei vor fi doi proroci ai Vechiului Testament care nu au murit niciodată şi vor reveni pe 

pământ: Ilie – pentru a-i întoarce pe evrei, Enoh – pentru a propovădui altor popoare. Împărăţia de scurtă 
durată a lui antihrist (trei ani şi jumătate) se va sfârşi cu război şi tulburări, şi în mijlocul acestor 
neorânduieli şi necazuri va veni Hristos, fiind precedat de semnul Crucii; şi atunci toată lumea va fi înghiţită 
de flăcări şi se va înnoi, iar trupurile morţilor se vor scula din morminte şi se vor uni cu sufletele pentru a se 
înfăţişa înaintea judecăţii lui Dumnezeu. 

Iată în linii generale evenimentele ultimelor vremurilor ale istoriei omenirii. Iar acum să ne 
îndreptăm atenţia spre prorocirile ce ţin de viitorul Rusiei. 

 
 

Viitorul Rusiei 
 

În secolul XIX în Rusia erau cunoscuţi mulţi proroci, printre care şi mireni, cum ar fi, de exemplu, 
Dostoevski, care au prevăzut venirea revoluţiei în rezultatul necredinţei, grijii lumeşti şi împlinirea 
exterioară a ritualurilor lipsite de credinţa fierbinte şi plină de jertfire pe care o cere Ortodoxia. 

Unii apreciau aceasta drept o mare nenorocire care s-a năpustit asupra Rusiei. De exemplu, văzând în 
mulţi oameni absenţa adevăratei credinţe, episcopul Teofan Zăvorâtul exclama: „Ce va mai rămâne peste o 
sută de ani din Ortodoxia noastră?”. 

Al ţii considerau că lipsa credinţei se va revărsa într-o groaznică revoluţie, care până la urmă se va 
răspândi în toată lumea. 

Sfântul Ioan din Kronştadt, în predica sa rostită în anul 1905, a spus: „Rusie, dacă te vei lepăda de 
credinţa ta cum s-au lepădat de ea mulţi intelectuali, nu vei mai fi Rusie sau Sfânta Rusie. Şi dacă poporul 
rus nu va aduce pocăinţă – sfârşitul lumii e aproape”. Domnul îl va lua pe ţarul blagocestiv şi va trimite 
biciul în persoana nelegiuiţilor, cruzilor, autodeclaraţilor conducători, care vor îneca tot pământul în sânge şi 
în lacrimi” (Culegere jubil., Iutika, 1958). 

Şi într-adevăr noi, deja astăzi vedem lumea, parţial înecată în sânge şi asuprită de tirania declanşată 
de revoluţia din Rusia, în 1917. Cu toate acestea apare întrebarea: mai există oare speranţa eliberării sau 
ateismul va înghiţi toată lumea şi-i va pregăti loc lui antihrist? 

Noi însă avem cauze temeinice de îndoială că evenimentele nu se vor desfăşura atât de simplu, 
măcar de aceea că ţara în care şi-a început comunismul stăpânirea în momentul de faţă trăieşte renaşterea 
spirituală, care împiedică răspândirea ateismului în lume. Şi încă fiindcă, potrivit prorocirilor ortodoxe, 
antihristul nu va fi un tiran obişnuit cum a fost Stalin, ci – o personalitate „duhovnicească”, care mai 
degrabă va înşela lumea decât o va impune să-l recunoască prin forţă. 

Bărbaţii sfinţi ai Rusiei, care la începutul revoluţiei erau în viaţă, înţelegeau că acesta este un semn 
apocaliptic şi ştiau, că urmează o încercare de lungă durată. Însă ei mai prevedeau că va veni şi sfârşitul 
acestei încercări. 

Stareţul Alexei din schitul Zosima, aflându-se în Mănăstirea Ciudov, când aveau loc alegerile 
patriarhului, a auzit cum oamenii plângeau, şi cineva a exclamat în plină voce: „S-a prăpădit Rusia, s-a 
prăpădit Sfânta Rusie!”. Şi deodată a întrebat cu glas tare: „Cine a spus că s-a pierdut Rusia, că a pierit? Nu, 
nu, ea nu s-a pierdut, nu a pierit şi nici nu va pieri, nu se va pierde, însă poporul rus trebuie să se cureţe de 
păcat prin mari încercări. Trebuie să ne rugăm, să ne pocăim fierbinte. Rusia nu se va pierde, şi ea nu a 
pierit” („Rusia Ortodoxă”, 1970, nr. 1, p. 9). 

Cu puţin mai înainte de începutul revoluţiei stareţul Varnava din schitul Ghetsimani a prorocit că pe 
Rusia o aşteaptă încercări grele şi că persecuţii groaznice se vor năpusti asupra credinţei ortodoxe. 
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El spunea: „Persecuţiile împotriva credinţei vor creşte permanent. Necazuri nemaiauzite până acum 
şi întunericul vor învălui toate şi totul şi bisericile vor fi închise. Însă, când răbdarea va ajungea la limită, 
atunci va veni eliberarea. Şi se va instaura prosperarea. Din nou se vor înălţa biserici. Înainte de sfârşit va 
fi prosperare” (scrisoare personală către P. Kiter). 

Ieroschimonahul Aristoclie, cu puţin înainte de moartea sa, în august 1918, a spus: „Acum noi 
tr ăim în vremurile înainte de antihrist. Iar Rusia va fi salvată. Vor fi  multe suferinţe, multe chinuri. 
Întreaga Rusie va deveni închisoare şi trebuie îndelung să-l implor ăm pe Domnul de iertare. Să ne căim 
de păcate şi să ne înfricoşăm să săvârşim cel mai mic păcat şi să ne străduim să facem bine, măcar cât 
de puţin. Doar şi aripa muştei are greutate, iar la Domnul cântarul e exact. Şi atunci când balanţa binelui 
măcar puţin se va înclina, atunci Dumnezeu îşi va arăta mila Sa asupra Rusiei”. 

Cu 10 zile înainte de moarte el a spus că sfârşitul lumii va veni prin China. Se va întâmpla o explozie 
stranie, apoi se va arăta mila Domnului. Şi pe pământ va fi cu totul altă viaţă, însă un timp scurt („Rusia 
Ortodoxă”, 1969, Nr. 2, p. 3). 

 
În anul 1920 stareţul Nectarie din Optina spunea: „Rusia se va ridica şi se va întări nu atât 

material, cât spiritual şi în Optina vor fi încă şapte luminători, şapte stâlpi” (I. M. Konţevici, „Sihăstria 
Optina şi vremea ei”, Djordanvil, 1973, pag. 538). 

Este curios faptul că sfântul Ioan din Kronştadt la fel a prezis că eliberarea Rusiei va veni de la 
răsărit (I. K. Surski, „Părintele Ioan din Kronştadt”, Belgrad, 1924, v. 2, pag. 24). 

În anul 1930 arhiepiscopul Teofan al Poltavei a adunat prorocirile primite de la stareţii dăruiţi cu 
înainte-vederea viitorului: 

„M ă întrebaţi despre viitorul apropiat şi despre vremurile de apoi care se apropie. Eu nu vorbesc de 
la sine, ci doar ceea ce mi-au dezvăluit stareţii. Venirea lui antihrist se apropie şi chiar e foarte aproape. 
Timpul care ne desparte de venirea lui poate fi măsurat în ani sau, cel mult, în decenii. Însă, înainte 
de venirea lui, Rusia trebuie să renască cu duhul măcar pe o perioadă scurtă. Şi va fi acolo ţar ales de 
Însuşi Domnul. El va fi un om cu credinţă fierbinte, înţelepciune adâncă şi voinţă de oţel. Aceasta e 
totul ce ni s-a descoperit despre el. Şi noi vom aştepta împlinirea acestei prorociri. După toate semnele ea se 
apropie; e posibil doar ca pentru păcatele noastre Domnul să anuleze sau să schimbe promisiunea Sa. 
Conform mărturiei cuvântului lui Dumnezeu şi aceasta se poate întâmpla”. 

Aşadar, vedem că toate prorocirile acestor oameni inspiraţi de Dumnezeu de la începutul secolului 
XX vorbesc despre aşteptarea renaşterii Sfintei Rusii şi chiar a ţarului ortodox cu puţin înainte de venirea lui 
antihrist şi de sfârşitul lumii. Însă acest eveniment va purta mai degrabă un caracter neobişnuit-
minunat, decât unul istoric obişnuit. Şi, în acelaşi timp, el va depinde într-o măsură oarecare de însuşi 
poporul rus, fiindcă, în cazul dat, Dumnezeu acţionează prin voin ţa liberă a omului. 

Astfel, precum după pocăinţa oamenilor, Ninevia a fost iertată şi profeţia lui Iona despre pieirea ei s-
a dovedit mincinoasă, aşa şi prorocirile despre reînvierea Rusiei s-ar putea să fie false dacă oamenii ruşi nu 
se vor pocăi. 

 
Întru fericita pomenire, arhiepiscopul Ioan Maximovici a meditat îndelung la sensul revoluţiei şi la 

pribegia poporului rus. 
În comunicatul său de la Soborul Arhieresc al Bisericii din Exil din Iugoslavia, în anul 1938, el scria: 
„Întreg poporul rus în totalitate a săvârşit păcate foarte grele care au fost cauza necazurilor actuale şi 

anume: călcarea jurământului şi regicidul (omorârea ţarului). Conducătorii obşteşti şi militari au refuzat 
supunerea şi fidelitatea ţarului încă înainte de abdicarea sa, constrângându-l la aceasta pe ţarul care nu dorea 
vărsarea de sânge în interiorul ţării, iar poporul a salutat deschis şi gălăgios cele săvârşite, fără a-şi exprima 
într-un mod oarecare dezacordul. 

De păcatul regicidului nu sunt vinovaţi doar înfăptuitorii fizici, ci tot poporul, care jubila cu ocazia 
răsturnării ţarului şi care a permis umilirea, arestarea şi exilul lui, lăsându-l neajutorat în mâinile 
criminalilor, fapt, ce de la sine i-a predestinat sfârşitul. 

Astfel necazul care s-a abătut asupra Rusiei constituie urmarea directă a păcatelor grele, şi renaşterea 
ei este posibilă doar după curăţirea de ele. Însă până acum nu s-a săvârşit adevărata pocăinţă, până acum nu 



 150 

au fost osândite crimele comise, iar mulţi participanţi activi la revoluţie continuă şi acum să susţină cum că 
nu se putea proceda altfel. 

Atâta timp cât nu este exprimată în mod direct osândirea revoluţiei din februarie, răscoalei împotriva 
unsului lui Dumnezeu, oamenii ruşi continuă să participe la păcat, mai ales atunci când apără roadele 
revoluţiei” (Actul Soborului Bisericii din Exil, 1938, Iugoslavia). 
Desigur, regicidul nu este singurul păcat de pe conştiinţa oamenilor ruşi. El prezintă prin sine simbolul 
lepădării Rusiei de Hristos şi de adevărata Ortodoxie – a procesului care s-a petrecut pe parcursul veacurilor 
XIX şi XX şi care poate numai acum şi-a schimbat direcţia. Este interesant de a semnala faptul, că în Rusia 
contemporană întrebarea proslăvirii ţarului şi a noilor mucenici şi mărturisitori este legată de scoaterea 
blestemului, care a fost asupra Rusiei din timpul muceniciei sale. 

Desigur ar fi o concluzie prea superficială deducţia că proslăvirea noilor mucenici şi a familiei 
împărăteşti ar determina restaurarea Sfintei Rusii. Însă, dacă oamenii ortodocşi ruşi, din Rusia şi din lume, 
vor simţi acest eveniment cu toată inima, atunci el ar putea sluji drept îndemn pentru pocăinţă, influenţa lui 
asupra întregii Rusii fiind de nespus. 

Una dintre prorocirile cele mai semnificative despre viitorul Rusiei, de până la revoluţie, era 
cunoscută de foarte puţini oameni; era într-atât de îndrăzneaţă, încât cenzura bisericească nu a permis 
publicarea ei. Prorocirea a fost găsită între manuscrisele lui Motovilov, cunoscut prin renumita sa 
„Convorbire cu Cuviosul Serafim despre agonisirea Duhului Sfânt”. În această prorocire care a fost 
publicată (în ultimele decenii) se vorbeşte despre viitoarea înviere a Cuviosului Serafim chiar înainte de 
sfârşitul lumii. 

Iată ce i-a spus Cuv. Serafim lui Motovilov: 
„Nu o singură dată, – scrie Motovilov, – am auzit din gura marelui cuvios al lui Dumnezeu, stareţul 

părinte Serafim, că el nu va odihni cu trupul în Sarov. Şi iată că odată am îndrăznit să-l întreb: 
– Dumneavoastră, Părinte, tot spuneţi că cu trupul nu vă veţi odihni 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 prin fărădelegile lor îi 
vor întrece pe arhiereii greci din vremea lui Teodosie Tânărul, şi 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 şi apoi să mă învieze, şi învierea mea va fi precum învierea celor şapte tineri din 
peştera Ohlonsk din zilele lui Teodosie Tânărul. 

Descoperind această mare şi straşnică taină, marele stareţ mi-a spus mie că, după învierea sa, el va 
trece din Sarov în Diveevo şi acolo va începe predica pocăinţei pentru întreaga lume. La acea predică, iar 
mai mult la minunea învierii, se va aduna popor nenumărat din toate colţurile lumii; Diveevo va deveni 
Lavră, Vertianovo – oraş, iar Arzamas – gubernie. Şi, propovăduind în Diveevo pocăinţa, părintele Serafim 
va descoperi acolo patru moaşte şi, după aflarea lor, şi el se va culca între ele. Şi atunci peste puţin timp va 
veni şi sfârşitul a toate”. 
În una dintre celelalte convorbiri cu Motovilov, Cuv. Serafim, vorbind despre starea duhovnicească a 
ultimilor creştini care au rămas credincioşi lui Dumnezeu înainte de sfârşitul lumii, a spus ceva foarte 
important pentru întărirea mărturisitorilor lui Hristos: 

„Şi în zilele acelea de mare necaz, despre care s-a zis, că nu s-ar fi mântuit nici o suflare, dacă, 
pentru cei aleşi, nu s-ar fi scurtat acele zile, – în acele zile rămăşiţa credincioşilor va urma să îndure ceva 
asemănător ceea ce a îndurat cândva Însuşi Mântuitorul, când El, răstignit pe cruce, fiind Dumnezeu 
desăvârşit şi om desăvârşit, S-a simţit atât de părăsit  de Dumnezeirea Lui, încât a strigat: Dumnezeul meu, 
Dumnezeul meu! pentru ce m-ai părăsit? (Mat. 28, 46). 

Această părăsire a omenirii de harul lui Dumnezeu o vor simţi şi ultimii creştini, însă un timp foarte 
scurt, după trecerea cărui nu va întârzia să se arate Domnul în toată slava Sa şi toţi sfinţii împreună cu El. Şi 
atunci se va săvârşi în toată plinătatea totul ce a fost predestinat în Sfatul cel Înainte de Veci” 
(„Convorbirea Cuv. Serafim despre scopul vieţii creştine”. Frăţia Fericitului Gherman, San Francisco, 
1968, pag. 82). 
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Această prorocire, care nu a fost dată nicicând publicităţii în Rusia, a devenit, totuşi, cunoscută 
acolo. Din scrisoarea unui preot, care a fost publicată în primul număr al revistei „Nadejda”, unde el descrie 
pelerinajul său la Sarov şi Diveevο şi vorbeşte despre convingerea sa, că Sfânta Rusie e încă vie, reiese, că 
prorocirea a fost păstrată de maicile care locuiesc acolo. 

O femeie bătrână, Eudochia, după sfânta împărtăşanie şi sărutarea crucii a început cu glas mare să 
vorbească adresându-i-se lui: „Degrabă, degrabă aici, în Diveevo vor fi mari solemnităţi. Acum nu ani sau 
luni, ci zile şi ore au rămas până la deschiderea mănăstirii şi aflarea celor patru moaşte: a cuviosului 
părinte, a primei conducătoare Alexandra, a maicii Marta şi a fericitei Evdocheiuşka, chinuite şi 
omorâte de ateişti... Iată, cuviosul îmi şi porunceşte mie: spune-i lui, nimănui altuia, că degrabă, degrabă se 
va deschide mănăstirea şi moaştele. El porunceşte să-ţi spun ţie ca tu să vii neapărat încoace la deschiderea 
bisericii şi a moaştelor” („Nadejda”, 1977, nr. 1, pag. 148). 

Convingerea că Sfânta Rusie încă-i vie, este confirmată şi de un şir de mărturii ale unor observatori 
ai Rusiei contemporane: „Sfânta Rusie nu a dispărut, nu este îngropată; ea e veşnică şi triumfătoare şi acest 
ultim cuvânt îi aparţine istoriei poporului nostru. Sfânta Rusie a dispărut doar de pe suprafaţa vieţii 
contemporane, însă ea continuă să trăiască în adâncurile ei tainice, crescând până la o vreme, când va rândui 
Dumnezeu şi, supravieţuind iernii, ea va apărea din nou la suprafaţă şi va împodobi chipul pământului 
Rusesc, pe care l-au biciuit furtunile şi uraganele pline de furie şi îngheţ” („ Ţara noastră”, Buenos-Aires, 
1972, 22 noiembrie).  

 
 

MESAJUL RUSIEI PENTRU LUME 
 

În Noul Testament, în Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, sunt descrise detaliat evenimentele 
premergătoare sfârşitului lumii: Şi când Mielul a deschis pecetea a şaptea, s-a făcut tăcere în cer, ca la o 
jumătate de ceas (Apoc. 8, 1). Unii explică acest moment din Sf. Scriptură ca o scurtă perioadă de pace, 
înainte de ultimele evenimente ale istoriei universale şi anume: perioada scurtă de reînviere a Rusiei, când 
mesajul universal al pocăinţei va începe din Rusia – acesta şi este acel „ultim şi definitiv mesaj” pe care, 
conform lui Dostoevski, Rusia îl va aduce lumii. 

În condiţiile moderne, în care orice eveniment din orice ţară momentan devine cunoscut întregii 
lumi, Rusia, purificată de sângele mucenicilor, într-adevăr va avea posibilitatea să trezească lumea din 
somnul adânc al ateismului şi al necredinţei. Părintele Dimitrie Dudko şi alţii nu o singură dată au spus, că 
este imposibil ca sângele nenumăraţilor mucenici ruşi să se fi vărsat în van: fără îndoială el va deveni 
sămânţa ultimei şi puternicei înfloriri a adevăratului cre ştinism. Totuşi, e foarte uşor doar să visezi 
viitorul acestei lumi şi ce se va întâmpla în Rusia. Învierea Rusiei depinde de efortul fiecărui suflet 
aparte, ea nu se poate înfăptui fără participarea creştinilor ortodoc şi, fără de pocăinţa noastră 
generală şi nevoinţa noastră. Ea atrage în sfera sa nu numai pe cei din Rusia, ci şi pe cei aflaţi în pribegie 
şi pe oamenii ortodocşi din întreaga lume. Episcopul Ioan (Maximovici), în discursul său rostit la Soborul 
Arhieresc al Bisericii din Exil, în 1938, a vorbit despre misiunea apocaliptică a poporului rus în lume: 

„Pedepsind poporul rus, Domnul, în acelaşi timp, îi arată calea spre pocăinţă, făcându-l 
propovăduitor al Ortodoxiei în lumea întreagă. Toate colţurile lumii au luat cunoştinţă de Ortodoxie datorită 
ruşilor din exil, fiindcă masele de refugiaţi sunt (în mare măsură inconştient) predicatoare ale Ortodoxiei. 

Ruşilor din străinătate le este dat să lumineze cu lumina Ortodoxiei întreaga lume, pentru ca alte 
popoare, văzând faptele lor bune, să-L proslăvească pe Tatăl nostru Carele este în ceruri; şi prin aceasta să-
şi câştige mântuirea... Străinătatea trebuie să se întoarcă pe calea pocăinţei, şi cerându-şi iertare, reînviind 
duhovniceşte, să fie capabilă să reînvie şi Patria noastră suferindă”.  

Astfel, ruşii de peste hotare, purtându-se aşa cum li se cuvine adevăraţilor creştini ortodocşi, vor 
pregăti calea pentru predica pocăinţei universale a Cuv. Serafim. Într-o măsură oarecare aceasta se şi 
petrece, dacă ne orientăm spre faptul că, paralel cu renaşterea ortodoxă din Rusia, are loc adevărata trezire a 
Ortodoxiei nu numai în America, ci şi în alte ţări. 

Însă tot viitorul depinde de noi: dacă vom renaşte către o adevărată viaţă ortodoxă, atunci 
Sfânta Rusie va fi restaurată; dacă nu, atunci Domnul poate să-şi retragă promisiunile Sale. 
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Arhiepiscopul Ioan a finisat discursul său cu prorocirea şi speranţa, că acolo va veni adevăratul 
Paşte, care va străluci pentru întreaga omenire înainte de sfârşitul oricărei existenţe şi înainte de începutul 
Împărăţiei universale a lui Dumnezeu. 

„Scuturaţi somnul deznădejdii şi trândăviei, fii ai Rusiei! Priviţi la măreţia suferinţelor ei şi curăţiţi-
vă, spălaţi-vă de păcatele voastre! Întăriţi-vă în credinţa pravoslavnică pentru a fi demni de a locui în lăcaşul 
Domnului şi de a vă sălăşlui în muntele cel Sfânt al Lui! Ridică-te, ridică-te, ridică-te Rusie, tu, care din 
mâinile Domnului ai băut păharul mâniei Lui! Când se vor sfârşi chinurile tale, dreptatea ta te va însoţi şi 
slava Domnului va fi cu tine. Veni-vor popoare spre lumina ta şi împăraţi către strălucirea ce va răsări 
deasupra ta. Atunci caută cu ochii tăi în jur şi vezi: că iată vor veni către tine de la apus, şi de la mare şi de 
la răsărit fiii t ăi, binecuvântând întru tine pe Hristos în veci”. 

 
 
 
 
 

PROOROCIA DESPRE RUSIA ŞI BISERICĂ 
a sfântului Teofan al Poltavei (1873-1940), duhovnicul familiei împărăteşti: 

 
„EL VA VENI DIN DINASTIA ROMANOVILOR” 

 
„Rusie, Rusie!.. Cât de groaznic ai păcătuit înaintea bunăvoinţei Domnului. Domnul Dumnezeu a 

binevoit să-i dea Rusiei ceea ce nu a dat altui popor de pe pământ. Şi acest popor s-a dovedit a fi atât de 
nemulţumitor. L-a părăsit pe El, s-a lepădat de Dânsul şi pentru aceasta Domnul l-a predat demonilor spre 
chinuire. Diavolii s-au sălăşluit în sufletele oamenilor şi poporul Rusiei a devenit posedat, îndrăcit. Şi toate 
grozăviile care ajung la urechile noastre despre ceea ce se întâmplă în Rusia: despre toate profanările, despre 
ateismul militant şi lupta împotriva lui Dumnezeu, – toate acestea se întâmplă din cauza îndrăcirii. Însă, din 
nespusa milă a lui Dumnezeu, această posedare va trece, poporul se va vindeca. Poporul se va întoarce la 
pocăinţă, la credinţă. Se va întâmpla ceea ce nimeni nu aşteaptă. Rusia va învia din morţi şi toată lumea se 
va minuna. Ortodoxia va renaşte şi va triumfa. Însă ortodoxia care a fost cândva nu va mai fi. Marii stareţi 
au spus că Rusia va renaşte, chiar poporul va restaura monarhia. Ţarul va fi înscăunat pe tron de Însuşi 
Dumnezeu. El va fi un mare reformator şi va avea o credinţă ortodoxă puternică. El va surpa pe ierarhii 
nelegiuiţi ai Bisericii, va fi o personalitate excepţională, cu sufletul curat şi sfânt. Va avea o voinţă 
puternică. El va veni din dinastia Romanovilor din partea mamei. El va fi alesul lui Dumnezeu, ascultător 
Lui întru toate. El va transforma Siberia. Însă această Rusie va exista puţin. În curând va fi ceea ce a vorbit 
apostolul Ioan în Apocalipsă”. (După cartea: „Duhovnicul familiei împărăteşti, sfinţitul ierarh Teofan al 
Poltavei, noul zăvorât (1873-1940). 

 
PROOROCIA CĂLUGĂRULUI ABEL 

DESPRE ÎMPĂRATUL NICOLAE AL II-lea 
 

Împăratul Pavel Petrovici l-a întrebat pe călugărul Abel, cui îi va transmite moştenirea şi tronul 
împărătesc strănepotul său, Alexandru al III-lea, pe care Abel l-a numit Făcător de Pace şi succesor la tronul 
lui Alexandru al II-lea Eliberatorul. Abel a răspuns: 

– Lui Nicolae al II-lea, sfântului ţar, celui ce se aseamănă cu Iov multpătimitorul. Va avea 
înţelepciunea lui Hristos, îndelungă-răbdare şi curăţenie sufletească. Despre el mărturiseşte Scriptura: 
psalmii 90, 10 şi 20 mi-au descoperit întreaga lui soartă. Pe cununa de spini îşi va schimba el coroana 
împărătească, va fi trădat de propriul lui popor, precum altădată Fiul lui Dumnezeu. Răscumpărător va fi, 
pentru că va răscumpăra prin propria-i jertfă poporul său – asemeni jertfei fără de sânge. Va fi război, un 
mare război, mondial. Oamenii vor zbura prin văzduh asemeni păsărilor, şi vor înota pe sub apă asemeni 
peştilor, dar se vor nimici unii pe alţii cu pucioasă rău mirositoare. În ajunul biruinţei va cădea tronul 
împărătesc. Tot atunci, trădarea va creşte şi se va înmulţi. Va fi trădat şi strănepotul tău, şi mulţi dintre 
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urmaşii tăi îşi vor înălbi straiele cu sângele mielului, mojicul în nebunia lui va lua puterea cu toporul, însă 
după aceasta singur va suspina. Cu adevărat vor veni chinurile Egiptului. 

Cu multă amărăciune a oftat Abel vizionarul, şi printre lacrimi, încetişor a continuat: 
– Mult sânge şi lacrimi vor adăpa pământul umed. Vor curge râuri de sânge. Fratele se va ridica 

asupra fratelui. Şi încă, foc, sabie, venirea altor neamuri, precum şi duşmanul din interiorul ţării, puterea cea 
fără de Dumnezeu, ca o scorpie jidanul va biciui pământul rusesc, va jefui sfinţeniile lui, va închide 
bisericile lui Dumnezeu, executând pe cei mai de seamă oameni ai Rusiei. Aceasta va fi din îngăduinţa lui 
Dumnezeu, mânia Domnului pentru dezicerea Rusiei de la Unsul lui Dumnezeu. Câte încă vor mai fi! 
Îngerul Domnului va revărsa noi potire cu nenorociri, pentru ca oamenii să revină la înţelepciune. Vor fi 
două războaie, unul mai amar decât altul. Un nou Batâi din Apus îşi va înălţa capul. Poporul va fi trecut prin 
foc şi pară. Însă nu va fi şters de pe faţa pământului, pentru că va fi ajutat de rugăciunea ţarului mucenic. 

– Oare chiar să fi sosit sfârşitul Împărăţiei Ruse şi nu este şi nu va mai fi nici o salvare? – a întrebat 
Pavel Petrovici. 

– Ce este cu neputinţă omului îi este cu putinţă lui Dumnezeu, – a răspuns Abel, – Dumnezeu 
zăboveşte cu ajutorul, dar spus este, că îl va dărui curând şi va înălţa cornul mântuirii ruseşti. – Şi se va 
ridica în pribegie din casa ta un mare cneaz, care va lua sub paza sa pe fiii poporului său. Acesta va fi alesul 
lui Dumnezeu, şi pe creştetul lui binecuvântare. El va fi unic şi înţeles pentru toţi, va fi simţit de însăşi inima 
rusească. Chipul lui va fi luminos şi împărătesc şi nimeni nu va zice: „Împăratul e aici sau acolo”, ci 
“Acesta e el”. Voinţa poporului se va supune milei lui Dumnezeu şi el însuşi va consfinţi menirea sa... 
Numele lui este întreit apreciat în istoria Rusiei (din cartea “Viaţa preacuviosului proroc Abel”,  ediţia 
Mănăstirii „Sfânta Treime” din Novo-Golutvino, 1995, pag. 42–45). 
 

 

EPISCOPUL IGNATIE DESPRE 

PROROCIRILE C ĂLUGĂRULUI ABEL 

 
“Călugărul Abel... spunea , că va veni o vreme, când călugării vor fi goniţi în câteva mănăstiri, iar 

celelalte mănăstiri vor vi nimicite”. 

Această profeţie s-a împlinit după a doua revoluţie anticreştină din Rusia în anul 1917, când din sute 
de mănăstiri au rămas câteva, celelalte au fost desfiinţate sau nimicite de puterea anticreştină (L. A. Sokolov, 
“Episcopul Ignatie (Breancaninov)”, vol. 1, pag. 214). 

 
 

PREZICEREA EPISCOPULUI IOAN 
 

Renumitul predicator, episcopul de Smolensk Ioan (Sokolov, 1818–1869) – prezicea: 

– “Ia aminte Rusie, în ziua când vei atenta la credinţa ta, vei atenta la viaţa ta...”. 
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PROFEŢIA STAREŢULUI AMBROZIE DIN OPTINA 
 

Stareţul Ambrozie din Optina îi scria ober-procurorului Sinodului, grafului Aleksandr Petrovici 
Tolstoi: “Dacă în Rusia din cauza încălcării poruncilor Dumnezeieşti şi a slăbirii pravilelor şi hotărârilor 
Bisericii Ortodoxe, şi din alte cauze, se va împuţina evlavia, atunci neapărat se vor împlini cele scrise la 
sfârşitul Bibliei, adică în Apocalipsa lui Ioan Teologul...”. 
 

PREZICEREA STAREŢULUI ILIODOR DIN GLINSK 

DESPRE DESTINELE ÎMPĂRAŢILOR 
 

În anul 1879 a plecat din viaţă renumitul stareţ din pustia Glinsk arhimandritul Iliodor, 
pomenirea lui se face la 1 aprilie sau 28 iunie pe stil vechi. Cu câţiva ani înainte de obştescul său 
sfârşit el a avut o revelaţie prorocească, despre care a povestit celor mai apropiaţi fii duhovniceşti. 

Povesteşte ieromonahul Domn, ucenicul stareţului (stareţul Domn a răposat în anul 1878). Această 
convorbire cu ucenicii săi a avut loc aproximativ în 1872–1873. Au fost prorocite: moartea lui Alexandru al 
II-lea de mâinile unui rebel revoluţionar, ascensiunea deosebită a puterii de stat în timpul lui Alexandru al 
III-lea şi moartea sa subită: vestit prin forţa sa ieşită din comun şi o sănătate puternică, împăratul a decedat 
surprinzător pentru toţi; sunt trecute sub tăcere marile tulburări de pe timpul împărăţiei lui Nicolai al II-lea. 
Pentru prima dată convorbirea stareţului a fost publicată de către Serghei Nilus la începutul sec. XX. În 
prezenta carte ea a fost preluată din ediţia apărută în 1911. (Vezi: S. Nilus, “Bliz esti, pri dvereh, pag. 55–
56): “L-am vizitat într-o seară, găsindu-l în chilie trist şi amărât. Era semiîntuneric; ardea o candelă. Stareţul 
ne-a întâmpinat cu binecuvântare tăcută, continuând să rămână în aceeaşi tristeţe şi amărăciune. Ne-am 
aşezat şi noi, aşteptând să binecuvânteze începerea discuţiei. Şi dintr-o dată în inimă ni s-a strecurat o 
presimţire apăsătoare. Şi atunci evlaviosul stareţ s-a adresat către noi: „Copilaşii mei! M-aţi găsit într-o stare 
atât de amărâtă. Vă voi mărturisi cauza amărăciunii mele. Zilele acestea am citit Apocalipsa Sfântului 
Apostol şi Văzător de taine Ioan Teologul; şi a dorit sufletul meu să afle: până când Domnul nostru va mai 
îngădui să rabde nelegiuirile care se înmulţesc ale acestei lumi. Am fost inspirat cu duhul, şi am văzut: 

Dintr-o dată văd cum răsare dinspre Răsărit o stea mare şi strălucitoare, şi în jurul ei alte stele 
mai mici, dar la fel de strălucitoare şi arzătoare. Toate aceste stele au parcurs bolta cerească, 
înclinându-se spre apus. Şi am auzit o voce vorbindu-mi:  

Aceasta este steaua împăratului Alexandru cel Binecuvântat. 
Apoi am mai văzut o altă stea, de asemenea înconjurată şi ea de alte stele. Şi această stea, 

precum cele care o însoţeau, strălucea într-o lumină măreaţă şi slăvită, de asemenea, parcurgând 
bolta cerească spre apus. Şi iarăşi am auzit vocea: 

Această este steaua împăratului Nicolai Pavlovici. 
Şi o altă stea am văzut dinspre Răsărit; aceasta, ca şi cele de până la ea, era înconjurată de alte 

stele; însă lumina strălucitoare pe care o răspândea era de culoare sângerie. Iar această stea nu şi-a 
urmat traiectoria până la apus şi a dispărut dintr-o dat ă la mijloc de cale. Şi am auzit atunci cuvînt 
înfior ător şi groaznic: 

Aceasta este steaua actualului împărat Alexandru Nicolaevici. Iar curmarea căii sale, pe care 
ai văzut-o, înseamnă că va fi omorât împăratul în plin ă zi de mâna unui rob, eliberat de el curând, pe 
piaţa credincioasei capitale. Nebunească şi cumplită nelegiuire se va săvârşi! 

La auzul acestor cuvinte, inimile ne-au fost cuprinse de o mare mâhnire şi jale. Se mai făcuse 
atentate la viaţa împăratului, dar sufletele noastre nu puteau admite nici gândul la moartea violentă a unsului 
lui Dumnezeu, pe care stareţul văzător cu duhul o prezisese... Stareţul şi-a continuat firul prorociilor: 

Şi iarăşi dinspre răsărit a apărut o nouă stea, înconjurată de altele mai mici. Aceasta, însă, şi 
după mărime, şi după strălucire le întrecea pe cele mai înainte văzute. Dar şi zilele aceastei stele 
misterios s-au stins. 
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Aceasta este steaua împăratului Alexandru al III-lea! – mi-a vorbit aceeaşi voce... Şi după aceea am 
văzut... 

Însă stare ţul şi-a întrerupt firul povestirii sale şi, lăsându- şi fruntea în palme, începu 
să plâng ă încet. Am l ăcrimat şi noi privindu-l, şi peste pu ţin timp l-am întrebat: 

– Ce a fost mai departe? 
– Vă spun vouă,  copii,  doar un singur lucru, unii dintre cei, care staţi aici, vor dori moartea, însă ea 

va fugi de ei... (Din cartea “Împăratul Nicolae al II-lea şi noii mucenici”, pag. 57–59) 
 

MARŞUL DISTRUGĂTORULUI 
 

Viziunea anului 1909 
 

Nu-mi pot explica, ce a fost cu adevărat. Poate că e vis, poate o halucinaţie copleşitoare şi 
îndelungată. Oricum, aceasta s-a întâmplat cu mine în realitate, având conştiinţa trează. Dar eu am simţit 
cum o forţă de neînfrânt mă impune să transmit, să povestesc despre toate cele văzute şi auzite, – să 
povestesc despre acele chipuri groaznice, înfiorătoare care se perindau în faţa ochilor mei, atunci când 
dormeam, sau nu dormeam, sau poate aiuram în realitate şi conştient, aflându-mă faţă în faţă cu această 
realitate tenebră şi înspăimântătoare, care mi s-a descoperit. 

Aflându-mă în camera mea de lucru, la masa de scris, pe la ora unu după miezul nopţii, mi s-a părut 
dintr-o dată, că am alunecat fulgerător de repede într-o adâncime întunecoasă, în străfundul pământului, la 
adâncimea de 550 mile, şi nu-mi pot explica de ce am memorizat anume această cifră. 

În jur domnea un întuneric beznă, iar în străfundul adâncului se vedeau arzând multe focuri, care 
urcau în sus ca nişte limbi sângerii. Iar întunericul era negru, mai negru decât cea mai întunecată şi lipsită de 
stele noapte în care licăreau nişte cerculeţe de foc, străpungătoare şi sâsâitoare ca nişte limbi de şarpe; în 
cele din urmă, am descoperit că acestea sunt chipuri mutilate de o înfricoşătoare urâţenie, negre, ca şi bezna, 
iar cercurile de foc – erau ochii lor. 

Şi am auzit în beznă zgomotul unor voci groaznice, zăngănind ca nişte foi de aramă, la auzul cărora 
simţi că-ţi îngheaţă inima în piept şi îţi vin greţuri... Şi am auzit cuvinte obraznice şi le citeam gândurile 
acestor locuitori ai beznei şi toate tainele lor mi s-au deschoperit. Şi mai era Cineva alături de mine care mă 
susţinea ca să nu mor de spaimă, – şi de asupra beznei eu eram puternic prin El. 

Las ca fiecare să creadă ce vrea despre aceasta, dar eu mă simt obligat să povestesc, să scriu şi să 
transmit semenilor mei această întâmplare nemaipomenită pe care am intitulat-o „Marşul distrugătorului”. 

 
N.R. 17 aprilie, anul 1909 

 
“Eu mă simt neputincios şi înfrânt, dar mai am o mare putere de influenţă, şi voi frânge lanţurile şi 

cătuşele, voi trece hotarele universului şi mă voi înarma cu legiunile mele, şi voi atrage mulţime de oameni 
şi voi ieşi la luptă, ultima luptă cu acest Miel Blând, ale Cărui blândeţe, smerenie, răbdare, curăţie, 
neprihănire şi sfinţenie mă frig cu foc nesuferit şi mă ameninţă că voi fi răpus şi aruncat în adâncul beznei 
veşnice. Iar de-acolo nu mai există nici o scăpare, pentru că acesta este tărâmul veşnicului întuneric al 
nefiinţei, acolo toate căile şi mijloacele se vor închide şi se vor termina pentru mine – acolo în bezna 
întunericului, şi nesfârşitei pentru mine vecii”. 

La acestea se gândea Lucifer, înlănţuit în adâncul infernului, în aşteptarea ultimei judecăţi, şi s-a 
îngrozit. Şi-a amintit de lăcaşurile Luminii şi ale veşnicei bucurii, de frumuseţea slujitorilor cereşti, a slavei, 
blândeţii, smereniei şi devotamentului faţă de Creator în dragostea neţărmurită faţă de El şi veşnica 
preaslăvire de întreaga creaţie a universului... Şi-a amintit şi de zilele venirii pe pământ a Mielului 
Dumnezeiesc, în faţa smereniei, blândeţii şi răbdării Căruia s-a închinat omenirea care L-a recunoscut. Şi-a 
amintit şi de viclenia, trădarea şi perfidia de care dăduse dovadă: trădarea Omului-Dumnezeu prin moarte pe 
cruce, biruinţa efemeră asupra Lui, şi de sfâşietoarea clipă a înfrângerii sale definitive prin purtătoarea de 
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lumină Înviere a Fiului lui Dumnezeu... “Totul s-a sfârşit; lumea a crezut în El, şi a venit mântuirea 
omenirii, aşteptată de la începutul veacurilor, şi prin această credinţă se vor mântui toate viitoarele generaţii 
care se vor naşte – până se va instaura viaţa perfecţiunii veşnice şi neschimbătoare, în veacul veacurilor, 
care vor rămâne închise pentru mine”. 

Şi lanţurile – ferecate, împletite din întunecimea trădării, mândriei stihiinice, înfumurării şi minciunii 
care-l încolăceau pe Lucifer – şi mai tare îl strângeau şi-l înfăşurau din toate părţile şi-i întunecau mintea cu 
şi mai multă răutate şi ură, care-l chinuia şi mai deznădăjduit şi disperat din cauza neputinţei sale, a voinţei 
sale nebune care-l domina. 

“Să mă supun – oare? – să cad înaintea Puterii Atotziditoare; înaintea iubirii nesfârşite şi milostivirii 
a Celui care cheamă pe toţi la viaţă veşnică, la fericirea şi bucuria cunoaşterii adevăratei înţelepciuni?! Să 
mă supun?.. Să cad şi să mă închin, după atâtea biruinţe de-a lungul veacurilor, încercând atâtea mijloace 
iscusite şi desăvârşind răutatea?” – gândea cu trufie Lucifer, cuprins de durerea nebună ce i-o provocau 
cătuşele neputinţei, s-a întunecă şi mai mult, şi atunci, în această stare de furie infernală, şarpele zvârcolitor 
al gândului său s-a întins în toată lungimea sa şi a încremenit, ca apoi să se înalţe fulgerător şi să se strângă 
într-un ghem al unui gând nou, negru, de distrugere, pierzanie şi moarte, dându-i lui Lucifer forţa 
elasticităţii sale, capacitatea de a insufla oamenilor înţelepciunea veninoasă a cunoaşterii... 

Şi şi-a zis în sinea sa Lucifer: 
“Trebuie să mă pregătesc de atac din flancul drept: – lupta cu credinţa, de rezultatul acestei lupte va 

depinde succesul întregii bătălii asupra mântuirii”. 
Şi, Lucifer, la acest gând, a scăpărat ca o erupţie vulcanică, iar răcnetul său infernal s-a rostogolit ca 

un tunet prin grotele subterane, făcând să se cutremure şi suprafaţa pământului. 
Lucifer şi-a chemat legiunile şi toţi aliaţii care s-au dedat cneazului întunericului, şi toţi până la unul 

au venit şi şi-au închinat chipurile hidoase, în aşteptarea ordinelor sale. 
Atunci el a răcnit: 
“Hei,  voi – duhuri slăbite de puterea crucii, care pribegiţi prin păduri, pustiuri, hăţişuri şi mlaştini, – 

şi care v-aţi pierdut slava de altădată în poveştile cu care dădacele sperie copiii! Ascultaţi-mă şi executaţi – 
vă dau vouă puterea şi vicleşugul şarpelui negru... Ascultaţi! 

Credinţa şi Crucea Răstignirii au învins toată lumea, s-a întins peste întreg universul. Oamenii 
aşteaptă de acum la porţile Împărăţiei Cereşti, care vine cu o putere de nebiruit ca să-i atragă spre veşnica 
fericire, spre contemplarea acelei frumuseţi, fericiri şi a desăvârşitei înţelepciuni care ne macină pe noi cu 
chinuri nespuse. Oamenii înţeleg tot mai mult în ce constă bucuria şi binele vieţii: prin plăcerile trupeşti şi 
dulceaţa patimilor şi viciilor nu-i mai putem ispiti. Trebuie să alegem alte mijloace, alte ispite: trupul lăsaţi-l 
deocamdată la o parte. Trebuie să lovim direct în centru şi să începem neapărat din flancul drept: să 
distrugem credinţa – acesta este fortul principal şi cel mai important, şi îndată ce vom distruge şi cuceri 
acest fort de la oameni – noi am şi învins. Pentru aceasta trebuie să zidim o asemenea ambuscadă, pe care 
oamenii să nu o poată sparge, şi din spatele acestei ambuscade să acţionăm neîncetat şi dârz, dar luptând 
astfel încât fiecare lovitură să pară a fi făcută din partea opusă. Înţelegeţi această tactică militară? Atunci 
când duşmanul este nevăzut, nu-l poţi descoperi şi, deci, nici învinge. 

Acum vă dau vouă o nouă putere a şarpelui negru, – puterea influenţei. Îndemnaţi şi sugeraţi, 
neîncetat; aceasta este unica armă puternică împotriva liberei voinţe a omului, pentru a-i înclina voinţa spre 
stânga, de partea noastră, atrăgând astfel duşmanul în cursă şi încercuindu-l din toate părţile. Iar despre 
sugestiile mintale oamenii vor crede că sunt propriile lor gânduri, şi le vor urma neabătut, plăsmuind noi 
teorii, şcoli şi ştiinţe, iar dintr-acestea voi trebuie să împletiţi plasa şarpelui negru, până când gândirea 
oamenilor se va încurca cu totul în ea, încât vor înceta a se mai înţelege unul cu altul, nu vor mai deosebi 
adevărul de minciună, şi nici nu vor fi în stare să-şi pună problema mântuirii şi a salvării, pierzându-şi 
capacitatea de a o mai dori. Atunci lumina din ei se va polariza cu întunericul, iar întunericul este al nostru, 
şi ei vor numi întunericul lumină, iar lumina adevărată le va părea întuneric, şi atunci ei se vor înrola în 
legiunile noastre; atunci partea stângă va deveni pentru ei dreaptă, iar partea dreaptă – stângă, şi această 
stângă va însemna dreapta adevărată şi robie, iar robia o vor considera adevărată libertate, care înseamnă 
samavolnicie. Iar de aici – încă un pas şi vom distruge tot ce este viaţă pe pământ. Oamenii vor tinde, alături 
de noi, spre distrugere şi nimicire definitivă” 
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“Ura!..Ura!..” – A răsunat infernul de strigătele demenţiale şi bestiale ale legiunilor negre, care s-au 
dezlănţuit în urma hohotului frenetic şi al răgetului de fiară încolţită, zăngănitul metalic – sufocant, 
năduşitor, otrăvitor, sfâşietor, surpându-se în adâncul infernului, în bezna veşnică şi în prăpastia 
întunericului fără de ieşire, în chinul muncilor fără de moarte şi veşnice... Şi au şuierat şerpii negri ai 
planului demonic şi s-au avântat din străfund în cercuri elastice, cu ochi arzători de viperă – otrăvitori, 
scârboşi, ucigători, semănând în jur suflul morţii... Şi bezna se înteţea şi se îndesa şi se umplea de vaicărelile 
şi geamătul celor chinuiţi, şi de furia şi de neputinţă şi de setea de moarte – disperată, veşnică, fără de 
sfârşit. 

Dintr-o dată au sclipit, s-au aprins doi ochi de foc, două pupile negre – negre ca şi noaptea, 
pătrunzători, deprimanţi şi tăioşi, şi s-a umplut infernul de legiunile unor chipuri hidoase, lăsându-se o 
linişte mortală, cumplită şi ameninţătoare. 

Lucifer a apărut în faţa legiunilor, dându-le planul de luptă. 
“Mai întâi de toate, ademeniţii prin sugestionare pe slujitorii Bisericii. Arătaţi-le puterea voastră 

asupra sufletelor celor ce se mântuiesc, asupra regilor şi mai marilor lumii, arătându-le frumuseţea femeilor 
şi uşurinţa cu care şi le pot supune; arătaţi-le bogăţiile şi bunurile lumii, cu toate formele şi frumuseţile ei de 
seducţie, prin fastul, luxul şi mijloacele prielnice de acaparare a lor. Iar Sfânta Evanghelie a Celui Înviat, 
prefaceţi-o într-o armă doar a lor, ascunsă de acei care caută mântuirea, pentru ca să nu se descopere 
criminalitatea lor faţă de lume. Corupeţi-i cu tenacitate dar şi cu precauţie, iar atunci când ei vor lua 
sugestiile voastre drept gânduri personale, şi inima şi mintea le vor fi seduse de patimile aprinse ale trupului, 
şi de pătrunderea în tainele sufletului şi gândului, şi de puterea asupra sufletelor şi comorilor lumii, şi vor 
începe să judece şi să chinuiască şi să omoare pe cei nevinovaţi care nu li se supun lor şi se împotrivesc 
minciunii şi prefăcătoriei lor, şi prin frică îşi vor întări puterea lor, – atunci vă veţi îndeplini lucrarea 
voastră. Credinţa se va clătina în oameni, pentru că, dacă slujitorii şi învăţătorii bisericii sunt corupţi, vor 
gândi ei, atunci credinţa pe care ne-o predică ei, nu este mântuitoare ci nimicitoare, şi ei mint; predică şi 
învaţă smerenia, iar singuri se mândresc cu cucernicia lor criminală şi insinuantă; propovăduiesc curăţenia şi 
neprihănirea, iar singuri se dedau desfrâului, viciilor şi farmecelor femeieşti, pervertirii celor curaţi şi 
nevinovaţi; propovăduiesc abţinerea şi sărăcia sufletului, iar singuri sunt dezmăţaţi, pizmaşi, trufaşi şi 
nesăturaţi după însuşirea bunurilor străine. Şi ispita va fi atât de mare, încât foarte puţini îi vor rezista; – 
credinţa şi religiozitatea vor deveni ispită şi vor fi corupte din rădăcină. 

Această misiune v-o încredinţez vouă: legiunii lui Paladda şi Moloh. Iar ţie – legiunea şarpelui negru 
– iată ce îţi poruncesc: să urmăriţi pas cu pas şi să supravegheaţi neabătut oamenii erudiţi, înzestraţi cu 
talente şi genialitate. Aceştia sunt cei mai dotaţi oameni; – ei se străduiesc să cerceteze şi să pătrundă toate 
formele de existenţă şi să pătrundă tainele vieţii, întru slava Creatorului şi a cunoaşterii înţelepciunii Lui de 
neconceput. Destinaţia şi scopul acestora sunt atât de clare şi de măreţe, încât dacă vor izbuti să-şi atingă 
scopul, atunci toată viaţa oamenilor se va întoarce  spre slăvirea Creatorului, şi oamenii vor reveni la 
nemurire şi veşnica fericire, şi vor descoperi atunci toată bucuria şi fericirea vieţii şi credinţa va deveni 
pentru ei piatră de diamant, iar pământul, cu toţi vieţuitorii săi – Împărăţia Celui Înviat. Şi atunci toate 
mijloacele noastre de luptă şi tot sorocul hărăzit nouă vor lua sfârşit. 

“Grăbeşte-te legiune a şarpelui negru! Grăbiţi-vă legionari să mergeţi pe urmele acestor aleşi, 
oameni ai ştiinţei şi genii întru slava Crucii, şi insuflaţi-le cu precauţie, pe ascuns, că în lume nu e nimic 
extrasenzorial şi tainic, şi că diversitatea naturii, frumuseţea şi armonia formelor ei se dezvoltă după 
principiul autocreaţiei, iar pentru a le pecetlui convingerea, folosiţi cuvântul latin evoluţie; acest cuvânt va 
prinde şi va avea efectul scontat pentru că oamenii sunt pasionaţi de ştiinţe şi se încred celor consacraţi în 
scolastică. Sugeraţi-le cu precauţie, pe măsura progresării lor în experienţele de cercetare a structurii 
materiei şi a formelor ei, tăinuind în sine sufletul şi spiritul – prin puterea atotcuprinzătoare a Creatorului, – 
că, de fapt, acest suflet dătător de viaţă sau aşa-numita Putere, în genere nici nu există, că el este doar o 
aparenţă, precum e mişcarea – o simplă mişcare, care diferă numai prin viteze, senzaţii variate sau acţiune 
asupra fibrelor nervoase ale organismului, că este numai materie, sau o substanţă vizibilă şi palpabilă, şi că 
în procesul mişcării sale se autocreează. Această influenţare este atât de lesnicioasă, încât oamenii vor 
începe să nege cu multă uşurinţă existenţa sufletului, şi a lui Dumnezeu-Creatorul universului, şi atunci 
substanţa va fi divinizată, precum şi închipuirea despre ea – dumnezeirea ei – se vor uni imaginar în mintea 
omului; astfel oamenii se vor umple de trufie şi se vor ridica împotriva credinţei în Unul Dumnezeu. Iar, 
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văzând pe slujitorii Bisericii, astfel precum i-aţi făcut voi, se vor ispiti complet şi se vor uni cu noi, şi vor 
recunoaşte drept chezăşie a adevăratului progres doar evoluţia noastră sporadică cultura stihiinică şi 
libertatea noastră, şi atunci poziţia noastră consolidată va deveni pe deplin camuflată şi inaccesibilă pentru 
oameni, întrucât noi am făcut astfel ca existenţa noastră să fie total negată, astfel că loviturile noastre, 
sugestionările legiunii noastre vor fi considerate drept saluturi amicale transmise minţilor strălucite ale 
reprezentanţilor lor geniali. Şi nimeni nu va mai crede că noi suntem duşmani, orice încercare de urmărire şi 
de descoperire a existenţei noastre va fi luată în derâdere, iar cutezătorii vor fi consideraţi demenţi. 

“Când totul merge strună, – înaintează cu îndrăzneală. Trebuie de acţionat cu multă insistenţă şi 
grabă pentru a distrage definitiv mintea omenească de la toate sferele cereşti şi de la ideea nemuririi, din 
cauza cărora oamenii îşi păstrează puritatea morală îşi desăvârşesc glasul sâcâitor al conştiinţei care le 
aminteşte de Dumnezeu şi de sfinţenia Lui de acolo, din împărăţia cerească, unde străluceşte şi-i cheamă 
lumina neînserată a Adevărului. Cu acest glas al conştiinţei, şi cu aceste elanuri ale sufletului uman este cel 
mai greu de luptat...  

“Ascultă, legiune a şarpelui negru, şi îndeplineşte! – Trezeşte-le oamenilor cât mai multe impresii – 
cât mai variate, care să le cuprindă pe deplin atenţia printr-o interminabilă succesiune de inovaţii şi 
descoperiri; – o schimbare palpitantă, efemeră, continuă, fără de sfârşit – tot mai noi şi mai noi, mai 
atractive, – care ţintuieşte atenţia.. Mai întâi de toate – metodele fulgerătoare de modificare a voinţei, 
gândului, dorinţei – a întregii fiinţe. A vedea la distanţă, a auzi la ddistanţă, a face schimb de gânduri la 
distanţă – ca să frapeze, să uluiască... Oamenii trebuie apropiaţi, adunaţi într-o singură gloată – combateţi 
orice fel de izolare, de individualizare, – prin trezirea curiozităţii faţă de ineditul noutăţii şi creşterea fără 
precedent a potenţialului intelectual. Deplasarea cu motoare cu aburi: căile ferate şi vapoarele cu aburi; 
zgomotul trenurilor, deplasarea fulgerătoare, ameţitoare, – zgomotul, zăngănitul, şuieratul, imensele gări, 
toate cu acelaşi interminabil zgomot şi vacarm, prin schimbarea continuă de feţe şi localităţi, de situaţii – 
periculoase, temerare până la absurd, până la ameţeală, până la distrugerea unor eşaloane întregi de trenuri 
cu tot cu încărcătura lor umană... Telegrafe, telefoane, elevatoare, aparate de zbor, aerostate; fonografe şi 
gramofoane... Motoare electrice, tramvaie electrice, iluminare electrică... Toate sunt în mâinile omului, sub 
puterea raţiunii sale – a omului-rege, stăpân al naturii, pe care el şi-a supus-o... 

Nu mai există artă inspirată; ea e în stampe, fotografii, copii heliografice, în reproducerea mecanică a 
nenumăratelor copii de artă... Maşinile de scris, maşinile de dactilografiat, maşinile de cusut; seamănătoare, 
râşniţe, mori şi brutării, maşini muzicale, care vorbesc şi cântă, maşini de jocuri, cinematografe vii... Jos 
mâinile! Jos cu munca manuală!.. Raţiunea triumfă. Raţiunea este regele; raţiunea este stăpânul; raţiunea 
este mândria omului. Ei i se vor închina şi pe ea o vor idolatriza. Omul îşi va înălţa mândru fruntea şi va 
cunoaşte libertatea... La ce-i va mai trebui voinţa de a-şi domina instinctele, dacă a ajuns să domine natura? 
De ce să se mai supună Cuiva,  când lui i s-au supus forţele naturii? Şi atunci va cunoaşte omul 
înţelepciunea noastră, înţelepciunea şarpelui negru, împlinirea profeţiei rostite în rai prin gura femeii 
ascultătoare: “veţi cunoaşte totul,– veţi fi ca dumnezei”. 

“Şi va ridica semeţ omul fruntea, chemând la luptă însuşi Cerul, care i-a încercat atâta amar de timp 
răbdarea, şi se va avânta la luptă împotriva blândeţii şi supunerii legii, împotriva smereniei, a neprihănirii şi 
înţelepciunii, şi va râde atunci de ele, ca de slăbiciune, laşitate, slugărnicie şi le va transforma într-o libertate 
a samavolniciei stihiinice, iar dulceaţa desfătării plăcerilor trupeşti va fi podoaba acestei libertăţi... 

“Via ţa – mişcarea continuă, neobosita şi necontenita alternanţă de impresii – va curge ca un torent 
copleşitor, şi nu va mai oferi nici o clipă de răgaz pentru a-ţi aduce aminte de Dumnezeu şi de Sfinţenia Lui, 
şi de viaţa lumii, de dragoste şi aspiraţia spre Lumină – de izvorul fiinţei sale şi al îndeplinirii poruncii 
divine. Şi atunci nimic sfânt şi Dumnezeiesc nu-i va satisface şi lini şti pe oameni, iar glasul conştiinţei va 
muţi în ei: vor fugi de El şi frica lor va fi ca de moarte, şi vor căuta să se adune în turme şi se vor teme de 
singurătate, ca nu cumva să se trezească în ei glasul conştiinţei. Astfel, în locul acestei curăţenii şi sfinţenii 
copilăreşti, pe care ei o numesc dezvoltare şi perfecţiune spirituală, după cum i-a învăţat Mielul lor, noi vom 
impune cultura noastră, progresul slavei şi trufiei raţiunii... Ce folos din această ordine insuportabilă; 
supunere faţă de lege; aceasta înseamnă înfrânarea aspiraţiei spre patimile nesăţioase ale trupului şi spre 
încântarea neruşinatelor şi atrăgătoarelor plăceri ale vieţii? Insuflaţi-le egalitatea drepturilor la plăcerile 
vieţii, la trăirea palpitantă a pasiunilor trupeşti, şi cunoaşterea deplină, până la fund, a plăcerilor!.. 
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“Ascultă legiune a şarpelui negru şi a Mamonei! Ascultă şi îndeplineşte!.. Atunci când  viaţa naturală 
se va transforma în viaţă artificială, în viaţa maşinilor şi a producţiei mecanice, – munca manuală va deveni 
inutilă; mâinile oamenilor se vor elibera şi se vor dezlega, va izbucni dorinţa de a trăi, de a trăi cu nesaţ, 
nestăvilit, cu toţi nervii şi fibrele trupului, cu toate senzaţiile clipei, momentului, cu întreaga gamă a 
plăcerilor şi satisfacţiilor voluptăţii pasionale, ale culturii noastre deja, preapline de tumultul plăcerilor, într-
un vârtej atotcuprinzător, crescând şi intensificând dorinţa de a bea cupa plăcerilor vieţii până la fund, până 
la moarte, până la agonia plăcerilor, – fiecare să o guste, să o bea şi să cunoască şi să se satisfacă; pentru că 
de acum nu va mai exista credinţă, nici speranţă, nici dragoste, – ci numai plăceri trupeşti. Iar credinţa, 
nădejdea şi dragostea – aceste surori din fantezia naivă a oamenilor, vor vi luate în derâdere chiar de 
oameni, – precum o facem şi noi acum – copiii liberi ai iadului... Ha...ha...ha!! Râdeţi acum de ei, râdeţi de 
aceşti nebuni, nebunilor!... Râzi legiune a şarpelui negru!. Râzi, bătrâne Moloh!.. Priveşte, priveşte şi fii 
satisfăcut de nebunia oamenilor!... Munca, credinţa şi speranţa îi salvau altădată, le aduceau liniştea şi 
bucuria neîntinată a vieţii; în simţul măsurii, al echilibrului existenţial, de la un cosit până la altul, de la o 
recoltă la alta, viaţa le decurgea paşnic. Iar bogaţii demult sunt în serviciul nostru, făcând lucrarea noastră: 
se ghiftuiau şi râdeau de sărăcimea răbdătoare, o ţineau încătuşată în fiare şi în temniţe, impunând-o să 
lucreze pentru ei, bogaţii: pentru ghiftuirea lor, pentru satisfacerea plăcerilor, pentru haine, brocarturi, 
pentru strălucirea şi luxul lor, pentru întreţinerea amantelor trândave, pentru bogăţia neruşinată şi desfrâul 
lor! Aceştia nu aveau nici credinţă, nici speranţă, nici dragoste, nici compasiune, şi prin aceasta meritul lor 
în faţa noastră este important. Iar atunci când producţia mecanizată va exclude munca manuală şi mase 
întregi de săraci înfometaţi vor rămâne fără muncă, – atunci scopul nostru va fi atins. Proletariatul se va 
înrăi şi va deveni ameninţător ca o lavă gata să se reverse... Inspiră-le, inspiră-le lor, legiune a şarpelui 
negru, şi tu, bătrâne Moloh, – ideea noastră de libertate, de cultură a libertăţii samavolnice!.. De acum ne 
vom descurca mai uşor: lansaţi-l în prim-plan pe Marx al nostru, şi impuneţi socialismul în locul idealurilor 
creştine de credinţă, speranţă şi dragoste; în locul celei propovăduite de biserica Mielului, pe care am reuşit 
atât de iscusit să o distrugem, fiind ajutaţi de serviabila ierarhie a preoţimii, – scindată în nenumărate părţi, 
care dispută întâietatea şi dreptatea, în cei stăpâniţi de ambiţie care sunt într-o nesfârşită învrăjbire şi ură 
împotriva celor blagocestivi... Lovitura a fost dată! Strigă legiune a şarpelui negru şi sugerează-le 
oamenilor: – trăiască marxismul! Trăiască social-democraţii! Tr ăiască proletariatul muncitoresc!, 
comuniunea revendicării prin forţă a fericirii generale pentru toţi, – fericire, comodităţi şi toate plăcerile 
culturii noastre – sclipitoare, ademenitoare, – liberă de orice aspiraţii nebuloase spre înaltul şi îndepărtatul 
cer. Realizarea idealurilor lor în ceruri e prea îndepărtată; perfecţionarea individuală a omului cere prea mult 
timp... Insuflaţi-le oamenilor bucuria clipei, – satisfacerea numai aici şi numai acum! Sugerează-le tuturor şi 
fiecărui în parte forţa, energia şi dârzenia pentru atingerea fericirii sociale, a fericirii tuturor. Râzi de păcat! 
Ia în derâdere puritatea şi sfinţenia vieţii! Râzi de conştiinţă!.. Râzi şi sugerează-le cu putere: a ucide, a 
vărsa sângele unui reprezentant sau al unei întregi pături sociale antagoniste de dragul fericirii sociale este o 
faptă de eroism nobil. A fi încătuşat, întemniţat, a fi încarcerat, dus la ocnă, în mină în numele fericirii 
sociale este un eroism şi o faptă nobilă. A ataca, a smulge, a jefui sau fura în scopuri sociale înseamnă 
bărbăţie şi eroism în numele societăţii. A muri prin spânzurare, pe eşafodul călăului sau prin împuşcare în 
scopul fericirii sociale a culturii noastre – a libertăţii, egalităţii şi fraternităţii, – este o faptă eroică, dar nu a 
mucenicilor creştini pentru oarecare bunuri veşnice promise, ci a mucenicilor noştri, contemporani – pentru 
realitate, pentru fericire generală aici, pe pământ, fericirea deplinei satisfaceri, a tuturor comodităţilor şi 
plăcerilor. Şi aceşti bravi mucenici ai noştri vor avea o influenţă extraordinară asupra societăţii, pentru că 
vor amesteca noţiunea despre eroism cu slava plină de smerenie a mucenicilor Mielului, pentru a se situa pe 
locul lor şi a îndepărta amintirea despre ei, diminuând astfel adevărul despre coroana lor mucenicească. 
Această tactică ne costă destule eforturi şi trudă, pentru că voi, legiune a şarpelui negru, trebuie să păstraţi, 
prin forţa sugestiilor voastre, sistemul execuţiilor, care acutizează relaţiile dintre popor şi puterile 
guvernatoare, care întăresc şi alimentează forţa opunerii oamenilor poruncilor Mielului, ele ne sunt necesare 
fiindcă acutizează relaţiile dintre popor şi forţa de guvernământ, apropiind istoria de deznodământul nostru, 
de dominaţia noastră asupra lumii. Înţelegeţi voi oare aceasta, legiune a şarpelui negru, şi tu, bătrâne Moloh, 
şi tu veşnic jucăuşule şi surâzătorule Eros – copil al şarpelui negru!!! Inspiraţi-le oamenilor o răsturnare 
totală a noţiunilor! Întunecaţi-le minţile!” 
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Atunci Lucifer s-a ridicat în toată statura sa şi a căscat cutremurându-se infernul,  şi a scrâşnit tare 
din dinţi de s-au clătinat legiunile demonilor hâdoşi. Iar şarpele gândului  negru al lui Lucifer s-a avântat 
încolăcindu-l în cercuri elastice,  apoi iar s-a  smucit în cercuri ,  încolăcindu-se apoi într-un ghem de noi 
gânduri de distrugere şi nimicire. 

Şi Lucifer a continuat: 
“Ascultaţi cu atenţie: şi tu, legiune a şarpelui negru, şi tu, bătrâne Moloh, şi tu, mereu surâzătorule 

Eros, copil al şarpelui negru, născut în rai sub pomul ispitei!.. Ascultaţi-mă! 
“Vouă vă revine cea mai dificilă misiune, fără de care nu vom izbuti nimic şi toate planurile noastre 

vor fi fără nici un rost. Există în mediul oamenilor o cetate, cea mai invincibilă. Este maternitatea: naşterea 
copiilor şi educaţia lor. Femeia fecioară şi femeia-mamă: iată acea cetate de nebiruit a omenirii pe care 
trebuie s-o ţineţi mereu sub supraveghere, pregătindu-vă să loviţi cu armele sugestiei. Dacă nu veţi lua, nu 
veţi cuceri aceste fortăreţe, – atunci totul e zadarnic, pentru că nici nu veţi termina de “prelucrat ”o 
generaţie, că va creşte alta, o nouă putere împotriva noastră. Prin femeie trebuie să cucerim omul, cu 
prezentul şi viitorul său, în totalitatea sa”... 

Şi dintr-o dată s-a înfiorat Lucifer la acest gând şi s-a ghemuit, parcă de durere. Şarpele gândului 
negru s-a retras între maxilarele deschise de groază şi s-a ascuns acolo. Şi a fremătat şi s-a cutremurat tot 
infernul... De sus din înălţimi a pătruns în infern ca un fulger, o rază de lumină pură care a spart bezna şi a 
împrăştiat întunericul. Prin acest semn lui Lucifer i s-a dat de înţeles despre neputinţa sa nebunească şi 
despre nemărginita milă a Creatorului. Şi a licărit atunci peste privirea tâmpă a lui Lucifer, din înaltul 
cerului Chipul luminos al Preacuratei Fecioare Maria – Maica Mielului, neadormită, veşnică veghetoare şi 
apărătoare a fecioriei şi maternităţii femeiilor. 

Şi iarăşi s-a întunecat şi mai tare bezna infernului şi au fulgerat fioros ochii lui Lucifer, iar dintre 
maxilare şi-a scos capul şarpele gândurilor sale negre şi chipul său s-a strâmbat de râsu-i demenţial şi 
batjocoritor. 

“Cunoaştem noi aceste ameninţări!” – a continuat el cu glas obraznic, năduşitoar şi strident, ca şi 
zăngănitul unei foi de cupru sub lovitura ciocanului, şi si-a întins sfidător, ridicând mâna hidoasă, plină de 
păr, cu degetele prelungi strânse în pumn, lăsând să i se vadă ghearele-i ascuţite. 

“Noi nu suntem singuri! Avem un aliat – “cununa creaţiei”, iar cu ea nu ne va fi chiar atât de 
straşnic!.. De partea noastă este bărbatul, sexul masculin, şi el ne poate aranja planurile! 

„Ascultă, legiune a şarpelui negru, şi tu, Mamona, şi tu, Moloh, şi mai ales tu, surâzătorule şi 
jucăuşule Eros! Insuflaţi-le bărbaţilor, şi mai cu seamă tinerilor aţâţarea poftelor. Sugeraţi-le, – că 
neprihănirea fetelor, castitatea, timiditatea şi toată această ruşine, curăţenie castă şi modestie a tineretului – 
sunt banale prejudecăţi, care constrâng impulsurile naturale şi împiedică plăcerilor vieţii. Împingeţi bărbaţii 
prin sugestie spre dragoste liberă, extraconjugală, care nu stinghereşte personalitatea şi înclinarea ei spre 
diversitatea plăcerilor. Inspiraţi dezgust faţă de căsătorie, care constrânge personalitatea prin datoriile 
conjugale. Indicaţi-le şi sugeraţi-le modalităţi de concubinaj şi de căsătorii civile fără copii. Medicina şi 
marxiştii vă vor ajuta în mod deosebit prin ediţiile şi îndrumarele lor populare, în care se dau sfaturi şi se 
propun mijloace practice şi dispozitive pentru amorul “protejat”, adică steril. Presa, de astă dată un aliat 
preţios, ne va fi de un real folos, contribuind la difuzarea acestor, deosebit de preţioşi, ghizi ai înfloririi 
culturii erotice. Acesta e unul dintre aspecte. Iar după ce bărbaţii se vor desfrâna, încercând din tinereţe 
experienţele cultului erotic şi vor prefera în locul căsătoriei tradiţionale convieţuirea liberă, cu toată 
varietatea plăcerilor poligamiei, atunci celor mai alese femei, naturilor celor mai feciorelnice să le insufli 
porniri antagoniste faţă de bărbaţi, conştientizarea necesităţii emancipării, a independenţei şi egalităţii în 
relaţiile sociale, de muncă, pentru că ei, bărbaţii, au lipsit-o de căldura căminului familial, i-au lezat cel mai 
sacru drept natural – dreptul la maternitate. 

“Nervii femeilor sunt ţesuţi în mod deosebit, fiind mai sensibili la sugestii. Deci, sugerează-le lor 
insistent, dar precaut, deplina egalare cu bărbaţii, cu această materie grosieră, care se lasă mai uşor sedusă 
de idei nesăbuite, transformându-le în teorii ştiinţifice, cu un întreg sistem de factori doveditori, oricât de 
ineptă n-ar fi ideea, tocmai din această cauză am reuşit atât de uşor să-i sugerăm bătrânului savant ca în 
ideea despre “evoluţia” formelor naturii, în legea periodicităţii, consecutivităţii şi legităţii dezvoltării 
universului să descopere absenţa Lui, şi în dezvoltarea şi aplicarea ulterioară a acestei idei – să fie exclusă 
din ştiinţă credinţa în Creatorul universului... O!... Acesta este punctul nostru forte şi victoria deplină asupra 
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minţii umane, deşi el sărbătoreşte această victorie ca pe un simbol al eliberării... Ei şi, las să-şi mângâie 
orgoliul!.. 

“Trebuie să ţii cont de faptul, că femeia este mai clarvăzătoare, mai nobilă, mai pură şi mai Divină 
prin lumina sufletului ei, prin chipul său fermecător şi prin influenţa copleşitoare. Din această cauză, trebuie 
treptat şi cu precauţie să-i insufli deformarea ideii despre feminitate, maternitate, castitate, fineţe, graţie şi 
dragoste şi despre inutila invenţie a oamenilor – dragostea ideală. Apoi, tot mai mult şi mai insistent, în 
crescendo – sugerează-i dispreţ faţă de aceste forme de simţire care denotă slăbiciunea femeii, care caută 
sprijinul sexului tare; – cu şiretenie şi iscusinţă bateţi joc de ea şi incită-i orgoliul...Totul, ce este lumină şi 
forţă în femeie – prezintă-le în ochii ei drept slăbiciune şi ruşine laşă; nu uita de principala ţintă – continuă 
să loveşti în sentimentul religios, puternic înrădăcinat în sufletul sensibil al femeii, pentru a desfrâna prin 
femeie şi copiii ei, ucigând în ei şi credinţa şi religia – aceste bariere stau cu tărie în faţa noastră. Pentru 
aceasta trebuie să le sugerezi insistent femeilor interes şi pasiune pentru ştiinţele înalte, acolo unde 
domneşte sistemul nostru evoluţionist de gândire, care prin experienţe raţionale conduce la negarea 
existenţei Dumnezeului Creator, nemuririi sufletului, iar dacă se va camufla evidenţa acestor absurdităţi, şi 
oamenilor li se va da libertate în gândire, ei curând îşi vor crea o filozofie pozitivă. Atunci femeile vor 
disputa în faţa bărbaţilor drepturile lor la ştiinţă, vor studia în universităţi, vor conduce catedre, vor spinteca 
împreună cu studenţii cadavre şi vor căuta în ele sufletul, începutul vieţii, şi, desigur, nu-l vor descoperi, 
însă prin apropiere continuă de bărbaţi şi prin dezvoltarea comuniunii tovărăşeşti cu bărbaţii în auditorii, la 
adunări, în laboratoare, policlinici, conferinţe, pe băncile şcolăreşti, la serviciile de stat în diverse instituţii, 
psihicul femeii se va polariza cu particularităţile esenţiale masculine, şi atunci toată forţa farmecului, fineţii, 
modestiei feminine şi acestei atracţii încântătoare, care-i conferă acea frumuseţe inedită şi nobleţe morală, 
pe care le are femeia vor dispărea de la sine, şi atunci noi vom avea în persoana femeii sluga şi aliata noastră 
fidelă, cu marea ei capacitate de a influenţa asupra maselor; la vederea eroismului ei mucenicesc în temniţe, 
surghiunuri şi pe spânzurători, cu drept statal de libertate cetăţenească... Da! – aceasta este o nemaivăzută 
provocare Creatorului. Las să mai admire şi acum “cununa Creaţiei Sale”!.. Ha...ha...ha!!! A izbucnit în 
hohote de râs Lucifer, strâmbându-şi monstruosul chip şi descoperindu-şi ambele rânduri de dinţi ascuţiţi cu 
luciu de oţel. Şi odată cu el au izbucnit în hohote legiunile şarpelui negru şi toţi monştrii infernului şi 
sufletele robite, captivii-aliaţi, într-un zgomot înfiorător şi desnădăjduit. De la această hohotire sălbatică şi 
nemernică s-a cutremurat infernul şi s-a clătinat scoarţa pământul. 

“Drepţi!.. Ascultă!..– a poruncit Lucifer, şi după ce se făcuse linişte, – a continuat: 
“Mai există o împrejurare foarte importantă, care nu trebuie în nici un caz să o treceţi cu vederea, ci 

s-o îndeplinitiţi cu exactitate după instrucţiune: 
“O parte din Biserica ce a rămas credincioasă Mielului va urma cu dârzenie poruncile Sale şi vor 

lupta pentru credinţă cu apostolii noştri învăţaţi, care au atras de partea lor majoritatea minţilor omeneşti. 
Aici nu-ţi va fi chiar uşor să izbândeşti, legiune a şarpelui negru, şi va trebui să chemi în ajutor captivii 
noştri din morminte... Iată cum veţi face: 

“Îndată ce veţi remarca că cineva dintre credincioşii Mielului intenţionează să demonstreze existenţa 
vieţii de după mormânt în cercurile mai înalte, inspiraţi-i să preia de la yogini şi ucenicii noştri din ţările 
Edenului căzut metodele comunicării magice cu noi şi cu misterele noastre, şi cu mare precauţie, dezvăluiţi 
unele ritualuri de comunicare ale celor mai fidele nouă loje masonice: şedinţele de aşteptare şi mijloacele de 
invocare, în cadrul cărora, să vă folosiţi de acoperirea unor răposaţi rătăcitori dintre vasalii sau robii noştri, 
care, la prima chemare, imediat trebuie să apară în mijlocul adunării. Aici trebuie să daţi dovadă de maximă 
atenţie, pentru a nu admite ca mintea şi conştiinţa participanţilor la şedinţe să fie legată de numele Lui 
Dumnezeu sau a Unsului Său. Pentru aceasta, trebuie să-i abateţi prin diverse sugestii tainice de la starea 
religioasă conştientă. Nu faceţi experimente în prezenţa învăţaţilor şi a duhurilor ucise, pentru că puteţi 
provoca efecte inverse. Înşişi mesele de aşteptare şi ritualurile de comunicare –creează deja o atmosferă 
favorabilă, nesuferită Mielului Purtător de Lumină şi Bisericii Lui, care ne chinuieşte prin puritatea şi 
sfinţenia adunărilor sale întru lauda Creatorului”. 

“Deci, reţineţi, că adunările magice, numite sedinţe spiritiste, este câmpul vostru de luptă şi că voi 
trebuie să fi ţi acolo în primele rânduri. Vă puteţi retrage numai în cazuri excepţionale, dacă vor interveni să 
vă strice planurile sfinţii strategi, Îngerii sau sfinţii răposaţi – slujitorii Mielului, care apără sufletele 
credincioşilor. Într-un asemenea caz retrage-te hotărât, fără teamă de nereuşitele trecătoare; vor părăsi 
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adunarea unu-doi – nu-i mare pagubă, – vă rămân ceilalţi. Important este să vă a apropiaţi de participanţii la 
adunare, apărând de fiecare dată în detaşamente, trezindu-le şi incitându-le interesul şi curiozitatea. 
Atingeţi-vă de mâinile şi de alte părţi ale corpului mediumurilor şi participanţilor şi amestecaţi continuu 
substanţa subtilă a învelişului vostru întunecat cu fibrele lor nervoase şi-i veţi polariza, transmiţându-le lor 
voinţa şi înclinaţiile voastre, şi în aşa fel ei nu vor mai căuta satisfacţii şi lini şte sufletească în comunicarea 
cu Dumnezeu, în rugăciune şi credinţă, ci în comunicarea cu voi, în publicaţiile şi discuţiile despre voi şi 
minunile voastre, considerându-le drept revelaţii extraordinare şi găsind în ele satisfacţia năzuinţei de a 
pătrunde în cele mai ascunse taine. Şi atunci când adunările spiritiste vor înlocui Biserica Mielului vom 
putea considera că ne-am atins scopul. La şedinţe încercaţi să uimiţi şi să ademeniţi adunarea prin diverse 
minuni: mişcaţi pe nevăzute mesele şi obiectele; cântaţi la diferite instrumente, ticăiţi, telefonaţi, transmiteţi 
mesaje în scris, ridicaţi obiecte în aer, până veţi acumula putere din învelişurile organice ale mediumilor şi 
ale participanţilor la adunare, şi atunci comprimaţi-vă şi vă întrupaţi, prezentându-vă cu numele răposaţilor 
şi luând chipul lor. 

“Prin intermediul acestor întrupări temporare, în care răposaţii înviaţi nu trebuie să se reţină mult 
timp, pentru a nu ucide mediumul, noi vom pregăti, substituindu-ne oamenilor, întruparea şi naşterea din 
femeie a fiului nostru, pe care Apostolii Mielului l-au numit antihrist. El va concentra în sine toată 
înţelepciunea umană, pe care noi o vom întoarce cu iscusinţă pe dos, şi cunoaşterea tuturor minunilor 
atotputernicei noastre magii şi învierea din morţi. Şi, deoarece până atunci savanţii vor scrie şi răspândi o 
nouă învăţătură, care va declara că Dumnezeu nu există, ci numai închipuirea omului despre sine însuşi, 
atunci oamenii îl vor primi drept Fiul Domnului pe fiul nostru, după puterea şi măreţia minunilor sale, 
pentru că el, prin forţa sugestiei, va îndemna oamenii să împartă pământurile, averile şi comorile, pentru a 
nu mai fi oameni flămânzi. Şi atunci societatea nu se va mai numi Biserică a Lui Hristos, ci uniune social-
democratică bazată pe principii de anarhie deplină, subordonată în mod tainic şi nevăzut numai nouă. Astfel, 
de partea noastră vor trece şi aleşii societăţii, iar, dacă va rămâne o mică turmă de credincioşi, împrăştiată pe 
suprafaţa globului, aceştia nu vor avea nici o însemnătate pentru noi. Atunci, în alianţă cu omenirea, noi 
vom porni ultimul, decisivul război împotriva Mielului – Fiului Celui Veşnic – şi vom instaura pe pământ 
împărăţia noastră... Iar, dacă şi ultima luptă nu ne-a aduce biruinţă, atunci, cel puţin vom avea de partea 
noastră armata aliaţilor, pe care, atunci când ne vom retrage în întunericul veşnic o vom lua cu noi, pentru a 
avea cu ce ne ocupa şi a ne exersa puterea asupra celor care, neîndoielnic, în virtutea firii lor omeneşti, vor 
începe să tânjească după trecutul ireversibil... Auzi tu, legiune a şarpelui negru?! Auziţi voi, credincioasele 
mele slugi şi robi!!! Acesta este ultimul meu cuvânt! Aţi înţeles voi oare totul şi aţi însuşit toate ordinele? – 
a răcnit Lucifer cu glas plin de cruzime şi necruţător. 

Şi infernul a răsunat de un vuiet nestăvilit, bestial şi pătrunzător: 
“Ura!..Ura!..”  
Lucifer s-a întins într-o poziţie sfidătoare, transfigurându-se într-un monstru inform şi hidos, 

depăşind orice închipuire, ridicându-şi pumnul păros şi rânjindu-şi dinţii metalici, a ameninţat văzduhul. Şi, 
în aceeaşi clipă, cu repeziciunea fulgerului, s-a prăbuşit cu tot cu legiunile sale în sfera sa – în prăpastia 
arzândă, în fundul infernului... 

Pentru că deasupra pământului răsărea ca întotdeauna soarele şi florile înălţau spre cer rugăciunea 
plină de mireasmă către Ziditorul şi la pristolul Lui Îngerii deplângeau soarta omeniri decăzute ale ultimelor 
vremuri (Anexă la revista „Puti jizni”, Zaraisk, 1909, “Minunile  ortodoxiei în sec. XX”, 1999. 
 

RUSIA ŞI ANTIHRISTUL 
 

Preacuviosul Nil Athonitul Izvorâtorul de Mir: 

“Lumea îşi va închipui, că acest antihrist este blând şi smerit la inimă, iar în realitate el va fi la inimă 
– vulpe (Lc. 13, 32), la suflet – lup (In. 10, 12), iar tulburarea oamenilor va fi hrana sa (Mt. 26, 10). Când se 
vor transforma (adică vor muri) oamenii, atunci se va hrăni cu ei anrihrist. 

Tulburările oamenilor vor fi însă acestea: judecarea, invidia, ţinerea de minte a răului, ura, răutatea, 
desfrâul, homosexualitatea, uitarea credinţei, preacurvia, lauda dezmăţului. Acest rău va fi hrana 
antihristului... 
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Şi se va face antihrist căpetenia oraşelor şi satelor, după ce nu va mai fi (adică va fi suprimată) orice 
fel de conducere în oraşe şi sate şi în regiuni. 

În timpul anarhiei şi nelegiuirii mondiale răul dintre oameni va întrece orice măsură şi oamenii vor 
suspina, iar de aceasta va profita antihrist, şi se va da drept izbăvitorul lumii. 

Atunci el va cuceri puterea asupra lumii, va deveni conducătorul lumii, începând să domnească de 
asemenea şi asupra simţurilor omului. Oamenii vor da crezare vorbelor sale, pentru că el va acţiona ca un 
monarh unic şi autocrat pentru a distruge mântuirea. Adică oamenii, care deveniseră între timp vase 
diavoleşti, vor avea toată încrederea în antihrist, declarându-l monarh şi autocrat mondial, deoarece el va fi 
arma diavolului pornită în ultima încercare de a distruge creştinismul de pe faţa pământului. 

Fiind ameninţaţi de moarte, oamenii vor crede că acesta este Hristos Mântuitorul şi că el zideşte 
mântuirea lor. Atunci Evanghelia Bisericească va fi dispreţuită. 

Dar, după ce moartea va aduce mare nenorocire în lume, atunci în timpul acestor nenorociri, se vor 
arăta semne înfricoşătoare. 

Lumea va fi lovită de o foamete cumplită, fiind cuprinsă de un nesaţ devorator: comparativ cu 
cantitatea de hrană consumată astăzi de om, atunci el va mânca de şapte ori mai mult fără a se sătura. Mare 
nenorocire va fi pretutindeni. 

Atunci avarii adunători de bunuri îşi vor deschide hambarele. 
Atunci aurul se va ieftini, ca şi băligarul de pe drumuri... 
El (antihristul) se va naşte dintr-o fecioară a răului, fecioară desfrânată, adică dintr-o desfrânată rea, 

deşi după semnele exterioare va fi fecioară. 
Da, răul se va concepe (adică se va naşte antihrist) fără sămânţă bărbătească, ci din sămânţă revărsată 

se va concepe. 
(NOTA TRADUCĂTORILOR: Aici este folosit cuvântul grecesc “avlos”, care are două sensuri, şi 

anume: revărsat şi nematerial*). 
*Se presupune că antihrist se va naşte prin însămânţare artificială, pentru că diavolul nu este 

Dumnezeu, ca să se întrupeze precum Hristos. Rămâne semnificaţia “revărsat, adică neclonat, ci prin 
însămânţare artificială. Ideea despre clonare este controversată pentru oameni, deoarece va mai trece mult 
timp până la întronarea lui antihrist” (Nota alcăt.) 

Mulţi vor muri pe drumuri. ... Vor mânca trupurile morţilor ...,  acei care  nu vor fi în stare să suporte 
foamea... 

Pe pecete însă vor fi înscrise următoarele: “Eu sunt al tău – “Da, tu eşti al meu”. ”De voie te urmez, 
şi nu de nevoie”. “Şi eu din voia ta te primesc pe tine, ci nu cu forţa ”. 

Aceste patru maxime sau inscripţii vor fi reprezentate pe acea blestemată pecete”. 

(Cuvântul “reprezentat” vorbeşte despre faptul că, probabil, pecetea însăşi va avea un caracter 
simbolic exterior, iar sensul  duhovnicesc al semnelor peceţii va corespunde acestor patru maxime). 

“Oamenii vor migra dintr-un loc în altul. 

Şi când va urca antihrist pe blestematul său tron, atunci marea va fierbe, precum fierbe apa în ceaun. 
De la căldura mării se va usca totul...” (Lc. 21, 25) “La auzul urletului mării şi al valurilor”. (Rom. 8, 22): 
“Toată creaţia suspină şi suferă”. 

“Ziua va trece, ca ceasul; săptămâna, ca ziua; luna, ca săptămâna şi anul, ca luna. 

Oamenii, deveniţi atât de vicleni la suflet şi la trup vor vi micşoraţi, vor avea în înălţime 1¾ arşini, 
adică cinci şchioape din lungimea corpului omenesc”. (Aceştia vor fi oamenii vremurilor de pe urmă; dar 
totodată,  trebuie să admitem că vor mai fi şi oameni din generaţiile vechi). 

“Iar prin faptele de viclenie aceşti oameni vor întrece demonii – vor fi de-un duh cu demonii. 

Şi iată peste antihrist, care se bucură la vederea răului omenesc, va cădea pe neaşteptate din înalt 
“sabia cu două tăişuri” (2 Tes. 2, 8), de care va fi răpus, şi va ieşi duhul său necurat din preaspurcatul lui 
trup. Odată cu moartea lui antihrist, se va pune capăt şi uciderilor între oameni. Cain a pus începutul 
uciderii, iar antitipul său (antihrist) îi va pune capăt, adică cu el aceasta se va sfârşi”. 
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Dintr-o nouă traducere publicată recent 

“...Antihrist va tinde să domine totul şi să devină stăpânitorul întregului univers şi va săvârşi minuni 
şi alte semne fantastice. El, de asemenea, va da bietului om o înţelepciune vicioasă, şi se vor face astfel de 
descoperiri, încât doi oameni vor putea discuta între ei din diferite capete ale pământului. Tot atunci, vor 
zbura prin aer, precum păsările, şi vor spinteca adâncurile mărilor, precum peştii. Şi, dobândind toate 
acestea, bieţii oameni îşi vor petrece în confort viaţa, neştiind, săracii, că aceasta e înşelăciunea antihristului. 
Şi, nelegiuitul va perfecţiona cu atâta viclenie ştiinţa, încât aceasta îi va dezbate pe oameni din calea cea  
dreaptă şi-i va conduce spre necredinţă în Dumnezeul Treiipostatnic. 

Atunci Atotbunul Dumnezeu, văzând pieirea neamului omenesc, va micşora zilele, pentru puţinii 
nevoitori, pentru că acela a voit să-i ispitească şi pe cei aleşi... Atunci va apărea pe neprins de veste sabia 
pedepsitoare şi-l va ucide pe ispititor şi pe slugile sale”. 

 

Învăţătura celor Doisprezece Apostoli (Didahe): 

“Vegheaţi asupra vieţii voastre. Făcliile din sufletele voastre ardă neîncetat şi încingătoarele voastre 
să nu se descingă, ci fiţi mereu pregătiţi. Pentru că voi nu cunoaşteţi ora, când va veni Domnul. Adunaţi-vă 
mai des cu acei de o credinţă cu voi, pentru că întreg timpul petrecut în credinţă, nu vă va putea ajuta, dacă 
nu veţi fi desăvârşiţi în timpul de pe urmă. Căci în ultimele zile se vor înmulţi proorocii mincinoşi şi 
păgubitori, iar oile se vor preface în lupi, şi dragostea se va preface în ură. Pentru că din cauză înmulţirii 
nelegiuirilor se vor urî semenii între ei şi se vor persecuta şi se vor vinde unul pe altul, şi atunci va apărea şi 
înşelătorul mondial, precum Fiul Domnului, şi va face semne şi minuni, iar pământul va cădea în mâinile 
lui, şi va face nelegiuiri, de care nici nu s-a auzit din veac în veac. Atunci va trece făptura omenească prin 
focul ispitirii, şi mulţi se vor ispiti şi vor muri, iar cei tari în credinţă se vor mântui de acest blestem. Atunci 
se va arăta pe cer semnul adevărului: la început semnul se va vedea clar extins pe cer (probabil semnul 
crucii – alcăt.), urmat de semnul sunetului trâmbiţei, şi, în cele din urmă, învierea morţilor; însă nu a tuturor, 
dar după cum s-a profeţit: Va veni Domnul şi toţi sfinţii împreună cu El. Atunci va vedea lumea pe Domnul, 
ce vine pe norii cerului...”. 

 
Apostolul Varnava († a. 76): 
 
„Se cuvine să fim cu luare aminte în zilele de pe urmă. Căci tot timpul vieţii noastre petrecut în 

credinţă nu ne va fi de nici un folos, dacă nu vom urî neadevărul şi ispitirile ce au să vină, după cum ne 
învaţă Fiul Domnului: “să ne împotrivim oricărui neadevăr şi să-l urâm pe el”. Aşadar, urmăriţi cu multă 
băgare de seamă faptele căilor răului. Voi nu trebuie să vă îndepărtaţi de alţii, ca şi cum aţi fi fost de acum 
îndreptăţiţi; dar, adunându-vă împreună, cercetaţi ce este cuviincios şi folositor pentru toţi apropiaţii voştri. 
Căci spune Scriptura: „amar celor care se cred înţelepţi şi sunt plini de înţelepciune în ochii lor”. 

 
Sf. Ipolit, papă al Romei († 30 1.268): 
 
“...mulţi dintre acei care vor asculta Scripturile Dumnezeieşti, le vor citi şi vor medita asupra lor, vor 

şti să ocolească ispitirea (antihristului). Căci ei vor înţelege clar uneltirile şi înşelăciunea ispitirii sale: ei vor 
şti să ocolească mâinile sale şi se vor ascunde în munţi şi în crăpăturile pământului, şi cu lacrimi şi inimă 
înfrântă vor căuta pe Acel Iubitor-de-Oameni, Care îi va smulge din mrejele lui şi-i va mântui de ispitirile 
grele ale înşelătorului, şi în chip nevăzut, cu mâna Sa cea dreaptă îi va acoperi pe ei, pentru că după cuviinţă 
şi dreptate au căzut la picioarele Lui. 

Să vezi, ce post şi rugăciune vor ţine sfinţii atunci? Atrage atenţia şi prin ce timpuri şi zile grele vor 
trece locuitorii oraşelor şi satelor. Ei vor călători atunci dinspre răsărit spre apus şi invers dinspre apus spre 
răsărit; vor plânge amarnic şi vor suspina; şi când abia se va zori de ziuă, ei vor aştepta să vină noaptea, ca 
să se liniştească de tulburările lor. Iar când îi va prinde noaptea, ei, zguduiţi de necontenitele cutremure şi 
uragane, vor aştepta nerăbdători să se arate ziua şi, odată cu ea, să-i răpună moartea, oricât de grea. Viaţa 
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îndurerată o va deplânge atunci întregul pământ, o va deplânge şi marea şi vântul, şi soarele, o vor deplânge 
şi fiarele sălbatice împreună cu păsările, o vor deplânge munţii şi dealurile şi pădurile – şi toate acestea din 
cauza neamului omenesc, care s-a abătut de la Dumnezeul cel Sfânt şi s-a lăsat ademenit de marele 
înşelător, primind chipul acestui nelegiuit şi duşman al lui Dumnezeu, în locul dătătoarei de viaţă Cruci a 
Mântuitorului. 

Vor deplânge şi bisericile marea durere. Pentru că (atunci) nu se vor mai aduce daruri, nu se vor 
săvârşi tămâieri, nici slujbe, plăcute lui Dumnezeu; clădirile bisericilor vor fi asemeni bordeielor destinate 
păstrării roadelor; nu se vor face în acele zile nici slujbe de înălţare a preacinstitului Trup şi Sânge ale Lui 
Hristos. Slujbele obşteşti vor fi oprite, cântarea psalmilor va înceta, nu se va mai citi Sfânta Scriptură; şi se 
va lăsa beznă peste oameni, şi se vor auzi numai geamăt şi hohote de plâns. Vor arunca atunci argintul şi 
aurul pe drumuri, şi nimeni nu-l va strânge, şi de jur împrejur totul va fi respingător. Atunci, toţi vor căuta 
cu înfrigurare să fugă şi să se ascundă, negăsind însă unde se ascunde de furia necuratului, ca purtători ai 
semnului lui, ei vor fi lesne descoperiţi şi recunoscuţi. Şi afară şi înăuntru va fi groază şi tulburare, şi zi şi 
noapte. Atât pe uliţe, cât şi în case vor fi trupuri, atât pe uliţe, cât şi în case – secetă şi foamete; pe uliţe – 
îmbulzeală, în case – hohote de plâns. Va dispărea frumuseţea de pe feţe; în realitate, trăsăturile feţelor 
oamenilor vor fi ca de mort; se va nimici frumuseţea femeilor şi la toţi oamenii va dispărea senzualitatea”. 

“Fericiţi sunt acei care-l vor birui pe tiran, că aceştia vor fi socotiţi ca mai slăviţi şi măriţi decât întâii 
mucenici. În realitate, mucenicii de altădată repurtau biruinţă asupra bodygarzilor lui (antihrist); aceştia însă 
vor avea de învins pe însuşi diavolul, fiul pierzării. Şi, ajungând învingători asupra lui, ei se vor învrednici 
de ce lauri şi cununi în faţa Împăratului Iisus Hristos” 

 
Preasfinţitul Chiril  († 18/31.3.386), arhiepiscopul Ierusalimului: 
“...Mucenicii de atunci, după părerea mea, vor fi mai presus decât toţi mucenicii. Mucenicii de 

altădată aveau de luptat doar cu oamenii, iar la venirea lui antihrist, mucenicii vor purta război cu satana 
însuşi”. 

 

Sf. Andrei, arhiepiscop de Cezaria: 

“Şi mergi de poartă război cu cei rămaşi”. – Şi atunci când cei mai vrednici învăţători bisericeşti, 
lepădând cele pământeşti, se vor retrage din cauza răutăţilor în pustie, atunci antihrist va porni război 
împotriva celor ce luptă în lume pentru Hristos, pentru a triumfa asupra lor, descoperindu-i cu uşurinţă, 
precum ar fi presăraţi cu ţărână şi împotmoliţi în griji lumeşti. Însă dintre aceştia mulţi îl vor învinge, pentru 
că îl iubesc fierbinte pe Hristos”. 

 
Preacuviosul Serafim din Sarov: 
 
“Dar există o a treia pricină, şi, se poate spune, o pricină fără pricină, pentru care harul Sfântului 

Duh va îngădui câte odată să-l părăsească chiar pe omul purtător de Dumnezeu. Şi aceasta este chiar 
îngăduinţa Lui Dumnezeu de ai încerca numai pe acei mai întăriţi în harul Lui Dumnezeu ca şi cu o nevoinţă 
deosebită pentru cununi deosebite: precum a fost şi cu Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos din îngăduinţa lui 
Dumnezeu – Tatăl Său, atunci când pe Cruce cu desăvârşire fără de patimă, adică fără a simţi chinurile 
trupului Lui, Dumnezeiescul Pătimitor a binevoit a rosti: “Eli! Eli! Lama sabahtani?”, însemnând în 
traducere: „Dumnezul Meu, Dumnezeul Meu! Pentru ce M-ai părăsit? (Mt. 27, 46). Aşadar, această ispitire 
va fi îngăduită în întreg universul pe timpul antihristului, atunci când toţi sfinţii lui Dumnezeu şi Sfânta 
Biserică a Lui Hristos, alcătuită numai din aceştia, vor fi lăsaţi, ca şi cum, fără apărarea şi ajutorul lui 
Dumnezeu. Nelegiuiţii însă vor triumfa şi se vor înălţa asupra lor până într-atât, încât Însuşi Domnul 
Dumnezeul Sfântul Duh, văzând peste timp suferinţa lor cumplită, a profeţit: unde „este răbdarea şi 
credinţa sfinţilor?!”  (vezi Apoc. 13, 10; 14, 12). Ispite la fel de cumplite sunt îngăduite şi vor fi îngăduite 
până în timpurile de pe urmă asupra celor mai mari sfinţi şi sfinte ale Lui Dumnezeu pentru a încerca 
nemărginita lor credinţă întru Hristos şi pentru încununarea lor cu mari daruri, de neînchipuit pentru mintea 
omenească, în timpul ce va să vie şi a vieţii Veacului Viitor (vezi Apoc. 20, 4–6, cel ce citeşte să 
înţeleagă!)”. 
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La întrebarea fratelui: “După cum s-au înmulţit sfinţii în zilele noastre, va fi oare tot aşa şi la sfârşitul 
veacului acestuia?”, – preacuviosul Nifont († 11.8.1460), Patriarhul Constantinoolului a răspuns: 

“Fiul meu, până la sfârşitul veacului acestuia nu se va împuţina numărul proorocilor Lui Dumnezeu, 
şi în egală măsură – a slujitorilor lui satana. Totuşi, în ultimele vremuri, acei care vor sluji cu adevărat întru 
Dumnezeu, se vor ascunde cu iscusinţă între oameni şi nu vor săvârşi minuni şi alte semne, ca şi în prezent, 
dar vor merge pe calea faptelor, îmbinată cu smerenia şi vor fi mai mari decât Părinţii care s-au proslăvit 
prin minuni, pentru că atunci nimeni nu va mai face în faţa oamenilor minuni, care înflăcărează oamenii şi-i 
îndeamnă la nevoinţe. Acei care vor ocupa prestolurile ierarhice în toată lumea vor fi cu totul neiscusiţi şi nu 
vor cunoaşte îndeletnicirea virtuţilor. La fel vor fi şi fruntaşii călugărimii, pentru că toţi vor fi surpaţi de 
lăcomia pântecelui şi de mândrie, şi vor fi oamenilor mai mult spre ispită, decât spre povaţă, de aceea 
virtutea va fi neglijată şi mai mult; iubirea de argint însă va împărăţi atunci, şi vai şi amar de acei călugări, 
care vor agonisi aur, pentru că aceştia vor defăima pe Domnul Dumnzeu şi nu vor mai vedea faţa 
Dumnezeului celui viu. Monahul sau mireanul care dă cu camătă aurul său, dacă nu se va lăsa de această 
fărădelege, va fi afundat în adâncul tartarului, pentru că n-a voit să aducă aurul său jertfă lui Dumnezeu, prin 
milostenia făcută săracilor. De aceea, fiul meu, după cum am mai spus, mulţi, fiind stăpâniţi de orbire, vor 
cădea în prăpastie, rătăcindu-se pe un drum mare şi larg”. 

 
Preasfinţitul Ignatie (Breanceaninov) referitor la aceste cuvinte ale Cuv. Nifont de Ţaregrad scria: 
“Câtă povaţă preţioasă, câtă mângâiere găsim pentru noi în aceste cuvinte profetice ale 

duhovnicescului Părinte! Din cauza înmulţirii ispitelor, din cauza atotcuprinderii şi dominaţiei lor, din cauza 
uitării poruncilor evanghelice şi a neglijării lor de către întreaga omenire – este necesar ca cei ce voiesc să 
se mântuiască să se retragă din societatea omenească în singurătate exterioară şi interioară. Din cauza 
împuţinării conducătorilor purtători de duh, din cauza înmulţirii învăţătorilor mincinoşi, fermecaţi de 
înşelări diavoleşti şi care atrag toată lumea în mrejele minciunii, este necesară o vieţuire îmbinată cu 
smerenia, este necesară vieţuirea exactă după poruncile Evangheliei, este necesară îmbinarea rugăciunii cu 
deplângerea proprie cu deplângerea întregii omeniri, este necesară precauţia faţă de orice aprindere a 
patimilor, pentru acei care cred că pot săvârşi lucrarea Domnului doar cu puterile omeneşti, fără cel ce 
acţionează şi săvârşeşte lucrarea Sa – Dumnezeu. Mântuind să-şi mântuiască sufletul îi este spus rămăşiţei 
creştinilor de Duhul Lui Dumnezeu. Mântuieşte-te pe tine! Ferice, dacă vei găsi un condrumeţ credincios pe 
calea mântuirii: acesta este în vremea noastră un foarte rar şi preţios dar al Lui Dumnezeu. Fereşte-te, vrând 
să mântuieşti pe aproapele tău, să nu te atragă după sine în prăpastia pierzării. Acest lucru se întâmplă 
deseori. Căderea este îngăduită de Dumnezeu: nu te zbate s-o opreşti cu mâna ta neputincioasă*. Fereşte-te, 
păzeşte-te tu însuţi de ea: şi aceasta e suficient pentru tine; Străduieşte-te să cunoşti duhul vremii, 
cercetează-l, pentru ca, după putinţă, să-l ocoleşti. “Astăzi aproape că nu există cuvioşie adevărată, – spunea 
preasfinţitul Tihon (Zadonski – n. alcăt.) o sută de ani în urmă. – Astăzi există numai făţărnicie”. Teme-te de 
făţărnicie, mai întâi de toate, de cea dinlăuntrul tău, apoi de-a celorlalţi: teme-te mai cu seamă pentru că ea 
este în firea vremii şi-l poate molipsi foarte lesne pe fiecare doar din simplă neglijenţă. Nu te nevoi în văzul 
oamenilor, ci în taină, pentru mântuirea ta, doar înaitea lui Dumnezeu, – şi atunci se va curăţi comportarea ta 
de făţărnicie. Nu judeca aproapele, lăsând să-i judece Dumnezeu, – şi se va curăţi atunci inima ta de 
făţărnicie. 

*„Mântuieşte-te pe tine, şi mii se vor mântui în preajama ta”, – Cuv. Serafim din Sarov. Acum se mai poate 
schimba ceva, iar pe vremea antihristului va fi deja de acum târziu. Atunci – mântuieşte-te pe tine. 

Descoperă făţărnicia din tine, goneşte-o de la tine: fereşte-te de masele molipsite de ea, care o caută 
conştient sau inconştient, care slujesc lumii sub pretextul slujirii Lui Dumnezeu, care-şi acoperă căutarea 
plăcerilor vremelnice prin căutarea celor veşnice, care-şi pun masca sfinţeniei peste viaţa şi sufletul vicios, 
dedat în întregime patimilor lumeşti”. 

“Înainte de a Doua Venire a lui Hristos, creştinismul, cugetarea duhovnicească se vor împuţina peste 
măsură în neamului omenesc”. 

„Potruvnicii lui antihrist vor fi consideraţi răzvrătiţi, duşmani ai binelui şi ai ordinii publice, vor fi 
supuşi prigoanei ascunse şi deschise, vor fi supuşi chinurilor şi torturilor”. 

“Înf ăptuitorii semnelor lui antihrist vor fi antihrist şi apostolii săi; semne în soare, în lună şi în stele, 
iar semnele prevestitoare ale venirii Lui Hristos vor apărea de la sine, fără de vreo mijlocire. Aştrii cerului 
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îşi îndeplinesc menirea, pentru care, din porunca Domnului, au strălucit pe cer. Ei deja şi-au îndeplinit 
această destinaţie la naşterea lui Hristos prin strălucirea unei stele minunate; şi-au îndeplinit-o şi la 
răstignirea Dumnezeu-Omului, când soarele a fost acoperit de o pânză întunecoasă în plină zi. Sfântul 
Evanghelist Matei spune că, după trecerea cumplitelor dureri, pricinuite de tirania antihristului, îndată va 
urma Venirea lui Hristos, care se va vesti prin aceea că, soarele se va întuneca, şi luna nu va mai da lumina 
sa, şi stelele vor cădea de pe cer. Aceşti aştri vor rămâne la locurile lor, constată fericitul Teofilact 
Bulgarul; însă ei se vor stinge, dar se vor arăta vederii omeneşti din cauza preaputernicei lumini care se va 
lăsa asupra lumii, pregătită pentru întâmpinarea lui Dumnezeu întru slava Sa”. 

“În vremurile nenorocirilor şi pericolelor văzute şi nevăzute, deosebit de mult este nevoie de 
rugăciune: atunci, ea va fi expresia lepădarii de încrederea în sine, expresia speranţei în Dumnezeu, ne va 
atrage ajutorul lui Dumnezeu.  

„La venirea marilor nenorociri în vremurile lui antihrist vor înălţa rugăciune fierbinte lui Dumnezeu 
toţi credincioşii adevăraţi. Ei vor chema ajutorul, apărarea, harul lui Dumnezeu spre întărire şi povăţuire. 
Propriile puteri ale oamenilor, chiar şi ale celor credincioşi Domnului, nu sunt destule pentru a se opune 
puterilor aliate ale îngerilor căzuţi şi ale oamenilor, care vor acţiona cu înverşunare şi disperare, presimţind 
sfârşitul lor apropiat. Harul Dumnezeiesc, umbrind pe aleşii lui Dumnezeu, va face amăgirile înşelătorului 
zadarnice pentru ei, înverşunările lui – neînspământătoare, iar minunile lui – neînsemnate; le va dărui 
curajul de a mărturisi mântuirea oamenilor de către Mântuitor şi de a-l demasca pe mincinosul mesia, care a 
venit spre pierzania oamenilor; îi va ridica pe eşafoduri, ca pe tronuri împărăteşti, ca la sărbătoarea nunţii”. 

Dumnezeu “chiar şi în vremurile lui antihrist îşi va îndruma robii Săi şi le va pregăti lor locuri şi 
mijloace de mântuire, cum este scris în Apocalipsă...”. 

 
Arhimandritul Nectarie (Moulatsiotis) din Grecia:  
“Pe vremurile lui antihrist, creştinii vor fi supuşi la chinuri dintre cele mai crunte şi feroce, pentru a-i 

impune să se dezică de credinţa lor. 

Din această cauză, înainte de apariţia lui antihrist, pe pământ iarăşi vor veni prorocii Ilie şi Enoh. Ei 
vor fi păstori ai turmei lui Hristos, de la ei creştinii vor primi putere şi nu-l vor urma pe antihrist. 

Apoi antihrist va porni cea mai înfricoşătoare prigoană, dintre toate câte au mai fost asupra 
creştinilor şi a Bisericii lui Hristos. Această prigoană e descrisă de Sf. Evanghelist Ioan Teologul în 
Apocalipsă (12, 1–4) cu cele mai relevante cuvinte. Această prigoană nu va fi numai împotriva credinţei 
Ortodoxe, ci va fi o încercare a anihristului şi a slugilor lui de a schimba semnificaţia vieţii Ortodoxe, va fi o 
urmărire sângeroasă. 

Foarte mulţi creştini vor fi chinuiţi. Aceasta va fi cea mai mare şi ultima prigoană a creştinilor. 
Părinţii Bisericii spun, că nu numai mirenii, care au primit pecetea lui antihrist vor permite această prigoană, 
dar şi preoţimea, care a primit pecetea lui. Preoţimea îl va ajuta pe antihrist, după cum menţionează p. 
Haralampie Vasilopoulos în cartea sa despre antihrist, prin faptele lor omeneşti şi duhovniceşti, pe care le 
vor oferi antihristului. Ei vor deveni aliaţii lui antihrist în prigoanele asupra episcopilor credincioşi, asupra 
preoţilor şi mirenilor. Cu ajutorul autorităţilor bisericeşti, predicile ş.a. vor fi folosite în scopul pregătirii 
membrilor Bisericii pentru acceptarea lui antihrist. Şi acei care nu se vor supune ordinelor lui antihrist, vor 
fi supuşi unor chinurilor nesfârşite. Sf. Părinţi ai Bisericii spun că mucenicii din vremea lui antihrist se vor 
proslăvi în Împărăţia lui Dumnezeu ca cei mai Mari mucenici şi sfinţi ai tuturor veacurilor. “Vă spun vouă, 
că mucenicii acestor vremuri vor fi mai presus de toţi mucenicii” (Sf. Chiril al Ierusalimului)”. 

 
Maica Macaria (1987–1988): 
“Cine este al lui Dumnezeu, acela nu-l va vedea pe antihrist. Multora li se vor deschide căile, unde să 

meargă, unde să plece. Dumnezeu ştie cum să-i ascundă pe ai Săi, nimeni nu-i va găsi”.  
 
Fericita Matrona Dimitrievna Mironova (1881–1952): 
“Apoi vor veni alţii, şi va fi mai rău decât a fost! Cât îmi este milă de voi. Veţi trăi până în timpurile 

cele de pe urmă. Viaţa va fi tot mai rea şi mai rea. Apăsătoare. Va veni timpul, când vi se va pune în faţă 
crucea şi pâinea, spunându-vă: “Alegeţi!”. Noi alegem crucea” 
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– “Maică, dar cum se va putea trăi atunci?” Ea: “Noi ne vom ruga, vom lua puţin pământ, vom face 
cocoloaşe, ne vom ruga lui Dumnezeu, le vom mânca şi vom fi sătui”. 

“Fără de război veţi muri cu toţii, vor fi multe jertfe, toţi morţii vor zăcea pe pământ. Şi iată ce vă 
mai spun: seara veţi fi cu toţii pe pământ, la suprafaţă, iar dimineaţa, trezindu-vă, toţi veţi dispărea sub 
pământ. Fără război merge războiul”. 

 
Extras din amintirile E. I. Motovilova dup ă însemnările soţului ei N. A. Motovilov despre 

Cuviosul Serafim. 
(Probabil, anume în anul 1903, în timpul sărbătorilor de la Sarovsk viitorul arhiepiscop Arsenie 

(Jadanovski, 1875–1937) a primit de la E. I. Motovilova extrasul din însemnările soţului ei despre 
preacuviosul Serafim, păstrate ulterior în arhiva ieromonahului Serafim (Orlov, † 1975). Textual el se 
aseamănă cu Marea taină din Diveevo şi cu textul apărut sub titlul “Antihrist şi Rusia”. Reproducem integral 
acest text). 

“Vor fi asemenea vremuri, spune părintele Serafim, când nelegiuirea arhiereilor ruşi va întrece 
nelegiuirea arhiereilor greci, de pe timpul Împăratului Feodosie cel Tânăr (vezi Cetii Minii, 4 august, 
Pomenirea celor şapte tineri din Efes) şi se vor împlini cele prezise: „Se apropie oameni de mine care cu 
buzele şi limba lor mă cinstesc, iar inimile lor stau departe de Mine. Dar în zadar mă cinstesc, propovăduind 
învăţături omeneşti”. Că sub pretextul progresului bisericesc şi creştinesc, întru satisfacerea trebuinţelor 
acestei lumi, vor schimonosi şi falsifica dogmele (învăţătura) şi tipicul Sfintei Biserici, uitând că acestea îşi 
au începutul de la Însuşi Domnul Iisus Hristis, care a învăţat şi le-a poruncit ucenicilor Săi, Sf. Apostoli, 
despre întemeierea Bisericii Lui Hristos şi a pravilelor ei lăsându-le poruncă: “Mergând, învăţaţi toate 
neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Mt. 28, 19). 

De atunci şi până astăzi s-au păstrat şi au ajuns până la noi pravilele şi tradiţiile Sf. Apostoli, care au 
fost explicate şi confirmate definitiv odată şi pentru totdeauna de către Sf. Moştenitori – Sf. Părinţi, 
povăţuiţi de Sfântul Duh la cele Şapte Soboare Ecumenice. 

“Vai de cel, care va scoate s-au va adăuga un cuvânt, – spune părintele Serafim, – Biserica 
noastră nu are nici o pată; vai şi amar de acel care va cuteza să introducă oarecare schimbări în 
Slujbele bisericeşti şi în pravilele acelei Biserici, care este “Stâlpul şi întărirea Adevărului” şi despre 
care Însuşi Mântuitorul a spus, că nici porţile iadului nu o vor birui; adic ă ea va dăinui neschimbată 
până la sfârşit – până la cea de-a Doua venire. 

Orice încercare de a introduce, chipurile perfecţionări, schimbări în pravila şi învăţătura Sf. 
Biserici, înseamnă erezie, încercare de a înfiinţa o altă Biserică bazată pe gândirea omenească, este 
abatere de la poruncile Sfântului Duh şi este hulă asupra Duhului Sfânt, care nu va fi iertată în veac. 
Aşa au procedat şi vor proceda toţi acei care s-au rupt de la unitatea Sfintei Biserici Apostoleaşti, despre 
care Apostolul Pavel spune: “Pentru că unii ca aceştia sunt apostoli mincinoşi, lucrători vicleni, care iau 
chip de apostoli ai lui Hristos. Nu este de mirare, deoarece însuşi satana se preface în înger al luminii. Nu 
este deci lucru mare dacă şi slujitorii lui iau chip de slujitori ai dreptăţii, al căror sfârşit va fi după faptele 
lor”  (II Cor. 11, 13–15). 

Pe această cale vor merge arhiereii pământului Rusesc şi clerul şi mânia lui Dumnezeu îi va lovi. 
Iisus Hristos ieri, astăzi şi în veac acelaşi este şi învăţăturile poruncilor şi aşezămintelor Sale sunt întărite de 
El o dată şi pentru totdeauna fără schimbări, pentru că acesta este adevărul, adus din Ceruri de către Însuşi 
Fiul lui Dumnezeu. Ştiinţele, învăţăturile omeneşti trebuie să fie supuse modificării în procesul dezvoltării şi 
perfecţionării lor, dar învăţătura Dumnezeiască dată nouă nu poate fi schimbată de către oameni, precum 
neschimbător este Însuşi Dumnezeu, care a întemeiat Sf. Biserică şi Tainele sale, de aceea, spune părintele 
Serafim, aici nu este loc pentru filozofări omeneşti. Din care cauză Apostolul a şi spus: “Dar chiar dacă noi 
sau un înger din cer vă va vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema” (Gal. 1, 
8). 

 

Schimonahia Makaria (Artemieva, † 1993) povestea despre aceea cum i s-a arătat Preasfinta 
Născătoare de Dumnezeu, care spunea: 
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„Pământul Rusesc nu trebuie vândut nimănui”. – Maica Domnului interzice aceasta. ... Nu trebuie 
vândut pământul, pământul chiar dacă nu e sfinţit, totuşi e îngrădit. Maica Domnului spune: „Eu 
supraveghez!” – Ea apără Rusia şi pământul ei nu-l va da nimănui! ...Rusia este mult-pravoslavnică. Rusia 
nu va  pieri!”. 

 

Preasfinţitul Kiril, episcop de Turovsk  (1130 – 28.4.1183): 

„ Dinspre răsărit spre apus va curge foc nestins, devorând munţi şi pietre şi copaci, şi uscând marea; 
bolta se va răsuci precum coaja de mesteacăn şi toate lucrurile văzute, şi oamenii, toate se vor topi ca ceara 
de foc şi va arde tot pământul. Şi prin această pălălaie se cuvine să treacă tot neamul omenesc. Între care 
sunt unii, cu piţine greşeli şi neorânduieli, oameni fiind, pentru că doar Unul Dumnezeu este fără de păcat; 
ca, ispitiţi de acest foc, să se cureţe şi să se lumineze trupurile lor, pentru virtuţile lor, ca soarele, iar cei 
păcătoşi vor arde şi se vor întuneca. După ce va fi trecut acest râu de foc, după porunca lui Dumnezeu, râul 
care a servit şi s-a dus spre apus se va preface într-un iaz de foc pentru chinuirea păcătoşilor. După aceea va 
fi pământ nou şi neted, ca la început, şi mai alb decât zăpada, şi apoi după porunca lui Dumnezeu se va 
schimba şi va fi ca aurul, vor ieşi din el iarbă şi felurite flori care nu se veştezesc niciodată... şi vor creşte 
copaci nu ca cei pe care îi vedem acum, ci de o înălţime, frumuseţe, măreţie ce nu pot fi exprimate de 
graiurile omeneşti”. 

 

Amintindu-şi de sf. dreptul Ioan din Kronştadt, episcopul Arsenie (Jdanovski) scria: 

„Părintele deseori în predicile sale indica Venirea grabnică a Mântuitorului,era în aşteptarea Lui şi 
simţea, că natura însăşi se pregăteşte pentru acest moment măreţ. În primul rând el spunea că focul va nimici 
lumea, precum în treacut lumea veche a fost nimicită prin apă. „De fiecare dată, spunea el, când mă uit la 
foc şi mai ales la stihia dezlănţuită în incendii şi alte situaţii, mă gândesc: stihia întotdeauna este gata şi 
aşteaptă doar porunca Ziditorului universului pentru a-şi îndeplini sarcina – de a nimici tot ce este pe 
pământ, împreună cu oamenii, cu fărădelegile şi faptele lor”. Iată încă o însemnare de acest fel: „Când apele 
globului pământesc îşi vor pierde echilibrul cu focul subteran şi focul va birui stihia apelor, care neîncetat se 
împuţinează, atunci se va produce potopul de foc, prezis în Sfânta Scriptură şi mai ales în epistola 
apostolului Pavel şi va sosi a Doua Preaslăvită Venire a Domnului şi judacta întregii lumi. Către aceste 
vremuri moravurile vor decădea cu totul. Credeţi – a Doua Preaslăvită Venire a Domnului nostru Iisus 
Hristos este chiar lângă uşă” . („Rusia înainte de a Doua Venire”, pag. 476–504). 

 
CÂND TAC ORTODOCŞII, 

STRIGĂ PIETRELE 
 

Progresul a mers foarte departe, îndeosebi în domeniul tehnicilor de calcul, sistemul computerizat 
poate astăzi uşor controla întreaga lume, fiecare persoană în particular şi pe toţi dintr-o dată. Observând ce 
se întâmplă şi mai şi cunoscând nişte lucruri, ajung la concluzia că însemnarea se va produce sub forma 
marcării fiecărui om în parte cu ajutorul dispozitivelor laser computerizate. Scopul acestei evidenţe va 
fi supunerea oamenilor aceluiaşi sistem mondial, aceluiaşi guvern, aceleiaşi religii, aceluiaşi preşedinte, 
adică antihristului. 

Cum a realizat omenirea aşa ceva şi cum s-a ajuns la aceasta? 
Dar iată explicaţia: lucrând la această temă, tema „ultimei decizii”, am dat peste un articol intitulat 

„Sleep”, anul 1987, pag. 787. Dacă aveţi posibilitatea să citiţi aceste pagini, veţi înţelege cît de adânc a 
pătruns sistemul computerizat în raţiunea omului, veţi vedea acolo fotografii şi descrieri ale acestor 
cercetări. La fel şi multe alte materiale la acest subiect pe care le deţin arată clar cît de reale sunt 
posibilităţile de a-i marca pe toţi locuitorii Pământului cu câte un număr particular prin aplicarea de tatuaje 
cu laser sau implantarea sub piele a microcipurilor. Cele mai bune regimuri termice ale corpului uman se 
află pe partea interioară a braţului drept şi pe frunte. 
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Semnalele radio ale microcipurilor sunt descifrate de către satelit sau de către orice dispozitiv 
computaţional utilat corespunzător. 

Vă rog pe toţi, fraţi şi surori, ascultaţi cu atenţie despre ce vom vorbi, căci de aceasta depinde 
mântuirea noastră. Tatuajul cu laser sau implantarea microcipurilor mai mici de 1 mm se efectuiază 
momentan şi fără durere. Oamenii pot fi însemnaţi astfel fără să ştie. Puţin despre istoria acestei invenţii. 
Guvernul mondial constituit din evrei ce-L resping pe Hristos şi-l aşteaptă pe mesia al lor, începând cu anii 
20 ai secolului nostru (sec. XX – nota trad.), a investit miliarde de dolari în vederea elaborării a tot felul de 
invenţii pentru controlul efectiv al persoanei. Sute de instituţii au lucrat asupra acestui program. Prima 
sarcină era să poată fi creată o maşină căreia i-ar sta în puteri înregistrarea gândurilor omului şi 
transformarea lor în text scris, pentru ca alt om care are nevoie de aceasta să poată urmări gândurile unei 
persoane, anume citindu-le de pe foaie. 

Înţelegeţi despre ce vorbesc? Mii şi mii de experienţe, cercetări, căutări au arătat că pentru fiecare 
acţiune a omului, pentru fiecare intenţie a sa, în creier apare un semnal anume, care poate fi fixat cu ajutorul 
computerului. Aşa a început munca migăloasă în vederea colectării informaţiei cu pricina. De exemplu, dacă 
omul vrea să mănânce, apare un semnal anume, dacă vrea să bea – altul, sau dacă vrea să scuipe sau să se 
uite în oglindă, de fiecare dată apare un semnal anumit. Şi aşa cum oameni suntem, s-a dovedit că toţi au 
aceleaşi semnale; adică dacă eu sau vecinul meu vrem să bem – va fi acelaşi semnal, pentru că suntem făcuţi 
toţi la fel, noi, cei din neamul omenesc. Iată de ce sute de instituţii au făcut mii de experienţe, mii de 
oameni, voluntari şi remuneraţi s-au culcat, au şezut, au alergat, înfăşuraţi cu indicatoare, capse, cabluri şi 
antene, computerul fixând tot ce făceau şi gândeau. Şi ce a ieşit din aceasta? Iată ce: colectând rezultatele 
din toate institutele, le-au plasat într-un computer de bază, care a încăput cu uşurinţă în sine cifrul oricăror 
semnale ale creierului uman. Când unui om i-au fost cuplate toate indicatoarele de la computerul ce deţinea 
toată informaţia rezultată din cercetări, au luat omul şi i-au pus indicatoarele şi au început să verifice, ce 
credeţi, s-a întâmplat minunea! Computerul scria tot ce gândea omul. Guvernul mondial jubila, acum putea 
afla tot ce-şi dorea, chiar şi în cazul că omul ar fi refuzat să vorbească. Computerul nu minte, nu i se face 
milă, el trădează toate mişcările sufletului, nesiguranţa, neliniştea şi de el nu ai scăpare, e o maşină făcută să 
controleze sufletul omului. Aşa a pătruns guvernul mondial în ceva interzis, înregistrând toate semnalele, 
primea înregistrarea scrisă a gândurilor omului. Asupra acestor elaborări au lucrat oameni cu cele mai 
luminate minţi, cărora li s-au plătit o groază de bani, dolari de hârtie, tipăriţi de acelaşi guvern mondial. Şi li 
s-au plătit oricâţi, pentru că aceasta e doar hârtie şi nu aur. Iată aşa pentru nişte bucăţele de hârtie verde, au 
fost vândute tainele sufletului omenesc. Aceşti ingineri neînţelepţi la minte nici nu şi-au dat seama ce urmări 
va avea inventivitatea lor. În curând, guvernul mondial a alocat o sumă enormă pentru un alt proiect care 
includea o altă invenţie, vizând preluarea informaţiei din creierul uman, de astă dată de la distanţă, deja fără 
cabluri, fără conectarea indicatoarelor la compiuter, cu scopul de a citi gândurile omului la distanţă. Toate 
încercările au fost nereuşite. Era imposibil să citeşti informaţia de la distanţă dacă omul nu avea în el un 
indicator. De aceea, a început crearea microindicatoarelor care ar fi insesizabile în corp şi nu ar stingheri în 
nici un fel. Şi aceste indicatoare cu fiecare an, cu fiece renovare, deveneau tot mai mici şi mai mici, mai 
sigure şi mai perfecte. Şi oamenii, vânzându-şi sufletele, primeau pentru aceasta onorarii şi tot felul de 
atenţii de la guvernul mondial. Astfel au apărut diferite modificări ale microcipurilor, aceste microscheme 
care au fost receptoarele semnalelor creierului omenesc şi emiţătoarele lor, prin intermediul satelitului, către 
computator, care trăda tot ce gândea omul, emiţând materialul scris al gândurilor omului, care purta această 
microschemă în sine. Pământul nostru este supravegheat de 23 de sateliţi, ei efectuează un control 
permanent al pământului nostru. Aceşti sateliţi se află pe orbită la diferite distanţe unul de altul, având 
legătură radio între ei, se alimentează cu ajutorul unor baterii solare şi transmit orice schimbări ce se produc 
la suprafaţa pământului, de asemenea, orice informaţii preluate de pe pământ. Aceşti sateliţi sunt înzestraţi 
cu cel mai noi aparataj, într-atât de puternic, încât poate citi un autograf scris cu un pix pe o minge de fotbal 
sau urmări mersul unei râme. Aceşti sateliţi sunt capabili să găseacsă un om care are în sine microcip, îl 
găsesc oriunde şi pot transmite semnalele creierului lui la computerul, care decodifică aceste semnale, lucru 
ce se poate întâmpla în orice vreme, de zi ori de noapte. Însă nici realizările legate de colectarea informaţiei 
direct din creierul uman n-au oprit guvernul mondial, el mai avea nevoie de ceva şi el a alocat sume enorme 
pentru o altă elaborare, pentru inocularea informaţiei în creier din exterior, adică să comunice semnalele 
deja ştiute, în funcţie de necesitate, creierului uman. Aceste semnale, după cum ştim, deja au fost cercetate 
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şi cifrate. Şi ce credeţi că a ieşit din aceasta? Da, fără îndoială, a ieşit ceva, experienţele au fost interesante. 
De exemplu omul cu indicator în el, intenţiona să-l bată pe altul; acest semnal a fost înregistrat de calculator 
şi înlocuit cu altul – conform programului, i s-a comunicat alt semnal – cel ce are indicator în loc să-l 
lovească în faţă, să-i întindă mâna şi să-l salute pe cel pe care adineaori voise să-l bată. De aici reiese că 
omul cu indicator poate fi manevrat prin satelit întreaga lui viaţă. Dar imaginaţi-vă ce va fi când fiecare 
locuitor al pământului va primi un asemenea indicator. Aceştia nu vor mai fi oameni, ci zombi, va fi o 
grozăvenie. Dumnezeu l-a creat pe om liber şi cu voinţă liberă. Iar prin această elaborare, omul încetează a 
mai fi cel care trebuie să fie. 

Da, el va trăi, va respira, va lucra, dar nu uitaţi că guvernul mondial, care deţine computerul central, 
este alcătuit din masoni, slujitori conştienţi ai lui satan, luptători împotriva lui Hristos şi a Bisericii Lui. 
Imaginaţi-vă că toţi au acest indicator în ei şi iată unul care nu ştiu de ce nu-l are, s-a aşezat la clapele 
computerului de bază şi a dat o informaţie pe tot pământul – tuturor aceeaşi informaţie, de exemplu să 
hulească pe Dumnezeu şi toţi îl vor huli pe Dumnezeu. Alt exemplu: tuturor bărbaţilor – să devină sodomiţi. 
Şi toţi vor deveni. Înţelegeţi către ce nebunie se cotileşte pământul nostru? Aşadar, lumea va fi împăr ţită 
în două categorii de oameni: cei care vor primi acest însemn şi cei care nu-l vor primi. Cei care nu-l 
vor primi, nu vor putea, în curând nici vinde, nici cumpăra nimic, pentru că banii nu vor mai avea nici o 
însemnătate. În schimb, vor rămâne oameni acei oameni care nu vor accepta însemnarea. Dimpotrivă, cei 
care o vor accepta vor avea orice posibilităţi, vor putea face doar ceea ce le va dicta maşina. Şi nu vor mai 
şi fi oameni, ci doar o parte a maşinii, robi, care îndeplinesc voia rea a lui antihrist. Ei nu se vor putea 
pocăi chiar dacă şi-ar muşca de durere limbile. În loc de pocăinţă ei îl vor huli pe Creatorul 
Universului. În loc de închinare la Dumnezeu, va fi o orgie sălbatică a popoarelor, şi pământul îşi va 
pierde sensul existenţei. Şi doar pentru cei aleşi, pentru acei care nu vor primi însemnul vor fi 
scurtate acele zile. 

Nu voi mai descrie exemple ce ar putea să se întâmple cu omenirea dacă va fi pecetluită. Fiecare 
dintre voi, dacă are minte, înţelege ce catastrofă ne aşteaptă. Iar cercetările continuă şi continuă. 

Acum guvernul mondial mai are o problemă, cum să mintă oamenii, cum să-i facă să accepte 
această însemnare, doar milioane de creştini cunosc cele scrise în Apocalipsă. Guvernul mondial ştie 
că creştinii nu pot fi impu şi să primească însemnarea, dacă li s-ar spune acest lucru deschis. De aceea, 
se încearcă diferite metode mincinoase, pentru că îndărătul însemnării stă însuşi satan, tatăl 
minciunii. Aş vrea să aduc câteva exemple ale acestei amăgeli: de exemplu, statul California, oraşul 
Sacramento – un nou program înaintat de către guvern privind înregistrarea oamenilor cu anumite înlesniri 
prevede o asemenea procedură cum ar fi nevinovata măsurare a mâinii cu ajutorul computerului, 
vorba lor, „cu scopul de a împiedica primirea înlesnirilor în două state diferite” Dar aşa este, oare? Minciuna 
e pe faţă. Acest guvern mondial motivează că e prea scump pentru ei să ia amprentele digitale. Dar, spuneţi, 
de când a devenit scumpă această metodă veche? Luarea amprentelor e cea mai ieftină metodă. Ei însă 
contează pe faptul că creştinismul, după componenţa sa, este alcătuit din oameni simpli, neînvăţaţi. 
Adică, spun ei, nu e nimic ieşit din comun, dacă vom verifica parametrii mâinii dvs. cu ajutorul 
computerului. 

Da, trăim un timp când nu trebuie să ne dăm nici fruntea, nici mâna să fie analizate de 
computer, pentru că va fi destul o clipă, chiar mai puţin, şi veţi şi marcat cu numărul 666. Iar acest 
număr este cunoscut actualmente ca un cod computerizat mondial. 

Aceste cifruri înseamnă plinătatea imperfecţiunii, culmea înţelepciunii lumeşti, care nu e decât ideea 
smintită de a domina lumea cu ajutorul computerului, fără Dumnezeu. 

Aceasta e ceea către ce tind sataniştii-masoni, crezând că în sfârşit vor avea putere asupra păgânilor, 
adică ceea ce Dumnezeu chipurile i-ar fi promis lui Avraam. 

Însă ei au pierdut modul de viaţă al lui Avraam, au încetat a mai fi copiii lui Avraam. Tatăl lor este 
diavolul. 

În schimb setea de domnie le-a rămas, această sete a dus la inventarea numărului 666. 
O componentă a „noii orânduiri mondiale” va deveni „societatea fără bani”. Vehiculând argumentele 

cum că plăţile prin virament ar fi, chipurile, mai sigure, mai simple şi mai practice, masele pot fi convinse 
cu mult succes de priorităţile acestui sistem. Acest model însă ar mai trebui gândit şi definitivat. Pentru că 
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omul este nevoit să poarte cu el mai multe cartele electronice, inevitabil i se va spune că mai simplu şi mai 
practic ar fi să aibă doar una. 

După cum indică I. V. Helzing, „această cartelă a debitorului, numită O SINGURĂ CARTELĂ DE 
CREDIT PENTRU TOATE CAZURILE, este deja introdusă în Noua Zeelandă, Australia şi Canada. Cu 
toate că acolo mai există şi alte cartele, cartela de debit se află deja în circuit”. 

Hotărârea definitivă însă va deveni tatuajul cu laser a codului dvs. Sau implantarea 
microcipului. Aceasta va însemna că codul de pe mâna dvs., ca şi cartela de debit se va folosi şi ca 
mijloc de plată, şi ca act de confirmare a identităţii. După aceasta va trebui doar să fie citit cu ajutorul 
scanerului codul dvs. de pe mînă, şi iată că informaţia dorită e şi primită. 

Asemenea consideraţii nu mai sunt deloc utopice, ci o realitate amară. Tatuajul cu laser de 15 
ani deja se experimentează în Disneyland. Oamenilor care se reţineau acolo câteva zile li se propunea, la 
alegere, fie o cartelă permanentă, fie un tatuaj cu laser pe mâna stângă. În asemenea mod se verifica cum vor 
reacţiona oamenii la aceasta şi dacă se vor obişnui cu aceasta odată cu trecerea timpului. 

Sondajele internaţionale prealabile de opinie despre locul unde ar prefera oamenii să aibă 
tatuajul, pe frunte sau pe mână deja sunt pregătite. Toate acestea sunt verificări, ca să-i pregătească 
pe oameni câte puţin, înainte ca toate acestea să devină obligatorii. În Olanda, acum şapte ani au 
început să le aplice boschetarilor tatuaje laser pe frunte. 

Popurului i se spune că astfel poate fi controlată criminalitatea, îndeosebi în Amsterdam. 
Concomitent, acest tatuaj laser parţial este introdus oficial. Sub pretextul unui control mai rapid al 
businessmanilor, în aeroporturile americane deja sunt instalate aparate pentru citirea acestor 
marcaje invizibile, aplicate pe mâna dreaptă. Şi numărul celor care solicită un atare serviciu, creşte 
mereu pentru că timpul costă bani. 

Nimeni nu vă va impune să vă faceţi un asemenea tatuaj sau să vă implantaţi un microcip, pur şi 
simplu nu veţi avea altă ieşire dacă desigur nu sunteţi o persoană autosuficientă. Nicăieri nu vor mai 
merge banii lichizi. Şi atunci tuturor popoarelor li se va dovedi, cît de sigură este această cale. Nu mai sunt 
posibile furturile, pentru că acolo unde nu sunt bani, nu se poate vinde nimic pe sub mână. Fiecare criminal 
poate fi imediat descoperit de către satelit, iar trecerile ilegale de graniţă vor fi şi ele detectate. 

De fapt, însă, aceasta va însemna controlul absolut asupra oamenilor. Se va sfârşi orice libertate 
de voinţă, fiecare pas al dvs. va fi urmărit, tot ceea ce faceţi, ce aveţi, de câţi bani dispuneţi, unde vă aflaţi, 
ce cumpăraţi şi vindeţi, toată această informaţie va fi accesibilă Marelui Frate. 

Se poate adăuga aici că cel mai mare computer din lume, conectat la toate celelalte, se află la 
Bruxelles şi se numeşte în engleză „fiara”. 

Cum indică V. Cooper, „la 1 ianuarie 1989 a intrat în funcţiune noua lege a statului Oklahoma”. 
Legea cere ca toţi locuitorii statului, în declaraţia pe venituri, să declare inspectorului fiscal tot ceea ce au: 
arme, monede, opere de artă, mobilă de casă, utilaje, conturi bancare ş.a.m.d. Formularele pentru îndeplinire 
vor fi răspândite prin intermediul băncii. Orice contribuabil, care va refuza să îndeplinească respectivul 
formular şi nu se va executa până la 15 martie, va fi vizitat de inspectorul fiscal. Inspectorul va cere învoire 
să intre în casă sau la locul de muncă. Dacă rugămintea va fi respinsă, inspectorul va primi mandat de 
percheziţie. Orice obiect neatestat în declaraţie, sau declarat cu un preţ mai mic decât cel real, va fi supus 
unei amenzi de 20% din costul real. Aceasta îi va determina pe arendaşi să devină contribuabili şi va aduce 
o viaţă uşoară hoţilor. 

E clar încotro vor mai merge incasatrorii de impozite. Oklahoma va fi doar un eşantion de probă. 
Dacă aceasta va merge, vor urma şi celelalte state. Marii Fraţi vor să ştie tot, şi să-i supună pe toţi 
impozitelor. Noua ordine mondială va lichida orice proprietate privată, va „redistribui bunurile”, şi o 
asemenea listă a proprietăţilor va ajuta să se afle ce şi unde şi cît se află. Desigur, experţii în fiscalitate îşi 
vor împărtăşi informaţiile cu alte instituţii federale şi de stat”. Nikolai Bogoliubov, „Societăţile secrete ale 
sec. XX”, Sankt-Petersburg, 1997. 

 

VIZIUNEA P ĂRINTELUI IOAN DIN KRON ŞTADT 
DIN IANUARIE, ANUL 1901 
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Doamne, binecuvântează! Eu, multpăcătosul rob Ioan, iereu al Kronştadtului, scriu această viziune. 
De mine e scris, cu mâna mea, ceea ce am văzut, aceea scriu. În noaptea spre 1 ianuarie a anului 1901, după 
rugăciunea de seară, m-am aşezat la masă să mă odihnesc un pic. În chilia mea era semiîntuneric, în faţa 
icoanei Maicii Domnului ardea candela. N-a trecut nici jumătate de ceas, când am auzit un zgomot uşor, 
cineva s-a atins uşor de umărul meu drept şi un glas liniştit şi mângâietor mi-a spus: „Ridică-te, robul lui 
Dumnezeu Ioan, mergi cu mine”. M-am ridicat repede. 

Văd, dinaintea mea stă un minunat, ciudat bătrân cărunt, în mantie, în mâna stângă având metanii. 
M-a privit aspru, dar ochii îi erau mângâioşi şi buni. Eu, de frică, mai n-am căzut, dar minunatul bătrân m-a 
sprijinit – mâinile şi picioarele îmi tremurau, voiam să spun ceva, dar limba nu mă asculta. Bătrânul mi-a 
făcut semnul crucii şi am simţit uşurare şi bucurie – mi-am făcut şi eu semnul crucii. Apoi a arătat cu toiagul 
la partea dinspre apus a peretelui – cu acelaşi toiag a scris: anii 1913, 1914, 1917, 1922, 1930, 1933, 1934. 
Brusc, peretele a dispărut. Merg cu bătrânul pe o pajişte verde şi văd o mulţime de cruci, mii, milioane. 
Diferite: mici şi mari, de lemn, de piatră, de fier, de aramă, de argint şi de aur. Eu am trecut pe lângă ele, mi-
am făcut semnul crucii şi am îndrăznit să-l întreb pe bătrân ce-i cu crucile astea. El mi-a răspuns cu drag: 
aceştia sunt cei care au suferit pentru Hristos şi pentru cuvântul lui Dumnezeu. 

Mergem mai departe şi văd: râuri întregi de sânge curg în mare şi marea e roşie de sânge. M-am 
cutremurat de frică şi iarăşi l-am întrebat pe minunatul bătrân: „Dar de ce s-a vărsat atâta sânge?” El s-a 
uitat iar şi mi-a spus: „E sânge creştinesc”. 

După aceasta bătrânul a arătat cu mâna la nori. Şi văd multe sfeşnice arzând căzând luminoase. Iată 
că au început să cadă pe pământ: unul, două, trei, cinci, zece, douăzeci. Apoi au început să cadă cu sutele şi 
toate ardeau. Eram tare trist că nu ardeau clar, dar numai cădeau şi se stingeau, făcându-se praf şi scrum. 
Bătrânul mi-a spus: „uită-te” şi am văzut pe nori numai şapte sfeşnice şi l-am întrebat pe bătrân ce înseamnă 
aceasta. El, plecându-şi capul, a zis: „Sfeşnicele pe care le vezi, cele care cad înseamnă că Bisericile vor 
cădea în erezie, iar cele şapte sfeşnice ce ard, care-au rămas sunt şapte Biserici apostolice soborniceşti care 
vor rămâne în timpul sfârşitului lumii”. 

Apoi bătrânul mi-a zis „uită-te” şi iată că văd şi aud o minunată vedenie, îngerii cântă: ”Sfânt, Sfânt, 
Sfânt este Domnul Dumnezeu Savaot”, şi mergea o mulţime mare de popor cu lumânări în mână, cu feţe 
vesele: erau aici ţari, cneji, patriarhi, mitropoliţi, episcopi, arhimandriţi egumeni, schimnici, ierei, diaconi, 
posluşnici, pelerini în numele lui Hristos, mireni, tineri, copii, prunci; heruvimii şi serafimii îi însoţeau în 
lăcaşul ceresc. L-am întrebat pe bătrân: „Cine sunt oamenii aceştia?” Bătrânul, de parcă mi-ar fi ştiut 
gândul, mi-a spus: „Aceştia toţi sunt robii lui Hristos, care au suferit pentru sfânta Sobornicească şi 
Apostolească Biserică a lui Hristos”. Am  îndrăznit iarăşi să întreb dacă pot să mă alătur lor. Bătrânul mi-a 
spus: nu, încă e devreme pentru tine, mai rabdă (mai aşteaptă). Eu am întrebat din nou: „Părinte, dar 
pruncii?” Bătrânul a răspuns: aceşti prunci tot au avut de suferit pentru Hristos din partea regelui Irod (14 
mii), şi au mai primit coroane din partea Împăratului ceresc, pruncii care au fost ucişi în pântecele maicilor 
lor, rămaşi fără nume. Mi-am făcut cruce: ”Ce păcat mare şi groaznic are mama, de neiertat”. 

Mergem mai departe – intrăm într-un mare templu. Am vrut să-mi fac cruce, dar bătrânul mi-a spus: 
„aici e spurcăciune şi pustiire”. Iată văd un templu sumbru şi întunecat, un prestol sumbru şi întunecat. În 
mijlocul bisericii lipseşte iconostasul. În loc de icoane, nişte portrete stranii cu feţe de fiare, cu scufii 
ascuţite, iar pe prestol nu crucea, ci o stea mare şi o Evanghelie cu stea şi ard lumânări de smoală, trosnesc 
ca lemnele, este şi un potir din care iese un puternic miros urât, şi ies tot felul de spurcăciuni şi broaşte, 
scorpioni şi păianjeni, ţi-e groază să te uiţi la toate astea. Prescurile sunt tot cu stea, în faţa prestolului stă un 
preot într-o sutană roşu-aprins şi pe sutană se târăsc broaşte verzi şi păianjeni; faţa i-i straşnică şi neagră 
precum cărbunele, iar din gură îi iese fum şi degetele i-s negre, murdare parcă de cenuşă. 

Oh, Doamne, cît e de înfricoşător – apoi pe prestol a sărit o femeie spurcată, slută, neagră, toată în 
roşu şi cu o stea în frunte şi a început să se învârtească pe prestol, apoi a strigat ca o bufniţă de noapte în 
toată biserica, cu glas straşnic: „Libertate” – iar oamenii, ca nebunii, au început să alerge în jurul prestolului, 
bucurându-se de ceva, şi strigau, şuierau, băteau din palme. Apoi au început să cânte un cântec, întâi încet, 
apoi mai tare, ca nişte câini, apoi totul s-a transformat într-un muget de fiară, mai departe – urlete. Deodată 
a strălucit un fulger luminos şi a tunat cu putere, pământul s-a cutremurat templul s-a prăbuşit şi l-a înghiţit 
pământul. Prestolul, preotul, femeia roşie totul s-a amestecat şi s-a prăbuşit în abis. Doamne, mântuieşte! 
Oh, ce straşnic! Mi-am făcut cruce. Sudoare rece mi-a ieşit pe frunte. Bătrânul mi-a zâmbit: „Ai văzut?”, a 
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spus el. „Am văzut, părinte. Spune-mi, ce a fost aceasta?” Bătrânul mi-a răspuns: „Templul, preoţii şi 
oamenii sunt eretici, apostaţi, nelegiuiţi, care s-au lepădat de credinţa în Hristos şi de Sfânta Sobornicească 
şi Apostolească Biserică şi au recunoscut biserica eretică şi înnoită*, care nu are harul lui Dumnezeu. În ea 
nu se poate nici să posteşti, nici să te spovedeşti, nici să te împărtăşeşti, nici să primeşti ungerea cu mir”. 
„Doamne, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul, trimite-mi pocăinţă – moarte creştinească”, am şoptit eu, dar 
bătrânul m-a liniştit. „Nu te întrista, roagă-te lui Dumnezeu!”. 

Am mers mai departe. Mă uit, merge o mulţime de oameni, straşnic de chinuiţi, având fiecare pe 
frunte câte o stea. Ei, văzându-ne, au strigat: „Rugaţi-vă pentru noi, sfinţi părinţi, la Dumnezeu, căci tare ne 
este greu, iar noi singuri nu putem. Taţii şi mamele nu ne-au învăţat legea lui Dumnezeu, şi nici nume 
creştineşti nu avem. Noi nu am primit pecetea darului Duhului Sfânt şi am respins semnul crucii”. 

Am izbucnit în plâns şi am mers după bătrân. „Iată, priveşte”, mi-a arătat cu mâna bătrânul. Văd 
munţi. – Nu, acesta e un munte de cadavre omeneşti, înecat în sânge. Mi-am făcut cruce şi l-am întrebat pe 
bătrân ce înseamnă aceasta. Ce-i cu cadavrele astea? – Aceştia sunt monahi şi monahii, pribegi şi pribege 
ucişi pentru Sfânta Sobornicească şi apostolească Biserică, care n-au voit să primească pecetea lui antihrist, 
dar au dorit să primească cunună mucenicească şi să moară pentru Hristos. Eu m-am rugat: „Mântuieşte-i, 
Doamne şi miluieşte-i pe robii lui Dumnezeu şi pe toţi creştinii”. Dar dintr-odată bătrânul s-a întors în partea 
de la răsărit şi a arătat cu mâna: ”Priveşte!”. M-am uitat şi iată palatul ţarului, iar în jurul lui aleargă tot soiul 
de animale şi fiare de toată mărimea, jivine, balauri: sâsâie, urlă, rag şi se caţără în palat, şi de acum s-au şi 
suit pe tronul unsului Nicolae II – faţa-i e palidă, dar curajoasă – citeşte rugăciunea lui Iisus. Deodată, tronul 
s-a clătinat, şi a căzut coroana rostogolindu-se. Fiarele răgeau, se zbăteau, îl striveau pe uns. L-au rupt şi l-
au călcat în picioare ca demonii în iad şi totul a dispărut. 

Ah, Doamne, ce frică mi-e, mântuieşte-ne şi miluieşte-ne de tot răul, duşmani şi supostaţi. Am 
început să plâng amarnic; deodată bătrânul m-a apucat de umăr, – nu plânge, aceasta e voia lui Dumnezeu, a 
spus  „Priveşte” – văd, s-a arătat o strălucire pală. La început, nu vedeam prea bine, dar apoi mi-a devenit 
clar – a apărut un uns nevolnic, pe capul lui – o cunună de frunze verzi. Faţa-i e palidă, însîngerată, cu o 
cruciuliţă de aur la gît. El se ruga în şoaptă. Apoi mi-a zis lăcrimând: ”Roagă-te pentru mine, părinte Ioan, şi 
spune-le tuturor creştinilor ortodocşi că am murit ca un mucenic, tare şi demn pentru Credinţa Ortodoxă şi 
pentru Sfânta, Soborniceasca şi Apostoleasca Biserică şi că am suferit pentru toţi creştinii; şi spune tuturor 
păstorilor ortodocşi şi apostolici ca să slujească un parastas comun, frăţesc pentru toţi soldaţii ucişi pe 
câmpul de luptă; care au ars în foc, s-au înecat în mare şi pentru mine, păcătosul, au pătimit. Să nu-mi 
căutaţi mormântul, căci e greu de găsit. Şi te mai rog încă să te rogi pentru mine, părinte Ioan, şi iartă-mă, 
bunule păstor”. Apoi, toate astea s-au învăluit în ceaţă. Mi-am făcut cruce: „Odihneşte, Doamne, sufletul 
adormitului robului tău, Nicolai, veşnica lui pomenire”.  Doamne, ce frică mi-a fost. Îmi tremurau picioarele 
şi mâinile, plângeam. 

Bătrânul mi-a zis iarăşi: „Nu plânge, aceasta e voia lui Dumnezeu. Roagă-te la Dumnezeu. Priveşte 
încă”. Şi iată că văd o mulţime de oameni tăvălindu-se, murind de foame, care mâncau iarbă, pământ, se 
mâncau unii pe alţii, iar câinii trăgeau din cadavre, peste tot – o duhoare straşnică, pângărire. Şi iată că 
bătrânul îmi spune iarăşi: „Priveşte încolo”. Şi iată că văd un munte întreg de diferite cărţi, mari şi mici, iar 
printre cărţi se târăsc viermi rău mirositori, mişună şi răspândesc o putoare straşnică. Întrebai: „Ce cărţi sunt 
acestea, părinte?” El a răspuns: „Sunt cărţi, păgâne, eretice, care umplu oamenii din toată lumea cu 
învăţături lumeşti, hulitoare de Dumnezeu”. Bătrânul s-a atins cu capătul toiagului de aceste cărţi şi toate s-
au prefăcut în foc, totul a ars şi vântul a împrăştiat scrumul. Apoi văzui o biserică, iar în jurul ei erau 
împrăştiate o mulţime de pomelnice şi foi scrise. M-am aplecat şi am vrut să ridic una, s-o citesc, dar 
bătrânul mi-a spus că acestea sunt foile şi pomelnicele, care stau demult lângă biserică, dar preoţii au uitat 
de ele, nu le citesc niciodată, iar sufletele morţilor cer rugăciuni, dar de citit şi de pomenit nu are cine. Am 
întrebat: „Atunci, cine le va citi?” – „Îngerii”, mi-a răspuns bătrânul. Mi-am făcut cruce. Pomeneşte 
Doamne sufletele adormiţilor robilor Tăi întru împărăţia Ta. 

Am plecat mai departe. Bătrânul mergea repede, încât abia reuşeam să mă ţin de el. Deodată, s-a 
întors spre mine şi mi-a spus: ”Priveşte”. Iată, văd o mulţime de oameni, gonită de nişte diavoli îngrozitori, 
care-i băteau fără milă, îi împungeau cu nişte suliţe lungi, cu furci şi cârlige. „Cine sunt oamenii aceştia?”, l-
am întrebat pe bătrân. „Aceştia, a răspuns bătrânul, sunt cei care s-au lepădat de Credinţă şi de Sfânta 
Soborniceasca şi Apostoleasca Biserică şi au primit-o pe cea înnoită, eretică”. Erau aici episcopi, preoţi, 



 175 

diaconi, mireni, monahi şi monahii care au primit căsătoria şi au început a trăi în desfrânare. Erau acolo 
ateişti, vrăjitori, desfrânaţi, beţivi, iubitori de argint, eretici, apostaţi, sectanţi şi restul asemenea lor. Ei au o 
înfăţişare groaznică şi înspăimântătoare: feţe negre, din gură le ieşea spumă şi duhoare. Strigau straşnic, dar 
diavolii îi băteau nemilos şi îi goneau într-o prăpastie adâncă. De acolo răzbătea putoare, fum, foc şi izuri 
urâte. Mi-am făcut cruce. „Izbăveşte, Doamne şi îndură-te, e groaznică priveliştea aceasta”. 

Apoi văd o mare mulţime de oameni; bătrâni şi tineri, toţi în haine roşii şi duc o imensă stea roşie cu 
cinci colţuri. Pe fiecare dintre colţuri şedeau câte 12 diavoli, iar în centru însuşi satan, cu coarne straşnice şi 
ochi de crocodil, cu coamă de leu şi un bot straşnic, cu dinţi mari, iar din gură îi ieşeau spume puturoase. 
Tot poporul striga: „Scoală-te cel pecetluit cu blestemul”. A apărut o mulţime de draci, toţi roşii, şi 
pecetluiau poporul, însemnându-l pe frunte şi pe mână cu o pecete în formă de stea. Bătrânul mi-a spus că 
aceasta este pecetea antihristului. M-am speriat tare, mi-am făcut cruce, am citit rugăciunea „Să învie 
Dumnezeu”. După aceea, totul a dispărut ca un fum. 

Mă grăbeam şi abia de dovedeam să merg după bătrân. Dar iată că el s-a oprit, arătându-mi cu mâna 
spre răsărit şi zicându-mi: „Priveşte”. Şi am văzut mulţime de norod cu feţele bucuroase, cu cruci în mâini, 
cu steaguri şi lumânări. Iar în mijlocul mulţimii, în aer, era un pristol înalt, iar pe el – coroana ţarilor şi pe 
ea, cu litere de aur, sta scris: „Pentru scurt timp”. În jurul pristolului stau patriarhi, episcopi, preoţi, monahi, 
pustnici şi mireni. Toţi cântă: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pre pământ pace”. Mi-am făcut 
semnul crucii şi i-am mulţumit lui Dumnezeu. 

Deodată bătrânul a făcut în aer, de trei ori, un semn în formă de cruce. Şi iată că văd munţi de 
cadavre şi râuri de sânge. Îngerii zburau deasupra trupurilor celor ucişi şi abia de dovedeau să ducă sufletele 
creştine la Pristolul Dumnezeiesc şi cântau: „Aliluia”. Îmi era groază să mă uit la toate acestea. Plângeam 
amar şi mă rugam. Bătrânul m-a luat de mână şi mi-a zis: „Nu plânge. Aşa e voia lui Dumnezeu pentru 
puţina noastră credinţă şi din cauza blestemăţiilor noastre, aşa trebuie să fie. Mântuitorul nostru Iisus Hristos 
a suferit şi şi-a vărsat preacuratul Său sânge pe cruce. Şi aşa vor fi încă mulţi mucenici pentru Hristos, cei 
care nu vor primi pecetea lui antihrist, îşi vor vărsa sângele şi vor primi cununa mucenicească”. 

Apoi bătrânul s-a rugat, şi-a făcut de trei ori semnul crucii către răsărit şi a spus: „Iată că s-a împlinit 
proorocia lui Daniel. Urâciunea pustiirii de la sfârşit”. Şi am văzut templul de la Ierusalim, cu o stea pe 
cupolă. În jurul templului se înghesuie milioane de oameni şi vor să intre. Am vrut iarăşi să-mi fac cruce, 
însă bătrânul m-a oprit şi mi-a spus iarăşi: „Aici e urâciunea pustiirii”. 

Am intrat în templu, unde era mulţime de popor. Şi iată că văd un pristol în centrul templului, în 
jurul pristolului ard trei rânduri de lumânări de smoală, iar pe pristol stă îmbrăcat în porfiră roşu-aprins, 
împăratul-conducător al întregii lumi. Pe cap are o coroană de aur cu diamante şi cu o stea. L-am întrebat pe 
bătrân: „Cine e?” El mi-a răspuns: „Acesta este antihristul”. De statură înaltă, cu ochii ca nişte cărbuni, 
negri, cu barbă neagră, ascuţită, cu o faţă furioasă, şmecheră şi vicleană – ca de fiară – cu nas de vultur. 
Deodată, antihristul s-a ridicat în picioare, în toată statura, pe pristol, şi-a ridicat sus capul, iar mâna dreaptă 
şi-a întins-o către popor – la mâini avea gheare de tigru şi a mârâit cu glasul său de fiară: „Eu sunt 
dumnezeul vostru, ţarul şi conducătorul. Cine nu va primi pecetea mea – aici le va fi moartea!”. Toţi au 
căzut în genunchi, s-au închinat şi au primit pe frunte pecetea. Dar unii dintre ei s-au apropiat cu mult curaj 
de el şi au rostit tare, în cor: „Noi suntem creştini şi credem în Domnul nostru Iisus Hristos”. Atunci, într-o 
clipită a sclipit sabia lui antihrist şi capetele tinerilor creştini au căzut, şi s-a vărsat sânge pentru credinţa în 
Hristos. Şi iată că sunt aduse fecioarele, femeile şi copiii mici. Iar el s-a înfuriat şi mai tare şi a urlat ca o 
fiară: „Moarte lor! Creştinii aceştia sunt duşmanii mei – moarte lor!”. Iar moartea a şi urmat momentan. 
Capetele s-au rostogolit pe podea şi s-a revărsat sângele creştinesc în tot templul. 

Apoi îl duc să se închine lui antihrist pe un copil de zece ani şi-i spun: „Cazi în genunchi”, dar 
copilul s-a apropiat curajos de pristolul antihristului: „Eu sunt creştin şi cred în Domnul nostru Iisus Hristos, 
dar tu eşti din iad, sluga satanei, tu eşti antihristul”. „Moarte!”, a urlat el sălbatec. Toţi au căzut în genunchi 
înaintea lui antihrist. Deodată, mii de tunete au tunat şi mii de fulgere cereşti, ca nişte săgeţi de foc, au 
zburat nimicind slugile lui antihrist. 

Iată, am simţit că bătrânul m-a luat de umăr şi a spus: „Mergem mai departe”. Iată, văd iarăşi mult 
sânge, până la genunchi, până la brâu, o, ce mult sânge creştinesc vărsat. Atunci mi-am amintit cuvântul 
spus în Apocalipsa lui Ioan Teologul: „Şi va fi sângele până la frâiele cailor”. O, Doamne, scapă-mă pe 
mine, păcătosul. A dat peste mine o mare frică. Eram nici viu, nici mort M-am întors şi am văzut că bătrânul 
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sta în genunchi şi se ruga. Apoi el s-a ridicat şi mi-a spus cu blândeţe: „Nu fi trist. Degrabă, degrabă e 
sfârşitul lumii, roagă-te la Domnul, El e milostiv către robii Săi. De-acum, nu ani au rămas, ci ceasuri, şi 
repede, repede vine sfârşitul”. 

Apoi bătrânul m-a binecuvântat şi arătând cu mâna la răsărit, a spus: „Eu merg încolo”. Am căzut în 
genunchi, m-am închinat lui şi văzui că se înalţă repede de la pământ. Atunci l-am întrebat: „Care îţi este 
numele, bătrâne minunat?”. „Serafim – încet şi blând mi-a spus el – dar ce-ai văzut – scrie şi nu uita toate 
acestea, în numele Domnului nostru Iisus Hristos”. 

Deodată, parcă deasupra capului meu au răsunat bătăile marelui clopot. M-am trezit, am deschis 
ochii. Fruntea îmi era în broboane de sudoare, tâmplele îmi palpitau, inima mi se zbătea năvalnic, picioarele 
îmi tremurau. Am spus rugăciunea: „Să învie Dumnezeu”. Doamne, iartă-mă pe mine păcătosul şi 
nevrednicul rob Ioan. Dumnezeului nostru slavă. Amin. (Arhimandritul Panteleimon, „Viaţa şi nevoinţele, 
minunile şi proorocirile sfântului, dreptului nostru Ioan din Kronştadt, făcătorul de minuni”, 
„Pravoslavnaia Rusi”, nr. 17, 1952) 

 

VIZIUNEA STARE ŢULUI ANTONIE 
 

Pe la începutul anilor 70, în vremea oficierii Dumnezeieştii Liturghii, am avut parte de prima 
viziune. Şi iată cum a fost. În vremea aceea, a început atracţia pe un cap a oamenilor pentru Occident, şi, 
respectiv, dispăreau trăsăturile proprii slavilor: simplitatea, ospitalitatea, lipsa lăcomiei de bani. Lăcomia 
banilor, de altfel, este pusă în capul unghiului noii concepţii despre lume, banii şi lucrurile sunt mai presus 
decât moralitatea, spiritualitatea. Cel mai groaznic s-a întâmplat să fie că modul de viaţă al oamenilor ce-şi 
zic ortodocşi, adesea, dintre cei care urmăresc cu râvnă rânduielile bisericeşti, devine ca şi a păgânilor din 
jurul lor! Aceeaşi lipsă de modestie în viaţa de zi cu zi, aceleaşi tendinţe de a face carieră., de a ocupa o 
poziţie înaltă în societate. 

Pentru copiii din familiile de credincioşi nu mai e chinuitoare intrarea în rândurile pionierilor, ale 
komsomolului, ale partidului. Iar justificarea le e la îndemână: „Dar cum se poate fără aceasta, doar nu trăim 
în pustiu, ci între oameni. Şi-apoi, când vine vorba de păcat, şi încerci să înţelegi – totul este păcat, vom 
merge şi ne vom pocăi”. Atare atitudine uşuratică a provocat mare îngrijorare pentru însăşi posibilitatea 
mântuirii. Eu reciteam Evanghelia, îndeosebi pasajele despre vremea de la urmă, Apocalipsa; nu mă lăsa în 
pace întrbarea despre pustiul în care oamenii trebuie să fugă. 

Şi iată că văd o mare mulţime de oameni ce călătoresc. Unii se pare că nici nu merg, unii chefuiesc, 
alţii – desfrânează, alţii le fac rău oamenilor, dar, în egală măsură, îi atrage înainte, ca un râu, această 
mişcare. Toţi sunt foarte diferiţi, fie mireni, fie clerici, militari, politicieni, toţi, toţi. Cea mai mare parte 
dintre oameni pur şi simplu se rupe înainte şi numai unii merg liniştiţi. În calea lor e o prăpastie straşnică, 
prăpastia ce duce în iad. S-ar părea că toţi ar trebui să se prăbuşească în ea, dar nu. O mare parte de oameni, 
e adevărat, se prăbuşeşte în jos, văd cum îi trage încolo, pe unii automobilele, pe unii chefurile, pe unii 
banii, pe unii hainele scumpe. Unii însă trec liniştiţi peste această prăpastie, chiar pe deasupra ei, s-ar putea 
spune. Câte cineva nu se prăbuşeşte, dar se lasă în prăpastie – bărbaţi luminoşi îi ajută să iasă, îi susţin. Se 
prăbuşesc nu numai bogătaşii, dar şi oameni care, în mod evident, nu dispun de cine ştie ce mari bogăţii. 
Dar toţi au un singur idol – pofta lumească. 

Era îngrozitor. Din prăpastie se auzeau nu că gemete, ci urletul celor nimeriţi acolo şi duhoare. Nu 
era pur şi simplu un miros, nu. Aşa cum buna mireasmă nu poate fi descrisă, nu mireasma florilor sau a 
ierbii, ci mireasma harului, cea dăruită de Dumnezeu, pe care o răspândesc moaştele, icoanele făcătoare de 
minuni. Putoarea iadului nu e pur şi simplu un miros urât, cum ar fi mirosul de pucioasă, ci senzaţia groazei 
şi a neputinţei întoarcerii, într-un cuvânt – iadul. 

Şi iată un pustiu. Acolo, pe pustnici îi ispitea ucigaşul, încercând să le trezească patima agonisirii, 
poftei trupeşti, mâhnirii. Mulţi cădeau, mulţi. În acelaşi timp, câţi domni şi câţi puternici ai acestei lumi s-au 
mântuit şi nu doar s-au mântuit, ci au şi fost proslăviţi de Biserică, cu sfinţii – ei aveau totul, însă inima lor 
nu aparţinea putrejiunii lumii acesteia, ci – celor cereşti. 

Timpul nostru prin aceasta e straşnic, ispitele îl pândesc pe om la orice pas, şi, de cele mai multe ori, 
sunt dintre acelea pe care şi să le înţelegi e greu. Câţi oameni vin la mine, mi se pare că pe toţi îi interesează 
una şi aceeaşi întrebare: cum să se mântuiască, cum să procedeze într-o situaţie sau alta? Dar poţi oare să-ţi 
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iei binecuvântare pentru orice faptă, pe care o faci nu numai în decursul unei zile, ci măcar a unei luni?! 
Înseamnă că trebuie să ne închipuim căile ispitei, orientările sale de bază. Dar ele sunt neschimbate de la 
facerea lumii, pentru că diavolul nu este creator. Alta e că, pe parcursul a mii de ani, el a acumulat 
experienţă, iar acum propunerile lui pentru omenire de a se coborî la el în iad au devenit mult mai viclene; 
în esenţă, lumea actuală e toată o propunere a lui. Propunere, pentru că el nu te poate impune, nu-i stă în 
puteri, dar să învelească păcatul într-un ambalaj atrăgător pentru om, aceasta da, poftiţi, slugile întunericului 
vă stau mereu la dispoziţie: „Ce poftiţi?” 

O altă deosebire a zilelor de azi e apropierea grabnică a antihristului. Mulţi oameni duhovniceşti 
spun că el deja s-a născut. Despre aceasta e greu de judecat, vrăjmaşul e viclean, e viclean chiar şi cu cei 
care îl slujesc. Dintre ei, mulţi s-au considerat antihrişti, erau aşa în esenţa concepţiilor lor despre lume, a 
faptelor lor, dar nu erau cel despre care a vorbit Biserica. Poate că s-a şi născut, poate că nu, nu aceasta e 
întrebarea. Când Sfântul Ignatie (Breanceaninov) a fost întrebat despre venirea antihristului, el a răspuns că 
nu există o dată fixă, venirea antihristului o determină oamenii cu răutatea lor. Iată că acum este timpul 
ultimelor pregătiri pentru venirea lui. E de faţă şi concentrarea puterii mondiale, el doar va fi nu 
conducătorul unei singure ţări, ci a întregii lumi, şi este necesară „îndobitocirea” omenirii. Dar până şi 
aceasta e cam puţin pentru a pune toată omenirea în genunchi, trebuie creat un astfel de sistem de viaţă, al 
cărui oricât de mică încălcare ar conduce la urmări catastrofale pentru omenire – foame, frig, distrugere. Şi 
sistemul acesta se creează acum. Cum se va întâmpla aceasta am văzut mai târziu, după câţiva ani. 
 
 

A DOUA VIZIUNE A STARE ŢULUI ANTONIE 
 

ÎNVĂŢĂTURI 
 

Greu mi-a fost să înţeleg în acei ani ai aparentei bunăstări sovietice, nu m-am gândit atunci că am să 
ajung în anii când voi vedea împlinindu-se multe dintre cele ce am văzut. 

Aşadar, cum am mai spus, a doua viziune n-a fost prelungirea celei dintâi, nu. Şi în timp s-a produs 
destul de târziu, şi după conţinut e destul de deosebită. Prima viziune e, în felul său, o povaţă o înţelepţire, 
parcă. Am cerut un răspuns şi l-am primit. A doua viziune e de cu totul alt gen, e cu totul altfel, pot spune. 
Eu nu am cerut nimic, a fost dat de sus să văd ceea, despre ce mă întrebau oamenii care veneau la mine. 
Dacă prima viziune putea fi povestită, mai mult sau mai puţin, cu exactitate, a doua, în principiu, este 
imposibil de povestit. Eu, părinte Alexandre, în general, pentru prima dată încerc să-ţi expun acestea cît de 
cît consecutiv, ori, în limba ştiinţelor lumeşti, să le sistematizez. Şi anume să expun într-o anumită ordine, ci 
nu aşa cum mi-a fost mie dat să văd. Căci mi-a fost dat pentru veşnic folos, pentru tine şi enoriaşii tăi, 
bănuiesc, într-o altă consecutivitate. Până la aceasta, tot ceea ce mi-a fost dat să văd am folosit doar pentru a 
răspunde la întrebările pline de nedumerire ale credincioşilor. 

Vreau să mai spun câteva cuvinte, nu despre viziune, ci despre creaţie, ca să poată fi mai bine 
înţelese cele ce vor urma. Dumnezeu creează tot ceea ce este viu într-un sistem unitar, foarte dur. Tot 
universul este absolut legat, prin fiece acţiune, până în cele mai mici amănunte, de cea mai umilă parte a sa, 
iar pentru o fiinţă raţională cum este omul, chiar şi prin o asemenea acţiune ce nu face parte din lumea 
materială – gândul. Faptele creaturilor inferioare nu pot aduce nici o daună universului – ele sunt limitate la 
propriile instincte şi a celor asemenea lor, la fel şi prin proprietăţile de autoreglare a naturii însăşi. Altceva e 
omul. El este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Şi oricât am polemiza despre ce este chip şi ce 
este asemănare, despre ce se şterge şi ce nu, cu ce este înzestrat omul de la naştere şi ce e chemat să 
agonisească pe parcursul întregii sale vieţi, în cazul de faţă important este altceva – faptele sale, atât în 
lumea materială, cât şi în cea nevăzută, cum se reflectă ele asupra mediului înconjurător, asupra mediului în 
care trăieşte, cît şi asupra întregului univers. Nu Dumnezeu a şters de pe faţa pământului Sodoma şi 
Gomora, ci oamenii care s-au dezis de pronia Creatorului. Spun despre aceasta pentru că toate nenorocirile 
ce au să se întâmple cu natura şi cu omul nu sunt o urmare a mâniei lui Dumnezeu, pentru că noi credem că 
el este Atotiubitor şi Atotmilostiv, ci sunt urmarea acţiunilor atotdistrugătoare a omenirii însăşi, care nici nu 
merge măcar în frâul vrăjmaşului, frâul nu este şi nici nu poate fi, frâul înseamnă forţare, dar numai pentru 
cel care s-a lăsat prins în mrejele diavolului. Iar acum, vreau să vorbesc propriu-zis despre viziune, despre 
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ceea ce-i aşteaptă pe toţi, din păcate, într-un viitor nu prea îndepărtat, iar unele lucruri se şi întâmplă chiar în 
momentul de faţă. Aşadar, iată ce am văzut eu despre viitor. 

Întâi de toate, tot felul de catastrofe tehnologice, sistemul de viaţă creat de om este, în esenţă, satanic 
şi, pentru că vine în contradicţie absolută cu legile lui Dumnezeu, va începe încetul cu încetul să se distrugă. 
Vor cădea avioane, se vor îneca corăbii, vor exploda staţii atomice, uzine chimice. Şi toate acestea – pe 
fundalul unor fenomene naturale, care se vor întâmpla pe tot pământul, dar, mai ales, în America. Uragane 
de o forţă nemaivăzută, cutremure de pământ, secete nemiloase, şi, invers, ploi torenţiale ce vor aminti de 
potop. Va fi ştearsă de pe faţa pământului Sodoma contemporană – New York-ul. Nu va rămâne fără 
răsplată nici Gomora – Los Angeles-ul. 

Se pare că greu va fi de găsit pe pământ un loc unde omul se va simţi lini ştit, în deplină siguranţă. 
Liniştea omului va fi numai în nădăjduirea în Dumnezeu, pământul nu îl va mai putea ocroti. Cele mai grele 
urmări ale dezlănţuirilor naturii le vor avea de suportat oraşele, pentru că ele s-au rupt cel mai mult de ea. 
Un singur turn babilonian distrus, o casă contemporană, un bloc, şi, iată, – sute de morţi fără pocăinţă, fără 
împărtăşanie, sute de suflete pierdute. Aceste case construite pe pari, care sunt, în esenţă, nişte săgeţi, care 
au străpuns pământul, ca şi cum s-ar îndrepta încolo, către iad; ele le vor aduce oamenilor moartea grozavă 
sub ruine. Şi cel care va rămâne în viaţă îi va invidia pe cei care au murit într-o clipă, pentru că soarta lui e 
şi mai înspăimântătoare – moartea de foame şi asfixierea. 

Oraşele vor prezenta o privelişte groaznică, chiar şi cele ce vor fi ferite de o distrugere capitală, 
lipsite de apă şi electricitate, căldură şi aprovizionare alimentară, vor aminti nişte imense coşciuge de piatră, 
atâta de mulţi oameni vor muri. Bande de ticăloşi vor săvârşi răutăţi, chiar şi ziua, în oraşe va fi greu să te 
deplasezi, iar nopţile oamenii se vor strânge în grupuri mari, ca împreună să încerce să ajungă până în zori. 
Răsăritul soarelui va anunţa nu bucuria unei noi zile, ci mâhnirea necesităţii de a trăi şi această zi. 

Nu trebuie să credeţi că la sat va domni liniştea şi bunăstarea. Otrăvite, sluţite, arse de secetă sau 
înecate de ploi, câmpurile nu vor mai da roadele trebuincioase. În vite vor da molime nemaivăzute şi 
oamenii, nemaifiind în stare să le îngroape, le vor lăsa să se descompună, otrăvind aerul cu nişte miasme 
groaznice. Ţăranii vor suferi din cauza atacurilor orăşenilor, care, în căutare de hrană, se vor împrăştia prin 
sate, gata să omoare omul pentru o bucată de pâine! Da, pentru acea bucată pe care acum nu o pot înghiţi 
fără condimente şi sosuri, vor fi vărsări de sânge. Canibalismul va fi un fenomen frecvent; primind pecetea 
antihristului, omenirea va şterge toate hotarele moralităţii. Şi pentru săteni noaptea va fi un timp al groazei, 
pentru că anume noaptea se vor întâmpla cele mai crunte jafuri. Dar trebuie nu doar de supravieţuit, ci şi de 
păstrat averea pentru lucru, altfel ameninţarea morţii de foame va fi o realitate. Înşişi oamenii, la fel ca în 
oraş, vor fi vânaţi. Dintr-o parte, va părea că s-au întors vremurile de dinainte de potop. Dar, nu. Pe atunci, 
asupra lumii, dăinuia cuvântul lui Dumnezeu: „Creşteţi şi vă înmulţiţi”. Acum, însăşi viaţa omenirii, esenţa 
sa, e îndreptată spre negarea harului şi a lucrării lui Dumnezeu. Dar nici acesta nu este sfârşitul. 

La începutul povestirii am rezumat tot ceea ce a precedat toate astea, şi nu întâmplător. Foarte des, 
iar mai bine zis, aproape întotdeauna, de după lucrurile mărunte nu le distingem pe cele cu adevărat mari. În 
sensul acestei povestiri, nu observăm cum un mic păcat încalcă legile fundamentale ale lui Dumnezeu. 
Dumnezeu a creat lumea aceasta şi, ca un Creator, a creat-o în deplină armonie cu Sine. Vă amintiţi 
cuvântul spus despre lumea abia creată: ”E bună!”. Dumnezeu a spus aceasta, Dumnezeu cel Atotsuficient, 
Atotiubitor, Atotputernic, Atotdesăvârşit, Creatorul Atotmilostiv a găsit creaţia că este bună, adică lumea se 
afla în armonie cu Binele, cu Dragostea, pentru că Dumnezeu este Dragoste. Omul este singura fiinţă 
capabilă să influenţeze existenţa lumii, cununa creaţiei, creată de asemenea după chipul şi asemănarea 
Binelui şi a Dragostei. Şi poruncile care i-au fost date de către Creator nu sunt nimic altceva decât nişte 
îndrumări pentru o viaţă liniştită şi fericită, în armonie cu El. Totul ce vine în contradicţie cu aceste porunci 
este pierzător pentru lume, pentru tot ce este vital pentru ea, care depinde de ea. Toate încep parcă de la 
nişte fleacuri: de la o rochie mai liberă, de la învăţământul colectiv al fetelor şi al băieţilor, şi nu sub 
îndrumarea unei feţe duhovniceşti, ci sub cea a unui învăţător mirean. Degrabă şi acest nume se va şterge, 
rămânând doar unul – învăţător! Învăţător de ce şi a ce? Câţi dintre aceşti învăţători, în general, sunt din 
punct de vedere moral uzaţi: divorţaţi, iubitori de chefuri, neurastenici. Alţii, chiar dacă şi-au mai păstrat 
ceva din faţa umană, nu ştiu şi nici nu vor să ştie nimic despre regulile de convieţuire în această lume creată 
de Dumnezeu. Ce-i pot învăţa ei pe alţii? Îi învaţă despre lume, însă nu ca o creaţie a lui Dumnezeu, ci 
pentru a trăi într-o lume supusă unor duhuri diavoleşti! Iată puţinul din care reiese multul. 
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Pervertirea moralităţii. De câte ori a încercat satan s-o facă generală, atotcuprinzătoare, ciocnindu-se 
de fiecare dată de demascarea ameninţătoare al Bisericii. Dar pentru duhurile întunericului cea mai 
groaznică este demascarea, scoaterea la lumină. Precum hoţul se furişează în întuneric fiindu-i frică de 
lumină, aşa şi invaziile drăceşti sunt mai eficiente şi mai ispititoare când lipseşte lumina adevărului. Lumea 
e în întunericul plăcerilor unei duzini de ţări „dezvoltate”, pe care vrăjmaşul le-a ales ca sprijin în misiunea 
de înnebunire a întregii lumi. Arma principală în această afacere este lozinca libertăţii. Cât sânge a fost 
vărsat în revoluţii şi răsturnări de putere, în acţiuni sociale şi pseudoreligioase, răfuieli politice şi mistice pe 
altarul diavolului „libertate”! Acesta este el, diavolul răsculat şi învins, zidirea care a vrut să ia locul 
Creatorului – acesta este cel mai de seamă iubitor de libertate. Şi „libertatea” lui nu e capacitatea dăruită 
omului de a fi desăvârşit în virtuţi. Nu, „libertatea” lui sunt cele mai grele lanţuri, scopul cărora e ca, 
lipsindu-l pe om de orice posibilitate de a alege între bine şi rău, să-i lase liber doar drumul spre iad. Iată la 
ce libertate se va ajunge. Şi dacă ar fi la protestanţi; mai treacă-meargă, la timpul lor s-au luptat şi ei pentru 
libertate şi împotriva dictaturii catolicilor şi, prinzând la putere, aceeaşi baptişti, au produs o asemenea 
teroare şi asemenea destrăbălări, până şi Europa s-a cutremurat! Dar ai noştri încotro o iau?! De fapt, se 
poate, oare, spune că noi, ortodocşii, suntem un Imperiu Ortodox? 

Prima libertate de care are nevoie diavolul, fără de care toate celelalte s-ar risipi, este libertatea 
confesională, aşa numita toleranţă religioasă. Esenţa acestei mişcări e să facă drum, întâi de toate pentru 
tineri, către satan. Observaţi, părinte, un drum într-un singur sens. Încearcă să te opui – imediat vei fi stopat. 
Biserica Ortodoxă, iată ce nu-i lasă pe toţi să doarmă liniştit. Toţi catolicii sunt gata pentru orice, ei primesc 
civilizaţia drăcească, „progresul”. Susţinând sionismul, ei spun, de fapt, „da” venirii lui antihrist. 

Şi am văzut eu câte încercări face răul mondial pentru a păta Sfânta Biserică, preacurat Trupul lui 
Hristos! Întâi de toate o vor defăima în toate ziarele, la radio şi la televiziune. Iudei cu nume slave vor 
scoate în prăjină în fel şi chip clerul şi pe creştini, îşi vor bate joc de rânduieli, de posturi, de modul de viaţă, 
de tot ceea ce a fost întotdeauna baza viabilităţii poporului. Chiar în Biserică, în mediul duhovnicesc, vor 
pătrunde mii şi mii de distrugători catoliciţi ai Ortodoxiei. Aparent evlavioşi, duhul lor e altul, străin şi 
poporul va părăsi lăcaşurile lor. Vor sta restaurate şi proaspăt construite, dar pustii. Unde şi unde va străluci 
luminiţa adevăratei sfinţenii şi credincioşiei duhului credinţei strămoşeşti. Dar cine caută găseşte. Nimeni nu 
se va putea îndreptăţi spunând: „Doamne, am căutat, dar n-am găsit!”. În întunericul necredinţei şi al 
ateismului, pe tot pământul ard luminiţele adevărului. Şi vor fi prigoniţi şi strâmtoraţi drepţii slujitori, şi 
supuşi hulelor de tot felul, slugile diavolului nu se vor sfii nici să ucidă, dacă va permite Dumnezeu unui 
cuvios să primească cununa mucenicească. Mulţi vor fi ei, drepţii mucenici ai timpului din urmă! 

Dar acei de duh străin îşi vor aştepta conducătorul, pe antihrist. Şi lor însă li se va mai oferi 
posibilitatea de a se salva, adică să-şi dea seama cine este el, numai că puterea şi banii multora le vor 
închide ochii. Cumplite vremuri! Dar toate încep de la mărunţişuri, – clerul a încetat să mai poarte hainele 
cuvenite cinului, deacum şi bărbile rase, după moda catolicilor şi a protestanţilor, nu mai stârnesc mirare. 

A doua „libertate”, umflată în fel şi chip, e libertatea pervertirii moralităţii. Din păcate, oamenii au 
primit-o şi ea a devenit o parte organică a zilelor noastre. Desfrânarea nu mai e desfrânare, ci emancipare 
sexuală (uitaţi-vă cum ascunde vrăjmaşul fapta după cuvinte, la prima vedere, frumoase: nu desfrânare, ci 
sex; nu hoţie, ci expropriere; şi aşa mai departe). Coruperea începe la cea mai fragedă vârstă, educând, 
chipurile, cultura sexelor şi a relaţiilor dintre ele. Copiilor vor începe (iar pe alocuri aceasta deja se 
întâmplă) să le arate corpuri dezgolite, actul sexual în desfăşurare, aprinzând poftele, lăsând aceasta să 
treacă drept ceva normal. Cărţile şi televizorul vor fi pline de oameni goi, scene groaznice de desfrânare. 
Dezgolirea din zilele noastre e doar începutul. Scopul e mult mai spurcat: grădinile Astarteei şi ale lui Baal, 
unde se împerecheau ameţiţi de băutură şi de droguri sute şi sute de păgâni. Iată acolo, spre închinare 
dracilor, târăsc lumea luptătorii pentru libertate. De cine eşti învins, aceluia-i eşti rob. De această robie în 
ambalaj de libertate se lasă ispitiţi oamenii. Dar şi desfrânarea propriu-zisă le pare puţină slugilor 
întunericului. Ca o manifestare a culmii iubirii de libertate, a descătuşării gândirii, se va servi sodomia şi 
zoofilia. Propagarea acestei scârboşenii va atinge proporţii de necrezut, poate mai mult chiar decât 
coruperea sexuală. Cazurile căsătoriilor între homosexuali vor beneficia de tot atâta publicitate ca şi 
inventarea, pe timpuri, a antibioticelor! Sodomiţii vor apărea peste tot: vor fi artişti, întâi de toate, 
politicieni, administratori. Păcatul sodomiei va deveni eticheta viitorului apropiat. Deja acum au loc orgiile 
lor sălbatice, carnavalurile anuale în America. Toate astea se vor întâmpla şi la noi, într-un chip nu mai 
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puţin respingător. Toţi cei care se vor împotrivi acestei invazii drăceşti, vor fi declaraţi potrivnici ai libertăţii 
altora, proşti incurabili şi persoane antisociale, fiindcă toate statele, în fruntea activităţilor lor, pun nu 
apărarea moralităţii, ci apărarea libertăţilor drăceşti. 

Anume drăceşti, pentru că nici acum nu prea întâlneşti o publicaţie ortodoxă, decât cele propriu-zis 
bisericeşti. Iar la televiziune, arhiereii au acces numai de sărbătorile cele mari. Numai ce prostii nu se scriu 
şi se spun, dar nu e nici o confruntare de idei, puncte de vedere privitor la concepţiile despre lume. Bună 
libertate, când poţi numai să-ţi baţi joc de sfinţenie! Restul e tabu. 

Dar şi aceasta s-a început de la fleacuri şi, vai, ce demult. S-a început aceasta odată cu transmiterea 
şcolilor parohiale în administrarea zemstvelor, a puterii laice. Şi au mers acolo ateii ca să educe cadre pentru 
revoluţia din 1917! 

Tineretul, nimerind sub puterea satanei, din cauza păcatelor săvârşite, ameţiţi de băutură şi droguri, 
nu vor putea rezista ultimei chemări către iad a ucigaşului din veac, şi îşi vor pune capăt zilelor. Numărul 
cazurilor de suicid va creşte peste măsură. Şi va creşte într-atâta, încât nu va mai trezi mirarea nimănui, ca o 
consecinţă firească a celor ce se petrec. Cu atât mai mult cu cît numărul celor care suferă de boli straşnice, 
ca rezultat al plăcerilor desfrânate sau al necumpătării, intoxicarea lumii va fi atât de mare, iar suferinţele 
acestora – atât de groaznice, că sinuciderea va părea societăţii ceva de genul unui act caritabil. Vor ajunge 
până acolo, că vor propune oamenilor această cale, fapt ce s-ar explica doar într-un singur fel – totul este 
orientat spre pierderea sufletelor rătăcite. 

O altă straşnică şi drăcească capcană va fi îndemnarea oamenilor către câştiguri, către mărirea 
veniturilor personale. Singură această patimă a iubirii de avuţie este păguboasă, ca orice necumpătare. Iar 
necumpătarea duce la distrugerea naturii, în orice sferă ar fi câştigaţi aceşti bani, aceasta oricum se reflectă 
asupra mediului înconjurător. A doua parte a acestei capcane constă în folosirea acestor bani, a acestor 
mijloace. Mai repet încă o dată că acest sistem de viaţă e nemaipomenit de fragil, monstruos de fragil. Deci, 
şi folosirea de către oameni a banilor, de asemenea, e supusă acestei fragilităţi. 

Ce prezintă, în sine, banii actuali? O înşelare, o fantomă, iluzie, ca şi acele „minuni” diabolice. Toată 
tehnica produsă devine ceva semnificativ doar în prezenţa a o mulţime de „dacă”: dacă este combustibil, 
dacă sunt piese de schimb, dacă nu e mare fonul radioactiv (electronicile ies din funcţiune), şirul poate 
continua. Pe lângă toate acestea, automobilul modern, în absenţa unor ateliere specializate, nici nu poate fi 
reparat! Însemnă că, în cazul în care dispare un „dacă” toate acestea devin o grămadă de metal inutil. 
Exemplul este de faţă: ce are un ţăran acum mai de preţ – calul şi vaca. 

Iar mai departe e şi mai şi: cea mai mare parte de bani se păstrează fie la bancă, fie în hârtii de 
valoare. Vor dispărea aceste bănci, vor da faliment, ca să poată fi îngenuncheaţi oamenii. Vor dispărea într-o 
clipită; asemenea repetiţii au mai avut loc şi cu destul succes. Iar întreprinderile se vor stopa din cauza 
cataclismelor naturale şi a războaielor. Şi cu ce se va alege omul? Cu o groază de lucruri inutile, pentru 
achiziţionarea cărora s-au cheltuit ani de viaţă, valoarea cărora e destul de relativă chiar şi într-o lume mai 
reuşită, iar într-o lume a catastrofelor e praf, e nimic. 

Îmi amintesc că femeile mă întrebau: să ai în casă covoare şi cristaluri e păcat, sau nu? Toată 
Uniunea a grămădit acestea prin case, chiar mai mult decât a avut nevoie. Şi mai departe? Iar acum 
imaginaţi-vă că se deconectează electricitatea, gazele şi căldura, pe ce va schimba omul covoarele şi 
cristalul? Pentru o beschie, un topor şi o sobă („burjuică”)? Dar cine mai are asemenea lucruri? Unul sau doi 
dintr-o sută, poate. 

Şi dacă a venit vorba de lucruri, cât de raţional era construită lumea până la nebunia secolelor 19 şi 
20. Hainele se făceau trainice, de nădejde, au fost cheltuite forţe pe ele şi se întâmpla să le rămână şi 
nepoţilor, într-atât îşi preţuiau oamenii timpul! Şi timpul, poate de aceasta, le ajungea pentru toate, să 
dovedească şi la câmp, şi la biserică, şi de sărbători să stea cu rudele la masă. Dar acum? Încălţămintea – 
pentru un sezon, hainele – pentru două, ei hai, trei! Dar nu mai e timp pentru rugăciune, nici pentru biserică 
– lasă că mă rog acasă, nici pentru copii – din păcate, aceştia cresc fără supraveghere, părinţii doar sunt 
preocupaţi să câştige bani. În schimb, nu trăim mai rău decât alţii. Dar trăim?! Trăieşte doar omul liber, iar 
cel din robie, robul, doar există. Dumnezeu pe Fiul său Unul Născut L-a dat ca să ne scoată din robie, din 
robia păcatului şi a patimilor, iar noi, ca evreii ieşiţi din robia egipteană, cârtim şi ne rupem înapoi, în 
captivitate. Las’ să ne moară copiii, şi apropiaţii să ne fie umiliţi, numai supa să fie la vreme! Numai că supa 
aceasta e tocmai caşcavalul din capcană. Când uşa s-a închis, iar caşcaval mai este, şoarecele oare ştie că s-a 
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prins? I-a venit ceasul, dar caşcaval mai este şi el îl roade cu râvnă, fericit de prânzul căzut nu ştiu de unde! 
Dar cel de a pus capcana, a auzit cum s-a închis uşa şi că jertfa e acolo. El poate veni îndată ca să ucidă 
victima, dar o poate lăsa să-şi digere în voie prânzul. Pentru moment, poate că îi va fi strâmt, iar apoi se va 
obişnui. Ţi-e foame? Mai ales că nici nu te ucide. Iar sfârşitul e bine ştiut. Bănuiesc că şi şoarecele îşi dă 
seama de aceasta. 

Da, cumplite vremuri. De exemplu, ultimul război, de ce s-a dezlănţuit? Iată că zic: Hitler, 
războinicul popor german, refacerea Europei şi a lumii. Comuniştii mai adaugă la aceasta imperialismul şi 
lupta pentru colonii. Şi încă multe altele, numai că nu aceasta contează, este, mai curând, vorba despre 
posibilitatea de a centraliza puterea, puterea asupra întregii lumi. Orice copac se cunoaşte după rod; orice ţi-
ar spune vânzătorul de puieţi de la piaţă, vei afla şi vei preţui totul abia atunci când, în sfârşit, vei culege 
rodul. Dar care sunt roadele războiului? Milioane de ortodocşi omorâţi şi schilodiţi, atât în Rusia, cât şi în 
Balcani. Principalul bastion al Ortodoxiei la sud-vest, Serbia, a ajuns în mâinile croaţilor, a catolicilor – 
Iosif Broz Tito e croat şi Croaţia devine cea mai dezvoltată republică. Regiunile ortodoxe ale Iugoslaviei nu 
doar sunt în uitare, ci Kosovo intens se populează de musulmani, precum astăzi Rusia şi Moscova. 

Alt bilanţ e Israelul. Propaganda a fost astfel organizată ca să se creadă că principalele victime ale 
războiului au fost evreii şi nicidecum slavii sau, să zicem, francezii. Revenind la Balcani, pentru Tito au 
luptat sârbii, croaţii au fost cu nemţii, iar, în fine, au câştigat croaţii. Aşa şi evreii. Întâi de toate pe cine au 
nimicit nemţii? Cea mai mare parte au fost evreii pe jumătate, fie botezaţi, fie toleranţi în privinţa altor 
religii, nu iudeii şi, cu atât mai mult, nici unul dintre capii sionismului n-au nimerit în temniţele lui Hitler, ei 
au reuşit să plece, pentru că ştiau dinainte esenţa celor ce se vor întâmpla. Dar persecuţiile, într-un fel 
anume tratând cele întâmplate, au avut ca rezultat crearea statului Israel. Pământ li s-a dat – puţin de tot, poţi 
să-l acoperi cu un scuipat,– dar, cum se zice pe la noi, pune-i şi la masă. Au luat pământul ăsta cu hapca de 
la arabi. Şi, iarăşi, arabii sunt terorişti, iar evreii – nu! 

Al treilea considerent ţine de Europa. Ce altceva ar fi silit-o să se unească decât un război global? Şi, 
iată, acum o putem considera o ţară unică, din Turcia până în Norvegia. Totul va fi comun – Guvernul, 
banii, legile. Totul este pus de acord cu America, astfel încât, în cazul unei uniuni comune, să nu apară 
probleme. 

Care dintre toate aceste considerente e cel mai important pentru satanişti? Nu putem şti. Gândesc şi 
am văzut că acestea sunt treptele unei şi aceleiaşi scări, ce duc în împărăţia lui antihrist. Către venirea lui 
aici totul deja e pregătit, centralizarea e deplină, poporul e numărat, fiecare e cu numărul său şi cu cartela sa, 
iar în ea e inclus totul, până şi opiniile omului şi concepţia lui despre lume. Cu această cartelă se va putea 
controla orice mişcare a omului şi pe pământ şi sub pământ, şi pe sub apă. Totul va fi. 

Desigur, el va vrea ca lumea să i se închine de bunăvoie, aşa precum l-a primit pe Hristos. Dar 
aceasta va fi voia liberă a animalului dus spre tăiere. De mers merge el singur, numai că în jur stau 
ciobanii cu bicele. Omenirea e deja în capcană, chiar dacă a mai rămas o bucăţică de caşcaval, fapt 
despre care a şi spus Mântuitorul, că greu se va mai găsi un suflet credincios. Noi deja am acceptat 
condiţiile acestei lumi. Oamenii nu pur şi simplu au fost de acord, ci singuri îşi zidesc sistemul dependenţei 
de lume şi dacă ai intrat în horă, trebuie să joci până la capăt, iar în cazul de faţă, până la Judecata de Apoi. 

Asemenea grozăvenii ţi-am povestit, de nici nu ştiu. Cel mai straşnic, însă, e faptul că a auzi nu 
înseamnă a vedea, iar la vedere toate sunt mai groaznice şi mai mârşave. Şi-apoi nu trebuie spus totul, ca nu 
cumva imaginile viitorului să umple de mâhnire prezentul. 

Da, se pare că cel mai real fapt existent în lumea aceasta e moartea. Numai că în realitatea aceasta nu 
vrea nimeni să creadă, iar mai exact, să măsoare realitatea morţii cu iluzia vieţii omeneşti. Iluzia nu în sens 
de minciună, la Dumnezeu nu există minciună, Dumnezeu este Adevărul. Înşelarea vieţii constă în grabnica 
ei trecere şi în atitudinea pe care o are omul faţă de ea, ori, cum se mai zice, cauza tuturor nenorocirilor se 
află în noi înşine. Omul se uită la trecerea vieţii ca la o veşnicie, uitând de realitatea morţii. Vorbeşte-i cuiva 
despre moarte, mai ales despre propria sa moarte şi ţi-l vei face duşman. Dar ce, parcă el va trăi veşnic, sau 
eu, sau oricare altul? Noi, pur şi simplu, ne străduim să nu gândim la moarte şi să fugim de ea după metoda 
struţului – ţi-ai vârât capul în nisip şi-ţi pare că nu mai există nici un pericol! Dar aminteşte-ţi câţi sfinţi au 
trăit cu sicriul în chiliile lor – de ce? Pentru amintirea morţii, despre care Sfânta Tradiţie spune că e zălogul 
mântuirii, iată cum! Ce oameni au fost, adevăraţi oameni, fii ai lui Dumnezeu, dar aveau mereu înainte o 
amintire a morţii – sicriul! Şi pentru ei, dar şi pentru noi, păcătoşii, oamenii vremurilor de pe urmă, pentru 
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că tare ne mai atrage o viaţă veşnică pe pământ, aşa ne-am mai învăţat să ne amăgim, încât ni se pare că 
iată-iată, încă puţin, şi vom căpăta elixirul tinereţii veşnice. 

Cum i se leagă măgarului un morcov în faţa ochilor, ca să alerge după dânsul tot drumul şi să nu-l 
supere pe stăpân cu opririle, tot aşa satan momeşte omenirea cu morcovul vieţii veşnice şi păcătoase pe 
pământ. Adică, ce să te mai nevoieşti cu lucrările duhului, cu rugăciunea şi postul, sau, mai ales, cu iubirea 
aproapelui, tu, ori crezi că după coşciug e numai pământul rece în care ai să putrezeşti şi tu, şi sicriul se va 
face putregai, sau în aceea că există deja diferite modalităţi de întinerire, de prelungire a vieţii, de prevenire 
a bătrâneţii, tot ce vreţi. Ei, dar dacă sunteţi prea neîncrezători, iar de trăit, vreţi să trăiţi – vă îngheţăm! 
Când vă vom dezgheţa, atunci totul va fi deja descoperit şi veţi trăi veşnic. Aiureli de om nebun, dar cred, 
săracii, cred. Da, pe pământ poţi să te uneşti cu veşnicia şi cu ochii tăi să te convingi de realitatea veşniciei, 
dar nu de mirajul satanic. Apostolul Pavel, Cuv. Serafim din Sarov şi câţi alţii s-au învrednicit să vadă 
frumuseţile grădinilor raiului! Tot aşa precum un şi mai mare număr de rugători au fost luminaţi de lumina 
necreată a Taborului. Dar însăşi înfăţişarea oamenilor lui Dumnezeu şi a oamenilor lui satan nu e un zălog al 
realităţii? 

Cum, deci, să ne mântuim în această vreme de pieire? Au mai început nişte teoreticieni pe aici, a 
judeca cum că nu se poate omul mântui, dacă va vrea Dumnezeu, îl va mântui, dacă – nu, e imposibil. Şi 
toate acestea independent de nevoinţele omului. Calvinism, nu altceva, dar principalul e că nici să tinzi spre 
mântuire nu are sens, de vreme ce nu te poţi mântui. Păcătuieşte, frate al meu, cât pofteşte sufletul– vei fi pe 
plac sau nu, nu depinde de tine. 

Numai că nu, tocmai că nu este deloc aşa. Da, fără ajutorul lui Dumnezeu nimeni nu se poate mântui, 
însuşi Mântuitorul le-a spus aceasta ucenicilor, ce să ne mai frământăm zadarnic minţile. Dar ajutorul 
Domnului se adaugă la râvna omului, la munca şi la străduinţele lui. Cum marele ierarh Ioan Gură de Aur 
spunea că tu trebuie să aduci tot ce e al tău, iar ce nu ajunge, va împlini Dumnezeu! Şi pentru că râvnă nu 
este, ne mântuim cu necazuri şi boli. Cumpătare trebuie, cumpătare în toate. Boala boarfelor, consumismul, 
iată povara satanică ce stăruie asupra oamenilor. Toate sunt puse în slujba agoniselii şi nu mai au capăt. 

Am început povestirea mea cu prima viziune, cum se prăbuşeau oamenii în iad, ce-i trăgea pe ei 
încolo. Ce înseamnă aceasta, că nu trebuie să ai nici maşină, nici casă, nici mobilă? 

Cu vreo doi ani în urmă, au venit la mine, pentru rugăciuni, două familii de ruşi care au fugit din 
Georgia. M-a uimit evadarea lor, felul cum s-au petrecut toate. Era deja imposibil de plecat, toţi cei care 
voiau s-o facă legal, adică să respecte toate formalităţile, ca să aibă posibilitatea să-şi ia cu ei tot ce-au 
agonisit, maşini şi ce mai aveau de preţ, fie la hotarul ţării, fie în drum spre el, au fost jefuiţi şi supuşi 
violenţelor, iar în unele cazuri – omorâţi. Vizitatorii mei au judecat cu înţelepciune: „Domnul a dat, Domnul 
a luat, noi să supravieţuim, celelalte ni se vor adăuga”. Aşa cum erau îmbrăcaţi s-au urcat în maşini, doar cât 
şi-au luat în portbagaj haine călduroase şi au fugit. Dumnezeu, cu purtarea Lui de grijă, le-a dat tot atunci şi 
locuinţe, şi maşinile şi le-au legalizat, aşa a fost să fie. 

Iată aşa stau lucrurile cu ataşamentul faţă de obiecte, unul le salvează fără a se mai gândi la propria 
siguranţă, cum altfel, doar toată viaţa a muncit pentru ele. Pentru altul ele sunt nişte mijloace, nu un scop în 
sine. De aceea, un asemenea om, cu o asemenea atitudine faţă de lucruri niciodată nu se va potrivi la ceea ce 
se cheamă „prestigiu”. Să-mi fie comod, şi-atât. Iată o mentalitate potrivită, mai ales pentru vremurile 
noastre. Nu trebuie să adunaţi lucruri, însemnătatea cărora nu vă e clară, sau vă puteţi lipsi de ele. Vi le 
procuraţi doar pentru că toţi le au. Nu e bine aşa. Mulţumiţi-vă cu ceea ce e absolut necesar, nu foarte 
scump, simplu şi trainic. Aceasta se referă îndeosebi la haine şi la hainele călduroase, de iarnă. Principiul 
este acesta – să fie trainice, din fibre naturale şi să ţină cald. 

Foarte atenţi trebuie să fim cu electronicile, cu aparatele electronice. Acestea din aşa-zişi 
prieteni, într-o clipă se pot transforma în duşmani nemiloşi; orice receptor este în acelaşi timp şi un emiţător. 
Nu o singură dată am discutat despre aceasta cu oameni competenţi. Aceasta priveşte îndeosebi televizorul, 
această „minune” a civilizaţiei iscă mari bătălii în jurul său. E vorba, cred, nu atât de televizor, cât de 
întrebuinţarea lui. 

Pe de o parte, oamenii timpului nostru au un surplus de comunicare cu oamenii, iar pe de altă parte, 
oricât ar părea de straniu, simt lipsa comunicării. Şi iată din ce cauză: comunicarea, ca, de altfel, totul ce 
face omul zilelor noastre, se produce în fugă. Comunicarea are loc fie la serviciu, fie pe drum, când omul e 
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într-o dispoziţie nu tocmai paşnică – e neliniştit, obosit. Lipseşte atmosfera necesară pentru o comunicare 
liniştită. 

Omul zilelor noastre are o cantitate imensă de timp în plus, nu greşesc, anume în plus, pentru că 
„liber” înseamnă „în plus”. Şi aşa în toate, în ceea ce ţine de hrană, de haine, de locuinţă. Peste tot, ceea ce 
este în plus este dăunător pentru suflet. Dar cel mai mare pericol constă în timpul de prisos, pentru că însăşi 
apariţia timpului liber este o mărturie a lipsei vieţii duhovniceşti şi a unui mare răsfăţ în viaţa de zi cu zi. Pe 
contul a ce apare timpul liber? Pe contul lucrului? Nu, orice altceva, numai nu lucrul va rămâne pe ultimul 
loc. Despre oamenii decăzuţi, desigur, nu vreau să vorbesc, despre alcoolici şi narcomani. Tema aceasta, 
chiar dacă se înrudeşte cu a noastră, e totuşi diferită de ea. 

Deci, pentru omul societăţii contemporane lucrul se află pe primul loc. Mai mult decât atât, chiar şi 
credincioşii, primăvara, se ocupă de lucrările pământului şi în zilele de duminică şi în săptămâna Patimilor 
şi în săptămâna Luminată; se produce un fel de nivelare, un fel de mitocănie generală. Înseamnă că nu e 
timp de pierdut. Mai mult decât atât, toţi, literalmente, suferă din cauza lipsei de timp. Dar, totuşi, acest timp 
liber există şi încă e foarte mult, însă de unde se ia? 

Acesta e timpul care trebuie folosit pentru lucrările duhovniceşti, fie rugăciune, fie lecturi 
duhovniceşti şi pentru comunicarea duhovnicească, folositoare pentru suflet. Numai că timpul acesta se 
foloseşte numai pentru distracţii. Aşa l-a învăţat satan pe om să-şi organizeze viaţa, ca din ea să lipsească cu 
desăvârşire timpul de liniştire, de gândire a celor ce s-au întâmplat peste zi, pe parcursul săptămânii, a lunii. 
Toate acestea sunt înlocuite de distracţii. Iar în acest sistem de distracţii televizorul îşi are locul său de 
onoare, privilegiat. Cea mai mare parte a timpului liber anume el o „înghite”, acest idol al civilizaţiei 
contemporane. Iar eu aş zice că e un tiran straşnic şi un despot care deţine sub dominaţia sa cea mai mare 
parte a omenirii, aflată într-o robie nemaivăzută, pentru că robii îşi simt situaţia înjositoare în care au 
nimerit, căci au ajuns la aceasta fiind forţaţi. Iar aceasta e o robie benevolă şi, la prima vedere, chiar plăcută. 
Şi doar roadele amare ale desacralizării, ale cruzimii şi desfrâului dovedesc că şi în acest caz, ca în orice altă 
robie, de câştigat are doar stăpânul. Iar coarnele stăpânului se iţesc de după ecran. De aceea, în acest sistem 
de pregătire a oamenilor pentru venirea lui antihrist, televizorului îi este destinat rolul nu doar de mâncător 
al timpului liber – rolul său distructiv e mult mai mare. Se uită omul la ştiri, chiar şi ortodoxul, şi i se pare că 
lucrul acesta e necesar şi util, sau, în orice caz, nedăunător. Numai că propriu-zis ştirile ocupă puţin loc, iar 
restul e ocupat de analiza celor întâmplate, adică o anumită viziune asupra lucrurilor, care trebuie să i se 
inducă consumatorului tele-produsului. Numele celor ce comandă aceste opinii, a celor ce comandă 
informaţia servită, nici nu trebuie numite – şi aşa este clar. De aceea, sub acţiunea psihotropă a programelor 
TV, omul îşi pierde capacitatea de a gândi independent şi de a recepta maxim conştient evenimentele ce au 
loc şi, în sfârşit, să-şi creeze concepţia sa despre lume. 

Începusem a vorbi despre carenţele actualei comunicări dintre oameni. Rădăcinile acestor slăbiciuni 
sunt de căutat în lipsa unei gândiri individuale şi a deprinderii de a medita asupra celor ce se întâmplă, în 
corespundere cu modul propriu de a vedea lumea. Aceasta nu e nicidecum o îndreptăţire pentru căutările 
„individului” actual, nu. 

Am mai spus că în bucătăria mamei întotdeauna se afla cineva. Seara, după cină, se punea un 
samovar enorm şi, împreună cu toţi cei care rămâneau peste noapte, ne aşezam să bem ceai. Începeau 
discuţiile. Cât de interesant era! Câte aveam de învăţat din povestirile acelor oameni simpli. Tata ironiza pe 
seama plăcerii noastre de a ne petrece serile la bucătărie, considerând că un om instruit nu are ce învăţa de la 
nişte oameni cu puţină ştiinţă de carte. Dar, petrecând câteva seri cu noi, dânsul şi-a schimbat părerea. 
Oamenii care veneau la noi erau cu toţii ortodocşi şi cunoşteau lumea nu din comunicatele crainicilor de 
televiziune. Ei povesteau despre evenimente, fapte din viaţă, ai căror martori fuseseră ei înşişi sau despre 
care auziseră din gura oamenilor care au fost de faţă. În toate acele întâmplări căutam partea moralizatoare, 
ceea ce s-a întâmplat şi ca acţiune a Providenţei Divine, şi ca manifestare a liberei voinţe a omului. În acele 
judecăţi se manifesta varietatea gândurilor omeneşti, diferenţele în concepţiile despre lume. Oamenii, pe 
atunci, ştiau nu doar să asculte , dar şi să audă şi, în general, le plăcea mai mult să asculte decât să 
vorbească. Cu toate că, am să mă repet, toţi cei prezenţi aveau ceva de povestit. 

Am să mă îndepărtez de subiect, dar este interesant faptul că aceşti oameni simpli, cu toată aparenta 
bunăstare din imperiu, încă de pe atunci vedeau că se apropie dezastrul. Şi aceasta nu doar ca o urmare a 
comunicării lor cu stareţii de la Optina şi de la Kiev şi a ascultării predicilor dreptului Ioan din Kronştadt, ci 
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şi ca o urmare a deprinderii de a observa cele ce se întâmplă şi a trage concluzii nu reieşind din abundenţa 
materială a celor din jur, ci în baza păstrarii duhovniciei în societate. Anume împuţinarea credinţei, nu pur şi 
simplu a credinţei în existenţa lui Dumnezeu, ci a credinţei ca urmare a poruncilor lui Hristos, îi aducea pe 
aceşti oameni la gândul că se apropie o nenorocire de neocolit. Mă voi întoarce la această comunicare „de 
bucătărie”, dar acum vreau să vorbesc despre viaţa noastră. 

Da, comunicarea actuală, la nivelul aceleia de atunci, e imposibilă. Chiar şi atunci când oamenii se 
adună împreună la o masă, îi deosebeşte, întâi de toate, atitudinea lor faţă de credinţă. Cum a spus înţeleptul 
David: „Zis-a cel nebun în inima sa – nu este Dumnezeu!”. Însăşi negarea existenţei lui Dumnezeu e şi 
nebunie, şi un drum sigur către nebunie. Şi aceasta nu e nebunia acelor păgâni pe care îi luminau Apostolii 
şi Sfinţii Părinţi din primele veacuri ale creştinătăţii. Despre păgânii de astăzi Apostolul a spus că „nu vor 
primi  învăţătura sănătoasă, dar după poftele lor îşi vor alege învăţători care le vor mângâia auzul, şi îşi vor 
întoarce auzul de la adevăr şi vor crede basmelor”. Ce fel de comunicare poate avea loc în asemenea 
condiţii?! Oamenilor le place să vorbească nu să asculte, să dea învăţături, dar nu să înveţe. Ce-i adună pe 
toţi la aceeaşi masă? Băuturile ameţitoare, mâncarea abundentă, adică ceea ce se află pe masă şi nu cei 
adunaţi în jurul mesei. Nimic folositor pentru suflet nu se poate ivi în acest mediu, pentru că despre 
Dumnezeu, după cum ne învaţă sfinţii, nu se vorbeşte cu burta plină, iar cu capul ameţit – cu atât mai mult! 

Şi încă un mare rău ce vine de la televizor şi, din păcate, nu ultimul. Acest rău constă în subminarea 
autorităţii Bisericii. Subminarea sistematică şi diabolic-vicleană e în toate, în batjocorirea clerului, a 
obiceiurilor ortodoxe, în contrapunerea creştinismului cu ocultismul, cu păgânismul, cu toate. Totul e 
îmbibat cu ură faţă de Adevăr. Nu va trece încă mult timp şi producătorii de televiziune vor începe să-şi bată 
joc pe faţă de Hristos, de sfinţi. De o ură mare vor fi pătrunse emisiunile despre Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu, totul va fi plin cu otrava răutăţii infernale. Abia acoperit cu vălul umorului, al comediei „iadul 
atotrâzător” va duce lucrarea de luare în derâdere a tot ce este Dumnezeiesc, duhovnicesc la bun sfârşit. Iar 
sfârşitul va fi acela că va apare acela care va încerca să ia locul lui Dumnezeu. Şi va intra în acelaşi moment 
în toate casele. Cum, cum poate intra un om dintr-o dată în toate casele? Noi spunem că aceasta e una dintre 
calităţile lui Dumnezeu – omniprezenţa, căci până şi îngerii se deplasează în spaţiu şi există în timp. Iar 
Biserica învaţă că antihristul va intra dintr-o dată în toate casele şi aici parcă am avea de aface cu o 
contradicţie. 

Dar nu, Biserica, Sfânta, Soborniceasca şi Apostoleasca este vasul adevărului, al adevărului Divin. 
Ca să mimeze omniprezenţa, antihristul va intra în toate casele în acelaşi timp cu ajutorul televizorului. 
Fiecare om îl va primi în locuinţa sa şi-l va primi de bunăvoie! Şi-l va primi, îl va primi, pentru că a vrut să 
fie pregătit de aceasta şi s-a pregătit cum trebuie, pentru că n-a acceptat învăţătura Păstorului cel Bun de a 
fugi în pustie, nu i-i pe plac – se plictiseşte de uscăciune, şi mai ales încă în pustie!” 

„Părinte Antonie, dar unde-i acum pustia?!” – nu rezist eu şi-l întreb. 
„Dar ţie, sfinte părinte, mintea parcă ţi-e limpede , dar se vede că tencuirea bisericii îţi ia mai mult 

timp decât trebuie, presupun, altfel nu mi-ai fi pus o asemenea întrebare, ei, iartă-mă, pe mine bătrânul! Vă 
interesează cele dinafară, iar de cele dinăuntru puţin vă pasă. Biserica nezidită de mâini omeneşti din 
sufletul omului face cât zece biserici de piatră! Din păcate, catolicismul a luat-o razna pe vremea 
blestematului de Petru, iar odată cu alipirea uniaţilor încă şi mai mult, că am ajuns să luăm măsuri pentru 
toate cele exterioare, după ele se fac şi mitrele şi crucile. Ia scrierile sfântului mucenic Ilarion Troiţki, 
înţelept a fost sfântul. Am păstrat decupaje şi însemnări din cuvântările lui. 

Principalul în pustie este omogenitatea, monotonia, pe orice s-ar opri ochiul, toate-s la fel. Diavolul 
produce miraje – fie verdeaţă, fie apă, fie aur, în sfârşit, dar e de ajuns să-ţi aminteşti de Hristos, cum zic 
sfinţii pustnici, să faci rugăciunea şi să-ţi faci cruce, totul dispare. Iată şi astăzi trebuie să tindem spre o 
asemenea stare a sufletului, ca privirea să nu se lipească de nimic, ca totul ce te înconjoară să fie un pustiu, 
iar dacă te ispiteşte ceva – roagă-te, fă-ţi cruce, mărturiseşte-te. Osândeşte-te singur pe tine, pentru că ai dat 
de o ispită în pustiu, înseamnă că ai vrut să vezi, mai exact, ai fost predispus spre aceasta. 

Eşti mirat? Iată ce exemplu am să-ţi aduc: merge un om prin pădure şi caută ciuperci. Vede în jurul 
lui atâtea ciuperci rele, dar privirea nu i se opreşte asupra lor. Dar dacă se apropie de o ciupercă bună, o 
observă imediat, de departe o vede. El cunoaşte ciupercile şi coşul lui va fi plin. Iar celui care nu le 
cunoaşte, numai ciupercile cele rele i se aruncă în ochi, unde să mai vadă el mânătarca ceea uriaşă! Iar în 
coşul lui nici n-ai ce vedea. A văzut cunoscătorul de ciuperci ciupercile otrăvitoare? Le-a văzut, dar nu le-a 
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băgat în seamă, nu şi-a oprit privirile pe ele. Iată că va povesti, deci, şi-şi va aminti de cele bune şi i se va 
încălzi sufletul. 

Aşa e şi cu păcatul, vede omul în jurul său numai păcate şi păcătoşi şi bagă aceasta în seamă. Aşa ori 
altfel, el lasă să treacă ceea ce vede prin mintea sa şi devine un complice al răului. Dar dacă nu dădea atenţie 
acestor fărădelegi, dacă-şi prefăcea în scrum neajunsurile, dacă se lupta cu ele şi se supăra pe ele – nu avea 
să se întineze. Poftim şi pustiul. Iar, dacă prima dată, văzând astea te revolţi, iar a doua oară începe să te 
intereseze ce mai fac, oare, oamenii pe-acolo, a treia oară vei vrea să încerci şi tu! Aşa şi este, de-aceea se 
spune şi despre fuga în pustie. Dar, pe de altă parte, trebuie de înţeles aceasta şi în sens direct, pentru că în 
părţile noastre antihristului nu-i va reuşi un control absolut şi deplin; chiar şi în Occident am văzut oameni 
ascunşi de slugile lui cornorate – Dumnezeu nu va îngădui. Desigur, cine doreşte mântuirea şi, în numele ei 
va părăsi confortul şi comodităţile oraşului plecând într-un loc pustiu, va fi într-o siguranţă mai mare. Dar 
oamenii se vor mângâia cu gândul că se vor putea salva pretutindeni până la a Doua Venire. Iată că în 
curând toţi vor fi numerotaţi, ca să fie toţi număraţi până vine antihristul, apoi vor introduce cartele-
paşapoarte deosebite, aceasta e ceva mai serios, se va putea determina astfel unde se află fiecare om. Se 
poate fără toate astea? Da, numai că nu se va putea cumpăra, nici vinde, nici să ai locuinţă, nici toate 
celelalte. Şi se vor duce după buletinele acestea chiar şi cei care se consideră ortodocşi, vor sta în rând după 
ele. Dar parcă Sfânta Scriptură şi Tradiţia vorbesc despre altceva?! Iată pustia ta, îşi puneau oamenii 
nădejdea în Dumnezeu, de la îngeri primeau hrană, sau se mulţumeau cu atât de puţin, că mulţi consideră 
acum că toate astea sunt poveşti – doar ele sfidează raţiunea! 

Eh, raţiunea aceasta! Unii taie cu cuţitul pâine, iar altul îi ia cu el omului viaţa. Iar raţiunea, raţiunea 
e un lucru şmecher, nu există ticăloşie şi mârşăvie pe care raţiunea să nu o poată justifica, să nu găsească 
cauza din care toate acestea n-ar trebui făcute. Aşa va găsi o scuză şi pentru numerele personale şi pentru 
paşapoarte şi pentru ... 666! Că doar nu pe cadavre vor fi puse numerele astea şi nici nu vor adormi simţurile 
oamenilor, nu, nicidecum. Toţi, toţi vor înţelege, dar raţiunea va găsi justificări, numaidecât va găsi, iar 
omul, pregătit deja în forul său interior să trădeze, se va autolinişti cu argumentele raţiunii. Amar îmi este 
mie, unui bătrân de o sută de ani să spun aceasta, dar pregătirile vor fi de aşa natură că despre materii înalte, 
vă rog să mă credeţi, nici vorbă nu va fi! Ce vorbă mai poate fi de „iubeşte-L pe Domnul Dumnezeul tău”? 
Pe sine însuşi se vor trăda, pe nevestele şi copiii lor, trup din trupul lor. Apostolul Iubirii îi demasca pe cei 
care se băteau cu pumnul în piept că-L iubesc pe Dumnezeu şi-l urau pe aproapele zicând: „cel care nu-l 
iubeşte pe aproapele său pe care îl vede, cum îl poate iubi pe Dumnezeu pe care nu-L vede?” (Ioan 4, 20) 
Aproapele, nu ca rudă de sânge, ci toţi oamenii care ne înconjoară. Trădătorul timpurilor de pe urmă e şi 
trădătorul sângelui său, gata să distrugă totul pentru o clipă de viaţă pământească, care nu vrea să-şi ia de 
seamă, să înţeleagă că, întâi de toate, pe sine se trădează, că se dă nu în mâinile despoţilor de pe pământ, ci 
la chinuri veşnice în iad. Se trădează, se trădează. Iată-l născut şi botezat până se află în mâinile Domnului. 
Însă el are voinţă liberă de alegere şi înţelegere a binelui şi răului, şi el conştient se leapădă de dreptul de fiu 
al Iubirii şi trece în robia răului! Dar cât e de straşnic acolo! 

Gândeşte-te, părinte dragă, că Maica Domnului se temea de trecerea (numai şi de trecerea!) din viaţa 
pământească către viaţa veşnică din cauza eventualelor (eventuale – pentru Ea; pentru noi – obligatorii!) 
întâlniri cu slugile întunericului! Dumnezeule, iar oamenii se leapădă de Tine dându-se pe veci duşmanului 
Tău şi al lor!!!”. 

Stareţul s-a lăsat pe pernă şi a tăcut. De sub pleoapele lăsate cădeau lacrimi măşcate – una, două, 
trei... Buzele i se mişcau mute în rugăciune. 

„Tu crezi, continuă el peste câteva minute, că făcătorului de minuni de la Sarov, atât de simplu 
înălţat până la sălaşurile raiului, i-a fost uşor să fie gata să meargă în iad, doar ca alţii să se salveze?! Nu, 
aceasta e treapta cea mai înaltă a Iubirii, e o totalitate a tuturor virtuţilor, dacă vrei, Vedere a lui Dumnezeu, 
Cunoaştere a lui Dumnezeu. Dumnezeu pe Fiul Său L-a adus ca jertfă pentru păcatele noastre, pentru 
păcatele întregii omeniri. Apostolul Pavel se oferă pe sine ca jertfă pentru neamul iudeilor, preafericitul 
Serafim – pentru creştinii din păgâni. Ei şi alţii ca ei, mii, care au mers pe calea agonisirii virtuţilor, pe calea 
asemănării cu Dumnezeu, au fost gata să se jertfească pentru oile rătăcite. Ei nu doar au citit, ci au şi 
cunoscut, „căci  Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat” (Ioan 3, 16). 

– Părinte Antonie, întreb, dar, totuşi război va mai fi? 
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Stareţul a zâmbit cu amărăciune: „O, neam puţin credincios, până când voi fi cu voi?!”, îţi aminteşti 
aceste cuvinte, părinţele? Despre ce vorbesc eu, părinte Alexandre?! Războiul merge de la facerea lumii şi 
va continua până la a Doua Venire a lui Hristos Răscumpărătorul! Vor participa sau nu oamenii la acest 
război, nu e chiar atât de important, mai exact, aceasta este urmarea, nu cauza. Cauza e în spiritualitate, în 
eforturile spiritului. Aminteşte-ţi, Constantinopolul asediat de către păgâni, de strămoşii noştri, slavii. Dar 
asediaţilor, cu toată decăderea lor, li se păstrează conştiinţa faptului că motivul nenorocirilor sunt anume 
păcatele, ele sunt pricina acestor necazuri. Dumnezeu e cu noi atâta timp cât noi suntem cu El. Se întorc 
grecii de la păcat, cu post şi rugăciune şi Dumnezeu arată o astfel de minune, când de la clătirea 
vestmintelor Maicii Domnului în apele mării se începe o furtună şi corăbiile păgânilor sunt împrăştiate în 
toate părţile. Cât de minunate sunt lucrurile Domnului o dovedeşte faptul că după această minune o mare 
parte din slavi au primit botezul. Iată şi războiul. Fiecare trebuie să ducă război cu propriile sale păcate. Iar 
de rezultatele acestei lupte în plan duhovnicesc vor depinde şi succesele în viaţa pământească. 

Vremurile de pe urmă. De cum Evanghelistul începe a povesti despre ele, dintr-o dată dispare 
neobişnuita, aş zice meticulozitate a expunerii. Uite cum Scriptura e plină de mici detalii, ce exactitate a 
expunerii, lucru de înţeles, căci ştim că scriau oameni inspiraţi de Duhul Sfânt. E cu totul altceva când vine 
vorba despre timpul din preajma Venirii a Doua a lui Hristos. Despre ce scriu Evangheliştii? Ei vorbesc 
despre sărăcirea spirituală a oamenilor. Aceasta deja nici sărăcire nu mai poate fi numită, e un fel de 
îndrăcire a omenirii. Pentru că ele, duhurile căzute, sunt purtătoare a tuturor viciilor: mândria, beţia, 
desfrânarea, iubirea de arginţi, setea de putere, ateismul. Şi de acum ca urmare a acestora – catastrofele 
terestre, cutremurele de pământ, arătări cereşti straşnice, boli necunoscute, războaie şi altele. Anume 
distrugerea spiritualităţii va duce la pieirea vieţii pe pământ. Însuşi Mântuitorul spunea că ziua şi ora 
sfârşitului nimeni nu o ştie, doar Tatăl; trebuie să veghezi ca să nu fii luat prin surprindere, ca gospodarul 
cel rău când dau buzna tâlharii. Nu e nici o aluzie în Scriptură la o dată anume, sau la un soroc lăsat, ca să 
poată fi făcut vreun calcul. 

Dar omul întotdeauna se străduieşte să pătrundă cu mintea sa căile Domnului, câte încercări s-au 
făcut să se numească anul cu pricina – în zadar! Subit va fi acest sfârşit, adică neaşteptat. Şi aici apare 
senzaţia contradicţiei – Evanghelia va fi propovăduită întregii creaţii, ştim că acesta este unul dintre semnele 
sfârşitului lumii, iar glasul trâmbiţei Arhanghelului va fi neaşteptat. Nu e nimic de mirare aici şi nu-i nici o 
contradicţie. Şi iudeii au aşteptat mii de ani venirea lui Mesia, au studiat Testamentul şi proorocirile, dar a 
venit Mântuitorul şi nici într-o locuinţă omenească nu s-a găsit un loc pentru Dumnezeiescul Prunc! 

Ei primii vor auzi Vestea cea Bună din gura lui Însuşi Dumnezeu, ei şi ce – întâi „osana”, iar peste 
câteva zile – „răstigneşte-L, răstigneşte-L!”. Această Veste Bună le era incomodă, le strica liniştea, modul 
obişnuit de viaţă. Mai simplă şi mai accesibilă era învăţătura omenească, învăţăturile bătrânilor, pe care le-
au şi urmat. Conform lor, aşteaptă şi acum venirea lui mesia ca împărat al împăraţilor, pe care poporul evreu 
îl va face rege al întregii omeniri. Şi îl vor primi. Îl vor primi pe antihrist. 

Aşa şi acum, toţi vor auzi cuvintele Evangheliei, mai exact, le vor asculta, dar nu le vor auzi. Nu le 
vor auzi. Nu vor auzi învăţăturile Bisericii, Arca salvatoare a vremurilor din urmă şi vor merge după 
învăţăturile omeneşti, vor respinge adevărul, se vor mulţumi cu poveşti, aşa cum şi prevenea Apostolul. Nu 
le e comodă lor, le încurcă modului de viaţă format din deprinderea de a-şi satisface poftele. Şi vor huli, şi 
vor batjocori peste măsură Biserica ce le-a dat Sfânta Scriptură. Păcatele slujitorilor nevrednici vor fi luate 
drept vicii ale Bisericii. Le încurcă Ea lor. Pentru că Biserica este vasul plin de Duhul Sfânt, iar el este 
Duhul Demascator! Demascatorul lumii în lume. Nu al lumii create de Dumnezeu, al lumii curăte a naturii 
primordiale şi a duhului, ci al lumii căzute în păcat. Al lumii desfigurate de poftă, muribunde, care vrea să 
şi-i facă copărtaşi ai pieirii sale pe cât mai mulţi oameni, iar ca rezultat, pieirea sufletelor lor. 

Aşa precum vârtejul iscat de scufundarea unei corăbii atrage în straşnica sa îmbrăţişare tot ceea ce 
este mărunt, tot aşa acum pieirea lumii, ca regiune aflată în stăpânirea duhurilor răutăţii, va duce la moarte 
multe, foarte multe vieţi. Deosebirea este una substanţială – aceste vieţi mai devreme s-au oferit păcatului şi 
părintelui lui – diavolul. N-am văzut om care ar dori să se mântuiască şi, urmând această cale a mântuirii, să 
nu aibă parte de un liman, pe cât se poate, liniştit. Iar acest liman este unul – Hristos! Cum a spus Apostolul, 
pentru el viaţa e întru Hristos, şi moartea în Hristos. Iată-l, limanul cel tihnit. Greutăţile şi chinurile sunt ale 
aceluia pentru care viaţa pământească este temelia întregii existenţe. Numai că ea este o ilustrare vie nu a 
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existenţei, iar dacă şi a existenţei atunci de o durată foarte scurtă. Se pare că am mai vorbit despre moarte, 
nu face să mă repet, şi totuşi – iată unde este esenţa! Cea mai sigură realitate dintre toate! 

Apare o întrebare, cum aşa, Domnul Dumnezeu este Cel ce Există, Iehova, iar cea mai sigură 
realitate în lumea creată e determinată de moarte, adică de nonexistenţă? Dar moartea e respingerea 
Existenţei, respingerea Proniei lui Dumnezeu, aceasta e moartea, aceasta e inexistenţa. Nu Dumnezeu a 
creat moartea, nicidecum, nu se poate ca Viaţa să creeze moarte, ca Dragostea să dea naştere răului. Moartea 
constă în neprimirea vieţii, în acţiunile contrare Dragostei, pentru că Dumnezeu este Dragoste, cum a spus 
Apostolul. De aceea, moartea, iadul cu chinurile lui veşnice, răul nu sunt fenomene naturale, adică ceva 
propriu lumii create de către Dumnezeu. Altfel ar trebui să spunem că Dumnezeu este creatorul şi al binelui, 
şi al răului. Nu, răul este antipodul Dragostei, se opune ei. Iadul este antirai, antipod al raiului şi, respectiv, 
moartea este antiviaţă, adică acţiunea împotriva vieţii! Ce înseamnă „satan”? Împotrivitor! Iar orice 
împotrivire celor Dumnezeieşti este satanism şi, respectiv, moarte şi chin, pentru că numai în Dumnezeu 
este fericire şi viaţă. 

Şi cel din urmă care va duce sufletele oamenilor la pieire nu poartă un nume al său – pentru rău 
aceasta e prea mult şi pur şi simplu imposibil, de aceea antihrist înseamnă anti Hristos, duşman al lui 
Hristos. Toate acţiunile lui, pe de o parte, sunt îndreptate către o imitare a lui Hristos. Întâi de toate, să 
atragă oamenii de partea sa, astfel încât ei să-l urmeze de bunăvoie, nu forţaţi, cu toate că nici aşa nu se va 
lipsi de „anti”. Pe de altă parte aceasta e o cale cu totul opusă celei a lui Hristos. Calea lui Hristos e ducerea 
crucii pe pământ, şi e dulce, încununată în Cer, în lăcaşurile Împăratului Slavei. Drumul puturos al 
antihristului nici pe pământ nu e dulce, iar sfârşitul lui e în iad! Cu aceasta totul e spus, iar fiecare alege ce 
vrea. Dar mulţi vor vrea să fie atraşi de amăgeala falselor lui minuni. Nu antihristul, dar înşişi oamenii care 
vor fi de acord să primească semnul satanei, semnul de împotrivire faţă de Dumnezeu, îi vor descoperi pe 
cei care nu l-au primit şi îi vor trimite pe cei drepţi la chinuri. Primii creştini primeau chinurile în faţa 
tuturor oamenilor. Groaznice vor fi chinurile mărturisitorilor ultimelor vremuri, chinurile le vor fi pricinuite 
pe ascuns de restul lumii, de către oameni învăţaţi de duhurile răutăţii, care se vor afla de faţă. 

Iată încă un rău pricinuit de stăpânii televiziunii – faptul că îi deprind pe oameni cu chipurile 
dracilor! Această învăţătură se desfăşoară din plin, din toate părţile la oameni se uită monştri! Îi numesc 
acum extratereştri sau nu mai ştiu cum, dar aceştia sunt draci. Va trece timpul şi ei se vor arăta liber 
oamenilor, fiind în slujba antihristului şi a slugilor lui. Cu mult mai greu va fi atunci de luptat cu ei! 

Şi peste toate acestea va domina foamea. O foame dublă – şi fizică, şi, principalul, o foame 
spirituală. Vor fi câţiva ani neroditori, secete, toate acestea vor duce la o foame cumplită. Dar nici acesta nu 
este motivul principal, doar oamenii sau deprins să consume mai multă hrană decât le este necesar pentru 
întreţinerea vieţii, cu mult mai multă. Cuvioasei Maria Egipteanca îi erau de ajuns câteva boabe de grâu şi 
puţină rouă, ca să trăiască şi să reziste căldurii pustiului. Cuviosul Serafim de la Sarov, făcătorul de minuni, 
se hrănea cu ierburi, iar în fiecare zi muncea fizic din greu. Ei erau plini de har. Dar oare numai ei? 
Respingând putreziciunea, ei se uneau cu Viaţa, până şi trupurile lor rămâneau neatinse de putreziciune, 
contrar legii morţii, aduse în natură de către păcat. Cu oamenii ultimelor timpuri se întâmplă ceva contrariu, 
unul dintre idolii lor este mâncarea. Mănâncă nu atunci când le e foame, ci pentru că au ce mânca. Încearcă, 
cunoaşte oare omul contemporan adevărata senzaţie de foame? Puţin probabil, altfel de ce i-ar mai trebui 
atâtea condimente, mirodenii, sosuri, reţete de mâncăruri rafinate. Căci menirea lor e să trezească dorinţa de 
a mânca cele preparate. Cel care are, într-adevăr nevoie de mâncare pentru a-şi menţine puterile nu are 
nevoie de toate acestea, o bucăţică de pâine şi o înghiţitură de apă îi sunt de ajuns. 

Dar băuturile spirtoase care inhibă senzaţia de saturaţie? Toate astea sunt o repetare a orgiilor 
păgâne. Dar noi uităm că, de fapt, consumând moarte, ne logodim cu ea, devenim ostaticii ei. Acum are loc 
îndoparea omenirii, anume îndoparea. Aşa cum ţăranul îndoapă vitele şi păsările, pregătindu-le de moarte, 
de tăiere, aşa şi omenirea se pregăteşte de moarte, de moarte spirituală, întâi de toate. Diferenţa e doar că 
animalele nu au libertatea de a alege şi nici raţiune, iar omul şterge limitele naturale alegând indivizii ce 
încalcă aceste limite. Dar omul are şi libertatea de a alege, şi raţiune şi nimeni nu poate să-l silească, totul ce 
face, face de bunăvoie. Iată Viaţa şi iată moartea. Iată Biserica-Adevărul, pentru că este Trupul lui Hristos şi 
e plină de Duhul Sfânt şi iată orgia morţii, atotviclenele legi şi ispite ale lumii. Fiecare alege liber una dintre 
ele. 
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Despre ziua de azi mulţi îşi vor aminti la Judecata de Apoi cu mare căinţă şi amărăciune, pentru că 
nu s-au folosit de ea ca să agonisească Duhul Sfânt. Nu au ascultat chemările Bisericii să se adape din 
râurile cu apă vie ale harului lui Dumnezeu. N-au vrut să se deprindă cu rugăciunea şi postul, cu faptele 
bune, cu lucrarea duhovnicească. Au agonisit moarte şi pe ea o vor primi. De aceea s-a şi spus că nu se va 
îndrepta tot cel viu. Că doar nu va fi o judecată aşa cum ştie lumea – cu procuror, avocat, cu ultimul cuvânt 
al inculpatului, nu. Vor acuza sau îndreptăţi înseşi faptele omului, şi faptele, şi gândurile. Şi va primi cine şi 
ce a ales în această vale a plângerii şi a pribegiei, spre ce a tins, ce a dorit, aceea va primi. Cel care a ales 
viaţa – va primi viaţa veşnică şi fericirea, iar cui moartea i s-a părut mai dulce – iadul şi chinurile veşnice. 
Şi, după cum ne învaţă sfinţii părinţi, principalul chin nu este tigaia, ci lipsa lui Dumnezeu! Acum, vrem noi 
aceasta sau nu, avem în permanenţă drept sprijin Lucrarea Lui dătătoare de Viaţă, aşa ori altfel, suntem 
adăpaţi de Harul Său. Măcar şi prin Cuvântul, spus la facerea lumii plantelor şi animalelor, omului şi 
universului. Fără lucrarea lui Dumnezeu, lumea nu ar putea exista nici o clipă. Timpul din urmă de aceea şi 
este cel din urmă, pentru că acţiunile omului înşelat de mirajele diavoleşti sunt îndreptate către desprinderea 
de lumea Proniei. Şi iată că devine clar, cît de important este să dobândim Duhul Sfânt acum, numai în 
aceasta e zălogul mântuirii. Scriptura spune clar că domnia antihristului va dura trei ani şi jumătate. S-ar 
părea că ce sunt trei ani, dar şi atâta va fi de ajuns ca să nu mai rămână nici un suflet credincios, aşa luptă 
straşnică va fi şi atât de rău vor fi pregătiţi de ea oamenii. Nu veghem, ne-am relaxat, lăsăm totul pentru mai 
târziu. Pentru mai târziu postul, pentru mai târziu rugăciunea, pentru mai târziu râvna de a primi sfintele 
taine, pentru mai târziu smerenia, pentru mai târziu – faptele bune. În schimb hrană, şi mai multă – acum, 
locuinţă – chiar în clipa aceasta, maşină – e foarte de dorit. Dar se va prăbuşi lumea, va dispărea această 
invazie a nimicniciei şi se va vădi că eşti gol-goluţ. 

Antihristul va apărea ca un izbăvitor de neajunsurile sociale, cu toate că anume în acest scop se vor 
produce ele. Va avea o putere nemaivăzută această talpă a iadului. Oamenii ce pregătesc venirea lui de pe 
acum au în mâinile lor bogăţiile de bază ale pământului. Mirajul bunăstării actuale se va spulbera tot atât de 
repede cum trece apa. Să ne aducem aminte unul din antrenamente, o repetiţie care s-a făcut cu oamenii în 
Uniunea Sovietică – cei care s-au încrezut în bănci au devenit cerşetori într-o singură zi. Au agonisit cu anii, 
care pe contul burţii, care pe contul sănătăţii, părea că aceasta e pentru o viaţă. Dar s-a dovedit a fi un miraj. 

Acum va fi mult mai rău. Va avea de suferit întreaga lume. Totul se va petrece prin intermediul 
statului, de aceea trebuie de avut cât mai puţine contacte cu el. Acesta e şi zălogul neacceptării codurilor, 
printre altele. Nici un fel de bănci şi credite, toate astea sunt controlate de aceeaşi mână şi de acelaşi cap. Iar 
dacă vei controla, vei vedea că mâna nu e mână, ci o labă cu gheare, iar capul nu e simplu cap, ci unul 
încornorat. Iar în loc de faţă are un bot de fiară cu un rânjet straşnic. De ce pe toţi îi deprind acum cu 
băncile? După leafă – la bancă, după pensie – la bancă. Repede vor fi adunaţi toţi în acelaşi staul. Mare 
mirare vor avea oamenii să afle că şi ultimul bănuţ din portmoneu le este numărat, lucru care, în Occident, 
deja se întâmplă. 

Iar acesta, din păcate, nu va fi ultimul prilej de mirare. Toată această carcasă de bunăstare construită 
de omul modern se va dovedi a fi o capcană de oţel pentru el însuşi. Ei, dar ce să mai vorbim, capcana are 
cel puţin arcuri, apasă pe ele şi eşti liber, chiar şi animalelor închise le reuşeşte uneori să facă aceasta. Aici 
aşa ceva nu va fi posibil. Şi-i va împinge dracul pe oamenii necredincioşi sau pe cei cu puţină credinţă să-şi 
facă seamă. Îngrozitor e faptul că vor fi prohodiţi şi înmormântaţi – se va scrie că a fost în stare de 
iresponsabilitate şi gata, lucrul e ca şi făcut. Ca şi cum judecata asupra unui asemenea lucru, sau a oricărui 
alt ordin, vizând iertarea sau pedeapsa, s-ar putea face pe pământ! E ceva de felul indulgenţei catolice – ai 
cumpărat-o şi eşti deja iertat. Şi altui nenorocit i se pare mai puţin straşnic – l-au prohodit doar pe 
precedentul: „cu sfinţii odihneşte-L...”, e iertat, iar mie ce-mi încurcă?! Mulţi, mulţi oameni vor merge în 
iad cu cântarea aceasta, punându-şi singuri capăt zilelor, lipsindu-se de orice posibilitate de a lupta pentru 
viaţa veşnică, pentru viaţa în Viaţă. Am văzut şiruri de sicrie. Pe pământ plâng, bocesc, se cântă prohodul, 
iar în jur joacă dracii, mulţumiţi că au putut să piardă atâtea suflete! 

Iar viii îi vor invidia pe cei morţi. Da, frica de boli şi de războaie, de moartea celor apropiaţi; multă 
credinţă şi nădejde în Dumnezeu trebuie să ai ca să poţi suporta toate acestea. Cum un om plin de mândrie şi 
iubitor de argint să îndure umilinţa? Doar abia ieri el însuşi striga: „Dacă eşti deştept, de ce nu eşti bogat?!”. 
Încă ieri, mulţumirea de sine dădea din el, iar astăzi e un nimeni. Va accepta orice; şi codurile, şi „666”, şi 
cu sânge va semna contractul cu satan. Dar el nu mai are nevoie de aceasta! Şi aşa eşti al lui, te mai zbaţi, 
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mai sari în sus, dar gâtul de acum ţi-e în laţ – eşti al nostru! Umilinţa îndurată cu smerenie în zilele 
bunăstării himerice, iată podeţul peste cei trei ani şi jumătate de putere ai lui antihrist. Asupra cui însă va 
ţinti atunci gheara ispitei duşmăneşti? Asupra celor credincioşi. Nu i-au putut ispiti cu confortul şi aurul, cu 
bunătăţuri şi maşini, să încercăm acum, sub ameninţarea morţii de foame să-i ispitim cu o bucată de pâine. 
Greu, oh, ce greu va mai fi să-ţi păstrezi sufletul când cei apropiaţi, copiii, demult nu au mai pus o fărâmă 
de pâine în gură. Numai cel care crede în Dumnezeu, care îl crede pe Dumnezeu se va putea stăpâni să nu 
facă pasul ireversibil. Va da ceva antihristul lumii? Nu, pentru că nu va fi nimic de dat. Ce va avea el mai 
mult decât bogăţiile strânse, bogăţii preţuite în acea lume organizată de diavol şi tot de el distrusă, pentru 
instaurarea mai comodă a falsului mesia! Aceşti jinduiţi dolari vor fi ca pe timpul meu, „kerencile”, vor fi 
număraţi cu metrul. Aurul va ajunge la preţul său adevărat – zero, ca metal, nu e bun de nimic, iar în rest, 
nici de foame, nici de frig nu ţine. Preţ vor avea doar lucrurile funcţionale, lucruri fără de care nu e posibilă 
supravieţuirea omului – topoare, ferestraie, orice instrument, plite simple de fier”. 

Stareţul a închis ochii, iarăşi s-a cotilit o lacrimă. Părea că doarme, dar buzele i se mişcau după 
obişnuinţă în rugăciuni, nu ştiam cum să procedez: şi rugăciunea e păcat s-o întrerup, dar era de faţă şi 
oboseala evidentă a dreptului. 

„În ajunul venirii antihristului va fi un haos în viaţa tuturor ţărilor. Vor prospera cei care, în virtutea 
religiei pe care o practică aşteaptă venirea antihristului. Aceştia sunt întâi de toate, iudeii şi musulmanii. 
După ei – acei protestanţi care negând Dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos propovăduiesc Împărăţia 
lui Dumnezeu pe pământ. Creşterea influenţei lor se vede de pe acum, iar mai departe va fi şi mai mare. 
Principalul pentru ei acum e să ia în stăpânire pământul. În taină, vor cumpăra tot – şi păduri, şi câmpuri, şi 
râuri. Siberia va fi luată de chinezi şi poate că vor rupe şi mai mult”. 

„Atunci, unde e mai bine să ne salvăm?”, îl întrerup pe stareţ. 
„Unde va arăta Dumnezeu. Principalul e mântuirea nu discuţiile despre mântuire. Esenţa „minunilor” 

antihristului va consta în seducţia pe care o vor emana. Adică, atrăgătoare vor fi aceste false minuni, vor 
vrăji ochiul. De aceea, până şi să te uiţi la ele e păcat, şi o primejdie de moarte. Trebuie să te ascunzi şi 
privirea să ţi-o ascunzi. Dar nici aceasta nu e tot. Sensul venirii lui va fi iarăşi dreptatea absolută. A venit 
Mântuitorul nu în Numele Său, ci în Numele Tatălui – nu L-au primit, ci, mai mult decât atât – L-au 
răstignit. Dacă e să judecăm drept, şi acum îl batjocoresc şi-L răstignesc, negând Dumnezeirea Lui şi 
schimonosind învăţătura Lui. Iar acesta va veni ca dumnezeu, nu dumnezeu, dar ca dumnezeu, şi îl vor 
primi şi-l vor crede dumnezeu pentru minunile sale mincinoase, pentru faptele sale înşelătoare Adică pentru 
ceea ce va fi plăcut şi atrăgător pentru oameni. Ispititor, deci şi mai încăpător, ne spune limba slavonă, 
bisericească. De aceea, se şi spune că nu se va îndrepta tot ce-i viu – nu va avea îndreptăţire. Acum sunt din 
cale afară de vorbăreţi pseudoînvăţătorii. Atunci însă, când faptele şi cuvintele lor vor fi verificate de 
Adevăr, se va vădi toată minciuna. Dar va fi primit antihristul în orice biserică din lume, şi i se vor închina 
lui ca unui dumnezeu. Ia aminte, cinstite părinte, nu el se va declara dumnezeu, dar cu minuni amăgitoare va 
face astfel încât i se vor închina ca unui dumnezeu! Iată în ce constă grozăvia, iată de ce va lipsi orice motiv 
de îndreptăţire! Dar cei care îl vor primi vor fi oamenii pentru care Evanghelia se sfârşeşte la Cina cea de 
Taină. Pentru Golgota ei sunt surzi. Chinurile pe cruce sunt pentru El, toate astea se întâmplă acolo, în 
Ierusalim, cu 2000 de ani în urmă. 

Ştii, când ne luau CK, eram ca nişte oi, nu vreau să spun miei, ca nici măcar astfel să nu mă compar 
cu Mântuitorul. Mergeam tăcuţi la abator, pur şi simplu era greu să-ţi imaginezi că e posibilă o asemenea 
fărădelege. Şi doar ştiam cine sunt ei. Cât au proorocit stareţii despre aceste vremuri, despre puterea slugilor 
întunericului. Dar şedeam şi aşteptam – cine va fi următorul. Doar mulţi au nimerit în aceste mreje ale 
minciunii. Cât de mari şi de deştepţi erau şi arhiepiscopul Ilarion, învăţătorul meu, şi mitropolitul Serghie, şi 
mulţi alţii. Dar au greşit când au crezut că te poţi înţelege cu dracii şi cu slugile lor. Le părea că, păstrând 
forma, conţinutul va rămâne de la sine. Numai că nu a fost aşa, dar aceasta s-a văzut mai târziu. Tot aceasta 
se întâmplă şi acum, numai că se va vedea mai târziu.” 

„Iertaţi-mă, părinte Antonie, dar cum rămâne cu cuvintele Apostolului despre putere şi despre 
supunerea în faţa ei”, îl întrerup eu iarăşi. 

„E-e-eh, suflete al meu, – a zis stareţul, – dar Apostolul Petru n-a fugit el, oare, din Roma, când l-a 
întâlnit Mântuitorul? Dar pe Apostolul Pavel, nu l-au salvat oare într-o coşniţă, dându-l jos de pe zid? Ce are 
a face aici acceptarea realităţilor şi opunerea satanismului? Ce să-ţi aduc eu exemple – aminteşte-ţi de marea 
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muceniţă Ecaterina, sau de marele mucenic Gheorghe. Supunerea e posibilă doar în lucrurile ce ţin de 
puterea laică – să-ţi faci meseria, să nu faci răscoale armate. Dar şi aceasta, după cum vede fiecare. Fraţii 
Macabei sunt un exemplu bun de folosire a forţei împotriva celor ce-L insultă pe Dumnezeu şi tot ce este 
Dumnezeiesc. Dacă apuci drumul smereniei prosteşti, aşa şi vei începe a pune întrebări despre proslăvirea în 
rândul sfinţilor a lui Alexandru Nevski, biruitorul şi a lui Dimitrie, cel care i-a prăpădit pe nenorociţii de 
tătari pe câmpia Kulikovo. Întrebările, ca întrebările, dar de proslăvit, i-a proslăvit Dumnezeu! Eu, când aud 
asemenea întrebări „evlavioase”, îmi amintesc de viaţa sfântului Vasile cel Mare şi a cuviosului Iov al 
Poceaevului, făcătorul de minuni. Ce vreme straşnică le-a dat Dumnezeu pentru viaţă, ei şi, ce, nu s-a rugat, 
oare, Sf. Vasile să moară împăratul Iulian; văd că vrei să spui că Iulian a fost un apostat, dar era împărat şi 
împărat legitim, bagă de seamă! Oare nu de frică pentru comoditatea noastră ne rugăm pentru „puterea” 
satanică?! Şi doar Dumnezeu a arătat că Sf. Vasile a avut dreptate – lui Iulian i s-a tras moartea nu de la o 
armă pământească, ci a fost străpuns de lancea unui soldat ceresc. Dar cuviosul Iov a mers la compromisuri 
cu polonezii? Nu, el a luptat cu ei şi cu acoliţii lor în fel şi chip, nici de judecăţi nu s-a ferit dreptul! Dar tu-
mi spui de putere! 

Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să se facă cu chibzuinţă. Dacă în relaţiile de putere, perechea şef-
subaltern ar însemna doar atotputernicia unuia şi adânca smerenie a celuilalt, n-ar mai fi nevoie de 
Sobornicitatea Bisericii. Dar dacă n-ar fi Sobornicitatea, n-ar mai rămâne Biserica nici Ortodoxă, – de câte 
ori s-a întâmplat că cei care păzeau adevărul erau un singur om, în timp ce ierarhia superioară erau eretici?! 
Ce să mai vorbim despre puterea laică – mitropolitul Filip şi patriarhul Nicon, de exemplu. Şi aceşti drepţi, 
însetaţi de adevăr, sunt proslăviţi ca sfinţi: Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigore Teologul, cuviosul Maxim 
Mărturisitorul, cuviosul Iosif Voloţki, dar parcă poţi să-i enumeri pe toţi. Dar mai trebuie de ţinut minte că, 
luptându-se pentru curăţenia credinţei, ei, Sfinţii Părinţi, singuri erau împlinitori plini de râvnă ai Legilor lui 
Dumnezeu. 

Supunerea smerită în faţa oricărei puteri îi convine celui care nu este atras de viaţa după Cuvânt. 
Pentru că drumul mărturisirii chiar dacă e pe undeva şi aşternut cu roze, neschimbat, după „Osana...”, va 
răsuna şi „Răstigneşte-L, răstigneşte-L”. Această incomoditate va servi drept motiv pentru justificarea de 
sine şi primirea antihristului – ştiinţă avem, dar raţiunea s-a întunecat din cauza păcatelor. Adică, dacă orice 
putere e de la Dumnezeu, ne-om supune şi antihristului, n-avem încotro. Şi încă vor adăuga, că toate se fac 
cu voia Domnului. De aceea, se şi spune că se va întrona necuratul în orice biserică şi nici un cuvânt despre 
cei care au slujit acolo mai înainte. Ţine minte exemplul marelui stareţ, făcătorul de minuni de la Sarov, câte 
icoane avea el – una, cărţi – vreo zece, dar a dobândit mare slavă şi nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. 
Acum toţi au pe-acasă iconostase, rafturi întregi de cărţi, numai că nu se săvârşeşte fapta cugetată! Mul ţi 
ascultă, dar puţini aud, părinte”. 

„Da, m-am gândit eu, e o piatră şi în grădina mea, ce mai bucurie îmi aduce biblioteca de vreo mie şi 
jumătate de cărţi!” 

„Î ţi mai spun încă o dată, nu e nevoie de discuţii despre mântuire, ci de fapte pentru mântuire – atât 
acum, cât şi atunci, ceva mai târziu. A trecut timpul îndreptăţirilor dacă a mai fost vreodată. Nu numai 
mântuirea, toate trebuesc supuse acestui scop. A lăsat Domnul timp liniştit pentru a prinde la minte şi pentru 
a auzi cuvântul lui Dumnezeu, şi principalul, pentru dobândirea harului Dumnezeiesc înainte de anii 
straşnici. Cine va folosi aceasta spre bine, iar cine spre rău. Primii vor mai primi, iar cei din urmă şi ce-au 
avut vor pierde! Cum s-a şi spus, că celui ce are i se va mai da, iar celui ce n-are i se va lua şi puţinul ce-l 
are. Veghează!” 

În timpul discuţiei cu stareţul, părintele Alexandru a întrebat: „părinte Antonie, dar cum a fost 
receptată de cler declaraţia din anul 1927?” 

„Dar cum putea să fie receptată? De către arhierei – în mod diferit, aşa am auzit, eu comunicam puţin 
cu ei. De către clerul de rang mai mic – liniştit, destul de liniştit. Dar ce era acolo ce n-a mai fost în istoria 
Bisericii ortodoxe Ruse?! Supăra auzul cuvântul „Patria Sovietică”, sau poate un pic altfel, dar sensul e 
acesta. Doar pe atunci cuvintele „Rusia”, „rusesc” erau considerate chestii albgardiste! Singuri poartă vina, 
nu are duşmanul posibilitatea să-l impună pe om să păcătuiască, să-l pună cu forţa, nu. El numai îţi propune 
păcatul, dar tu eşti liber să alegi. Aceasta e o greşeală frecventă, dar din păcatele personale răsar şi păcatele 
popoarelor. Ce, numai jidanii au pângărit bisericile şi au intrat în „uniunea ateiştilor”?! Nu, desigur. Dar 
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aceasta e o altă discuţie”. „Convorbiri duhovniceşti şi învăţături ale stareţului Antonie”, preotul Aleksandr 
Krasnov 

 
Acestea sunt cuvintele unui stareţ, care a slujit, după detenţia din lagăre, în parohiile Bisericii 

Ortodoxe Ruse a Patriarhiei Moscovei şi care s-a învrednicit de două viziuni de la Dumnezeu despre 
timpurile de la urmă. Darul proorociei este încă o dovadă a faptului că cu ierarhia noastră e însăşi Capul 
Bisericii – Hristos. Aşa cum poporul evreu a trebuit, din cauza păcatelor sale, să trăiască 70 de ani în 
prizonieratul Babilonian, aşa şi poporul nostru a trebuit să bea cupa mâniei lui Dumnezeu, iar ierarhia, în 
această perioadă să împlinească misiunea slujirii poporului. Desigur că aceasta nu trebuie să fie un exemplu 
de compromis al Bisericii cu puterea lui antihrist, aflată acum încă în pregătire. 

În vremurile sovietice nici vorbă nu putea fi despre o manifestarea deschisă a Bisericii împotriva 
politicii comunismului şi pentru reinstaurarea unei monarhii ortodoxe: poporul încă nu era gata de aceasta, 
nu-şi dădea seama de nebunia faptelor sale, şi de aceea nici n-ar fi susţinut ierarhia bisericească. 

 
„Mare nelinişte, spuneţi Dvs., a stârnit în familia noastră bisericească şi în general în mediul coloniei 

noastre ruse ultimatumul mitropolitului Serghie (Starogorodski). Ce înseamnă aceasta şi ce să facem noi? 
 
Să recunoaştem epistola mitropolitului Serghe obligatorie pentru noi este imposibil. Soborul 

episcopilor, ce tocmai luase sfârşit, a respins această epistolă. Aşa şi trebuie de procedat, în baza învăţăturii 
Sfinţilor Părinţi despre aceea CE trebuie de recunoscut drept putere legitimă, căreia creştinii trebuie să i se 
supună. Sf. Isidor Pelusiot, arătînd dinainte ordinea, instituită pretutindeni de Dumnezeu, de supunere unele 
altora a fiinţelor cuvântătoare şi necuvântăroare, trage următoarea concluzie: 

„De aceea, avem dreptul să spunem că însuşi lucrul, am în vedere puterea, adică conducerea şi 
puterea ţaristă sunt instituite de Dumnezeu. Dar dacă vreun răufăcător nelegiuit va fura această putere, 
atunci noi nu afirmăm că această putere e de la Dumnezeu, ci spunem că îi este îngăduit lui să facă această 
viclenie, ca unui faraon, iar în acest caz să primească cea mai aspră pedeapsă ori să-i înţelepţească pe cei 
pentru care e de trebuinţă cruzimea, aşa cum împăratul babilonian i-a înţelepţit pe iudei”. (Opere, partea II, 
scrisoarea a 6-ea) 

Puterea bolşevică, în esenţa sa, este anticreştină şi, să recunoaştem, întemeierea ei de către 
Dumnezeu, nu se poate”. („Duhovnicul Familiei Ţarului”, pag. 312) 

Această definiţie a puterii, fără îndoială va trebui aplicată şi puterii mondiale a antihristului, şi noii 
orânduiri a lumii. Dar în ce priveşte puterea bolşevică, episcopii bisericii din străinătate nu au crezut că se 
va ţine 70 de ani (după cuvintele stareţului Paisie, pentru curăţirea păcatelor poporului rus, asemănătoare 
robiei egiptene a evreilor). Şi cu toate că în ultimatumul mitropolitului Serghie şi erau unele formulări 
inacceptabile pentru unii, dar şi episcopii refugiaţi peste hotare (ca şi cei rămaşi în Patrie) ar fi trebuit să 
susţină puterea ţaristă în momentul când se distrugea, nu să ţină cuvântări bătăioase după luptă. În condiţiile 
bolşevice, însă, ar fi trebuit cumva să săvârşească slujirea pastorală pentru mântuirea poporului. 

Dacă episcopii din exil ar fi putut face aceasta mai bine, atunci ar fi trebuit să revină şi să le dea 
exemplu. Într-un cântec se spune că totul îţi poţi alege pe lumea aceasta –numai mama şi Patria – nu. 
Păstorii noştri au rămas în Patria lor multpătimitoare, şi dacă cineva a greşit din cauza neputinţei sale, 
acestea sunt păcate personale şi nu ale Bisericii. Cu toate că Dumnezeu pe toate le îndreaptă spre bine: 
Biserica din exil a săvârşit misiunea de propovăduire a Ortodoxiei în întreaga lume prin pocăinţa ruşilor 
emigraţi şi prima a conştientizat păcatele omorârii ţarului şi ale încălcării jurământului, biserica noastră, 
însă, a îndurat cu poporul lui Dumnezeu pedeapsa şi a pregătit pocăinţa Rusiei. Gândesc că divergenţele vor 
dispărea în curând, dar, probabil aceasta se va întâmpla după instaurarea, cu voia lui Dumnezeu, a 
monarhiei. 

„Mie, umilului Serafim, Dumnezeu mi-a descoperit că pe pământul Rusiei se vor petrece mari 
nenorociri, Credinţa Pravoslavnică va fi batjocorită, arhiereii Bisericii lui Dumnezeu şi alte feţe 
duhovniceşti se vor îndepărta de curăţenia Ortodoxiei, şi din cauza aceasta, Dumnezeu greu îi va 
pedepsi. Eu, umilul Serafim, trei zile şi trei nopţi m-am rugat Domnului ca El mai bine să mă 
lipsească pe mine de Împărăţia Cerurilor, iar pe ei să-i ierte. Dar Domnul a răspuns: „Nu-i voi ierta: 
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pentru că ei învaţă învăţături omeneşti şi cu limba lor mă cinstesc pe Mine, iar inima le este departe”. 
(Cuviosul Serafim din Sarov, vezi „Nastol’naia kniga sveaşcenika”,vol. Z, M., pag. 601–602) 

 
Învierea Rusiei Sfinte: „dar când pământul Rusesc se va împărţi şi o parte va rămâne cu răsculaţii, iar 

cealaltă va fi pentru Ţar şi pentru integritatea Rusiei... – şi Dumnezeu va ajuta cauzei drepte a celor care s-
au pus pentru Ţar şi pentru Patrie, şi pentru Sfânta noastră Biserică. Iar pe Ţar şi pe toată Familia Ţarului îi 
va păzi Dumnezeu cu puterea lui nevăzută şi le va dărui biruinţă deplină celor ce au ridicat armele pentru El, 
pentru Biserică şi pentru unitatea pământului Rusesc. Dar nu atât de mult sânge se va vărsa atunci, cât în 
timp când partea ce va lupta cu dreptate pentru Ţar va câştiga biruinţa şi îi va prinde pe toţi trădătorii şi îi va 
da pe mâna Dreptei judecăţi. Atunci pe nimeni nu vor mai exila în Siberia, ci pe toţi îi vor executa, şi atunci 
se va vărsa mai mult sânge decât înainte, dar acesta va fi ultimul, sânge curăţitor, căci după aceasta 
Dumnezeu îi va binecuvânta pe oamenii săi şi va înălţa cornul Unsului Său David, a Robului Său, Bărbat 
după Inima Sa....” (Cuv. Serafim din Sarov, „Russki Vestnik”, nr. 6–7, 1997, pag. 5) 

Fericita Pelagheea, proorocea că, înainte de venirea lui antihrist, şi capitaliştii, şi comuniştii vor avea 
grijă numai de ei. De popor se va îngriji numai Ţarul. Şi Însuşi Dumnezeu îl va alege, pentru că poporul va 
fi stricat şi va vrea să-l aleagă pe antihrist. Toată nădejdea trebuie să ne-o punem în voia lui Dumnezeu. 
(„Svetil’nk Verî”, M., 2001, pag. 61) 

 
Cei care sunt împotriva introducerii CIC (codul de identificare al contribuabilului) şi a cartelelor cu 

cifra secretă 666 sunt învinuiţi de dezbinarea Bisericii. Dar dacă stareţii de la Muntele Atos, care au cea mai 
mare autoritate în lumea Ortodoxă, cheamă poporul să nu accepte acest sistem de control al lui antihrist, 
atunci cine distruge unitatea bisericii: noi sau publiciştii, care apără nevinovăţia CIC, a cărţilor de credit şi 
chiar a microcipurilor? 

Pe cine să urmăm: pe stareţii purtători ai Duhului Sfânt sau pe teologii orbiţi de propria lor învăţătură 
(sau care poate sunt nişte agitatori conştienţi ai acestui nou sistem)? A. Kuraev în cartea sa scrie, că dacă 
microcipurile sau tatuajele cu laser ar fi pecetea lui antihrist, Dumnezeu ar distruge sateliţii artificiali cu o 
ploaie de meteoriţi, ca să nu fie urmăriţi oamenii şi să nu fie influenţaţi. Dar, oare, Dumnezeu care l-a creat 
pe om cu voinţă liberă, i-o va încălca? Oare, distrugând sateliţii, Dumnezeu ar schimba astfel predispunerea 
spre rău a oamenilor spre bine? Oare, Dumnezeu a distrus bomba atomică în stadiul ei de elaborare sau 
uzinele unde ea se produce? 

Stareţul Paisie spunea că Dumnezeu ar putea în cinci minute să-i facă pe oameni credincioşi, făcând 
să se cutremure cu putere întreaga planetă şi în acest timp să spună cu putere: „Pocăiţi-vă sau veţi muri 
toţi!”. Dar aceasta ar fi o siluire a voinţei omeneşti, dar Dumnezeu vrea să-L iubim de bunăvoie şi din 
recunoştinţă să facem voia Domnului. Omenirea contemporană, însă, au ales diavolul, cu care „îi merge mai 
bine”. 

Diaconul Andrei Kuraev şi alţii au putut să-i convingă pe ierarhii Bisericii Ortodoxe Ruse, 
provocându-i să facă declaraţiile respective. Dar iată poziţia câtorva episcopi ai bisericii Elene, hotărârea 
cărora a fost determinată în cea mai mare măsură de opinia stareţilor de la Athos. 

 
Preafericitul mitropolit al Eladei, Hristodul: 

 
„Din gura unor persoane competente, greci, a ieşit recunoaşterea oficială a faptului că în noile acte 

spurcatul număr 666, într-adevăr, este cheia unor maşini de calcul speciale, pentru citirea unor date nevăzute 
pe care le conţin aceste maşini. Se pare că persoanele responsabile de aceasta, conform unei directive 
necunoscute, au discutat mai înainte posibilitatea de a supune în mod obligatoriu toţi europenii sistemului 
acestui număr. Independent de ce ar crede fiecare despre numărul 666, e semnificativ faptul că e vorba 
despre un număr ales nu la întâmplare. Şi e bine că cei credincioşi îşi exprimă greaţa faţă de acest număr... 
nu există nici un motiv pentru care guvernul ar căuta să introducă alt tip de acte, punând în pericol liniştea 
sufletească a milioane de credincioşi, care, desigur, nu vor primi aceste buletine în care se foloseşte ca 
„cheie” numărul 666”. 

La fel se pronunţă şi alţi ierarhi. Astfel, A. Panagopulos, în cartea sa scrie următoarele: „În noul 
imperiu european va fi o singură valută şi un singur buletin de identitate; despre aceasta, locţiitorul 



 193 

ministrului, dl Papadimas în emisiunea televizată „Ora adevărului” de la postul TV ANT!, în anul 1997, 
împreună cu dl Protenteri a declarat: „Neapărat va fi introdus numărul 666, pentru că altfel nu se poate”. La 
care, înalt preasfinţia sa Antim, mitropolitul Alexandrupolisului, care a participat la această emisiune, a 
răspuns. „Biserica va indica poporului său să renunţe a primi, totul ce ar avea însris, pe faţă sau pe ascuns, 
numărul 666”. Ziarul  „Eleferotipia”, „Bog ătaşi cu buzunarele deşarte”, 10 noiembrie 1966 

 
Dar se pare că şi ierarhia noastră începe să-şi dea seama de pericol: 
 
 

Patriarhia Moscovei împotriva atribuirii cu forţa a CIC 
„Strana.Ru” 05.01.2002 
Patriarhia Moscovei speră că deputaţii Dumei de Stat vor susţine proiectul de lege al Ministerului 

Finanţelor al Federaţiei Ruse, cu privire la codul de identificare al contribuabilului  (CIC). Despre aceasta a 
vorbit sâmbătă şeful Secţiei pentru relaţiile bisericeşti externe a Patriarhiei Moscovei, mitropolitul Kiril la 
postul de radio „Maiak”. 

Din cuvintele sale, ministerul de finanţe preconizează să înainteze propunerea de atribuire a CIC nu 
persoanei, ci doar dosarului fiscal şi doar cu acordul deţinătorului acestuia. Mitropolitul Kiril a amintit că 
nimeni nu-l poate sili pe un credincios să accepte CIC. „Drept răspuns la adresarea Bisericii, a spus 
mitropolitul Kiril, ministerul pentru impozite şi taxe şi Banca de Economii a Rusiei au trimis la toate 
filialele lor indicaţii ca, atunci când oamenii efectuează diferite plăţi, să nu li se ceară să treacă pe acte şi 
CIC, dacă omul nu vrea să aibă acest număr”. Mitropolitul Kiril a citat hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Ruse, şedinţa căruia a avut loc la 26–27 decembrie 2001, în care se spune că Biserica tratează cu 
înţelegere pe cei care nu primesc CIC ca număr, ce ar putea să fie luat drept o alternativă a numelui 
creştinesc, îndeosebi în cazurile când acest număr se atribuie forţat, ceea ce lezează drepturile civile ale 
persoanei. 

 
Frăţiile ortodoxe sunt mai active:  

 
Preşedintelui Administraţiei 
Fiscale de Stat a Ucrainei 
dlui N. I. Azarov 
 

DEMERS 
 

Uniunea Frăţiilor Creştine din Ucraina şi a Bisericii Creştine din Ucraina Vă roagă să ne oferiţi 
explicaţii asupra următoarelor chestiuni: 

1. Din ce cauză până la ora actuală n-a fost elaborat mecanismul de funcţionare a Legii Ucrainei (nr. 

1003–XIV din 16 iulie 1999)? 

2. Cine s-a ocupat şi se ocupă în prezent de elaborarea mecanismului de funcţionare a Legii Ucrainei 

(nr. 1003–XIV din 16 iulie 1999)?  

3. În ce mod a fost elaborat şi cum se elaborează în prezent mecanismul de funcţionare a Legii 

Ucrainei (nr. 1003–XIV din 16 iulie 1999)?  
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4. Ce acţiuni s-au întreprins pe parcursul elaborării mecanismului de funcţionare a Legii Ucrainei 

(nr. 1003–XIV din 16 iulie 1999)? Ce paşi concreţi? Ce şedinţe au fost convocate şi când anume, cine a 

participat la ele, ce hotărâri au fost adoptate? 

5. Ce împiedică punerea în aplicare a mecanismului de funcţionare a Legii Ucrainei (nr. 1003–XIV 

din 16 iulie 1999)? 

6. Cine elaborează Regulamentul privind înscrierea datelor în paşapoarte, conform Legii Ucrainei 

(nr. 1003–XIV din 16 iulie 1999)? Este oare elaborat în prezent acest Regulament? Şi, dacă este elaborat, 

atunci ce sau cine împiedică punerea lui în aplicare, şi din ce motive? 

7. Se poate oare lua cunoştinţă de textul (dacă exisă un atare text) proiectului de Regulament privind 

înscrierea datelor în paşapoarte, în conformitate cu Legea Ucrainei (nr. 1003–XIV din 16 iulie 1999)? 

8. Ce acţiuni concerte se preconizează a fi întreprinse pe viitor în procesul elaborării mecanismului 

de funcţionare a Legii Ucrainei (nr. 1003–XIV din 16 iulie 1999)? 

9. Din ce cauză până la ora actuală nu sunt îndeplinite prevederile Legii Ucrainei (nr. 1003–XIV din 

16 iulie 1999): nu sunt înscrise datele corespunzătoare în paşapoarte şi sunt prejudiciate drepturile 

credincioşilor, care refuză să primească numărul de identificare? În special, persoanelor care se dezic de 

numărul de identificare li se refuză angajarea la muncă, plătirea salariului, a pensiei ş. a. prevăzute de Lege. 

Vă rugăm să ne răspundeţi în scris la fiecare din întrebările expuse mai sus, expediindu-ne 

răspunsurile pe adresa: 01015, or. Kiev–15, str. Ianvarskoe Vostanie, 25, bl. 64, SPBU, UPC, MP, nu mai 

târziu de termenul prevăzut de legislaţie, din momentul înregistrării acestui demers în IFSU. 

Din numele Congresului Uniunii Frăţiilor Creştine din Ucraina şi a Bisericii Creştine din Ucraina. 

1 martie 2002 

Sfânta Lavră a Peşterilor din Kiev 

 

Atitudinea cuviosului Paisie aghiorîtul 
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faţă de propovăduitorii înv ăţăturilor false 

 

“Slujirea cu jertfire a semenilor de către sfinţii părinţi a fost din totdeauna urâtă demonilor, care 

luptă împotriva lor cu cea mai abilă perfidie. Şi, uneori, din îngăduinţa Domnului, planurile şi acţiunile lor 

rămâneau tăinuite de cuviosul athonit. După cum s-a întâmplat, bunăoară, atunci când, pe parcursul unui şir 

de ani, un oarecare întemeietor al şcolii hinduse din Athena, se dădea drept ucenicul renumitului athonit şi 

săvârşea “pelerinaje” anuale împreună cu grupul său de învăţăcei pe Sfântul Munte. 

Lăsându-şi grupul ca să-l aştepte undeva pin preajma chiliei părintelui Paisie, “guru-ul creştin” pleca 

mai departe de unul singur, explicându-le, că are de discutat cu părintele despre materii înalte şi de 

nepătruns pentru cei mulţi. Dar, după ce dispărea printre ceilalţi vizitatori, adunaţi în curtea chiliei, 

înfruptându-se din mâncarea tradiţională – lucum cu apă de izvor, oaspetele, fără a spune vreun cuvânt, se 

ridica şi pleca. Iar după ce revenea cu discipolii săi la Athena, le inventa istorioare dintre cele mai inedite, 

inducând astfel în eroare foarte mulţi oameni. 

Dumnezeu îngăduise ca părintelui să-i fie tăinuit tot răul care se făcea în spatele său. Despre cazul 

relatat mai sus părintele a aflat doar atunci, când a fost vizitat de către unul dintre discipolii şcolii hinduse, 

care voia să ceară sfatul părintelui într-o chestiune personală şi s-a prezentat drept discipolul “celui mai 

apropiat elev ” al părintelui. Şi, iată că într-o zi de vară, în timpul vizitei ordinare a învăţătorului-hindus, sub 

privirea pelerinilor, rămaşi foarte uimiţi, s-a desfăşurat o scenă neobişnuită. Părintele Paisie, cunoscut prin 

deosebita sa blândeţe în comunicarea cu ceilalţi, cuprins dintr-o dată de o dreaptă mânie, precum la vremea 

sa Sfântul Nicolae, când l-a lovit pe necuviosul Arie , a dat pe poartă afară nepoftitul oaspete. 

Apropo, despre India. Unii mai continuă să creadă, că anume acolo poţi găsi cel mai de preţ tezaur al 

înţelepciunii omeneşti şi nenumăratele comori ale cunoaşterii, mai cu seamă a celei oculte. Dar, să nu uităm 

care este caracterul religiilor orientale, originea cărora se află în munţii Himalaia, şi cine sunt acei care 

locuiesc în aşa-numita Şambala, atât de atrăgătoare pentru atotştiutorii ocultişti – adepţi ai heruvimului 

căzut. 
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În viaţa schimonahului Paisie există un episod puţin cunoscut – vizitarea Australiei în anul 1978 la 

invitaţia arhiepiscopului grec de acolo. Ceva mai târziu într-o discuţie întreţinută cu nişte fraţi întru credinţă 

el şi-a mărturisit Revelaţia de care s-a bucurat în timpul zborului spre îndepărtatul continent. Discuţia a fost 

motivată de întrebarea: se sfinţeşte oare locul însuşi prin faptele sfinţilor şi, se poate oare vorbi despre 

prezenţa harului Divin în unele locuri şi absenţa lui în alte locuri? 

“Eu şedeam în fotoliu şi-mi pregăteam rugăciunea, – îşi aminteşte pustnicul de la Athos. – Şi dintr-o 

dată o bucurie deosebită mi-a cuprins inima. Am privit prin hublou şi am constatat, că ţara deasupra căreia 

zburăm, este învăluită de o lumină nepământească. Nedumerirea mi s-a spulberat, când pilotul ne-a 

comunicat că ne aflăm de-asupra Israelului”, şi am înţeles, că aceste locuri nu în zadar sunt numite sfinte. 

Nu după mult timp m-am simţit străpuns de un fior rece, şi o tristeţe nedesluşită mi s-a lăsat pe suflet. Iar 

din difuzor s-a făcut auzittă o nouă înştiinţare – avionul a intrat în spaţiul aerian al Indiei “Noaptea pe piscul 

Sfântului Munte”. 

 

PĂSTRAŢI STILUL VECHI 

 

Deoarece calendarul de care ne folosim la ora actuală a fost introdus la Primul sinod Ecumenic, 

considerăm că orice nouă introducere este samavolnică şi nu poate fi recunoscută drept canonică (Sf. Teofan 

Poltavski din cartea “Duhovnicul Familiei Ţariste”, pag. 360). 

Biserica Ortodoxă a respins categoric inovaţia papală. ”Deoarece iarăşi biserica vechii Rome, 

bucurându-se parcă de îngâmfarea astronomilor săi, a dat dovadă de imprudenţă, schimbând minunatele 

tradiţii legate de sfintele Paşti, sărbătorite de către creştinii din toată lumea. Cu această ocazie trebuie spus, 

că aceste tradiţii au fost lăsate de sfinţii părinţi... Cine nu respectă preceptele şi tradi ţiile Bisericii, aşa 

precum ni le-au orânduit cele şapte sfinte Sinoade Ecumenice despre sfintele Paşti şi meseaţeslove... şi 

ne-au lăsat legi ca să le urmăm, ci vrea să ţină paştele grigorian şi meseaţeslov – să fie dat anatemei şi 

excomunicat de Sfânta Biserică şi de adunarea celor drepţi. Voi însă, preacuvioşi creştini, fi ţi fideli 
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tradiţiei moştenite, în care v-aţi născut şi v-aţi educat, iar dacă va trebui, să nu vă precupeţiţi nici 

propriul sânge pentru păstrarea credinţei şi a mărturisirii” (Din hotărârea ecumenică de la 

Constantinopol, din timpul patriarhului Ieremia 11, 1583, ales în scaunul patriarhal îndată după decretul 

papei Grigore XIII “Despre reforma calendarului“ din 24 februarie 1582). 

“Şi cine va nega oricare din Tradiţiile Bisericeşti, scrise ori nescrise, să fie dat anatemei” (Al VII-lea 

Sinod Ecumenic, fapte). 

 

Sfânta Tradiţie stabileşte: 

1. Paştile trebuie sărbătorit după echinocţiul de primăvară; 

2. După sfârşitul lunii pline; 

3. În prima zi de duminică după aceasta; 
4. Această sărbătoare nu trebuie să coincidă cu Paştile evreiesc, de care depinde determinarea 

timpului, ci să urmeze după Paştile evreiesc; 

5. Paştele este sărbătorit neapărat după cel evreiesc, fie măcar şi cu o zi; 

6. Paştile este sărbătorit în prima duminică după luna plină de primăvară. Iar la evrei Paştile este 

sărbătorit în timpul lunii pline de primăvară, dacă aceasta va cădea nu mai devreme de 14 martie după stilul 

vechi (27 stil nou). 

 
În vechime Biserica sărbătoarea Paştile în prima Duminică de după 14 Nisan, avându-se în vedere 

răstignirea Domnului la 14 Nisan, vineri, aflarea în mormânt – sâmbătă 15 Nisan şi evenimentul Învierii Lui 
Iisus Hristos, care a avut loc în dimineaţa primei zile a săptămânii, Duminică 16 Nisan. Domnul a mers la 
moarte pe Golgota în acea vineri în care iudeii sărbătoreau Paştile. Acest Paşti al jertfirii lui Hristos creştinii 
din Asia Mică, până la mijlocul secolului III, îl sărbătoreau la 14 Nisan împreună cu iudeii, contopind 
Paştile Vechiului Testament cu cel al Noului Testament, în loc să-l sărbătorească la 16 Nisan, în ziua 
Domnului. Iudeii sărbătoreau jertfirea mielului, iar creştinii – jertfirea Lui Hristos, uitând de Înviere. 

De acum în secolul al II-lea sinodul de la Roma a interzis sărbătorirea Paştilor evreieşte, odată cu 
iudeii, deoarece preceptele Apostolice spun, că este străin Bisericii acel care sărbătoreşte Paştile cu iudeii. 
Aşadar, Paştile iudaic păstrează doar luna plină, iar cerştinii ţin Învierea, – scria Papa Victor. Şi Răsăritul 
creştin a susţinut această hotărâre a Papei Victor de a nu sărbători Paştile ca şi iudeii în ziua a 14-cea a 
Lunii, ci numai în marea şi dătătoarea de viaţă Duminică. 

Sfântul Duh prin mijlocirea Apostolilor şi a Sfinţilor Părinţi a stabilit buna rânduială pentru toţi. 
Astfel, a şaptea regulă Apostolică enunţă: „Iar cine, fie episcop ori presbiter, fie diacon, va sărbători 
sfânta zi de Paşti înaintea echinocţiului împreună cu iudeii: să fie scos din rangul bisericesc”. 

Regula I a Sfântului Sinod din Antiohia stabileşte, că acei care vor cuteza să încalce preceptele 
Sfântului şi Marelui Sinod de la Niceea stabilite referitor la sărbătoarea Paştelui Mântuitorului, să fie 
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excomunicaţi şi îndepărtaţi de la Biserică. Dacă cineva din reprezentanţii Bisericii, episcop, presbiter, sau 
diacon vor cuteza să corupă oamenii şi să îndemne Biserica să sărbătorească Paştile cu iudeii, pe aceştia 
Sfântul Sinod îi consideră străini Bisericii, şi le interzice să oficieze sfintele slujbe („P ăstraţi stilul vechi”, 
Lavra Poceaev, 1999, pag. 24, 31–33). 

Evreii pot sărbători uneori paştile cu o lună mai târziu decât catolicii, care calculează data sărbătoririi 
Paştilor conform calendarului Gregorian (din 1851 până în 1950 au fost 15 asemenea cazuri) şi odată cu ei 
(cum a fost în anii 1805, 1825, 1903, 1927, 1981). Până în prezent, pe parcursul a 19 ani, Paştile catolic a 
fost sărbătorit de trei ori înainte de cel iudaic. Aceasta se motivează prin faptul, că în anii respectivi paştile 
iudaic nu cade în prima fază de lună plină, ci în a doua fază de lună plină de după echinocţiul de primăvară, 
pe când catolicii sărbătoresc Paştile după prima. Stilul Alexandrin de sărbătorire a Paştelui exclude 
posibilitatea anticipării paştelui iudaic, deoarece calculele nu se fac în baza lunii pline astronomice, ci a 
celei calculate, care în raport cu echinocţiul de primăvară – 21 martie după calendarul iulian – cade de 
fiecare dată în prima fază a lunii pline, deşi, conform echinocţiului astronomic – 21 martie după calendarul 
Gregorian – poate cădea şi în a doua fază a lunii pline. Numai de şase ori în decursul a 19 ani, când luna 
plină calculată şi cea astronomică cad în aceeaşi săptămână, Paştile Ortodox şi cel catolic se sărbătoresc în 
aceeaşi zi (63, 8–10). Aşadar, neavând destule temeiuri pentru a reforma calendarul bisericesc, papa 
Grigorie XIII, printr-o hotărâre personală, a neglijat hotărârea ecumenică luată de sfinţii părinţi la primul 
Sinod Ecumenic (“P ăstraţi stilul vechi”, Lavra Poceaev, 1999, pag. 5–6). 

“Chestiunea referitoare la calendarul bisericesc – este vitală pentru credinţă. Valoarea calendarului 
pentru Biserica Ortodoxă este determinată, în temei, prin faptul cum stabileşte modul de sărbătorire a 
Paştelui, deoarece acesta trebuie sărbătorit după tradiţiile biblice şi în conformitate cu preceptele ecumenice 
în unul şi acelaşi timp în toată lumea, în zi de duminică, însă nu odată cu pasca iudaică” (Consfătuire cu 
prilejul împlinirii a 500 de ani ai Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ruse, 1948). 

Biserica Ortodoxă şi-a păstrat unitatea în lupta cu erezia calendaristică până în anul 1923. Unitatea 

Bisericilor Ortodoxe a fost subminată şi dezbinată de către patriarhul Meletie al IV-lea Metaxakis, care a 

introdus noul stil şi alte inovaţii necanonice, propunând, bunăoară, ca slujitorilor bisericii să li se permită a 

doua căsătorie, iar episcopii – să aibă soţii, să fie prescurtate posturile şi slujbele religioase. Hotărârea 

privind trecerea la noul stil a fost adoptată în cadrul unei consfătuiri convocate la Constantinopol în anul 

1923 de către patriarhul Meletie IV. La consfătuire au lipsit Bisericile Rusă, Bulgară, Sârbă şi cea de la 

Ierusalim. În calitate de calendar nou s-a propus aşa-numitul calendar “nou iulian”, pregătit de către 

astronomul iugoslav M. Milankovici. În el, ca şi în calendarul gregorian, este încălcată periodicitatea 

alternanţei anilor simpli şi bisecţi, iar până la anul 2800 aceste calendare corespund integral. Calendarul nou 

iulian trebuie conceput drept o variantă a calendarului gregorian. Bisericile care au adoptat calendarul nou 

iulian, au păstrat pascalia Alexandrină, bazată pe calendarul iulian. Iar sărbătorile fixe au început să fie 

însemnate după calendarul gregorian. 

Patriarhul Meletie a ocupat prestolul Athenian în anii 1918–1920, cel de la Constantinopol – în 
1921–1923, apoi cel pe din Alexandria (1926–1935), unde a introdus noul stil. El intenţiona să ocupe şi 
prestolul de la Ierusalim, dar s-a stins din viaţă, şi Patriarhia de la Ierusalim n-a trecut la noul stil. Combinat 
în mod artificial cu pascalia Alexandrină, calendarul nou iulian induce nereguli în viaţa bisericească, 
subminează preceptele Bisericii referitoare la sărbători şi posturi. Astfel, în unii ani (cu Paşti târziu) se 



 199 

prescurtează considerabil, ori chiar dispare postul Apostolesc, iar uneori acesta cade în zile oprite pentru 
post de către tradiţia bisericească. În întregime s-au schimbat zilele de comemorare a sfinţilor şi, prin 
urmare, şi zilele Îngerului de botez ale creştinilor ortodocşi. În viaţa practică toate acestea înseamnă 
dezbinare şi separare în rândul credincioşilor. Introducerea noului calendar a provocat o puternică dezbinare 
şi schismă în ţările ortodoxe, a divizat creştinii în “adepţi ai stilului vechi” şi “adepţi ai stilului nou”. 

Biserica Ortodoxă Rusă a păstrat vechiul calendar. Încercarea de a trece în 1923 Biserica la noul 
calendar bisericesc nu s-a soldat cu succes. În prezent nu prea multe biserici au rămas fidele calendarului 
nou iulian. Însuşi Domnul, prin Semnul Său – pogorârea Focului Haric în Marea Sâmbătă la Mormântul 
Mântuitorului din Ierusalim – confirmă veridicitatea Ortodoxiei, care a păstrat în curăţenie calendarul 
bisericesc iulian şi pascalia Alexandrină. Nenumăraţi pelerini sunt martori ai acestei minuni, care se 
păstrează neştirbită de-a lungul secolelor. Harul Divin, sub formă de foc coboară anume înainte de Paştile 
ortodox şi anume asupra ierarhilor ortodocşi. Până în zilele de astăzi una dintre coloanele templului mai 
păstrează urmele acelui eveniment, când reprezentanţii bisericii Armene au ocupat catedrala pentru a primi 
Focul Haric, nepermiţându-le ortodocşilor să intre. Dar, în zadar au aşteptat harul divin. Focul Haric a 
despicat coloana, lângă care se afla patriarhul ortodox, şi a aprins lumânările credincioşilor ortodocşi din 
preajmă. De atunci nimeni nu mai pretinde la întâietatea primirii Focului Haric. Mulţi savanţi serioşi propun 
reîntoarcerea la calendarul iulian. Cauza principală o constituie imperfecţiunea calendarului gregorian. În 
acest sens s-a exprimat şi profesorul V. V. Bolotov, în 1899: “Cred că misiunea culturală a Rusiei constă în 
faptul de a menţine în viaţă calendarul iulian şi, prin aceasta să înlesnească ţărilor apusene revenirea la stilul 
vechi, nealterat” (“P ăstraţi stilul vechi”, Lavra Poceaev, 1999, pag. 8–10). 

Aflându-se sub jurisdicţia Patriarhatului de la Constantinopol, mănăstirile de la Athos, numai în 
virtutea acestui fapt, se află în prim-planul rezistenţei împotriva ideilor de modernizare a bisericii. Este bine 
cunoscută activitatea ecumenică a actualului întâistătător al bisericii de la Constantinopol, precum şi a unui 
şir de predecesori ai săi. 

Istoria Patriarhatului Ecumenic al secolului XX este durerea întregii lumi ortodoxe. Începutul 
evenimentelor tragice a fost pus prin ocuparea nelegitimă în 1921 a prestolului patriarhal de către Meletie 
(Metaxakis) figură sumbră şi sinistră, care şi-a lăsat urma sa neagră şi asupra altor Biserici – din Elada şi 
Alexandria. Este vorba, mai întâi, de introducerea noului stil calendaristic, propagarea activă a ideilor 
ecumenice şi a renovării. 

Descriind amănunţit etapele mai însemnate din viaţa activă a ierarhului, episcopul Fotie din Triadiţk 
consemnează: “După relatarea tuturor acestor fapte din biografia lui Meletie, puţin probabil să se mai mire 
cineva aflând că, plus la toate, acesta mai era şi mason. Îndată după alegerea sa în calitate de mitropolit de 
Kitiisk (1910), Meletie primeşte consacrarea în masonerie la Constantinopol şi devine membru al lojei 
masonice “Armonia”, fapt elucidat în revista “Pytagore Equerre” (1935, v. 4, p. 7–8). 

În anul 1967 comitetul constitutiv al “Buletinului masonic”, organ al Marii Loje a Greciei, îi 
încredinţează masonului Alexandru Zervudakis să scrie o monografie şi pe parcursul ei să mai “oglindească 
încă o stea sclipitoare, care a strălucit şi a luminat cerul Bisericii Ortodoxe Greceşti”. Zervudakis a scris 
biografia amplă a lui Meletie (Metaxakis), cu care s-a întâlnit încă la Constantinopol în zilele tragice pentru 
Grecia, după înfrângerea ei în războiul cu Turcia, în 1922. “Eu l-am salutat aşa, cum se salută mason cu 
mason, – scrie Zervudakis. – El a râs şi a spus: Precum văd, mă înţelegeţi”. 

Din monografia lui Zervudakis aflăm, că Meletie s-a întâlnit cu masonii la Constantinopol în 1906. 
A colaborat cu cercurile masonice greceşti la Constantinopol, mai cu seamă, în 1908. Masonii, cu care 
Meletie întreţinea contacte, şi-au intensificat activitatea, pentru a impune “firea cercetătoare şi iscoditoare a 
lui Meletie... să se decidă... şi să urmeze exemplul multor episcopi străini şi... să se consacre misterelor 
tăinuite ale masoneriei”. Meletie s-a înscris în loja “Armonia” din Constantinopol sub nr. 44. Iar în 
masonerie a fost consacrat în 1909. 

Cu acest prilej, Zervudakis scrie: “Îmi amintesc, cu câtă mândrie şi bucurie voi, fraţii, vorbeaţi 
despre consacrarea lui Meletie, care a fost ales atunci în loja noastră”. –“După consacrarea sa, – continuă 
Zervudakis, – fratele Meletie a desfăşurat o intensă activitate masonică pretutindeni, oriunde s-a aflat de-a 
lungul vieţii sale furtunoase”. “Foarte rar vei întâlni asemenea oameni , – scrie în încheiere masonul grec, – 
care ca şi fratele Meletie, – au aderat la masonerie şi şi-au făcut din ea o experienţă de viaţă. Şi am simţit cu 
toţii o mare pierdere, atunci când a plecat atât de curând în veşnicie”. Principalii adepţi ai lui Meletie, ales 
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pe cale nelegală în prestolul de la Constantinopol, care au contribuit la reforma calendaristică au fost... 
arhiepiscopul Hrisostom (Papadopulos), ales fără canonizare la catedra din Athena, şi profesorul Facultăţii 
Teologice din Athena Gamilcar Alivizatos. Anume aceştia au avut ideea efectuării reformei calendaristico-
bisericeşti, pe care au proclamat-o la congresul “atotortodox” din 1923. 

“Oamenii învestiţi cu putere, devin robi ai acelora care le-au făcut această favoare”, – spune Sfântul 
Vasile cel Mare. Multe s-ar putea scrie despre aceste fapte de eroism întru credinţă şi mărturisire, care au 
fost şi sunt înfăptuite de către acei ce locuiesc pe sfântul Munte, respingând presiunea înverşunată a 
duşmanilor Bisericii lui Hristos. Relatăm aici doar un exemplu neînsemnat din viaţa unui sihastru din 
secolul nostru, stareţul Ioachim (Nicolaidis). “Puternica credinţă ortodoxă a părintelui Ioachim, scrie 
descendentul său, arhimandritul Heruvim (Karambelas), era nepământească, deoarece oamenilor de lume 
comportarea sa li se părea ciudată. Dar tot ce făcea şi vorbea izvora din cele mai curate porniri. Era 
interesat îndeaproape de situaţia Bisericilor, de problema calendarelor. Îl neliniştea orice încercare a 
autorit ăţilor de a schimba starea de lucruri, prestabilite de către sfinţii Părin ţi pentru Biserică. 

El a luptat împotriva renegării prin toate mijloacele accesibile pentru un călugăr în vîrstă... 
Când a aflat din anumite izvoare greceşti şi străine , că mulţi dintre oamenii învestiţi cu multă putere, printre 
care şi însuşi regele Gherghie al II-lea (1922–1923, 1935–1947), au decăzut până într-atât încît au devenit 
masoni, s-a întristat şi s-a neliniştit foarte mult. Le-a scris personal fiecărui dintre cunoscuţii săi, înalţi 
demnitari, care au aderat la masonerie, explicându-le despre dauna acesteia. El îi chema să se pocăiască şi să 
lupte împotriva duşmanilor lui Dumnezeu şi ai Patriei. 

Acesta a fost motivul pentru care a fost chemat în judecată la Tesalonic. El a vorbit despre adevăr 

deschis şi cu bărbăţie. Pe toţi i-a impresionat profunda credinţă şi fidelitate întru Dumnezeu a acestui 

plăpând călugăr de la Muntele Athos – chiar şi ziarele i-au acordat atenţia cuvenită. El şi-a primit în linişte 

sentinţa şi, asemeni preacuviosului Nicodim, a urmat cu bucurie calea exilului pe insula Skopelos în 

ianuarie 1941. 

Sfântul Munte, din mila lui Dumnezeu, reuşeşte deocamdată să păstreze stilul calendaristic 
vechi şi să se împotrivească spiritului ecumenic şi modernist. 

“Noaptea pe înălţimea Sfântului Munte” 
În cartea sa “Surprinzătorul Athos” I. Vorobiovski scrie, că corpurile patriarhilor-masoni de la 

Constantinopol, care au lucrat împreună cu catolicii şi au trecut la stilul nou, n-au fost primite de sfântul 
pământ al Athosului, sunt respingătoare şi au un miros pestilenţial. 

 
Preasfinţitul Ignatie (Breanceaninov) despre schismă şi erezie: 
Schisma înseamnă încălcarea unităţii Sfintei Biserici, cu păstrarea neschimbată a învăţăturii despre 

dogmele şi Tainele ei. Încălcarea unităţii dogmelor şi tainelor credinţei – este de acum erezie... 
...Erezia poate fi comparată cu un aliment, care este frumos la prima vedere, însă e otrăvit: această 

hrană – este acea otravă, de care este greu să te dezici, pe de o parte, pentru că otrava este camuflată, pe de 
altă parte, aspectul înfrumuseţat şi înmiresmat trezesc în om fireasca dorinţă de a se înfrupta şi sătura de 
această hrană. 

Erezia este întotdeauna mascată prin făţărnicie şi prefăcătorie; ea este abilă, cu multe feţe, dezmăţată 
de erudiţia umană, făcându-se astfel, atractivă pentru oamenii, pe care îi împinge la pierzanie: fără îndoială, 
mult mai mulţi oameni sunt prinşi în mrejele morţii veşnice prin erezie, decât prin dezicerea directă de la 
Dumnezeu... 

...Schisma şi erezia au o influenţă nefastă chiar şi asupra corpului uman! Cruzimea sufletului se 
transmite asupra naturii trupeşti. În timpul vieţii nu toţi pot sesiza acest lucru, însă după moarte trupul 
ereticului şi a schismaticului se împietreşte momentan şi începe să emane un miros pestilenţial. Aceasta se 
întâmplă mai ales cu acei, care au dus un mod de viaţă deosebit de sever, ascetic şi au fost învăţători de 
renume ale sectelor, bucurându-se de respectul sectarilor rătăciţi; tocmai aceştia şi emană insuportabilul 
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miros pestilenţial; din corpul lor uscat se scurg şuvoaie de puroi respingător; pe aceştia este greu să-i îngropi 
sau să asişti la procesiunea funebră. Dracii umblă necontenit în jurul mormintelor lor şi îşi fac apariţia în 
diferite chipuri, fie pentru a înspăimânta, fie pentru a ispiti... 

Omenirea se pregăteşte către următoarea olimpiadă, cea din Grecia, se pregăteşte din plin, cu 
pompă... Pentru “reconstrucţia” Muntelui Athos UEE a repartizat 80 miliarde de drahme. Pe teritoriul, 
populat în întregime numai de călugări, vor debarca zece mii de muncitori. Astfel, călugării, cuprinşi de 
griji, iar uneori ispitiţi şi de arginţi, după cum ne preîntâmpina altă dată Nil Izvorâtorul de Mir, vor fi ispitiţi 
de vicleanul duşman, care urăşte rugăciunea athonită pentru mântuirea lumii. Nu va fi oare următoarea 
Olimpiadă sorocul împlinirii înfiorătoarelor proorociri? Sorocul, când zgomotul lumii va înăbuşi lini ştea 
Athosului, când icoana Iverskaia va părăsi acest pământ blagoslovit, când va lua sfârşit monahismul de pa 
acest sfânt munte. 

Cu trei decenii în urmă, economia mondială oferea mijloace băneşti pentru “renaşterea” Athosului. 
Atunci sfinţii călugări au răspuns categoric: nu avem nevoie de banii masonilor. Ei şi, n-a mers atunci, poate 
va merge acum. Dolarii şi-au schimbat “naţionalitatea” şi au devenit drahme. Pe ei sunt restaurate sfintele 
lăcaşuri, se construiesc hoteluri şi drumuri. Finanţarea lucrărilor se face, chipurile, din contul organizaţiei 
greceşti KIDAK, care este doar o intermediară a UEE. Între altele, legea UEE este o capcană pentru 
călugări: până la 70-80% din mijloacele investite în edificiile imobiliare – în caz de neînţelegeri între 
parteneri – vor reveni investitorului. Astfel, în curând, călugărilor li se va spune: vă aparţine doar o chiliile, 
iar celelalte – nu, căci, între timp, unele disensiuni între “parteneri” au şi apărut deja. 

Pe Muntele Athos femeilor le este interzis să vină. Va suporta oare europeanul această lezare a 
drepturilor sale (doar banii UEE – sunt bani ai contribuabililor europeni), indiferent de apartenenţă 
confesională sau sexuală. Îmbrăcând şorţii, mulţimea transnaţională va coborî peste Athos pentru a se 
bucura de “comorile culturale”. Deocamdată, însă, Maica Domnului se străduieşte să cuminţească călugării. 
De Ziua Acoperământului, în anul 2000 pe Muntele Athos (în altă parte a Greciei nu s-a întâmplat nici o 
calamitate) au fost ploi torenţiale puternice, mai cu seamă în sectorul dintre Mănăstirea rusă Sf. Panteleimon 
până la Biserica Sfântului Pavel, unde şuvoaiele de apă au curăţat şi dus în mare tot parcul auto. Drumurile 
rutiere deveniseră cele mai potrivite albii pentru şuvoaiele de munte, care altădată se divizau într-o mulţime 
de pârâiaşe (După cartea lui I. Vorobiovski “Imperiul sacru”, pag. 10–15). 

La începutul anilor 90 pe muntele Athos a izbucnit un incendiu puternic. Călugării l-au întrebat pe 

părintele Paisie ce crede despre această nenorocire, şi el le-a spus: “ Maica Domnului a îngăduit acest 

incendiu spre cuminţirea călugărilor. Iar dacă nu se vor cuminţi – atunci va fi şi mai rău”. 

În anul 2000 un ieromonah a văzut în Kareea (capitala administrativă a Athosului) un bătrân 
plângând. Acela a spus: “Eu trăiesc de unul singur pe insulă, nu merg în alte părţi, şi iată ce revelaţie am 
avut – să plec la Sfântul Munte şi prin Grecia. Celor de la munte să le spun, să nu se ocupe cu lucruri 
lumeşti, iar celor din lume – să înceteze păcatele de moarte. Pentru că se apropie un înfiorător nour negru” 
(I. Vorobiovski, “Călcând pe aspidă”, pag. 57). 

 

PREACUVIOSUL IUSTIN (POPOVICI) 

DESPRE CONVOCAREA 

“MARELUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ” 

 
Nu de mult la Chambezi, Geneva, a avut loc “Prima conferinţă presobornicească” (21–28 noiembrie 

1976). Citind şi examinând protocoalele şi hotărârile acestei Conferinţe, emise de către “Secretariatul pentru 
pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe” de la Geneva, resimt necesitatea firească dictată 
de conştiinţa mea, în calitate de membru al Sfintei şi Soborniceştii Biserici Ortodoxe, chiar fiind doar un 
simplu slujitor al ei, să mă adresez cu această cerere Preasfinţiei Voastre şi prin intermediul D-voastră 
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Sinodului Arhieresc al Bisericii Sârbe, pentru a-i expune tristele şi dezolantele constatări şi neliniştea 
referitor la pregătirea viitorului Sinod. Rog Preasfinţia Voastră şi Preasfinţiţii Arhierei să mă asculte cu 
răbdare evanghelică şi să examineze această chemare disperată a conştiinţei ortodoxe, care, slavă Domnului, 
în zilele noastre n-a rămas singură şi izolată în lumea Ortodoxă, acum, în contextul pregătirii de Sinod. 

1. Din protocoalele şi hotărârile aşa-zisei “Primei Conferinţe Ortodoxe Presoborniceşti”, care, nu se 
ştie din ce cauză, a avut loc la Geneva, unde cu mare dificultate poţi aduna câteva sute de credincioşi 
ortodocşi, reiese, că aceasta a pregătit şi determinat noul catalog tematic al viitorului “Mare Sobor al 
Bisericii Ortodoxe”. Aceasta deja nu mai era una din aşa-zisele “Conferinţe Atotortodoxe ”, precum a fost 
acea de pe Rodos şi acea care a succedat-o: acesta, de asemenea, nu era nici aşa-numitul “Prosinod”, despre 
care s-a tot vorbit până la ora actuală, ci “Prima Conferinţă Presobornicească”, care deschide etapa de 
pregătire nemijlocită către convocarea Sinodului Ecumenic. Cu toate acestea, Conferinţa nu şi-a ţinut 
lucrările conform “catalogului tematic” stabilit în cadrul primei Conferinţe a tuturor ortodocşilor, convocată 
la Rodos în 1961 şi reexaminat până în 1971, ci l-a “revizuit”, înaintând un nou “catalog tematic” pentru 
Sobor. Dar, se pare, acest catalog nu este finisat, şi va mai fi modificat şi completat. Conferinţa, de 
asemenea, a reexaminat “metodologia” de elaborare şi pregătire definitivă a temelor pentru Sobor: ea a 
întrerupt acest “proces” din cauza grabei unor participanţi, care insistau să convoace propriul lor Sobor cât 
mai curând. Astfel, la sugestia mitropolitului Meliton, care a prezidat Conferinţa, Patriarhia 
Constantinopolului, urmată de alţi participanţi, s-au grăbit să convoace şi să desfăşoare viitorul Sobor: 
Soborul trebuie să fie “de scurtă durată” şi să examineze “un număr limitat de teme”; plus la aceasta, după 
îndemnul lui Meliton, “Soborul trebuie să abordeze problemele arzătoare, care subminează funcţionarea 
unui şir de sisteme – a Bisericilor locale, ca parte integrantă a Bisericii Ortodoxe unice...” (Prot. pag. 55). – 
Acest fapt ne pune în gardă: ce o fi însemnând aceasta, pentru ce atâta grabă, şi la ce va aduce ea? 

2. Problema pregătirii şi convocării noului “Sinod Ecumenic” al Bisericii Ortodoxe nu este nouă şi 
nu e nici ultima din istoria Bisericii. Această problemă a fost abordată încă în timpul vieţii patriarhului 
Constantinopolului Meletie Metaxakis, renumit prin vanitatea sa de reformator modernist, iniţiatorul 
schismei în Ortodoxie în cadrul aşa-numitului său “Congres Atotortodox” de la Constantinopol din anul 
1923. (La acea vreme s-a propus, ca Soborul să fie convocat în oraşul Nich în 1925; însă, deoarece oraşul 
Nich nu se afla “pe teritoriul patriarhiei ecumenice”, Soborul n-a fost convocat, probabil, tocmai din această 
cauză. După cum se vede, Constantinopolul şi-a asumat monopolul asupra “întregii ortodoxii”: ”congrese”, 
“conferinţe”, “prosinoade” şi “soboare”). – Mai târziu, în 1930, la Mănăstirea Vatopedu a avut loc aşa-
numita “Comisie pregătitoare a Bisericilor Ortodoxe”. Ea a stabilit “ catalogul temelor pentru viitorul 
Prosinod Ortodox”, care ulterior va sta la baza convocării Soborului Ecumenic. 

După cel de-al Doilea Război Mondial a venit rândul Patriarhului Constantinopolului Afinagor cu 
ale sale “Conferinţe Atotortodoxe” de la Rodos (şi iarăşi, în exclusivitate, pe teritoriul Patriarhiei 
Constantinopolului). Prima dintre acestea, în 1961, a precedat pregătirea “Soborului Atotortodox”, pentru a 
înlesni convocarea primului “Prosinod”, şi a confirmat “catalogul tematic” pregătit în prealabil la 
Constantinopol pentru “Prosinod”: opt capitole de bază, circa patruzeci de teme principale şi de două ori 
mai multe paragrafe şi subparagrafe. După cea de-a II-a şi a III-a “Conferinţe de pe Rodos” (în anii 1963 şi 
1964), în 1966 a avut loc “Conferinţa de la Belgrad”. La început aceasta se numea “A patra Conferinţă 
Atotortodoxă”. (“Agenda ”Bisericii Ortodoxe Sârbe, nr. 10, 1966, şi documentele în limba greacă, publicate 
sub acest titlu), care ulterior a decăzut, din partea Patriarhiei Constantinopolului, până la treapta de 
“Comisie a Interortodoxiei”, pe când următoarea conferinţă, convocată pe “teritoriul constantinopolean” (în 
“Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice”) la Chambezi-Geneva în 1968, a fost intitulată “Conferinţa a 
Patra Atotortodoxă”. La această a IV-a Conferinţă, probabil, nerăbdătorii ei organizatori s-au grăbit să 
scurteze drumul până la Sobor, deoarece din voluminosul catalog de la Rodos (care, de fapt, le aparţinea, şi 
nu era opera altcuiva) ei au ales doar “primele şase teme” şi au determinat noul “procedeu” de lucru. 
Totodată a fost fondată o nouă instituţie: “Comisia Interortodoxă pregătitoare”. Ea fiind destinată “lucrărilor 
de coordonare a temelor abordate”. Totodată, a fost înfiinţat “Secretariatul pentru pregătirea Soborului”, 
responsabilul căruia a fost numit episcopul Constantinopolului cu reşedinţa la Chambezi-Geneva, fiind, 
totodată, respinse propunerile altor reprezentanţi ortodocşi de a fi incluşi în “Secretariat”. Această “Comisie 
pregătitoare” şi “Secretariatul”, la solicitarea Constantinopolului, au fost convocate în acest centru de la 
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Geneva în anul 1971. În cadrul şedinţei au fost înaintate şi “coordonate” propuneri pe marginea celor şase 
teme abordate, care ulterior au fost editate în câteva limbi, fiind supuse, ca şi celelalte lucrări de pregătire a 
Soborului, unei necruţătoare critici din partea teologilor ortodocşi. Această critică a teologilor ortodocşi 
(printre care se numără şi Propunerea mea, expediată la vremea sa prin mijlocirea Preasfinţiei Voastre şi cu 
sprijinul D-voastră Sfântului Sobor Arhieresc, şi încuviinţată de mulţi teologi ortodocşi, publicată în mai 
multe limbi şi în multe ţări creştine) a şi fost, probabil, motivul pentru care, hotărârea “Comisiei 
pregătitoare” de la Geneva referitoare la convocarea “Primei Conferinţe Presoborniceşti” din 1972 pentru 
“revizuirea” catalogului de la Rodos, să nu fie adoptată în acelaşi an, ci cu multă întârziere. 

Şi iată, că „Prima Conferinţă Presobornicească” a fost convocată abia doar în 1976, şi, iarăşi, 
desigur, pe „teritoriul constantinopolian”, în cunoscutul centru Chambezi, de lângă Geneva. După cum 
reiese din protocoalele şi hotărârile publicate, de care am luat cunoştinţă, această Conferinţă a „reexaminat” 
catalogul de la Rodos astfel, încât delegaţiile prouniate, prin intermediul comisiilor lor au ales numai 10 
teme pentru Sobor (care a inclus numai trei teme din cele şase iniţiale!), în timp ce aproape 30 de teme, 
neselectate unanim, au fost înaintate spre “examinare suplimentară unor Biserici”, cum ar fi “problematica 
Bisericii Ortodoxe” (care, în esenţă, este străină Ortodoxiei), cu condiţia, ca în viitor aceste teme să poată 
deveni obiectul „încercării ortodoxe” şi după toate probabilităţile, să fie incluse în catalog. După cum am 
menţionat deja, această Conferinţă a modificat şi procesul, şi metodologia elaborării temelor şi pregătirii 
către Sobor, care, repet, trebuie convocat şi finisat “cât se poate mai repede”. Din toate cele menţionate, este 
clar, că această “Primă Conferinţă Presobornicească” nu a elucidat, în esenţă, nimic nou şi nici nu a elaborat 
vreun proiect cât de cât chibzuit, ci numai a indus conştiinţa multor ortodocşi în labirinturile unor ambiţii, 
din a căror cauza a fost propus şi pregătit Soborul Ecumenic din 1923, şi la fel de grăbit se pregăteşte acum. 

3. Toată „problematica” actuală iscată în jurul temelor viitorului Sobor, incertitudinea şi modificările 
survenite în procesul de pregătire, determinare, “catalogare” artificială, noile modificări şi “redactările” pe 
marginea conştiinţei ortodoxe demonstrează un singur fapt: că la ora actuală nu există nici o temă 
serioasă şi de neamânat, care să necesite convocarea Soborului Ecumenic al Bisericii Ortodoxe. Chiar 
dacă există o temă, în stare să merite convocarea şi desfăşurarea Soborului Ecumenic, ea încă nu este 
cunoscută actualilor iniţiatori, organizatori şi redactori ale sus-numitelor “Conferinţe”, cu precedentele şi 
actualele “cataloage”. Pentru că, dacă lucrurile s-ar fi întâmplat astfel, atunci care ar fi explicaţia faptului, că 
încă de la Adunarea de la Constantinopol din 1923, urmată de cea de pe Rodos din 1961, până la Geneva în 
1976, a fost schimbată continuu “tematica” şi “problematica” viitorului Sobor: a fost modificat numărul, 
ordinea, conţinutul şi însăşi criteriile “catalogului tematic”, care trebuia să rămână obiectul de lucru al unei 
asemenea grandioase şi unice lucrări bisericeşti, precum trebuie să fie orice Sfânt Sobor Ecumenic al 
Bisericii Ortodoxe? În realitate, aceasta scoate în evidenţă şi accentuează nu numai banala inconsecvenţă de 
care s-a dat dovadă, dar şi o certa incapacitate de a înţelege Ortodoxia a celor care, în situaţia actuală, voiesc 
să impună Bisericii Ortodoxe “propriul lor Sobor”, precum şi incapacitatea de a simţi şi conştientiza ce a 
însemnat şi ce înseamnă convocarea prezentului Sobor Ecumenic pentru Biserica Ortodoxă şi pentru toţi 
credincioşii întru Hristos. Pentru că, dacă ar fi simţit şi conştientizat acest lucru, atunci ar fi ştiut, că 
niciodată în istoria şi viaţa Bisericii Ortodoxe nici un Sobor, şi cu atât mai mult, unul de o importanţă atât de 
mare, precum este Soborul Ecumenic, n-a fost convocat artificial, inventându-se teme pentru lucrările şi 
şedinţele sale; că nici o dată n-au fost convocate în mod atât de intenţionat “conferinţe”, “congrese”, 
“prosinoade” şi alte adunări artificiale, necunoscute şi străine tradiţiei ortodoxe soborniceşti, preluate, de 
bună seamă, de la organizaţiile occidentale, străine Bisericii lui Hristos. 

Realitatea istorică este relevantă: sfintele şi binecuvântatele de Dumnezeu Soboare ale sfinţilor 
Părinţi şi-au propus în obiectiv întotdeauna una sau, cel mult două-trei chestiuni, apărute din cauza ereziilor 
şi schismelor, care denaturau credinţa ortodoxă, hărţuiau Biserica şi puneau în mare pericol starea spirituală 
a credincioşilor, izbăvirea poporului lui Dumnezeu şi a întregii Sale creaţii. Din această cauză, Sinoadele 
Ecumenice au avut întotdeauna un caracter hristologic, soteriologic şi ecleziologic, aşadar, tema centrală şi 
unică a constituit-o de-a lungul timpului Omul-Dumnezeu Iisus Hristos şi mântuirea noastră prin El, 
descoperirea noastră în El. Da, da, da: El este Unul-născut, Unul Fiul Lui Dumnezeu Întruchipat, El este 
trupul Bisericii, El este dintotdeauna Capul Trupului Bisericii în numele izbăvirii dumnezeirii omului, El 
este Harul Duhului Sfânt în Biserică şi dreapta credinţă a Sa, credinţa ortodoxă. 
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Aceasta e tematică ortodoxă adeverită, lăsată de Sfinţii Părinţi şi Apostoli, a Bisericii lui Dumnezeu-
Omul, care a dăinuit din toate timpurile până în prezent şi în viitor. Numai ea poate “fi obiectul eventualului 
viitor Sinod Ecumenic al Bisericii Ortodoxe, iar nu „catalogul tematicii” scolastico-protestante, care nu are 
nici o legătură esenţială cu experienţa spirituală şi cu viaţa duhovnicească a multisecularei Ortodoxii 
Apostolice, fiind mai curând sinteza seacă a unor teorii umaniste. Veşnica sobornicitate a Bisericii Ortodoxe 
şi a tuturor Soboarelor Ecumenice constă în Personalitatea atotcuprinzătoare a Omului-Dumnezeu Iisus 
Hristos. Cu această temă centrală, atotcuprinzătoare, ortodoxo-sobornicească, cu această unică taină a 
legământului Dumnezeu-om, pe care se bazează Biserica Ortodoxă a lui Hristos şi toate Sinoadele 
Ecumenice, şi întreaga sa realitate istorică trebuie să ne prezentăm la toate soboarele, iar nu cu teme de 
caracter scolastico-protestant, pe care le înaintează delegaţiile bisericeşti constantinopolene sau moscovite, 
care în această perioadă istorică critică şi dificil ă se cred şi se ţin ca nişte adevăraţi “reprezentanţi şi 
conducători” ai Bisericii Ortodoxe din întreaga lume. 

4. În protocoalele ultimei „Conferinţe Presoborniceşti” de la Geneva, ca şi în alte protocoalele 
similare, se constată, că tematicile delegaţiilor constantinopolene şi moscovite, pregătite pentru convocarea 
soboarelor diferă foarte puţin una de alta. Au aceleaşi teme, aproape acelaşi limbaj, sunt concepute în 
acelaşi duh şi urmăresc aceleaşi ambiţii. Acest fapt nu este întâmplător. Pentru că ne întrebăm, pe cine 
reprezintă ei în realitate, care Biserică şi pe care enoriaşi? Ierarhia constantinopoleană, la toate adunările 
ortodocşilor este prezentată, în temei, de mitropoliţi şi episcopi titulari; din păstori fără de turmă, fără vreo 
răspundere păstorească concretă faţă de Dumnezeu şi faţă de enoriaşi. Pe cine reprezintă ea şi pe cine va 
reprezenta la viitorul Sinod? Printre reprezentanţii oficiali ai Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol nu 
este nici un ierarh de pe insulele greceşti, pe care locuiesc dintotdeauna credincioşi ortodocşi, nu sunt ierarhi 
ai eparhiilor greceşti din Europa şi America, nemaivorbind de acum şi de ceilalţi episcopi ortodocşi: ruşi, 
ucraineni, japonezi, care au sub oblăduirea lor un număr destul de mare de enoriaşi ortodocşi, şi de mulţi 
teologi ortodocşi de renume. Pe de altă parte, să fie oare actuala delegaţie a Patriarhiei Moscovei 
reprezentanta acelei sfinte şi mucenice Biserici Ruse şi a milioanelor de mucenici şi mărturisitori? Reieşind 
din esenţa declaraţiilor f ăcute de către aceste delegaţii la plecarea lor din Uniunea Sovietică, conchidem că 
acestea nu reprezintă adevărata pledoarie şi opinie a Bisericii Ortodoxe Ruse şi nici grija ei faţă de enoriaşii 
săi, pentru că aceste delegaţii, de cele mai multe ori, îşi servesc mai degrabă interesele proprii decât cele faţă 
de Dumnezeu. Încălcându-se astfel cuvântul Scripturii şi porunca: trebuie să ascultăm mai mult de 
Dumnezeu decât de oameni (Fapte 5, 29). 

De altfel, este corectă oare şi ortodoxă o asemenea ”prezentare” şi “reprezentare a Bisericilor 
Ortodoxe în cadrul soboarelor de la Rodos şi de la Geneva? Iniţiatorii constantinopoleni ai acestui principiu 
de “reprezentanţă” a Bisericilor Ortodoxe la soboare şi acei care acceptă respectivul principiu de 
reprezentare – principiu, care în opinia lor, corespunde “sistemului Bisericilor Regionale Autocefale şi 
Autonome – uită că acest principiu în realitate nu corespunde tradiţiei Ortodoxe soborniceşti. Spre regret, 
acest principiu de “reprezentanţă” a fost preluat de curând de către toţi ceilalţi ortodocşi: uneori tacit, iar 
altădată cu unele obiecţii, uitând, totodată, că Biserica Ortodoxă, prin caracterul şi structura ei dogmatică 
rămâne a fi episcopală şi episcopo-centrică. Fiind stabilit, că episcopul şi adunarea în juru-i a 
dreptcredincioşilor săi constituie expresia şi manifestarea Bisericii în calitatea ei de Trup al Lui Hristos, mai 
cu seamă la Sfânta Liturghie; Biserica este Apostolească şi Sobornicească numai prin mijlocirea episcopilor, 
care sunt capii unităţilor religioase. Totodată, celelalte forme de organizare a vieţii bisericeşti apărute mai 
târziu: mitropolia, arhiepiscopia, patriarhia, pentarhia, autocefalia, autonomia şi altele, oricât de multe ar fi, 
nu pot avea şi nu au un vot hotărâtor în sistemul sobornicesc al Bisericii Ortodoxe. Cu atât mai mult, cu cât 
ele pot împiedica desfăşurarea corectă a sistemului sobornicesc, atunci când maschează şi lezează caracterul 
episcopal al Bisericii Ortodoxe. În aceasta, de bună seamă, constă diferenţa dintre bisericile ortodoxă şi 
catolică (papală). 

Dacă lucrurile stau astfel, atunci cum pot fi “reprezentate” după principiul “delegaţiilor”, adică 
conform aceluiaşi număr de delegaţi, spre ex. Biserica Cehă sau Românească? Şi cu atât mai mult Biserica 
Rusă şi cea a Constantinopolului? Sau câţi enoriaşi păstoreşte primul episcop, şi câţi al doilea? În ultimul 
timp Patriarhia Constantinopolului a pregătit un număr mare de episcopi şi mitropoliţi, majoritatea dintre ei 
– titulari şi fictivi. Aceştia, probabil, o fi fiind pregătiţi pentru obţinerea majorităţii de voturi la viitorul 
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Sinod Ecumenic. Iar pe de altă parte, deşi dau dovadă de acelaşi zel apostolic unele Biserici, cum ar fi 
Mitropolia Americană, Biserica Rusă din Diasporă , Biserica Japoneză şi altele, nu pot avea nici un 
reprezentant! 

Unde este adevărata sobornicitate a Ortodoxiei, şi cum va şi acel Sinod Ecumenic al Bisericii 
Ortodoxe a Lui Hristos? Deoarece chiar în cadrul Conferinţei de la Geneva, mitropolitul Ignatie din 
Laodichia, reprezentantul patriarhiei Antiohiei, a constatat cu regret: “Mă simt îngrijorat, pentru că este 
subminată experienţa sobornicească, care constituie temelia Bisericii Ortodoxe”. 

5. Şi totuşi, Constantinopolul şi alţi reprezentanţi ai bisericii sunt nerăbdători să convoaace 
“Soborul”, şi tot la insistenţa lor “Prima Conferinţă Presobornicească” de la Geneva a decis, că “Soborul 
trebuie convocat cât mai curând”, că acest Sobor va fi de scurtă durată şi că el va pune în dezbatere un 
număr restrâns de teme. Şi au fost enunţate zece teme selectate. Primele patru sunt: Diaspora, chestiunea 
Aautocefaliei bisericceşti şi condiţiile proclamării ei, Autonomia şi proclamarea ei şi Diptihurile, adică 
menţinerea ordinii în Bisericile Ortodoxe. 

În numele Unităţii evanghelice trebuie consemnat, comportamentul Mitropolitului Meliton, care a 
prezidat această “Conferinţă Presobornicească” şi care a dat dovadă de despotism şi atitudine 
nesobornicească. Acest fapt transpare din fiecare pagină a protocoalelor publicate ale conferinţei. Astfel, s-a 
spus clar şi deschis: “Acest Mare şi Sfânt Sobor pregătitor al Bisericii Ortodoxe nu trebuie considerat a fi 
unic, şi el nu exclude convocarea altor Mari şi Sfinte Sinoade (Protocoale, pag.18, 20, 50, 55, 60). 

În această situaţie, întreaga conştiinţă evanghelică, care e deosebit de sensibilă în asemenea 
împrejurări, se întreabă: ce vor să obţină iniţiatorii de la un Sobor, convocat cu atâta grabă şi în asemenea 
împrejurări? 

Preasfinţi Părinţi Arhierei, am certa impresie şi convingere, că în spatele acestor pregătiri, se 
prefigurează intenţia Patriarhiei Constantinopolului de a-şi impune concepţiile şi conduita sa Bisericilor 
Ortodoxe Autocefale şi în general lumii creştine şi Diasporei ortodoxe şi de a legifera această intenţie 
“neopapală” în cadrul unui “Sinod ecumenic”. Iată de ce, primele patru teme din cele zece selectate pentru 
Sobor, relevă anume tendinţa Constantinopolului de a-şi subordona întreaga Diasporă Ortodoxă – şi deci, 
întreaga lume! – rezervându-şi sie dreptul exclusiv de a acorda titlul de autocefalie şi autonomie în genere 
tuturor bisericilor din lume, atât actualelor, cât şi celor viitoare, şi de a stabil ordinea şi rangurile după 
propriile principii (în aceasta şi constă, de fapt, chestiunea Diptihurilor, ele stabilind nu numai “ordinea 
oficierii liturghiilor” dar şi ordinea Bisericilor în cadrul Soboarelor etc.). 

Eu îmi plec genunchii în faţa meritelor acestei Patriarhii, adică a Marii Biserici a Lui Hristos de la 
Constantinopol, şi în faţa crucii sale, care nu este nici mică, nici uşoară, şi care, prin natura lucrurilor, este 
crucea întregii Biserici, după cuvintele Apostolului: “Dacă suferă un mădular, suferă şi întreg corpul”. Tot 
astfel eu recunosc ordinea canonică şi locul întâi ce-i revine după cinste Constantinopolului între Bisericile 
locale egale în drepturi. Nu s-ar proceda evengheliceşte, dacă Constantinopolului i s-ar permite, din cauza 
dificultăţilor prin care trece, să împingă ortodoxia la marginea prăpastiei, după cum s-a întâmlat la 
pseudosoborul Florentin, sau să legifereze canonic şi dogmatic anumite forme istorice, care, uneori, în loc 
să-i servească Bisericii drept aripi, pot să se transforme în cătuşe pentru ea şi pentru prezenţa sa 
transfiguratoare. Trebuie să recunoaştem: comportamentul reprezentanţilor Patriarhiei Constantinopolului în 
decursul ultimelor decenii trezeşte aceleaşi nelinişti şi nedumeriri , care au condus în sec. XV Biserica spre 
trădarea şi ruşinea florentină. (Să fi fost oare comportamentul din vremea jugului turcesc demn de urmat 
pentru toate timpurile? Atât jugul turcesc cât şi cel florentin a fost dăunător pentru Ortodoxie). Situaţia de 
astăzi este şi mai periculoasă: în acea vreme Constantinopolul era un organism viu cu milioane de 
credincioşi, care au depăşit fără mare dificultate criza impusă din exterior, şi ispita de a jertfi credinţa şi 
Împărăţia Cerească în schimbul împărăţiei pământeşti. Iar Constantinopolul de astăzi are mitropoliţi fără 
popor, episcopi, care nu au pe cine să conducă (adică nu există episcopie) şi care ar fi vrut să ţină în mâinile 
lor soarta întregii Biserici! Dar astăzi nu trebuie să se repete şi nici nu se va repeta trista istorie a Florenţei. 
Şi nici situaţia nu poate fi comparată cu povara jugului turcesc. Deşi, într-o situaţie asemănătoare este şi 
patriarhia Moscovei. Dar s-ar putea oare ca dificultăţile ei şi dificultăţile altor Biserici Locale, aflate sub 
opresiunea comunistă, să determine viitorul Ortodoxiei? 
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Soarta Bisericii nu se află şi nu se mai poate afla în mâinile împăratului sau patriarhului bizantin, la 
fel cum nu se mai poate afla în mâinile vreunui pretins stăpân al acestei lumi, şi nici în mâinile “Pentarhiilor 
” sau “Autocefaliilor” . Din voia Domnului, Biserica a crescut şi s-a extins în mai multe Biserici Locale, 
cuprinzând milioane de enoriaşi, mulţi dintre care au consfinţit prin propriul lor sânge devoţiunea faţă de 
Biserica Aapostolească. La orizont se profilează apariţia unor noi “Biserici Regionale”, precum ar fi cea 
Japoneză, cea Africană, cea Americană, pe care nici un fel de “suprabiserică” de tip papal, nu le poate lipsi 
de libertatea credinţei în Dumnezeu (al III-lea Sinod Ecumenic ), pentru că aceasta ar însemna o înfrângere 
pentru întreaga Biserică. Fără acestea nu poate fi concepută soluţionarea oricărei probleme bisericeşti de 
însemnătate ecumenică, şi cu atât mai mult a propriilor lor probleme, legate nemijlocit de Diasporă. Lupta 
seculară a Ortodoxiei împotriva absolutismului papal a fost de fapt o luptă pentru libertatea Bisericilor 
Locale, ca Biserici soborniceşti, depline, integre. Vom urma oare astăzi calea Romei decăzute, sau a oricărui 
“al doilea”, sau “al treilea” imperiu, asemănător? Oare Constantinopolul, care s-a împotrivit de-a lungul 
atâtor secole, în persoana sfinţilor lor şi a marilor ierarhi, a clerului şi poporului contra protectoratului şi 
absolutismului papal, poate fi astăzi în stare să ignoreze tradiţiile soborniceşti ale Ortodoxiei şi să le 
înlocuiască cu surogate neopapale? 

6. Preasfinţiţi Părinţi, noi, cu toţii, conştientizăm şi vedem cât de importantă este la ora actuală 
problema Diasporei Ortodoxe pentru Biserica Ortodoxă în general şi pentru toate Bisericilor Ortodoxe , în 
particular. Însă, poate oare fi soluţionată această problemă după cum vrea Constantinopolul sau Moscova, 
fără vreun sondaj şi cu participarea poporului ortodox, a ierarhilor, preoţilor, teologilor din acea Diasporă, 
care creşte cu fiecare zi? Problema Diasporei este, fără îndoială, de o importanţă excepţională pentru viaţa 
bisericească, care pentru întâia dată în istoria Bisericii este dezbătută cu atâta intensitate şi importanţă, încât 
pentru soluţionarea ei ar fi fost raţională convocarea Sinodului Ecumenic a tuturor episcopilor, şi mai cu 
seamă al tuturor Bisericilor Ortodoxe. O altă chestiune, care în opinia noastră, necesită să fie abordată în 
cadrul acestui Sinod Ecumenic al Bisericii Ortodoxe – o constituie problema ecumenismului. Această 
problemă este de un caracter eminamente eclectic, adică se referă mai mult la Biserică, ca organism unitar şi 
unic al Dumnezeului-Om, care este pusă la îndoială de către sincretismul ecumenic modern. Aceasta, de 
asemenea, pune în dezbatere problema privind destinul omului, pe care nihilismul ideologiilor moderne, mai 
cu seamă ateismul, îl sorteşte dispariţiei, fără şansa învierii. Ambele probleme îşi pot găsi o soluţionare 
corectă şi ortodoxă, dar numai din perspectiva preceptelor stabilite de vechile Sinoade Ecumenice. 
Deocamdată, ţin să mă abat de la această problemă, pentru a nu supraîncărca prezenta adresare cu încă o 
problemă şi a extinde şi mai mult volumul ei. 

Totuşi, chiar dacă problema Diasporei este deosebit de serioasă şi dureroasă pentru Ortodoxia 
actuală, ne întrebăm dacă dispunem acum de condiţii menite să asigure soluţionarea ei adecvată, pe principii 
cu  adevărat ortodoxe în cadrul soborului? 

Oare într-adevăr e posibilă prezenţa liberă şi reală a tuturor Bisericilor Ortodoxe la Sinodul 
Ecumenic, fără ca acestea să fie influenţate din afară? Şi vor fi oare în stare mulţi dintre reprezentanţii 
acestora, mai cu seamă, trimişii Bisericilor aflate sub regimuri ateiste, să susţină şi să apere preceptele 
ortodoxe? Şi, va putea oare Biserica, care şi-a renegat sfinţii mucenici, să rămână aceeaşi mărturisitoare 
credincioasă a Crucii de pe Golgota şi purtătoare a spiritului şi conştiinţei soborniceşti a Bisericii lui 
Hristos? Înainte de convocarea Soborului, trebuie să ne întrebăm, vom putea auzi oare acolo chemarea 
conştiinţei a milioane de noi mucenici care s-au jertfit în numele Domnului? Istoria ne demonstrează: de 
fiecare dată când Biserica a fost bătută pe cruce, fiecare membru al ei era chemat să lupte pentru apărarea 
Adevărului, iar nu să invoce anumite probleme inoportune, sau să caute rezolvarea inadecvată a unor 
probleme evidente, “pescuind în ape tulburi”, pentru a-şi satisface anumite ambiţii. Ar fi raţional să medităm 
şi asupra următoarelor aspecte: atât timp cât au fost persecutate Bisericile, n-au fost convocate Sinoade 
Ecumenice, iar aceasta nu înseamnă că în această perioadă Biserica Domnului s-ar fi dezis de preceptele 
soborniceşti. Din contra, aceasta a fost perioada cea mai bogată şi mai prolifică. A urmat apoi Primul Sinod 
Ecumenic, la care s-au întrunit episcopi-mucenici cu răni şi cicatrice , încercaţi în focul strădaniilor, şi care 
au avut posibilitatea să mărturisească liber despre Hristosul–Dumnezeu şi Domn. Va străluci oare şi de astă 
dată spiritul lor, adică vor putea oare episcopii zilelor noastre să vorbească la Soborul pregătitor astfel, încât 
întreaga atmosferă a Soborului să fie pătrunsă de Duhul Sfânt şi prin ei să se pronunţe însăşi voia lui 
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Dumnezeu. Să ne referim, bunăoară, la grupul episcopilor diasporei ruse, care în pofida slăbiciunilor lor 
omeneşti, poartă pe trupul lor rănile Domnului lor şi rănile Bisericii Ruse, care s-a retras „în pustie” din 
cauza persecuţiilor şi care nu cedează celor diocletiene, care au fost îndată excluse de către Moscova şi 
Constantinopol de la participarea la Sobor, fiind astfel condamnate la tăcere. Sau acei episcopi din Rusia şi 
alte ţări ateiste, care nu vor putea participa şi vorbi sau decide liber la sobor, pentru că, probabil, nu vor avea 
posibilitatea să ajungă le acest Sobor. Şi nici nu mai trebuie să mai confirm că atât ei, cât şi Biserica lor vor 
fi pregătiţi la cel mai înalt mod către acest mare şi important eveniment. Nu este oare aceasta o dovadă 
suficientă a faptului, că în cadrul acestui Sobor nu va putea vorbi conştiinţa mucenicească a Bisericii şi 
conştiinţa Pliromei bisericeşti, iar ea nu va avea acces acolo, precum altădată a fost închis accesul unuia din 
membrii şi mărturisitorii ei la Adunarea de la Nairobi (este vorba de Soljeniţân)? 

Să nu mai vorbim despre faptul, dacă este normal ori moral, că, atunci Domnul Iisus Hristos şi 
credinţa în El este crucificată mai mult ca oricând, descendenţii Lui sunt foarte preocupaţi de problema, oare 
cine trebuie să stea primul dintre ei: între timp satana ameninţă nu numai corpul, ci şi sufletul omului şi al 
lumii; atunci când omul este ameninţat de autonimicire, discipolii Lui Hristos sunt preocupaţi de aceleaşi 
probleme şi în acelaşi mod ca şi actualii ideologi antihrişti care au vândut Pâinea Vieţii pe o ciorbă de linte! 

Din perspectiva celor sus-menţionate şi conştientizând gravitatea situaţiei existente la ora actuală în 
cadrul Bisericii Ortodoxe şi în general, în lume care nu s-a schimbat nici cu o iotă de la ultima mea adresare 
către Sfântul Sinod Arhiereic (în mai 1971), propria-mi conştiinţă mă obligă să mă adresez iarăşi cu rugă şi 
tângă de fiu către Sfântul Sinod Arhieresc al Bisericii Sârbe muceniceşti: fie ca Biserica noastră Sârbă să se 
reţină de la participarea la pregătirea aşa-numitului Sobor “Ecumenic” şi de la participarea propriu-zisă la el. 
Pentru că, dacă acest Sobor, ferească Domnul, va avea loc, de la el ne putem aştepta la orice: schisme, erezii 
şi pieirea multor suflete. Şi, reieşind din experienţa istorică a Bisericii noastre, îndrumate de sfinţii ei 
apostoli şi părinţi, se poate spune că acest Sobor în loc de tămăduire, va deschide noi răni pe Trupul 
Bisericii, creând şi mai multe probleme şi necazuri. 

Mă încredinţez sfintelor apostoliceştelor rugăciuni ale Sf. Părinţi ai Soborului arhieresc al Bisericii 
Ortodoxe Sârbe. 

Nevrednicul Arhimandrit Iustin, duhovnicul Mănăstirii Celie. 

 

Despre al VII-lea Sobor Ecumenic... pot vorbi numai cu cuvintele Sf. Teodor Studitul: “Nu orice 
adunare a episcopilor se consideră sinod, ci numai adunarea episcopilor care susţin adevărul. Adevăratul 
Sinod Ecumenic depinde nu de numărul episcopilor prezenţi la el, ci de faptul cum vor apăra şi vor 
propovădui adevărul”. Iar dacă se va abate de la adevăr, nu se va considera ecumenic, chiar dacă se va numi 
astfel. – Renumitul “sinod al discordiei” a fost la vremea sa mult mai numeros decât multe din anterioarele 
sinoade ecumenice, şi cu toate acestea n-a fost recunoscut a fi ecumenic, ci a fost numit “sinod al 
discordiei!” (“Duhovnicul Familiei Împărăteşti sf. Teofan Poltavski cel Nou Zăvorâtul”, pag. 349). 

 

PREACUVIOSUL IUSTIN (POPOVICI) 

DESPRE ECUMENISMUL ORTODOX 

 

Deoarece în scrisoare sa adresată Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Sârbe referitoare la 
pregătirea “Marelui Sinod Ecumenic” părintele Iustin (Popovici) “deocamdată lasă la o parte problema 
ecumenismului”, vom publica , de asemenea şi referatul său către Sf. Sinod al Bisericii Sârbe, ca 
răspuns la cererea ce i s-a adresat în legătură cu invitaţia formală, parvenită din partea ierarhiei 
Romano-Catolice Iugoslave, de a lua parte la rugăciunea şi slujba comună în decursul “Săptămânii 
rugăciunii de unire a Creştinilor”. În baza acestui răspuns şi a altor referate Sf. Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Sârbe a refuzat să participe la rugăciuni ecumenice. 

Referatul a fost publicat în ziarul grec “Ortodoxos Tipos” din 1 iunie 1975. 
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1. Preasfinţiţi Vlădici, poziţia Bisericii Ortodoxe faţă de eretici – toţi acei care nu sunt 
ortodocşi – a fost stabilită o dată şi pentru totdeauna de către Sf. Apostoli şi Sfinţii Părin ţi, adică de 
tradi ţia inspirată de Duhul Sfânt, unică şi nestrămutată. În temeiul acestei hotărâri, ortodocşilor le 
este interzis să participe la orişice rugăciuni sau slujbe religioase comune, alături de eretici. “C ăci 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?” (II Cor. 6, 14–15). 

După pravila apostolicească 45: “Episcopul sau presbiterul sau diaconul, care se roagă la un loc cu 
ereticii, să fie excomunicat. Iar dacă le va îngădui acestora să se înfăţişeze ca slujitori ai Bisericii, să fie 
îndepărtaţi” Această pravilă sfântă lăsată de Sfinţii Apostoli nu arată concret, care rugăciune anume sau 
slujire este interzisă, ci, în mod categoric, interzice orice rugăciune ţinută în comun cu ereticii, chiar şi cea 
particulară (“să se roage la un loc cu ereticii”). Iar la slujbele ecumenice oare nu sunt îngăduite fapte mult 
mai semeţe? Pravila 32 a Soborului din Laodichia consemnează: “Nu este cuviincios a primi binecuvântare 
de la eretici, care nici nu cunosc rostul binecuvântării”. Iar la aceste adunări şi slujbe ecumenice oare ereticii 
nu binecuvântează? Iar în calitate de episcopi, preoţi, pastori protestanţi romano-catolici pot fi chiar şi 
femei. 

Aceste canoane ale Sf.Apostoli şi Părin ţi sunt valabile şi astăzi, nu numai în vechime: ele 
rămân fără îndoială obligatorii pentru noi to ţi, creştinii ortodoc şi de astăzi. Ele, de asemenea, ne 
determină poziţia noastră în raport cu romano-catolicii şi protestanţii . Pentru că biserica romano-
catolică cuprinde o mulţime de erezii, iar despre protestantism mai bine e nici să nu vorbim. Oare Sf. Sava 
nu s-a pronunţat deja, acum şapte secole şi jumătate, despre “erezia latină”? Iar de atunci Papa a inventat 
multe erezii noi şi a dogmatizat, fiind “infailibil”. Nu încape nici o îndoială în ce priveşte faptul că dogma 
despre infailibilitatea Papei a prefăcut romano-catolicismul într-o pan-erezie. Şi multlăudatul al II-lea Sobor 
de la Vatican n-a schimbat cu nimic această monstruoasă erezie, ci mai curând a consolidat-o. 

Din această cauză, dacă noi, ortodocşii, dorim să rămânem astfel cum suntem, atunci se cuvine să 
rămânem pe poziţia sfinţilor Sava, Marc de Efes, Cosma din Etolia, Ioan din Kronştadt şi a altor sfinţi 
mărturisitori, mucenici vechi şi noi ai Bisericii Ortodoxe faţă de romano-catolici şi protestanţi, din rândul 
cărora nimeni nu este ortodox din cauza a două dogme creştine de bază: Sfânta Treime şi Biserica. 

2. Înalt Preasfinţia Voastră şi Sf. Părinţi ai Sinodului. 

Cât vom mai continua să necinstim sfânta noastră Ortodoxie şi Sfânta Biserică prin trista şi 
dezonorata noastră atitudine faţă de ecumenism şi Consiliul Mondial al Bisericilor? 

Fiecare ortodox conştiincios, educat în spiritul sfinţilor părinţi, va fi cuprins de ruşine, atunci când va 
citi, că membrii ortodocşi ai celei de-a 5-a Conferinţe a Totortodoxiei de la Geneva (8 – 16 iunie 1968), la 
abordarea problemei privind participarea ortodocşilor la lucrările Consiliului Mondial al Bisericilor, au 
hotărât „să declare, că Biserica Ortodoxă se consideră parte organică a CMB”. 

Această hotărâre este teribilă şi apocaliptică prin caracterul ei neortodox şi antiortodox. Merita 
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 roage ca să li se acorde 
dreptul la participare “organică” şi de includere în CMB, care devine, în acest mod, un nou “organism” 
bisericesc, o nouă “biserică”, plasată deasupra tuturor celorlalte Biserici, în cadrul căreia bisericile ortodoxe 
şi neortodoxe nu sunt decât simple părţi (“unite organic între ele”)? Ca să vezi. O, nemaipomenită uzurpare 
şi trădare! 

Noi respingem credinţa ortodoxă dumnezeiască-omenească, această legătură organică cu Dumnezeu-
Omul şi cu Trupul Său Preasfânt: Biserica Ortodoxă a sfinţilor Apostoli şi Părinţi şi a Sinoadelor Ecumenice 
– şi tot noi vrem să devenim “membri organici” ai societăţii eretico-umaniste, constând din 263 erezii, 
fiecare dintre acestea fiind moarte duhovnicească. 

Ca ortodocşi, noi suntem “mădulare ale lui Hristos”. „Luând deci mădularele lui Hristos le voi 
face mădularele unei desfrânate?” (I Cor. 6, 15). Însă noi facem aceasta prin unire “organică” cu 
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Consiliul Mondial al Bisericilor, care nu este altceva, decât renaşterea păgânismului ateist pro-
omenesc. 

A sosit în sfârşit timpul pentru ca Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, Biserica Sfinţilor Apostoli 
şi Părin ţi, a sfinţilor mărturisitori, mucenici şi noi mucenici să înceteze amestecarea bisericească, 
ierarhică şi în rugăciuni cu aşa-numitul Consiliu Mondial al Bisericilor şi să se dezică pentru 
totdeauna de orice fel de participare la rugăciuni şi slujbe comune (care slujbă în Biserica Ortodoxă 
se uneşte organic într-un tot unitar, încununându-se cu Euharistia) şi să se dezică în genere de la orice 
fel de participare la acţiuni bisericeşti, care relevă caracterul unic şi irepetabil al Sfintei Biserici 
Apostolice şi Soborniceşti – întotdeauna unitare şi unice. 

3. Nu vă uniţi cu ereticii, oriunde s-ar afla centrul lor, la Geneva sau la Roma, Sfânta noastră 
Biserica Ortodoxă, întotdeauna credincioasă sfinţilor Apostoli şi Părin ţi, nu se va dezice prin aceasta 
de misiunea sa creştină şi de datoria sa evanghelică, adică ea va mărturisi în fa ţa lumii ortodoxe şi 
neortodoxe cu smerenie, dar şi cu tărie, adevărul Atotadevărat al Dumnezeu-Omului, viu şi adevărat 
şi puterea atotizbăvitoare a Ortodoxiei. Biserica condusă de Hristos prin sfântul duh şi prin teologi va fi 
totdeauna gata să răspundă oricui îi va cere socoteală de nădejdea care este în noi (I Pet. 3, 15). Iar nădejdea 
noastră, în veacul veacurilor este una şi unică: Omul-Dumnezeu Iisus Hristos şi Trupul Său de Om-
Dumnezeu, Biserica sfinţilor Apostoli şi Părinţi. Teologii ortodocşi trebuie să participe nu la “rugăciunea 
ecumenică comună”, ci la convorbiri teologice întru Adevăr şi despre Adevăr, anume aşa cum o făceau 
Sfinţii şi Dumnezeieştii Părinţi de-a lungul veacurilor. Adevărul Ortodox şi credinţa adevărată sunt 
“partea” care apar ţine numai celor care se „mântuiesc”. (Pravila a 7-a a celui de-al doilea Sin. Ecum.). 

Atotadevărat bunăvestind Apostolilor: „Sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului”(II Tes. 2, 13), 
credinţa dumnezeiască-omenească este “credinţa adevărului”. Esenţa acestei credinţe este Adevărul, este 
unicul Atotadevăr, adică Dumnezeu-Omul Hristos. Şi această Credinţă, şi această Dragoste sunt însăşi 
esenţa inimii şi conştiinţei Bisericii Ortodoxe. Toate aceste comori s-au păstrat întregi şi nemutilate 
numai în Ortodoxia mucenicească a sfinţilor părin ţi, despre aceasta creştinii ortodoc şi sunt chemaţi 
să mărturisească fără teamă în faţa Apusului şi a pseudo-dragostei şi a prseudo-credinţei lui.  

Încredinţându-mă rugăciunilor apostolice ale Înalt Preasfinţiei Voastre şi celorlalţi sfinţi părinţi şi 
Episcopi ai Sinodului, rămân 

nevrednicul Arhimandrit Iustin 

Sărbătoarea Sf. Ioan Gură de Aur.13/26 noiembrie 1974. Sf. Mănăstire Celie 

 

ARĂTAREA DOMNULUI 

 

ARĂTAREA MÂNTUITORULUI DOMNULUI nostru IISUS HRISTOS î n anul 1926, la 30 
iulie, ora 8 dimineaţa, în apropierea KIEVULUI, între satele Demidovo şi Gledovka la doi copii: 
Nicolai de 11 ani (Nicolar Maximovici Kuprenko) şi Emilian de 14 ani (Emilian Ivanovici Feşcenko). 

Cu o săptămână înainte de aceasta, la 24 iulie, în noaptea dinspre duminică, Mântuitorul i s-a arătat 
în vis lui Emilian şi i-a spus: 

– Tu Mă vei vedea în realitate împreună cu alt băieţel. Vezi, să nu vă speriaţi! 

Tot atunci El l-a blagoslovit arhiereşte, cu ambele mâini şi, întorcându-se către Răsărit, s-a făcut 
nevăzut. Emilian a început să se roage în vis, însă a fost trezit de către stăpân. 

Peste o săptămână, la 30 iulie, aceşti păstoraşi îşi mânau vitele pe imaş şi îndată au făcut cunoştinţă, 
asta părând a fi o simplă întâmplare. Era ora 8 dimineaţa, şi ei se pregăteau să dejuneze, când dintr-odată a 
străluminat puternic un fulger. Emilian s-a gândit: 

– Oare de ce o fi strălucit atât de puternic fulgerul? 

Nicolai a spus: 
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– Probabil, va ploua! 

Însă Emilian a continuat: 

– De unde să plouă, dacă pe cer nu e nici un nor şi nici boare de vânt? 

La aceasta Nicolai a zis: 

– Atunci, cine poate şti, ce se mai poate întâmpla aici. 

După ce-şi spuse nedumerirea, peste câteva clipe, dinspre Apus cerul a devenit dintr-o dată roz, şi a 
apărut o cruce mare strălucind ca soarele, vârful căreia se sprijinea sus în nori, iar partea de jos era postată, 
de asemenea, pe un nor, la vreo doi arşini deasupra pământului. Crucea, cu tot cu barele transversale, avea 
lăţimea de un arşin şi jumătate. Din partea de sus a Crucii s-a arătat un Om, care stătea ca şi răstignit. La 
început Crucea cu Omul s-a arătat de departe, cam la vreo jumătate de verstă, apropiindu-se mai apoi de 
copii. 

Nicolai, văzând apropierea Crucii strălucitoare, s-a speriat şi i-a vorbit lui Emilian: 

– Să fugim, nu-i lucru curat! 

Însă Domnul l-a oprit, spunându-i: 

– Nu, Eu sunt curat! 

De această dată copiii au înlemnit parcă nefiind în stare să se urnească din loc. Ei şi-au revenit şi şi-
au dat seama, că acesta este Însuşi Domnul Iisus Hristos – Mântuitorul lumii. El stătea învăluit de o aureolă 
minunată şi de o frumuseţe de nedescris. Faţa Sa Dumnezeiască nu putea fi văzută, El strălucea mai luminos 
ca soarele şi mai alb ca zăpada. Atotputernicia Lui era de neconceput, El iradia o putere binefăcătoare şi o 
mireasmă cerească. Când Mântuitorul vorbea, din gura Sa apărea o văpaie de foc, vocea Sa răsuna peste 
întreg universul. Deasupra purta o haină azurie, răsfrântă peste umărul stâng, iar sub ea – veşminte de 
culoare roză . În mâna stângă ţinea de partea de jos Evanghelia deschisă, iar dreapta o ridicase pentru 
bincuvântare. Deasupra capului Mântuitorului se vedea un triunghi asemănător literei “A”. Mântuitorul era 
înconjurat de un preafrumos curcubeu cu şapte culori, care-şi revărsa capetele de ambele părţi ale Lui, în 
jos, până la nourii, care susţineau Crucea. El stătea în toată măreţia Sa, înconjurat de curcubeu. Deasupra 
triunghiului erau mai mulţi Heruvimi, în părţi – doi Îngeri, iar împrejur – Îngeraşi. 

– Copii, nu vă fie teamă de Mine şi nu plecaţi. Eu sunt Iisus, Domnul Dumnezeul vostru, 
Mântuitorul lumii, Fiul Dumnezeului cel viu, care trăieşte în ceruri. Eu am venit să vă spun porunca 
Mea. 

El a început să le vorbească copiilor încet-încet, dar sonor, ca şi pentru întreg universul: 

– Să moară toţi desfrânaţii, beţivii, profanatorii, fum ătorii, spurcaţii de gură, hulitorii lui 
Dumnezeu, cei care reneagă Crucea. (Nu poartă cruce la gât; de cruce se ruşinează baptiştii si alţi 
sectanţi). Păcătoasele să fugă de la faţa Mea, iar evlavioasele să se veselească înaintea Domnului!  

Îndată după aceste cuvinte, Îngerii au început să cânte Trisfinţirea. Partea dreaptă cânta “Sfinte 
Dumnezeule”, cei de la poalele Crucii până sus cântau “Sfinte Tare”, iar “Sfinte Fără de Moarte ” şi restul 
cântau toţi împreună. 

După ce Îngerii au terminat cântarea, Domnul a spus: 

– Copii, în lume sunt mulţi oameni, dar nu toţi sunt ai Mei. Foarte puţini sunt cei, care Mă 
ascultă pe Mine şi învăţătura Mea, sfânta evanghelie, iar o mare parte s-a dedat diavolului şi se 
supune duhului său necurat, căruia i s-au închinat de bună voie. În Sfântul Meu Sobor a pătruns 
schisma în preoţime: preoţi răzvrăti ţi, ucraineni (probabil, se are în vedere biserica ucraineană 
„samosveatnaia” – red.), „jivişti” (“obnovlen ţi”– red.) şi alţi asemenea preoţi-eretici duc poporul spre 
pierzanie, iar dreapta preoţime îl duce în Împărăţia Domnului. 

În continuare Mântuitorul a spus: 
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– Copii, mă vedeţi pe Mine? Uitaţi-vă bine la Mine, pentru ca chipul Meu să vă rămână în 
amintire şi în case, şi Eu voi pomeni în Împărăţia Mea până într-a şaptea generaţie neamul vostru 
credincios. Mergeţi acum la preotul Meu ortodox şi spuneţi-i să oficieze slujba de noapte şi Liturghia. 

Acum îngerii au început să cânte: 

– Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. 

Şi iarăşi îngerii au continuat „Ţie îţi cântăm, Ţie slavă îţi aducem, Doamne” , şi Îngerii nu-şi încetau 
frumoasele cântări – „Mai cinstită decât Heruvimii...”, până la sfârşit. 

Pe urmă cerul s-a deschis parcă, iar nourii s-au împrăştiat şi Mântuitorul a coborât cu Puterile Sale 
cereşti şi a spus: 

Vai şi amar va fi de ucraineni, de mitropoliţii şi arhiereii renovatori şi „jivi şti”, de instigatori şi 
eretici, preoţimea nu va fi iertată nici acum nici în veacul ce va veni. Cei mici (mirenii) vor fi ierta ţi, 
dacă se vor căi. Însă îi voi pedepsi dacă s-au abătut de la credinţa ortodoxă, şi dacă sfâşie veşmintele 
Mele şi Sfânta Mea Biserică Apostolească! Înainte de întronarea antihristului, voi trimite pe nevăzute 
Îngerii Mei în ajutor oamenilor, şi ei vor înscrie numele robilor Mei în cartea vieţii şi vor aplica 
Sfânta Pecete pe fruntea lor, a celor care vor avea pe frunte însemnul Fricii întru Dumnezeu! Voi, 
însă, uitaţi-vă mai bine la Mine, ca să mă ţineţi minte şi să nu vă încurcaţi şi, din greşeală să semnaţi 
şi să primi ţi pecetea de subjugare a antihristului, deoarece el va veni în veşmintele Mele, şi va face în 
faţa poporului minuni diavoleşti, şi va urca în prestolul din sfântul lăcaş, şi va impune să i se 
zugrăvească icoană, şi va cere ca acestei icoane să li se închine şi să-i creadă, deoarece el va face ca 
icoana să vorbească şi să se mişte prin sugestionare diavolească. El se teme de Cruce, de aceea o va 
supune persecuţiilor. La început va fi pecetea comunistă – steaua cu cinci colţuri, respingeţi-o – 
aceasta e doar începutul. Va veni timpul, când vor fi prigoni ţi acei credincioşi care vor refuza să 
primească pecetea antihristului pe mână sau pe frunte şi să se închine chipului său. Aceşti oameni nu 
vor putea nici cumpăra, nici vinde neavând pecete, nu vor putea merge dintr-un ora ş în altul, şi nici 
dintr-un sat în altul, lor li se va lua şi apa şi hrana. Mai întâi vi se va cere semnătura, iar semnatarilor 
li se va aplica pecetea antihristului, şi cine o va primi – nu va fi iertat nici acum , nici în veacul viitor. 

Înainte de întronarea antihristului va avea loc un război mondial. La începutul împărăţiei sale 
antihristul va captura în mâinile sale toate lăcaşurile Sfinte şi Lavrele , în afara mănăstirii Poceaev. 
Lavrele şi lăcaşurile vor fi deschise de către antihrist, însă ele nu vor avea binecuvântarea Mea, şi 
intrarea în ele nu va fi îngăduită, deoarece ele vor fi conduse de antihrist. 

Şi Domnul a mai spus: 

– Iar cei care voiesc să trăiască în mănăstiri şi în pustnicie trebuie să rabde şi să nu se 
mâhnească, pentru că, dacă pe pământ nu vor ajunge în monahie sau alte ranguri, atunci Eu în 
Împărăţia Mea îi voi împodobi în preafrumoase veşminte şi le voi da multă slavă. 

După războiul mondial se va întrona antihristul. 

Voi, copii, propovăduiţi cele ce vi le-am spus, nu vă temeţi de nimeni niciodată, cu toate că veţi 
fi persecutaţi, închişi în temniţe, nu vă temeţi să le transmiteţi de-a lungul timpului. Pentru că în 
Împărăţia Mea voi veghea ca lumea să fie preîntâmpinată şi să nu cadă în cursa minciunii. Eu 
preîntâmpin lumea că degrabă va veni înşelătorul. Va face minuni cu atâta vicleşug, încât va urni 
stele de pe cer şi-i va înfricoşa pe toţi, va zbura prin aer, ca o pasăre. La început va apărea paşnic, îi 
va susţine pe cei săraci, pe nevoiaşi, distribuind ajutoare bogate , înşelându-i astfel pe cei care cred în 
Dumnezeu. Toţi îl vor îndr ăgi, îl vor asculta şi vor crede în el, dar această încercare va fi îngăduită 
pentru puţin timp. 

Voi, însă, trebuie să convingeţi , pe cât e posibil, lumea să nu primească nici un fel de pecete şi, 
de asemenea, să nu semneze. Odată cu întronarea lui antihrist, vor veni timpuri grel e, aşa încât 
oamenii vor căuta să moară şi nu vor putea. Din cauza recoltei proaste, va fi o mare foamete. Pâinea 
şi toate mărfurile vor fi în mâinile sale, fără pecetea lui nu se va da nimic, şi pentru greşelile lumii şi 
renegarea Mea cerul se va închide pe trei ani, nu va fi ploaie iar pământul va fi bântuit de o secetă 
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atât de mare, încât vor seca şi izvoarele râurilor. Lumea va cădea în mare impas, vor fugi de la Apus 
spre Răsărit în căutarea hranei, însă nu o vor găsi nicăieri. Peste tot va fi arşiţă şi molimă. 

Antihristul va emite un ordin, prin care va interzi ce oamenilor să meargă dintr-un ora ş în altul 
şi dintr-un sat în altul, să poarte cruce, să-şi facă semnul crucii, să propovăduiască cuvântul lui 
Ddumnezeu. Va ordona să fie scoase crucile de pe lăcaşele sfinte, să se interzică slujirea în biserici, iar 
în interiorul lor s ă se deschidă teatre şi alte aşezăminte de defăimare a lui Dumnezeu. Atunci nu va 
iubi fratele pe frate şi-l va preda morţii şi între rude vor fi vărsări de sânge. 

Cine va răbda în numele Meu acela va fi izbăvit, iar cine se va lăsa de Mine, şi va primi pecetea 
antihristului, pe acela Eu nu-l voi ierta nici în această viaţă, nici în cea viitoare. 

Trebuie să fiţi prudenţi, pentru că vor apărea mulţi antihri şti, care vă vor chema să-i urmaţi – 
veniţi, cu noi este Hristos! Nu-i credeţi!!! Vor ap ărea lupi în piei de oaie, dar toţi aceşti vânători vor fi 
daţi pierzaniei. 

Toate bisericile, în afara celei de la Poceaevo, vor fi închise, iar celor care vor alege să trăiască 
viaţă monahală în mănăstiri ortodoxe nu li se va permite, aceştia va trebui să rabde, pentru că 
mănăstirile ortodoxe vor fi desfiinţate. Pe aceştia Eu îi voi apăra şi, pentru răbdarea lor, îi vor acoperi 
în veşmintele Mele şi în Slava Ierusalimului Meu! 

Când va veni antihristul, soarele se va stinge şi luna nu va mai lumina, puterile cerului se vor 
cutremura, însă împărăţia antihristului va avea destulă lumină electrică peste tot, şi în hramuri. Şi 
nenorociţii oameni i se vor închina lui ca unui dumnezeu, aprinzând înaintea chipului său lumânări. 
Iar cei care vor refuza, vor fi închişi în temniţe, chinuiţi prin foame, puşi în ţeapă , ori vor fi supuşi 
altor chinuri. 

Însă chinurile vor fi mari într-atât, încât s ă le poată suporta credincioşii întru dumnezeu, iar 
unii nici nu le vor simţi, pentru tăria credinţei lor. Îngerul lui Dumnezeu îi va întări şi-i va împărt ăşi 
cu Sfintele Taine ale Lui Hristos – în timpul domniei lui antihrist jertfa f ără de sânge va fi oprită şi 
credincioşii nu vor avea unde se împărt ăşi. 

Chiar înainte de venirea lui antihrist la Lavra Peşterilor, în partea stângă a Marii biserici vor 
fi scoase Crucea şi Marele prestol şi va fi deschisă o casă mondenă („urâciunea pustiirii”), atunci 
icoana Adormirii Maicii Domnului va fi ridicat ă de Îngeri şi dusă în ceruri, la Prestolul Slavei, şi 
atunci va apărea antihristul şi oamenii, uitând de adevăratul Dumnezeu, îi vor pregăti drumul şi-l vor 
întâmpina. 

Şi Domnul a spus: 

– Rugaţi-vă în fiecare zi dimineaţa, seara şi la ora 12 de noapte până la primul ceas. Cerurile 
se vor deschide, rugăciunea celor ce se roagă va ajunge la Prestolul Meu – întotdeauna o voi primi. 
Mergeţi mai des la biserică, mărturisi ţi-vă, împărt ăşiţi-vă cu Sfintele Taine ale Lui Hristos! 

Pe timpul antihristului vor fi mari v ărsări de sânge şi credincioşii vor suferi nespus. Împărăţia 
antihristului va ţine 42 de luni. Domnul va veni să judece lumea la miezul nopţii, şi din această cauză 
vegheaţi în aceste ceasuri, pentru că timpul venirii Mele nu-l cunosc nici Îngerii. Şi, încă, mai spuneţi 
poporului să se împărt ăşească, pentru că Jertfa fără de sânge va fi oprită. 

După ce vor primi pecetea antihristului, acei oameni vor fi lovi ţi de mâhnire insuportabilă şi 
de dureri cumplite, vor plânge amar şi vor căuta moartea, însă n-o vor găsi. Ei vor striga: 

– “O, munţilor, cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de la faţa lui Dumnezeu!” 

Dumnezeu a spus: 

– Iată, în curând, în curând voi veni să judec lumea. Spuneţi-le, las-să se căiască toţi 
desfrânaţii şi adulterii, dacă se vor căi – vor vi iertaţi. Pe eretici şi instigatori nu-i voi ierta. A mai 
rămas puţin timp, în curând voi veni, păcatul şi nelegiuirile voastre au ajuns până la cer. 
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Copii, spuneţi lumii, că Eu m-am arătat vouă, pentru că sunt nevoit să preîntâmpin lumea, că 
în ultima vreme se împietreşte şi se răceşte inima oamenilor. Nu mai cred în Dumnezeu, în Legea Lui, 
ca înaintea potopului. Toţi învăţaţii strigau: “Nu există Dumnezeu, este doar Natura!”. V-aţi lăsat de 
sărbătorile Mele, şi vi le-aţi ales pe ale voastre, închinându-vă la idoli. Ca şi poporului israelitean, am 
lăsat să răsune în pustie glasul înţelepţilor, precum că Dumnezeu nu e. 

Există Dumnezeu, Atotputernic, Atotprezent, De neconceput: Care cu un cuvânt al Său a creat lumea 
văzută şi cea nevăzută: Pentru că Eu sunt Creatorul întregului Univers şi-l voi conduce în veacul veacurilor. 
Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul, cu toate că antihristului i se va îngădui atunci să domine 
asupra lumii pentru păcatele ei. El va porni o persecuţie acerbă asupra Bisericii, şi ea se va ascunde de el – 
se va retrage în pustiu, însă, după cum Eu am înviat a treia zi, la fel şi Biserica mea va învia şi va dăinui în 
veacul veacurilor. VĂ SPUN TUTUROR: CĂIŢI-VĂ!!! EU VOI PRIMI CĂINŢA VOASTRĂ, PENTRU 
CĂ A MAI RĂMAS FOARTE PUŢIN TIMP DE TRĂIT. TIMPUL CEL MAI GREU: DEGRABĂ, 
DEGRABĂ VOI VENI SĂ JUDEC LUMEA!!! 
 

Pe toţi păcătoşii, desfrânaţii, preadesfrânaţii, beţivii, hulitorii, care calcă în picioare Sfânta 
Mea Cruce, pe care se ruşinează să o poarte, nu cinstesc sărbătorile Mele, posturile, rânduite de 
Sfânta Biserică nu le respectă, asemenea baptiştilor şi hulitorilor. Pe to ţi păcătoşii îi voi arde în Focul 
Gheenei”. 

Domnul a încheiat Porunca Sa şi a dat Sfânta Evanghelie la doi Îngeri, i-a binecuvântat şi a spus: 
– În acel loc (în care M-am arătat vouă) în amintirea Arătării Mele să fie înălţată o Cruce şi o 

icoană în chipul în care M-am arătat vouă, pentru închinarea lumii. 
S-a îndreptat spre Răsărit şi treptat a dispărut după nori. Tot atunci au dispărut toţi Îngerii, însă 

cântarea lor s-a mai auzit mult timp. Sonoră la început, ea se stingea pe măsură ce se îndepărta. 
Copiii-păstori au înştiinţat preotul ortodox din Demidovka despre arătare şi au spus despre porunca 

Mântuitorului. El a oficiat slujba de priveghere şi Dumnezeiasca Liturghie. Vestea despre arătarea 
Mântuitorului şi despre toate cele spuse de către El s-a răspândit fulgerător printre credincioşi. A fost făcută 
o Cruce şi, în taină, de administraţia locală, a fost sfinţită în biserică. Tot atunci credincioşilor li s-a spus 
când va fi scoasă Crucea din biserică şi dusă la locul arătării Mântuitorului. Scoaterea ei a fost stabilită 
pentru ora 12 de noapte. Către această oră se adunase peste 200 oameni. Au mai venit din satele vecine încă 
doi preoţi. Poporul şi preoţii se temeau de puterea locală. Credincioşii au împodobit Crucea cu flori şi 
coroane. Ei s-au adunat ca să se închine Sfântului Domn în liniştea nopţii, ieşind din biserică fără lumini şi 
cântări. Îndată după ieşirea din biserică, preoţii şi poporul au auzit răsunând din văzduh dangăte de clopot şi 
cântare îngerească: 

“Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne...” Preoţii sosiţi au întrebat cu nedumerire preotul local, din ce 
cauză bate clopotele. Au întrebat şi alţi localnici. Clopotniţa era închisă, în ea nu era nimeni şi, deci, nimeni 
nu bătuse clopotele, ci totul se auzea în văzduh de la Îngeri. Poporul s-a adunat cu spaimă şi cutremur şi cu 
multă bucurie în inimă. Însoţind Crucea, ei îşi urmau calea în linişte, aruncând flori în calea Crucii. Îndată 
după ieşirea din sat, au aprins lumânări, iar unii purtau făclii. Ei îşi urmau calea prin câmp cântând. Iar când 
procesiunea s-a îndepărtat de sat, a apărut un stâlp luminos cu nor. Norul se mişca înaintea poporului, 
arătându-i calea. Atunci când au ajuns la locul destinat, s-a retras între nori, iar acel loc a devenit purpuriu. 
Şi în acel timp, din cer au început să sune clopotele, iar după ce au aşezat Crucea şi Icoana, îngerii au 
început să cânte: “Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne şi Sfânta înviere a Ta o lăudăm şi o slăvim”. Oamenii, 
care însoţeau crucea, credeau că nimeni în afară de ei n-a văzut nimic, însă atât procesiunea, cât şi dangătul 
clopotului, şi cântarea îngerească au fost auzite de către lumea care se afla în câmp în timpul nopţii şi mulţi, 
de frică, au fugit în sat. Crucea a fost aşezată cu multă pietate pe locul, în care Mântuitorul s-a arătat 
ciobănaşilor. 

 
Continuăm după articolul : „Ar ătarea Domnului în anul 1926 lângă Kiev” (“Kirili ţa”, nr. 3, 2001). 
După aşezarea crucii la locul arătării Mântuitorului a început pelerinajul credincioşilor. În fiecare 

sâmbătă veneau călugări de la mănăstirile Lavra Peşterilor şi Florovsk din Kiev, pentru a sluji tedeumuri. 
Lângă Crucea înălţată se adunau la panahidă. Copiii din preajma locului, aşteptau sâmbetele, pentru a 
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strânge monedele, merele şi bomboanele lăsate de către pelerini. Renumitul pictor Krasiţki – nepotul lui 
Şevcenko – a pictat tabloul “Păstoraşul”. El a venit la Demidov şi a pictat pe viu chipul băiatului – păstoraş. 

Timp de patru ani nimeni n-a cutezat să atingă Crucea înălţată în locul arătării Mântuitorului. Dar în 
anul 30, la adunarea celulei comsomoliste s-a luat hotărârea de a o distruge. La început nimeni nu îndrăznea 
să facă acest lucru cu propriile mâini, dar s-a găsit curând unul: a legat-o cu funii, care fiind trase de cai, au 
smuls-o. Se vorbeşte, că nu mult după aceea a fost bătut de o mare nenorocire. 

În pofida relelor care se înmulţeau tot mai mult pe pământ, harul lui Dumnezeu a cercetat aceste 
locuri nu o singură dată. 

Atunci nu toţi demidovenii au crezut că Mântuitorul s-ar fi arătat cu adevărat. Dar curând, parcă întru 
întărirea şi susţinerea credincioşilor, s-a arătat Maica Domnului, fapt confirmat astăzi de către locuitorii 
satului, martori oculari ai arătării Preacuratei. 

În unul din manuscrisele păstrate – mărturie a arătării Mântuitorului se vorbeşte că Domnul ar fi 
poruncit să fie înălţată o cruce şi la Fântâna Văduvei, care a fost săpată în satul Demidov în anii de după 
revoluţie în timpul unei secete cumplite. Atunci în toată împrejurimea nu se găsea pic de apă, şi toţi veneau 
la Fântâna Văduvei, deoarece numai acolo, din mila lui Dumnezeu, se păstrase apa. Maica Domnului s-a 
arătat, după cum voise Domnul, în timp ce se oficia tedeumul. Ea s-a arătat dinspre răsărit la ora 8 
dimineaţa. Era îmbrăcată în haine de culoarea cerului, înaintea Ei era o tavă strălucitoare şi toţi cei aflaţi de 
faţă au văzut aceasta, dar nimănui nu i-a fost dat să vadă ce anume se afla pe tavă. Maica Domnului ţinea 
mâinile lăsate în jos. Lumea era îngrozită, se închina până la pământ şi se ruga Stăpânei. După aceasta, toţi 
acei care au văzut-o pe Născătoarea de Dumnezeu s-au schimbat în bine, însă autorităţile au interzis cu 
severitate să se vorbească despre aceasta. 

Dar cuvântul Domnului este de nestăvilit: lumea va tăcea, iar pietrele vor cuvânta. Oricât de mare ar 
fi fost pericolul, creştinii au înscris şi au păstrat preţioasele mărturii. Iar atunci când credincioşii din zilele 
noastre, căutau locul în care s-a arătat Mântuitorul, câţiva localnici, absolut necunoscuţi între ei, au indicat 
unul şi acelaşi loc. Între timp, în câmp, acolo unde s-a arătat Mântuitorul, a fost sădită livada colhozului, 
care creştea frumoasă şi bine îngrijită. Numai pe un sector pomii nu se puteau adapta nicicum, se 
piperniceau mereu şi se uscau. Acest loc de circa 5 pe 10 metri s-a acoperit cu iarbă şi flori de câmp, iar în 
centru, în raza a doi metri creştea numai iarbă joasă şi stufoasă de un verde intens, care rămânea neatinsă. 

Astăzi în sat mai sunt în viaţă câteva rude apropiate ale martorilor oculari Emilian şi Nicolai, care 
păstrează în memorie evenimentele din acea vreme. 

Bătrâna Daria în vârstă de optzeci şi doi ani, din satul Glebovka, a povestit despre soarta neobişnuită 
a unchiului său Emilian. El a rămas de timpuriu orfan. Dar în pofida vitregiilor şi greutăţilor vieţii, a crescut 
un băiat vrednic. Şi Dumnezeu a avut grijă de el – i-a dat şi hrană şi de lucru. Emilian n-a mers la şcoală 
până la vârsta de 14 ani şi nu putea nici citi, nici scrie. 

Îşi câştigă pâinea, năimindu-se să pască vitele gospodarilor. Păstra mereu în inima sa cuvintele 
Domnului: “Nu vă lepădaţi de Mine”, şi el într-adevăr a dus cu sfinţenie numele lui Hristos de-a lungul 
vieţii sale anevoioase. Bolşevicii îl intimidau, impunându-l să se dezică şi să semneze o mărturie falsă prin 
care să nege arătarea Mântuitorului. Însă Emilian a refuzat să urmeze exemplul lui Iuda, şi a fost condamnat 
la zece ani de detenţie. În perioada întemniţării la Kiev i se mai aduceau anumite produse. Ulterior, un timp 
nu s-a mai auzit nici o veste despre el. Se ştia doar atât că e închis undeva departe, după Urali. Iar în 1936 
Emilian a fost rejudecat, adăugându-i-se încă zece ani. Şi iată, ca prin minune, suportând toate vitregiile 
vieţii de detenţie, după mulţi ani, s-a întors în satul natal. Şi s-a întors nu ca om simplu de lume, ci în rang 
de preot. În acele timpuri tulburi în închisori erau întemniţaţi foarte mulţi arhiepiscopi, şi Emilian a fost 
hirotonisit chiar acolo, în detenţie. Dar „nimeni nu-i prooroc în ţara sa” – glăsuieşte un vechi adevăr. 
Consătenii n-au voit să-l recunoască pe Emilian drept preot şi el, mâniindu-se din această cauză i-a 
comunicat nepoatei sale Daria, precum că este respectat şi preţuit de mulţi oameni, care îl invită la Moscova. 
Se ştie, că Emilian a trăit toată viaţa necăsătorit, fără familie. A lucrat mai apoi în Belarusi, unde vroia să 
construiască un nou lăcaş, dar în timp ce transporta banii cu trenul, în 1983, a fost jefuit şi ucis. Soarta lui 
Nicolae, al doilea martor al arătării Mântuitorului, a mers pe un alt făgaş. El era dintr-o familie înstărită. Nu 
demult nepotului său i-a fost restituită casa părintească, care a fost luată de către autorităţi în timpul 
desculăcirii generale. Este cunoscut faptul, că Nicolae n-a putut urma poruncile Domnului. În acele timpuri 
de restrişte el avea doar unsprezece ani şi părinţii, temându-se de autorităţi, au impus copilul să tăinuiască 



 215 

cele văzute. Şi copilul, n-a mai vorbit niciodată despre arătarea Mântuitorului. Mulţi oameni continuau să-l 
întrebe, iar el continua să tacă. Ulterior, Nicolae s-a căsătorit, a avut copii, însă în 1941 a murit pe front. 

 

JUDECĂTORIA A G ĂSIT ÎN CIC 
“NUM ĂRUL DIAVOLULUI” – 666 

 
Judecătoria Federală pentru întâia dată a recunoscut public, că bara-cod a fiecărui număr de 

identificare al contribuabililor conţine trei de şase. Semnul, care, conform Bibliei, reprezintă “pecetea 
antihristului”. 

Procesul intentat în oraşul Prioziorsk din regiunea Sankt-Petersburg, a devenit senzaţional. 
Credincioşii l-au numit “judecata împotriva diavolului”. Ei s-au rugat ca Dumnezeu să ajute să triumfe 
adevărul. Şi cei treisprezece creştini, care au intentat proces judiciar împotriva Ministerului pentru Impozite 
şi Taxe, au câştigat. 

Judecătorul Victor Şeludeakov a rostit hotărârea , care le recunoştea dreptul de a se afla la evidenţă 
fiscală fără numărul de identificare al contribuabilului, din motive religioase. 

În timpul procesului din Prioziorsk, au fost scoase la iveală nişte aspecte scandaloase. S-a descoperit, 
că responsabilii din Ministerul pentru Impozite şi Taxe, de patru ani mint Ierarhii Bisericii Ortodoxe Ruse, 
afirmând că CIC nu conţine trei de şase, că CIC nu substituie numele persoanei. 

Expertiza ştiinţifică, solicitată de către judecătorie, a demonstrat că CIC corespunde în întregime 
descrierii făcute de Ioan Teologul în Apocalipsă. 

“ Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi 
pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra 
sau vinde, decât numai cel ce are semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui fiarei. Aici este 
înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este număr de om. Şi numărul ei este 
şase sute şaizeci şi şase”(Apoc. 13, 16–18). 

 
JUDECĂTORUL 
 
Preşedintele judecătoriei orăşeneşti Victor Şeludeakov, în vârstă de 55 ani arată foarte obosit. Fiind 

în trecut un experimentat aviator polar, el compară acest proces cu un zbor interminabil prin ceaţă. Un an 
întreg i-a trebuit judecătoriei ca să străbată calea spre adevăr. 

Reclamanţilor – simpli locuitori ai Prioziorskului, oameni fără ranguri, bani şi relaţii – li se opunea 
un sistem întreg. Un departament puternic, constituind bugetul statului – Ministerul pentru Impozite şi Taxe. 
Un sistem, care tinde să controleze totul şi toate. Dar în Prioziorsk coasa fiscală a dat în piatră. Pentru întâia 
dată în Rusia, în mod făţiş, i s-a semnat o sentinţă de moarte nefastului CIC. Judecătorul Şeludeakov a 
obligat perceptorii de impozite să recunoască nevalabile numerele de identificare prescrise reclamanţilor. 

– Eu am judecat, conducându-mă de lege şi conştiinţă, ne-a comentat Victor Vasilievici. Bazându-
mă pe prioritatea drepturilor constituţionale ale cetăţenilor, şi nu pe actele subordonate legii. 

Pe parcursul derulării procesului, judecătorul a dat dovadă de un înalt profesionalism. El a expediat 
un demers Ministerului pentru Impozite şi Taxe, cerând să i se trimită documentaţia pentru CIC. 

Imaginaţi-vă cât de surprinşi au fost funcţionarii fiscali din capitală. Un oarecare judecător provincial 
dintr-o periferie necunoscută a cutezat să-şi bage nasul în cel mai tainic ungher al departamentului lor. Nu 
numai în certificatul referitor la CIC, în baza căruia Sfântul Sinod şi-a adoptat decizia privitoare la 
atitudinea loială a Bisericii Ortodoxe Ruse faţă de această inovaţie fiscală. 

Judecătorul Şeludeakov a cerut documentaţia tehnologică pentru CIC. Toată! 
El a profitat de drepturile sale legitime. Pentru că toţi judecătorii, indiferent de locul în care lucrează 

– la Moscova, Sankt-Petersburg, Prioziorsk sau în orice alt colţ al Rusiei, – au acelaşi statut federal şi 
drepturi egale. Inclusiv dreptul de a solicita oricăror departamente să le furnizeze documentele referitoare la 
cazul în curs de cercetare. 

Mapa din Ministerul pentru Impozite şi Taxe a sosit la Prioziorsk abia toamna trecută. Cu parafa 
numerică pe coperta de firmă. Patru sute de pagini, pe care este descrisă detaliat tehnologia aplicării CIC. 
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Judecătorul Şeludeakov a solicitat să se facă expertiza de rigoare, adresând unsprezece întrebări. Şi a primit 
răspunsuri, care au devenit senzaţionale. 

 
EXPERTUL 
 
În calitate de experiment a fost invitat Alexei Ipatov, şeful laboratorului Centrului de Tehnologii 

Energo-Informaţionale de pe lângă Institutul de Stat de Mecanică Exactă şi Optică. Fiind doctor în ştiinţe 
tehnice, specialist recunoscut în acest domeniu, el a studiat documentaţia CIC şi a rămas uluit: 

Reprezentanţii Ministerului pentru Impozite şi Taxe îl dezinformau în mod intenţionat pe Sanctitatea 
sa Patriarhul, că CIC nu conţine cifra 666. În sistemul de codificare EAN/UPC, utilizat de lucrătorii fiscali, 
numărul de identificare înscris sub formă de bară-cod, conţine succesiunea-cheie a trei de şase. Fără aceşti 
trei de şase sub formă de bare, trei dintre care separă grupele de semne sub formă de linii negre şi spaţii, 
informaţia pur şi simplu nu este citită... 

– Dar de unde s-a luat în Rusia acest sistem? 

– Standardul EAN a fost elaborat în America, iar la mijlocul anilor 90 a fost aplicat şi în Rusia. Au 
existat şi alte variante, fără trei de şase, dar cinovnicii noştri l-au ales anume pe acesta. 

 

DOCUMENTUL 
 
Pentru a evita orice învinuire sau abordare preconcepută îl prezentăm integral: 
“Rezultatele succinte ale expertizei pe marginea acţiunii în justiţie “Despre recunoaşterea dreptului 

de a se afla la evidenţă în organele fiscale fără utilizarea CIC”. 
Întrebarea 1: Este posibilă ţinerea evidenţei contribuabililor fără utilizarea CIC? 
Răspuns: Ţinerea evidenţei contribuabililor fără utilizarea CIC este posibilă. 
Întrebarea 2: Prevede oare acest sistem utilizarea blanchetei standard “Date despre luarea la 

evidenţă “ fără a fi inclus CIC? 
Răspuns: Atât blancheta standard “Date despre luarea la evidenţă în organele fiscale”, cât şi 

blancheta “Date despre ţinere a evidenţei în organele fiscale” nu sunt prevăzute fără utilizarea CIC. 
Întrebarea 3: Este posibilă înlăturarea CIC atribuit anterior prin metode standard? 
Răspuns: Înlăturarea CIC, atribuit anterior, prin metode standard este imposibilă. 
Întrebarea 4: CIC li se atribuie numai contribuabililor sau tuturor cetăţenilor Rusiei? 
Răspuns: CIC li se atribuie nu numai contribuabililor, ci tuturor cetăţenilor Rusiei. 
Întrebarea 5: Înlocuieşte oare CIC, parţial sau integral, în sistemul de evidenţă fiscală, datele 

personale ale cetăţeanului, inclusiv N. P. P.? 
Răspuns: CIC poate înlocui toate datele personale ale cetăţeanului. Răspunsul poate fi formulat 

altfel. CIC reprezintă în sistem numele persoanei. 
Întrebarea 6: Care este destinaţia CIC în sistem? 
Răspuns: Destinaţia CIC în sistem constă în identificarea contribuabilului concret. 
Întrebarea 7: Efectuaţi analiza blanchetelor “Declaraţii despre venituri” pe anii 1997 şi 2001 pentru 

a verifica introducerea automatizată a informaţiei şi identificarea ei automatizată? 
Răspunsuri: 
1. Pe blanchetele “Declaraţii” pe anul 1997, în colţul de jos din dreapta este aplicată bara-cod din 

sistemul EAN-13. 
2.  Blanchetele “Declaraţii” şi pe anul 1997 şi pe anul 2001 sunt destinate introducerii 

automatizate a datelor. 
3. Pentru a garanta introducerea automatizată şi sigură a datelor, numerele de identificare 

trebuie executate sub formă de bară-cod. 
Întrebarea 8: Corespunde oare CIC cerinţelor standardului de identificare automatizată EAN? 
Răspuns : CIC corespunde integral cerinţelor standardului de identificare automatizată EAN. 
Întrebarea 9: Este oare CIC identic numărului de identificare din standardul EAN? 
Răspuns: Nu poate fi negată corespunderea CIC cu numărul de identificare al standardului EAN. 
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Întrebarea 10: Conţine oare bara-cod EAN combinaţia 666? 
Răspuns: Numărul de identificare, aplicat după sistemul EAN/UPC sub formă de bară-cod, conţine 

succesiunea-cheie a celor trei de şase. 
Întrebarea 11: Ce mijloace de aplicare a numărului de identificare prevede sistemul EAN? 
Răspuns: După standardele EAN, numărul de identificare, în afara metodelor de aplicare prin bară-

cod, textuale şi a metodelor de înregistrare electronică, presupune şi varianta undelor radio, deosebită prin 
faptul că numărul poate fi aplicat pe mâna şi pe fruntea individului. 

 
Concluzia generală pe marginea rezultatelor expertizei: 
 
În sistemul de evidenţă, CIC reprezintă numele persoanei, acordat ei de către sistem, şi constituie 

numărul care poate fi aplicat pe mâna şi fruntea omului, este redat sub formă de bară-cod, la citirea căruia 
este utilizată succesiunea-cheie a celor trei de şase. 

Expertul Ipatov A.P., candidat în ştiinţe tehnice, şeful laboratorului ŢEIT GHIT-MO “ 
 

JUDECATA 
 
Examinând toată documentaţia dosarului şi luând cunoştinţă de rezultatele expertizei, audiind 

opiniile părţilor, judecătorul federal Victor Şeludeakov a adoptat hotărârea: “A recunoaşte dreptul 
cetăţenilor, care au înaintat acţiune judiciară, de a se afla la evidenţă în organele fiscale fără CIC”. Mai mult 
decât atât, în numele Federaţiei Ruse, judecătoria a obligat inspectoratul fiscal să recunoască drept nevalabil 
CIC-ul reclamanţilor, cărora li s-a atribuit anterior numărul individual de identificare al contribuabilului, şi 
să anuleze CIC atribuite acestora. 

 

RECLAMAN ŢII 
 
La început erau şaisprezece. Pe parcurs, trei şi-au retras reclamaţiile. Motivul îl aflăm din spusele 

Ludmilei Markelova, una dintre cei treisprezece reclamanţi – douăsprezece femei şi un bărbat, care au urmat 
procesul până la capăt. 

– CIC ni s-a atribuit la locul de muncă. Mi-au spus, că fără de el voi fi concediată. Mai apoi am 
înţeles ce se ascunde în spatele acestui număr. Aceasta înseamnă dezicere de la propriul nume, de la îngerul 
păzitor, de la Hristos! Nu vreau să-l urmez pe Iuda! 

Ludmila Nikolaevna are patruzeci şi şapte de ani. Ca şi ceilalţi doisprezece reclamanţi, ea este 
enoriaşă a Bisericii Tuturor Sfinţilor de la schitul Prioziorsk al Mănăstirii Valaam. 

După câştigarea procesului, plângeam de bucurie, povesteşte Ludmila. – Dreptatea e de partea 
noastră! 

Părintele Victor, preotul Bisericii Tuturor Sfinţilor, se bucură împreună cu enoriaşii săi că procesul a 
fost câştigat: 

– Noi ne-am rugat cu toţii, ca Dumnezeu să-i dea înţelepciune judecătorului. Am adus în biserică 
copia icoanei Mântuitorului din Orienburg. Acea, care sângerează – ea pe parcursul ultimului an s-a umplut 
toată de sânge. Şi nu întâmplător! Desigur, suntem bucuroşi că am câştigat procesul. Acest fapt este 
important nu numai pentru noi, ci pentru toţi oamenii. 

– Cred, că întreaga Rusie ne va urma! ne spune Ludmila, Rugăciunea către Dumnezeu o începem cu 
cuvintele “În numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh”. Ne însemnăm cu Sfânta Cruce în numele 
Domnului. Iar în CIC, în locul numelui dat la botez, ni se aplică un cod, care conţine “cifra fiarei” – 666. 
Noi vrem ca Rusia să-l urmeze pe Domnul, nu pe antihrist... (Ziarul “Jizn’ ” din 4.03.02) 
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FAPTE 
 

PAŞAPOARTELE VOR FI IMPLANTATE SUB PIELE 
 

În tehnologia de identificare electronică s-a produs un salt. În Ilinois (SUA) la patru voluntari li s-au 
implantat cipuri electronice, care vor conţine toată informaţia medicală a posesorilor lor. Trei dintre aceştia 
sunt o familie din Florida, care a voit să încerce efectele noii tehnologii. Mama, tatăl şi fiul de 14 ani vor 
primi radiocipuri după ce vor trece probele de securitate la Direcţia pentru Supraveghere Sanitară a Calităţii 
Produselor Alimentare şi a Medicamentelor (SUA). Tatăl familiei Gef Jakobs, care a suportat o limfomă 
hodschină, preconizează să înregistreze pe cip toată informaţia medicală despre sine şi fiul său, care este 
alergic la antibiotice. “Chiar dacă mă vor găsi fără cunoştinţă, cipul le va relata medicilor starea sănătăţii 
mele. Pentru mine acesta este cel mai important motiv ca să accept implantarea cipului, – declară Jeff*. 
Radiocipuri şi-au implantat deja şi însăşi cercetătorii, iar acum le-a venit rândul şi consumatorilor. Aşadar, 
aceştia sunt primii oameni, care vor fi identificaţi în mod automatizat prin semnale radio, asemănător 
identificării prin bara-cod. Noua tehnologie a trezit, de asemenea, interes şi în Brazilia, unde este foarte 
acută problema răpirii copiilor. Radiocipurile ar putea contribui la soluţionarea acestei probleme. Un 
funcţionar din Brazilia a sosit special în SUA, unde şi-a implantat un microcip de probă. După o săptămână 
el se va întoarce în patrie cu paşaportul electronic, inserat sub piele. (“Stolicika”, 5/1.03.2002) 

 

Slava (poreclit “doctorul Linuks”) – unul dintre hakerii din 
Sankt-Petersburg, a inventat “Cartela telefonică infinit ă”. 
 
Cartela telefonică a doctorului Linuks a fost hitul din vara anului 1998. Slava a deschis adresele de 

computer ale unor personalităţi cunoscute din Petersburg, remarcând care dintre ei sunt amatori de materiale 
pornografice, astfel stârnind spaimă şi groază în rândurile societăţii înalte ale oraşului. Mai târziu el induce 
bruiaje în transmisiunile televizate prin computer, încurcă denumirile de articole şi preţurile din magazine, şi 
decorează dosarele securităţii cu citate din lucrările lui Marx şi Engels. După asemenea incursiuni, doctorul 
Linuks în grabă restabilea ordinea anterioară, pentru a şterge urmele şi a evita eventuala răspundere penală. 
(“Novîi vek”, 17.03.2001) 

 
Cât valorează atunci toate promisiunile statului de a păstra informaţiile de ordin personal, dacă astăzi 

chiar şi elevii pot să deschidă cu uşurinţă adresele din computer şi să folosească informaţia după bunul lor 
plac 

* El preţuieşte mai mult scurta sa viaţă pământească, decât viaţa veşnică din Împărăţia Cerească. 
 
 

PĂTRUNDEŢI ÎN ESENŢA PROFETICELOR CUVINTE 
ALE SFINŢILOR ÎN ŢELEPŢI AI RUSIEI 

 
“Va trece peste jumătate de secol, şi atunci mişeii îşi vor ridica sus capetele. Aceasta se va întâmpla 

neapărat... Dumnezeu, văzând răutatea împietrită a inimilor lor, nu le va îngădui mult timp să semene răul, 
care, în cele din urmă va cădea tot peste capul lor... Pământul Rusesc va fi scăldat de râuri de sânge şi multă 
lume va muri pentru Marele Suveran şi păstrarea Împărăţiei Sale; însă Domnul nu se va mânia până la 
sfârşit şi nu va lăsa să piară pământul Rusiei, pentru că în sânul său se mai păstrează Ortodoxia şi rămăşiţe 
ale evlaviei creştineşti... Credinţa noastră este ortodoxă. Biserica – nepătată, fără nici un păcat. 

Datorită acestor virtuţi Rusia va fi glorioasă, înfricoşătoare pentru duşmani şi de neînvins, având 
credinţă şi evlavie, – pe acestea porţile iadului nu le vor birui” (preacuviosul Serafim al Sarovului). 

“Cu timpul va cădea credinţa în Rusia. Strălucirea vieţii pământeşti va orbi raţiunea, cuvintele de 
adevăr vor fi dispreţuite, însă pentru credinţă se vor ridica din popor bărbaţi aleşi necunoscuţi lumii şi vor 
restabili ce a fost călcat în picioare” (stareţul Porfirie din schitul Glinsk). 
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“Cine spune că Rusia s-a pierdut? Că a murit? Nu, ea nu a căzut şi nu va muri, – nu va cădea, dar 
poporul rus va trece prin mari încercări pentru a se curăţi de păcat. Trebuie de rugat şi de pocăit cu multă 
căldură. Rusia însă nu va cădea şi nici n-a murit” (preacuviosul Alexie Zosimovski). 

“Va fi un mare uragan. Şi corabia rusească va fi sfărâmată. Însă oamenii se pot salva şi pe frânturi şi 
dărâmături de corabie. Cu adevărat va fi o mare minune a lui Dumnezeu, şi toate frânturile şi dărâmăturile, 
cu voia Domnului şi cu puterea Sa, se vor strânge şi se vor contopi, şi se va ridica o corabie de toată 
frumuseţea, care-şi va urma calea sa, predestinată de Dumnezeu. Aceasta va fi marea minune arătată 
tuturor” (preacuviosul Anatolie Optinski). 

Schimonahul Antonie (Cernov), executor testamentar şi cheleinicul vlădicăi Teofan: “În ultimii ani, 
– povesteşte vlădica, – în Rusia va fi monarhie. Aceasta va trezi în toată lumea o reacţie duşmănoasă. 
Duşmanii vor şerpui spre Rusia ca lăcustele”. “Parcă acesta e război? – se întreba vlădica Teofan. – Iată, 
război va fi atunci, când toată lumea se va ridica împotriva Rusiei”. Şi, de bună seamă, antihristul va 
prezenta Rusia ca duşman al întregii lumi, pentru că ea se va declara a fi ortodoxă, atunci când Ortodoxia va 
dispărea (în alte ţări – red.). Statul Rus va fi mai mic decât Imperiul.” 

Sfântul dreptul Ioan din Kronştadt: 
“Imperiul Rus se clatină, aproape să cadă. ...Dacă în Rusia... necredincioşii şi anarhiştii nu vor fi 

supuşi dreptei pedepse a legii, atunci... Rusia se va pustii... pentru necredinţa şi nelegiuirea sa... Însă 
Atotiubitoarea Providenţă nu va părăsi Rusia în această stare tristă şi pierzătoare. Ea pedepseşte cu dreptate 
şi conduce spre renaştere”. 

“Pe Rusia o pasc nenorocirile şi năpastele. Fii tare, Rusie! Căieşte-te şi roagă-te... Domnul, ca un 
doctor iscusit ne supune diferitelor ispite, încercări, boli şi năpaste pentru a ne curăţi pe noi, precum aurul se 
curăţă în cuptor. Iată rostul năpastelor şi necazurilor trimise nouă de Dumnezeu în viaţa aceasta. Dar prevăd 
renaşterea Rusiei măreţe, mai puternice şi mai trainice... Pe osemintele mucenicilor săi, ca pe o temelie 
puternică, se va înălţa noua Rusie – după vechiul ei model; tare prin credinţa ei în Domnul Hristos şi Sfânta 
Treime; şi va fi conform testamentului Sf. Kneaz Vladimir – ca o singură Biserica”. 

“Întoarce-te, Rusie la sfânta, neprihănita, mântuitoarea şi de birunţă purtătoarea ta credinţă şi la 
Sfânta Biserică – Maica ta – şi vei fi biruitoare şi preaslăvită, ca şi în vremurile credincioase din vechime”. 

“ După cum se vede, degrabă va sosi ziua celei de-a Doua Veniri a lui Hristos, – că iată s-a împlinit 
profeţia Sf. Scripturi despre lepădarea credinţei, cu toate că încă nu s-a arătat omul păcatului, fiul pierzaniei 
– antihristul... Taina fărădelegii lucrează deja, dar nu se va împlini până când nu va fi luat din lume 
Suveranul cel care o reţine acum şi înlăturarea căruia o urzesc anumiţi oameni, – şi atunci se va descoperi 
nelegiuitul, pe care Domnul Iisus Hristos îl va ucide la venirea Sa cu suflarea buzelor Sale, şi-l va nimici cu 
arătarea venirii Sale pe acel a cărui venire prin puterea satanei va fi însoţită de farmece şi false minuni, şi cu 
multă înşelare nedreaptă şi va ademeni pe cei ce se află în pierzanie pentru că n-au ales, pentru mântuirea lor 
dragostea de adevăr (auziţi, pentru ce?). Şi din această cauză (vedeţi, de ce?) le va trimite Dumnezeu duhul 
rătăcirii, astfel ca ei să creadă în minciună, ca să fie osândiţi toţi acei care nu au crezut adevărul (Evanghelia 
şi Biserica), ci au ales minciuna...– Şi acum adevărul a dispărut, şi pretutindeni întâlneşti doar neadevăr şi în 
presă şi în viaţă... La ce să ne aşteptăm în viitor, dacă va mai continua astfel de necredinţă, astfel de 
degradare morală şi haos? Să mai vină o dată Hristos pe pământ? Iarăşi să se răstignească şi să moară pentru 
noi? Nu! Ajunge să batjocorim pe Dumnezeu, ajunge să călcăm în picioare legile Sale sfinte... El va veni în 
curând, însă va veni ca să judece lumea şi să plătească fiecăruia după fapte... Poate că în curând vom auzi 
vestea cutremurătoare: “Iată Mirele vine în miezul nopţii şi fericită este sluga pe care o va afla 
priveghind...”. 

 
Cu peste 30 de ani în urmă episcopul Canadei Vitalie (mai târziu – mitropolitul Bisericii Ortodoxe 

Ruse din Exil), în timpul vizitării parohiilor sale, a întâlnit un bătrân neobişnuit, care i-a mărturisit cuvintele 
ce i le-a relevat Dumnezeu într-un somn uşor: 

– Iată, voi înălţa Ortodoxia pe pământul rusesc, şi de acolo va străluci în lumea întreagă. 
– Doamne, – am cutezat să-l întreb pe Vorbitor, – cum se va întâmpla aceasta, dacă acolo e 

instaurată comuna? 
– Comuna va dispărea şi se va spulbera, ca cenuşa în vânt. 
– Dar de ce există ea acum, dacă va trebui să dispară? 
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– Ca să unifice poporul Rusiei, într-o singură inimă şi un singur suflet şi, curăţindu-l cu foc, Eu îl voi 
face popor ales, al doilea Israel. 

Atunci, eu am cutezat să ripostez. 
– Doamne, dar cum va fi posibilă această schimbare, dacă acolo atâţia ani oamenii n-au auzit 

cuvântul Domnului, ei nu au nici cărţi şi nu ştiu nimic de Dumnezeu? 
– Şi e bine că nu cunosc nimic, pentru că atunci când vor auzi cuvântul Domnului, îl vor primi cu 

toată inima şi sufletul său. Iar, aici mulţi dintre voi merg la biserică, dar fiecare crede în felul său şi, în 
mândria sa, nu cunoaşte credinţa Ortodoxă pură. Vai şi amar de ei, pentru că se pregătesc pentru ardere. 
Iată, Eu voi întinde dreapta Mea şi Ortodoxia din Rusia va străluci peste întreaga lume, şi vor veni asemenea 
timpuri când copiii vor căra pe umeri pietre pentru zidirea sfintelor lăcaşuri. Mâna mea este tare, şi nu există 
vreo putere nici în cer, nici pe pământ să se împotrivească ei. 

– Iată, priveşte, – a răsunat vocea, şi deodată ca şi cum am văzut întreaga Rusie, toate hotarele ei 
sfinţite şi îngrădite de jur împrejur cu cruci mari şi luminoase din stejar  

 
 
 
 
 

ANEXĂ 
Modelul cererii 1 
 
Către ISF _______________________ 
(raionul, oraşul, regiunea) 
de la___________________________ 
(N.P.P.) 
domiciliat_____________________ 
(adresa) 
 
 

CERERE 
 
Eu, ______________________, în virtutea convingerilor mele religioase, mă dezic de numărul de 

identificare, care mi s-a atribuit prin impunere. 
Rog să lichidaţi din Registrul de Stat numărul de identificare atribuit mie şi, în conformitate cu 

Legea Ucrainei din 16.07.99 , 11003-XIV , să-mi păstraţi forma anterioară de evidenţă a contribuabililor de 
impozite şi alte plăţi obligatorii, fapt despre care înştiinţez organele abilitate de stat. 

Certificatul de atribuire a numărului de identificare se anexează. 
 
Data 
Semnătura 
 
 
Modelul 2 
Conducătorului întreprinderii ___________________ 
De la ______________________ 
(N.P.P.) 
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CERERE 
 

Eu, _______________________, în virtutea convingerilor mele religioase şi în conformitate cu 
Legea Ucrainei “Cu privire la registrul de stat al persoanelor fizice”, mă dezic de înregistrarea în Registrul 
de Stat al persoanelor fizice. În legătură cu aceasta, în temeiul explicaţiei făcute de ASU al Ucrainei 
(scrisoarea Nr. 14413/7/19-0119 din 24.09.99), până la elaborarea mecanismului de aplicare a Legii 
Ucrainei din 16.07.99 , Nr. 1003-XIV rog ca la întocmirea totalurilor trimestriale să utilizaţi datele mele de 
paşaport în locul numărului de identificare. 

Datele mele de paşaport: (seria, numărul paşaportului, data, oficiul emitent ) 
 
Data 
Semnătura 
 
 
Modelul 3 
Către ISF _______________________ 
(raionul, oraşul, regiunea) 
de la___________________________ 
(N.P.P.) 
domiciliat_____________________ 
(adresa) 
 

 
CERERE 

 
Eu, ______________________, în virtutea convingerilor mele religioase şi în conformitate cu Legea 

Ucrainei din 16.07.99 , 11003-XIV mă dezic de numărul de identificare atribuit mie. 
Rog să-mi păstraţi forma anterioară de evidenţă a contribuabililor de impozite, fapt despre care 

înştiinţez organele abilitate de stat. 
 
Data 
Semnătura 
 
 
 

ADRESAREA 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Elada, adoptată în luna iunie 1997, în ajunul şedinţei 

parlamentului Republicii Grecia, în cadrul căreia urma să fie ratificat ă aderarea Greciei la Uniunea 
Shoenghen 

 
Textul este redat cu anumite reduceri. 

 
În ultimul timp apar o mulţime de probleme în legătură cu Acordul Shoenghen. 
Sfântul Sinod ţine să vă amintească, că acest document a suscitat discuţia temei “Antihristul şi 

pecetea sa”, despre care ne vorbeşte pe larg sfânta carte a Apocalipsei şi, din această cauză, Sfântul Sinod a 
hotărât să-şi expună opinia în acest sens. 

Spre regret menţionăm, că inovaţiile din domeniul electronicii sunt legate, în cazul de faţă, de cifra 
666, utilizată în calitate de semn principal de codificare în tehnologia paşapoartelor. Acest număr cu o 
desăvârşită claritate este indicat în Apocalipsă ca numărul lui antihrist. 

Numărul 666, ca număr al lui antihrist, indicat în Apocalipsă, nu poate fi ignorat, în timp ce acesta, 
sub cele mai diverse motive este introdus sistematic în viaţa noastră. 



 222 

Desigur, cifra 666 poate figura şi fără vreo semnificaţie mistică. Dar, însuşi faptul, că ţara noastră 
ortodoxă va adopta în curând legea, care o va include în mod automat în sistemul electronic, al cărui 
element de bază este numărul de cod 666, ne pune în gardă. 

 

ÎNDEMNUL ŞI DEMERSUL 
Sinodului Eladei către Guvernul Greciei 

 
Sfântul Sinod se adresează către Guvern cu rugămintea: 
– să nu accepte numărul de cod 666 pentru sistemul de paşapoarte; 
– să se adreseze către guvernele ţărilor-membre ale Uniunii Europene de cult creştin să examineze 

chestiunea privind înlocuirea numărului de 666 din sistemul unic de computer al Uniunii cu oricare alt 
număr; 

– să nu admită sub nici o formă, ca numărul de cod 666 să pătrundă în noul sistem de paşapoarte 
interne ale Greciei. Din revista “Voronejski eparhial’nâi vestnik”, nr. 3, 1998, pag. 55-56, 59. 

 
FAPTE 
 
Din cartea lui Iurie Vorobiovski “Calea spre apocalipsă: punctul omega” 
 

 
 

ADUNAREA FEDERALĂ – PARLAMENTUL FEDERAŢIEI RUSE 
 

DUMA DE STAT 
 

COMITETUL PENTRU PROBLRMR AGRARE 
 

1032265, Moscova, str. Gheorghevskaia, bl. 2, Tel. 292-63-25 
 

31 decembrie 1998 
Nr. 652 - 254 
 
Directorului Serviciului General al Securităţii 
V. V. Putin 
 

INTERPELARE A DEPUTATULUI 
 
Cu privire la efectuarea “vaccinării” 
în şcolile or. Moscova 
 
 

Stimate Vladimir Vladimirovici! 
 

În adresa mea, în calitate de şef al Secţiei pentru problemele etico-spirituale, a parvenit o informaţie 
precum, că în lunile septembrie-octombrie 1998 într-un şir de instituţii de învăţământ din or. Moscova, şi 
anume: în şcoala nr. 487 (clasa a 8-a), str. Verhnie Polea, 15/2, r-nul Liublinsk; Complexul Instructiv-
Educativ nr. 1877, str. Krasnodonsk, 40, r-nul Liublinsk, Colegiul de Construcţii-Auto din Moscova (anul 
IV), bd. Volgogradski, bl. 43 (st. metro Taganskaia), a fost efectuată o “vaccinare” a elevilor, de un caracter 
extrem de suspect. 

Din spusele unui elev, “vaccinarea” a fost efectuată la punctul medical (cu ajutorul lucrătorilor 
medicali ai acestor puncte) de către oameni în halate albe, care vorbeau cu un vădit accent străin. 
“Vaccinarea” consta în următoarele: pe palma mâinii drepte a elevului se aplica un dispozitiv special şi, 
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după apăsarea unui buton, aflat pe partea superioară a dispozitivului, se producea o descărcare electrică 
neînsemnată, fără vreun efect dureros. Aceeaşi operaţie se executa, aplicându-se dispozitivul pe fruntea 
elevului. “Vaccinurile” se făceau selectiv şi, pentru a trezi emoţii pozitive şi a lăsa impresii plăcute, se 
ofereau cadouri. Despre “vaccinurile” aplicate pe frunte, elevii nu-şi amintesc nimic. 

Administraţia instituţiilor de învăţământ neagă faptul “vaccinării” copiilor. Dar sunt oare la curent 
părinţii şi li s-a cerut oare acordul în vederea efectuării “vaccinării” nu se ştie. Copilul, care a refuzat 
“vaccinarea” a fost supus presiunii din partea “vaccinatorilor”. Lui i s-a spus că refuzul de la “vaccinare” va 
avea urmări grave pentru el; au sunat de câteva ori acasă părinţilor, chipurile, din numele administraţiei 
colegiului, insistând să accepte “vaccinarea”. 

 
Această informaţie mă alarmează din mai multe cauze: 
 
– ce fel de “vaccinări” şi împotriva căror boli se pot efectua prin utilizarea unei tehnologii 

necunoscute, concomitent, pe palma mâinii drepte şi pe frunte; 
– cine sunt aceşti necunoscuţii şi cu ce drept fac experimente asupra copiilor noştri; 
– de ce administraţia instituţiilor de învăţământ neagă faptul efectuării “vaccinărilor”; 
– din ce cauză “vaccinarea” s-a efectuat fără ştirea şi acordul părinţilor. 
În legătur ă cu cele expuse, Vă rog să dispuneţi efectuarea cercetărilor de rigoare pentru a 

verifica informa ţia în cauză şi să ne daţi răspuns la întrebările adresate, cât se poate de curând. 
Anexă: Materialul informativ e pe 5 pagini. 
 

Cu respect, S. N. Naiciukov 
Tel. 292-63-78 

 
 
FAPTE 
 

IMPLANTAREA MICROCIPURILOR 
 
Chirurgii britanici planifică să efectueze o operaţie de inserţie a cipurilor de computer în mâna 

profesorului Kevin Uorwik şi soţiei sale Irena. 
Cipurile vor fi conectate la sistemul nervos al persoanelor în cauză, după aceasta se va experimenta 

transmiterea impulsurilor nervoase de la o persoană la alta. Semnalele sistemului nervos al lui Uorwik se 
vor transforma în date computerizate, transmiţându-se prin reţeaua radio la computer, care va transmite 
informaţia recepţionată la dispozitivul conectat la sistemul nervos al Irenei. 

În acest mod savanţii ţin să verifice în ce mod va recepţiona organismul uman comenzile emise de 
către creierul altei persoane. Teoretic, dacă Uorwik va mişca un deget, acelaşi lucru va trebui să-l facă şi 
soţia sa. Cercetătorii nu exclud, că în acest mod se pot transmite nu numai impulsurile motorii, dar şi 
simţurile şi emoţiile. 

Este examinată posibilitatea construirii unor computere şi a unei tehnici, care se vor conecta la 
organismul uman şi vor fi dirijate de către creier, precum şi a unor emiţătoare de imagini, capabile să 
transmită imagini vizuale nemijlocit în interiorul ochiului uman. Specialiştii menţionează că aceste 
tehnologii şi-ar putea găsi o largă aplicare în domeniul militar. 

 

AMERICANII ŢIN TOTUL SUB CONTROL 
 
În Europa funcţionează peste zece staţii de interceptare, care recepţionează toate undele şi semnalele 

electromagnetice: convorbirile telefonice, radiofonice, poşta electronică, faxurile, corespondenţa pe Internet. 
Cele mai puternice antene se află în Marea Britanie şi la sudul Germaniei. Unele antene sunt camuflate în 
sfere imense, altele au forma unor farfurii gigantice. Sub pământ, într-un buncăr de douăsprezece etaje, sunt 
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ascunse computerele şi personalul de deservire – câteva mii de americani. Conform spuselor experţilor, 
sistemul permite urmărirea oricărei persoane sau organizaţii din orice punct de pe glob. 

 

DIVERSE OPINII ALE MINISTRULUI BUKAEV 
 
Ministrul pentru Impozite şi Taxe G. N. Bukaev a declarat pe “linie directă” ziarului “Izvestia” 

(13.07.2001): 
Este necesar, ca toţi contribuabilii să aibă numere de identificare ale contribuabilului (CIC). 

Imaginaţi-vă – să prelucrezi şi să adaptezi numele în variantă electronică sau să compari toate datele după 
un număr. Numărul poate fi găsit în câteva secunde, iar căutarea unei persoane după nume necesită mai mult 
timp. Dar, esenţialul constă în faptul, că la identificarea numelui se pot comite erori. Trebuie, aşadar, să 
mergem neîntârziat la inspectoratul fiscal pentru a ne lua numărul personal de identificare. 

În această situaţie, ne întrebăm, oare ce să-i fi promis dl Bukaev Sanctităţii sale Patriarhului Alexie 
că va schimba în sistemul de codificare? (“Ruski Vestnik”, nr. 29-30, 2002) 

 

CE REPREZINTĂ BARA-COD 
 
În repetate rânduri ne-am adresat cu rugămintea de a ni se oferi informaţii despre standardele 

codificării prin bară în Ucraina. Deoarece nici unul dintre organele de stat abilitate din Ucraina n-a binevoit 
să ne ofere vreo informaţie în acest sens, vom examina procesul identificării automate prin aplicarea barei-
cod, după standardele de stat ale Federaţiei Ruse, de la care acestea au fost, pur şi simplu, împrumutate. Şi 
Ucraina şi Rusia folosesc barele-cod ale sistemului internaţional EAN-13/UPC, şi din această cauză toate 
actele normative principale de standard rusesc vor fi analogice celor ucraineşti şi, deci, putem să ni le 
însuşim fără îndoială. Aşadar, avem de a face cu Standardul de Stat al Federaţiei Ruse de la 1 ianuarie 1999 
– GOST P 51201-98 “Identificarea automată. Codificarea prin bară. Cerinţe faţă de simbolica “EAN/UPS». 
Problema care ne interesează este examinată sub două aspecte: 

1. Condiţiile codificării – adică cum este redată informaţia cifrată sub formă de bare de diferite 
grosimi. 

1. Condiţiile decodificării – cum recepţionează computerul aceste bare şi le transpune în cifre, 
adică, ce anume vizualizează computerul. 

Sistemul de codificare este descris în capitolele 4.3.1. “Codificarea semnelor informaţionale ale 
simbolului” ale Standardului de Stat menţionat. Esenţa acestuia constă în următoarele: 

 
– fiecare cifră este redată prin patru elemente: două bare şi două spaţii; 
 – lăţimea totală a semnului – a acestor două bare şi două spaţii – constituie şapte module (unităţi 

convenţionale de lăţime) şi este codificată prin trei seturi A, B şi C. 
 
Pentru a nu dispersa atenţia cititorului asupra întregului standard, vom analiza doar codificarea cifrei 

“6” dintr-un set. Pentru exemplificare, în setul C cifra “6” este codificată în modul următor: 
bară – un modul; 
spaţiu – un modul; 
bară – un modul; 
spaţiu – patru module; 
Bazându-se pe acest sistem de codificare, ei încearcă să ne “liniştească”. După cum vedeţi, pentru a 

înscrie cifra “6” trebuie culese două bare a câte un modul, având între ele un spaţiu de un modul, şi în 
dreapta – un spaţiu de patru module. Iar în bara-cod aceste linii suspecte, fără spaţiul de patru module în 
dreapta, nu formează cifra “6”, ci doar trei perechi de linii alăturate, care se aseamănă vizual cu simbolul 
grafic al fatidicului şase, dar care nu se încadrează în standardul ei. Adică, reieşind din condiţiile de 
codificare, cei trei de şase lipsesc în bara-cod – acest fapt îl afirmă absolut autoritar “liniştitorii” noştri. 
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Însă, în afara codificării mai există şi a doua parte a procesului de programare – decodificarea – 
adică descifrarea şi prelucrarea datelor recepţionate pe scaner, proces care este descris peste câteva pagini 
ale sus-numitului GOST, în paragraful 4.6. “Algoritmul recomandat pentru decodificare”. 

Analizând primele poziţii, se observă de la bun început diferenţa esenţială dintre procesul de 
codificare şi cel de decodificare: procesul de codificare, descris în cap. 4.3.1. reglementează, că fiecare cifră 
este codificată prin două bare şi două spaţii, având lăţimea totală de şapte module; 

Procesul de decodificare (descifrare), descris amănunţit în cap. 4.6., arată că: 
pentru descifrarea barei-cod este utilizată numai lăţimea ambelor bare şi spaţiile dintre ele (!), iar 

toate spaţiile care urmează după bare sunt ignorate pur şi simplu de programul de decodificare. 
Pentru exemplificare, acest punct al Standardului de Stat include următorii parametri: 
e1 – distanţa dintre marginile anterioare ale barelor; 
e2 – distanţa dintre marginile posterioare ale barelor; 
b1 – lăţimea primei bare; 
b2 – lăţimea celei de-a doua bare. 
În baza acestor parametri, Standardul de Stat ne propune un tabel de decodificare  în baza căruia: 
computerul va detecta parametrul e1, care echivalează, în cazul nostru, cu 1 modul/bară plus 1 

modul/spaţiu, adică 2 module; 
computerul va detecta parametrul e2, care echivalează în cazul de faţă cu un modul/spaţiu plus 1 

modul/bară, adică cu două module. 
Dacă e1 = 2 şi e2 = 2, atunci, în baza algoritmului inclus în programul de decodificare conform 

tabelului, în seturile B şi C computerul va detecta aceste linii indicând cifra 6. 
Toată nedumerirea se iscă din cauza diferenţei dintre procesul de reprezentare grafică şi cel de 

decodificare. Reprezentarea acestor linii duble la început, în mijlocul şi la sfârşitul bar ă-codului, de 
bună seamă, nu corespunde standardului de codificare a cifrei “6”, pentru c ă nu e respectat spaţiul de 
după marginile barelor. Însă procesul decodificării spaţiilor de după muchiile liniilor pur şi simplu le 
ignorează şi descifrează univoc aceste trei perechi de linii prelungite ca trei cifre „666”. 

Nici Standardul de Stat rusesc, nici cel al Ucrainei n-au acordat vreo atenţie acestei diferenţe dintre 
procesul de codificare şi de decodificare. Dar, fiţi de acord, că atunci când ei ne propun să fim “lini ştiţi”, pe 
motiv că în prima jumătate a standardului sunt reprezentate trei perechi de linii-separatoare, iar nu cifra “6”, 
şi tot ei pur şi simplu ascund de noi jumătatea a doua a standardului, adică faptul că în spatele acestor trei 
perechi de linii duble se ascunde cifra “666”, atunci deloc nu e vorba de o “liniştire”, ci de o înşelăciune pe 
scară mondială. Nu ştim care sunt forţele ce aplică pe mărfurile şi articolele de pe tot globul pământesc 
semnul “666” al mistificării satanico-apocaliptice, în timp ce lumea este indusă în eroare, speculându-se pe 
necunoaşterea celor mai elementare posibilităţi ale computerelor. 

  
FAPTE 
 

CIPURILE SE IMPLANTEAZ Ă DEJA! 
 
La 10 mai Compania Applied Digital Solutions a anunţat despre prima experienţă reuşită de 

implantare a microschemei sale de identificare medicală VeriChip. Cipurile au fost implantate familiei 
Jekobs din Florida – tatălui familiei, bolnav de cancer şi încă un şir de alte boli, soţiei sale cu afecţiuni de 
caracter cardiac şi fiului lor Derek, care suferă de alergie la antibiotice. Procedura de inserţie a cipurilor a 
fost transmisă la televiziunea naţională în cadrul emisiunii “Bună dimineaţa, America!”. 

VeriChip-ul conţine informaţii exhaustive despre pacient – numărul asigurării sociale, numele, 
adresa, datele despre rude şi, desigur, istoria bolii. În caz de spitalizare neprevăzută, lucrătorii medicali pot 
afla îndată aceste date. Pentru a înlesni reclama acestora, compania propune deocamdată implantarea 
gratuită a cipurilor. În viitor această operaţie va costa circa 450 dolari, iar plata lunară de abonament pentru 
susţinerea bazei de date a istoriei bolii va constitui 10 dolari. 

Deocamdată, informaţia poate fi citită de pe microschemă doar de către creatorii ei, iar acordul 
preliminar despre implementarea noului sistem a fost încheiat doar cu câteva instituţii medicale din SUA. 
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Însă, în virtutea unor dispoziţii specifice, care domină America „cea iubitoare de libertate”– aplicarea 
acestui sistem va necesita doar câţiva ani. Mulţi părinţi vor dori ca informaţia despre copilul lor să fie 
accesibilă medicilor. Şi nu numai medicilor... Americanii vor decide în locul propriilor lor copii, iar 
generaţia în creştere se va obişnui cu cipurile de sub piele şi, la rândul ei, le va implanta propriilor copii. 

De acum către amiaza zilei “istoricei operaţii”, costul acţiunilor Applied Digital Solutions s-au mărit 
de la 25 de cenţi la 2 dolari şi continuă să crească. În definitiv, astfel se prezintă drapelul stelaro-liniar...  
(“Rodonej”, nr. 5, 2002) 

 
FAPTE 
 
La 11 octombrie 2001 Senatul SUA a adoptat legea antiteroare, care prevede “extinderea sferei de 

aplicare a mijloacelor electronice de urmărire a oamenilor”. “Începe o nouă eră în lupta Americii împotriva 
terorismului”, a declarat ministrul justiţiei al SUA John Eshkroft. “Lupta împotriva terorismului” prevede 
introducerea unor noi adeverinţe de identitate a persoanelor – a microcipurilor, implantate sub pielea 
omului. Către mijlocul anului 2002 compania Applied Digital Solutions, producătoare de biocipuri, în 
comun cu Direcţia pentru Supravegherea Sanitară a Produselor Alimentare şi a Medicamentelor a SUA 
(FDA) se pregăteşte să înceapă implantarea în masă a microcipurilor ieftine “Digital Angel” şi ”VeriChip” 
poporului american. Se preconizează ca microcipul sub piele să fie utilizat în locul cartelelor de identificare 
pentru decontările prin virament în bănci şi în magazine, precum şi în locul adeverinţelor de identitate. Plus 
la aceasta, chiar la ora actuală, în scopul protecţiei sănătăţii, după cum se afirmă, microcipul transmite prin 
satelit către computerul centralizat, în fiecare secundă, indicii tensiunii şi pulsului persoanei vizate. Însă, ne 
întrebăm, din ce cauză este tăinuită posibilitatea influenţării inverse asupra organismului uman şi chiar a 
dirijării conştiinţei oamenilor?! Depistând o persoană, indiferent de locul în care se află aceasta, după 
numărul de identificare codificat în microcip, scanerele şi sateliţii cosmici transmit semnale speciale prin 
unde radio la computerul centralizat şi invers către persoana vizată, aceasta fiind astfel controlată şi dirijată. 
Dar, cu toate acestea, mulţi primesc cu nepăsare sub pielea lor microcipul, uitând pe loc că s-au predat de 
bună voie în robia perfizilor guvernatori ai „lagărului de concentrare electronic”. 
 


