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BISERICA ȘI SECTELE

Când cineva își ară ogorul său și seamănă în el 
sămânța cea bună: grâu, orz sau altceva, vede, după o 
vreme, că încep să răsară semințele. Dar, odată cu ele, 
începe a se ivi ici-colo, pe ogorul său și alte buruieni 
străine de felul celor semănate de el.

Mai târziu, crescând grâul sau orzul, cresc odată cu 
ele și acele buruieni străine și, cu vremea, încep a se a- 
răta cine sunt: unele neghine, altele măzărichi, altele pă- 
lămizi, altele spini, și, dacă el nu va avea grijă să le pli
vească și să le smulgă la vreme, în timpul secerișului cu 
prea puțin folos se va alege.

Așa, foarte cu asemănare, s-a întâmplat și se în
tâmplă și azi, cu țarina Bisericii lui Hristos.

VECHILE EREZII

Simon Magul a fost primul colț al neghinei celei rele, 
care, văzând pe Sfinții Apostoli cum făceau mari minuni 
prin darul Preasfântului Duh și prin punerea mâinilor pe 
bolnavi, a adus bani ca să cumpere și el acest dar, spre a 
face și el minuni și vindecări (Fapte 8, 9-24). Tot de 
timpuriu începe să apară blestematul eres al Nicolaiților



6 B IS E R IC A , SE C T E L E  ȘI

(Apocalipsa 2, 6), precum și sectarismul, în cele patru 
grupări din Corint (I Corinteni 10, 13; 3, 39; 4, 6).

Acestea au fost doar câteva începuturi de erezii și 
secte pomenite în Sfânta Scriptură, chiar din vremea Sfin
ților Apostoli, iar dacă vom trece în timpul post-aposto- 
îic (patristic), vedem că buruienile blestemate ale erezi
ilor au început a crește, a se îndesi și a înăbuși sămânța 
cea bună și curată a Evangheliei lui Hristos.

Cei dintâi au fost gnosticii, foarte puternici în sec. I; 
montaniștii și pepuzenii în sec. II; arienii și fnacedonie- 
nii în sec. III; apolinariștii în sec. IV; eunomienii, mo- 
nofiziții în sec. V; origenismul, întemeiat de Origen; mo- 
noteliții în sec VI; iconoclaștii, începând cu sec. VIII.

Pe lângă aceste erezii amintite, au tulburat și hărțuit 
Biserica lui Hristos, încă din primele secole, și alte nu
meroase secte și erezii, noi amintind doar pe cele mai 
mari (A se vedea mai pe larg în „Istoria Bisericii Uni- 
versale1,4 și „Pidalionul“, tipărit la Mănăstirea Neamț în 
anul 1884).

NOILE EREZII, SECTE ȘI MIȘCĂRI
PARACREȘTINE ȘI PARARELIGIOASE

Protestantismul, apărut în secolul al XVI-lea în ca
drul Bisericii Romano-Catolice, a dat naștere unei Bise
rici Reformate și unei Biserici Luterane care au pătruns 
și în țara noastră, în special, prin minoritățile etnice care 
locuiau printre români: maghiari și germani.
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Mai târziu, au pătruns curentele neoprotestante, iar 
după schimbările din 1989 și-au făcut apariția diferite 
secte și mișcări paracreștine care au înflorit în „lumea 
liberă,,. Dintre aceste erezii, secte și mișcări, amintim:

1. BAPTIȘTII, care sunt cei mai numeroși și mai 
organizați la noi. Numele și-l iau de la învățătura lor 
despre botez (baptisto=afund), susținând că botezul tre
buie împărtășit numai adulților. Ei sunt urmași ai ana- 
baptiștilor lui Thomas Munzer din Germania de prin 
anii 1533-1534. întemeietorul sectei baptiste este un 
fost pastor puritan, englezul John Srnith. Din cauza per
secuțiilor din partea Bisericii Anglicane împotriva tutu
ror neconformiștilor, John Srnith fuge în Olanda. Aici 
face cunoștință cu rătăcirile memnoniților care învățau 
că botezul trebuie dat numai vârstnicilor și numai prin 
scufundare și că jurământul și serviciul militar sunt opri
te. în curând trecu și el la această sectă, botezându-se a 
doua oară, împreună cu ceilalți însoțitori ai săi, însă nu
mai prin turnare. în anul 1611 se întoarce din nou în 
Anglia și înființează o nouă sectă numită a „baptiștilor 
generali"', spre deosebire de cea a „baptiștilor particu
lar?4, condusă de John Spilzburg, care susțineau botezul 
prin scufundare.

Cam deodată cu baptiștii englezi, au luat ființă în 
America baptiștii americani. întemeietorul acestora a 
fost tot un englez, Roger Williams, fost puritan, care, 
nemulțumit de dezbinarea baptiștilor englezi și nepu
tând suporta, persecuțiile Bisericii Anglicane, în anul 
1631 fuge în America de Nord, unde înființează .secta 
„baptiștilor regulari44, cu alți 12 membri, care se boteza
ră unul după altul prin scufundare. De atunci și până

F R A Ț II M IN C IN O Ș I



8 B IS E R IC A , SE C TELE ȘI

astăzi numărul baptiștilor din America a crescut, fiind 
susținut prin ziare, reviste, seminarii și școli înalte, în
treținute adesea prin banii unor milionari americani. Ca 
și cei englezi și baptiștii americani sau dezbinat între ei, 
astfel încât în prezent se pot întâlni peste zece feluri de 
baptiști: Baptiștii vechi, Baptiștii voinței libere, Bap
tiștii sâmbătari, Baptiștii celor șase principii. Discipolii 
lui Hristos, Baptiștii unitarieni, Baptiștii scufundători, 
Biserica lui Dumnezeu etc., numele fiecărei secte ilus
trând principiul generator al ereziei, acela al alipirii de 
un aspect anume al credinței și al absolutizării Iui în 
dauna celorlalte.

In sec. XIX, baptismul trece din Anglia în Germa
nia, orașul Hamburg ajungând un mare centru de pro
pagandă baptistă, de unde trece în Ungaria, iar de aici 
începe a face ravagii printre românii din Ardeal, îndeo
sebi județele Arad și Bihor, ungurii sprijinind răspân
direa baptismului la noi în țară.

Iată ce scrie deputatul ungur Almai Oliver în ziarul 
Aradi Koszlony în anul 1913: „Chestiunea națională ro
mânească ar trebui rezolvată în așa chip ca poporul 
român să fie dezlegat de sub conducerea preoților ro
mâni. E de mare însemnătate faptul că, chestiunea ro
mânească, cel puțin în parte, poate fi dizolvată cu aju
torul baptismului. Baptismul poate ajunge la lucruri de 
necrezut în județul Arad...“. Nu este de mirare că primii 
predicatori baptiști printre români au fost unguri.

Prin anul 1888, baptistul Kronay Arhaly predica 
prin Curtici, jud. Arad și Talpoș, jud. Bihor, iar prin alte 
comune activau Toth Istvan, Csapay Attila și alții. După
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1918, baptismul a pătruns în Bucovina și Muntenia, ast
fel că astăzi sunt în țară câteva zeci de secte de baptiști.

Ei se adună în „Case de rugăciuni'1, săvârșind un 
cult simplificat, alcătuit din rugăciuni, din cântece reli
gioase și mai ales din predici. Sunt împotriva Sfintelor 
Icoane, a Sfintei Cruci, a Sfintelor Moaște, împotriva 
cinstirii Maicii Domnului și a sfinților. Botezul îl dau 
numai la cei vârstnici și se săvârșește numai printr-o 
singură scufundare. Nu recunosc posturile Bisericii, nu 
au rugăciuni și pomeniri pentru cei morți, nu folosesc 
obiecte și simboluri liturgice, nu recunosc Sfânta Tra
diție și cele șapte Sfinte Taine etc.

De altfel, toate aceste învățături greșite le întâlnim 
la majoritatea sectelor, cu deosebirea că fiecare sectă 
are ceva în plus, specific ei.

2. ADVENTIȘTII își au numele de ia cuvântul la
tinesc adventus=venire, deoarece îi preocupă mult veni
rea a doua a Domnului și în special stabilirea acestei 
date. Secta a fost întemeiată de William Miller, fermier 
din America, născut la 1782 din părinți baptiști. Citind 
cu multă stăruință Biblia dar neavând pricepere și pre
gătire destulă pentru înțelegerea ei, a scos din ea o ră
tăcire: Venirea a doua va fi între 1 martie 1843 și 1 mar
tie 1844; atunci Hristos va întemeia pe pământ, cu cei 
drepți care vor învia, o împărăție de o mie de ani (mile
niul); la sfârșitul mileniului vor învia și cei păcătoși și 
vor fi judecați ș.a.

Profeția lui Miller nu s-a împlinit, provocând multe 
tulburări între adepții săi. In căutarea salvării situației, 
un ucenic al lui Miller pe nume S. Snos, a recalculat 
data venirii a doua, fixând-o pentru 10 octombrie 1844.
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De data aceasta publicitatea a fost mult mai mare, mulți 
părăsindu-și bisericile de care aparțineau, locurile de 
muncă, țăranii și-au lăsat cerealele pe câmp nerecoltate, 
iar cei de la oraș își vindeau casele și tot ce aveau și își 
cumpărau haine albe pentru călătoria la cer.

Noaptea de 9 spre 10 octombrie i-a aflat pe adven
tiști într-o sală mare din Boston așteptând cu mari emo
ții trâmbița îngerului ce avea să vestească a doua venire 
a Domnului. Ea însă a trecut ca toate celelalte nopți spre 
dezamăgirea adventiștilor care în urma acestui eveni
ment a părăsit în masă secta.

Miller a mărturisit public că a greșit și a sfătuit pe 
adepții săi să treacă la baptiști. Aceștia nu i-au primit și 
a urmat scindarea adventiștilor în numeroase grupări: 
adventiștii evangheliei, creștinii adventului, uniunea ad- 
ventului, etc., fiecare continuând să fie preocupați de 
noi calcule în vederea aflării datei celei de a doua ve
niri, ignorând cuvântul Mântuitorului după care nimeni 
nu poate afla și nu poate ști ziua aceasta (Matei 24, 36).

Astăzi sunt cunoscute două grupări mai importante 
de adventiști: Adventiștii de ziua a șaptea și Adventiștii 
reformiști.

Adventiștii de ziua a șaptea au între întemeietori 
și pe soții James și Hellen White din America. Hellen 
White, socotită profetesă a sectei, re interpretează profe
țiile lui Miller și Snos, susținând că, de fapt, ele nu au 
avut în vedere a doua venire, ci curățirea templului ce
resc de păcatele fiilor lui Dumnezeu (Evrei 9, 23). 
Previziunile și fixarea datei a continuat, fiind propuși pe 
rând anii: 1845, 1849, 1851, cea din urmă fiind certifi
cată și de o „viziune44 a lui H. White. Tot printr-o „vizi-
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uine cerească44 a profetesei, adventiștii au preluat ser
barea sâmbetei de la Baptiștii de ziua a șaptea; în 1860 
secta luându-și denumirea de „Adventiștii de ziua a 
șaptea44. .

în România, adventiștii au pătruns la sfârșitul seco
lului trecut, printr-un fost preot romano-catolic, numit 
Mihail Czehovski, care a activat în regiunea Piteștiului.

Intre rătăcirile specifice sectei se numără: învăță
tura despre mileniu, credința că nu există iad și nici 
suflet nemuritor, obligativitatea legilor Vechiului Tes
tament privind serbarea sâmbetei și mâncărurile necu
rate, credința că împărăția de 1260 de zile a lui Antihrist 
(cf. Apocalipsa 12, 16) este perioada de 1260 de ani 
între 538-1798 (dominația papalității).

Conform credinței acestei secte, toate Bisericile 
creștine ar fi stăpânite de diavol iar preoții ar fi slujitorii 
acestuia. în consecință, toți creștinii trebuie să intre în 
singurul „adăpost44 adevărat pe care îl oferă secta lor. 
După credința lor, „Sâmbăta44 ar fi pecetea și semnul lui 
Dumnezeu, iar „Duminica44, serbată de toți creștinii, ar 
fi pecetea Fiarei, a diavolului. De aceea, cel mai impor
tant lucru, după adventiști, și semn că ești de partea lui 
Dumnezeu, este să ții Sâmbăta. Dușmănia pe care o 
nutresc față de ceilalți creștini este grăitoare pentru fa
natismul lor.

Adventiștii reformiști sau, pe numele lor întreg, 
Mișcarea reformatoare a adventiștilor de ziua a șap
tea, s-au separat de Adventiștii de ziua a șaptea după 
moartea „profetesei44 H.White (1915). Venind la putere 
Margareta Rosen din Los Angeles, propune adepților ei 
unele reforme între care cea mai importantă este aceea
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ca adventiștii adevărați să nu pună mâna pe arme pentru 
a ajuta statele lor în război. In România a fost adus de 
un oarecare soldat Kremer, căsătorit cu o nemțoaică 
reformistă, în anii 1917-1918.

3. MARTORII LUI IEHOVA. Este una din cele 
mai periculoase secte care acționează și în țara noastră. 
Aceasta este una din denumirile sectei. Adepții ei s-au 
numit „Russeliștr, după numele întemeietorului, „Mile- 
niștf6, ca unii care răspândesc învățătura despre mile
niu, sau „Studenții în Biblie64, ca unii ce ar studia mai 
serios decât ceilalți Biblia și, în fine, „Martorii lui Ieho- 
va66, ca singurii martori ai lui Iehova.

Secta a fost întemeiată de un anume Charles Taze 
Russel, un american născut în anul 1852 dintr-o familie 
de emigranți irlandezi presbiterieni. După moartea lui, 
la conducerea sectei a venit Joseph Franklin Rutherford, 
până în anul 1942, Nathan Knorr (1977) și Frederick W. 
Franz, sediul mondial central al sectei fiind în New 
York, unde dețin clădiri, tipografii moderne, etc.

In anul 1961, a apărut propria lor traducere a Bibliei 
în limba engleză în care-și introduc ereziile lor, cea mai 
grosolană fiind aceea că Iisus Hristos nu este Dumne
zeu, ci una din creaturi. Această organizație sectară a 
devenit una din cele mai bogate din lume.

Lucrarea fundamentală a iehoviștilor este de a adu
ce cât mai mulți oameni in „singurul adăpost66, care este 
secta lor. De aceea ei umblă din casă în casă ca să-i de
termine pe oameni să intre în secta lor, împărțindu-le 
din belșug publicațiile Societății „Turnul de veghere66.

Sub masca unei organizații religioase se ascunde 
una din cele mai mari întreprinderi economice bazate pe
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o îngrozitoare exploatare a credulității adepților săi, 
transformați printr-o strategie bine pusă la punct, în fi
ințe fără voință proprie care execută orice dispoziții sau 
ordine primite de sus, cu un fanatism rar întâlnit și foar
te periculos. Este suficient să amintim că, după credința 
Martorilor lui lehova, orice organizație în afară de cea a 
lor este satanică.

Cât despre convingerile lor religioase, acestea sunt 
atât de rătăcite față de dogmele creștine, încât cu greu ar 
putea cineva să-i recunoască fie și caracterul de sectă 
creștină, aceasta pentru că Martorii lui lehova resping 
principalele învățături și practici ale credinței. După ei, 
Iisus Hristos este o creatură a lui Dumnezeu pe pământ. 
El n-ar fi înviat, ci în locul Lui ar fi înviat Arhanghelul 
Mihail. Duhul Sfânt este o energie a Tatălui. Nu există 
nemurire, nu există rai sau iad. Resping Biserica, preo
ții, icoanele, sfinții, crucea. Nu au un cult propriu-zis, 
acesta fiind înlocuit de răspândirea produselor Societății 
„Turnul de veghere4*.

La noi în țară secta Martorii lui lehova a pătruns 
mai întâi prin mediile maghiare din Ardeal. Un român 
din America, Ioan B. Sima, molipsit de doctrina „Mar
torilor44 este trimis în România, în 1920, să organizeze 
secta, dar acesta convingându-se de nesinceritatea ei, o 
părăsește în 1927, denunțându-i toate planurile. Condu
cerea sectei a fost luată de niște unguri. Propaganda și-o 
susțin prin revista „Turnul de veghere44, prin broșuri și 
foi volante, ce nu au nume de autor, de editură, nici data 
și locul apariției. La adunările lor folosesc cântări din 
cartea „Imnurile zorilor mileniului44.
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4. PENTICOSTALII sau Biserica lui Dumnezeu 
Apostolică, își au numele de Ia cuvântul grecesc Pen- 
ticosti, care însemnează Cincizecime. Ei susțin că toți 
membrii sectei lor au botezul cu Duhul. Sfânt și cu foc 
pe care l-au primit asemenea Apostolilor la Cincizeci
me. Ca semn și dovadă a pogorârii Duhului Sfânt asupra 
lor este manifestarea harismei vorbirii în limbi, ca șî la 
Apostoli după Cincizecime. Făcând din această credință 
punctul central al vieții și învățăturii lor, au reconsiderat 
toate celelalte puncte ale credinței creștine în funcție de 
acesta, subordonându-le ca importanță și prioritate aces
tuia, constituindu-se astfel în sectă. Au mai fost numiți 
și „Tremurător?4, din cauza tremurăturilor pe care le 
manifestă sub pretinsa influență a Sfântului Duh.

Secta a fost întemeiată de un pastor baptist, Carol 
Perham, la începutul secolului XX, în America. Acesta 
a început să propovăduiască rătăcirea că Sfântul Duh se 
revarsă din nou cu putere la o apropiată a doua pogorâre 
a Sa și că, la 3 ianuarie 1911, S-a și pogorât deja peste 
13 persoane. Secta s-a răspândit mai întâi în California, 
de aici în Europa, mai ales în Norvegia și Germania.

în România, Penticostalii au venit direct din Ame
rica prin câțiva români câștigați de ideile acesteia, pro
pagate acolo chiar printr-o revistă în limba română, 
„Vestitorul Evangheliei14, redactată de un oarecare Paul 
Budeanu, român originar din județul Arad.

între timp, au apărut numeroase alte secte care au 
preluat de la penticostali interesul pentru „experiența 
Duhului Sfânt44. Amintim câteva dintre acestea: Aduna-'V
rea lui Dumnezeu, Biserica lui Dumnezeu, Biserica lui 
Dumnezeu a Profeției, Biserica Internațională a Evan
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gheliei, Biserica Baptistă Penticostală a Voii Libere, Bi
serica Penticostală Internațională Unită și multe altele.

în mare, doctrina acestor secte este asemănătoare 
celei baptiste, dar se diferențiază prin câteva puncte, în 
primul rând, prin accentul ce-1 pun pe pogorârea Sfân
tului Duh asupra lor.

Unele secte penticostale susțin două trepte ale expe
rienței harului: „nașterea din nou" și „botezul cu Duhul 
Sfânt", iar altele adaugă încă una, cea a „sfințirii". Pen
ticostalii dau o importanță deosebită glosolaliei sau 
„vorbirii în limbi", susținând că această harismă, ce pre
supune autonomia limbii care vorbește fără vreo legă
tură cu mintea, este semn că cel ce o posedă a primit 
„botezul Sfântului Duh", treapta ultimă a stării de har. 
Alături de glosolalie, penticostalii mai susțin că puterea 
Duhului se manifestă în ei și prin profeție și darul vin
decărilor minunate. Diversitatea foarte mare a sectelor 
penticostale presupune, după cum este lesne de bănuit, 
și o mare diversitate de învățături specifice.

5, EVANGHELIȘTII sau Creștinii după Evan
ghelie, și-au luat numele de la pretenția că toată viața 
lor este în perfectă armonie cu Sfânta Evanghelie. Secta 
a apărut în Elveția la sfârșitul secolului al XlX-lea, iar 
la noi a ajuns la începutul acestui secol, mai întâi în 
părțile Sibiului (Cisnădie), apoi în București și Iași. 
Dezvoltarea sectei în România este legată de numele lui 
Grigore Constantinescu, fîu de ofițer, trimis în Elveția 
pentru specializare în profesia lui și întors după patru 
ani ca pastor evanghelist. în timpul primului război 
mondial, cât este mobilizat, Grigore Constantinescu a 
organizat o casă de rugăciuni la Iași, capitala Moldovei
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devenind centrul sectei, iar el, predicatorul-șef. Evan- 
gheliștii au publicat revistele: „Buna Vestire“ și „Viață 
și Lumină". învățătura lor este expusă în broșurile: 
„Memoriu sau scurtă expunere a punctelor de doctrină a 
Comunităților creștine" și „Memoriu sau scurtă expu
nere a doctrinei Creștinilor după Evanghelie".

Rătăcirile proprii evangheliștilor sunt următoarele: 
Botezul este unul dar are trei fețe: 1) botezul apei, care 
mântuiește; 2) botezul Sfântului Duh, care poate fi pri
mit înainte, deodată sau după cel al apei; 3) botezul în 
moartea Domnului, care este starea cea mai înaltă de 
sfințenie la care poate ajunge un credincios. Sunt patru 
judecăți: a celor credincioși, făcută în cer cu mult îna
inte de judecata cea mare a păcătoșilor; a celor în viață, 
la venirea a doua a Domnului, când va începe mileniul 
și când se vor despărți oile de capre; a păcătoșilor, la 
sfârșitul mileniului și a îngerilor răi. La venirea a doua 
se va face convertirea iudeilor cu atâta putere, încât va 
fi o adevărată înviere din morți. Celelalte rătăciri sunt 
comune cu ale baptiștilor și a altor secte.

6. SPIRITIȘTII. Denumirea le provine din faptul că, 
prin anumite experiențe, fac comunicări cu spiritele (su
fletele) morților. Ei sunt o sectă religioasă filozofico-mis- 
tică, având o doctrină foarte îndepărtată de cea creștină. 
Spiritiștii nu au o doctrină unitară, deși fiecare doctrinar 
pretinde a o avea pe a sa, prin comunicări de la spiritele 
cele mai luminate (de la draci). în fond însă spiritismul 
nu este altceva decât un amestec ciudat de budism, de- 
ism, politeism, panteism, animism și creștinism.
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7. INOCHENTIȘTII își au originea de la călugărul 
Inochentie, moldovean din județul Soroca, născut în a- 
nul 1873. Ca sectă datează de prin anul 1910.

Rătăcirile la care au ajuns sunt următoarele: Ino- 
chentie este un sfânt sau prooroc (după unii Sfântul Ilie, 
după alții un sfânt mare în care s-a întrupat Duhul Sfânt, 
iar după alții este Hrîstosul creștin, mai mare decât 
Hristosul evreu). El a avut puteri miraculoase - pe cei 
care nu cred, îi așteaptă iadul; există un Duh Sfânt mas
culin care e Inochentie și unul feminin, care e sora lui 
Inochentie; omul trebuie să păcătuiască, pentru ca să ai
bă apoi de ce să se pocăiască și ca Dumnezeu să aibă de 
ce să-l ierte; Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil, Rafail și 
alții se întrupează în frații predicatori; viața lor este în 
comun și se zic frați; cultul lor nu este unitar, căci deși 
unii respectă cultul ortodox și chiar participă la el, alții 
în schimb sunt fîe prea rigoriști (îmbrăcați mai mult 
călugărește), fie prea libertini (adunându-se în peșteri, 
unde practică adevărate orgii); sunt împotriva calenda
rului îndreptat, etc.

Casă bună cu inochentiștii fac și cei din Turma lui 
Ilie, sectă apărută după 1989 în zona Bârlad-Vaslui.

Dintre abaterile acestei secte amintim: Dumnezeu 
este înlocuit cu Sfântul Prooroc Ilie; cred în reîncarnare 
în sensul că Sfântul Prooroc Ilie s-a reîncarnat în per
soana Sfântului Ioan Botezătorul, apoi în Inochentie, 
apoi într-un oarecare Ioan Zlotea, iar mai recent într-un 
oarecare Alexe (pe numele său real Anton Cojocaru) de 
la Buzău, un bătrân de 90 de ani, considerat de adepți a 
fi Dumnezeu și fiind numit de aceștia „tăticu“; învață și 
practică o preoție specială, numită „a Sfântului Prooroc
2 -SECTELE Șl FRAȚI) MINCINOȘI
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IlieLt; practică spovedania prin corespondență și îndeam
nă pe adepții lor să se spovedească la unii mireni, care 
ar fi având așa-zisa „preoție a Sfântului Ilie“; anunță ca
taclisme de tot felul și pedepse mari asupra omenirii; în
vață și practică așa-zisele „căsătorii albe44, abstinență to
tală a soților cununați canonic, și disprețuiesc pe preoții 
care au copii.

8. TEOSOFII. Numele le provine de la învățătura 
lor pe care o numesc teosofîe, adică înțelepciune divină. 
Locul de baștină al teosofiei este probabil India, timpul 
apariției ei fiind îndepărtat.

In Europa, teosofia s-a ivit prin anul 1875, datorită 
rusoaicei Helena Petrovna Blavatscaia, o femeie de mo
ravuri ușoare, în urma unei călătorii în America de Nord, 
unde intră în legătură cu spiritiștii. Făcând cunoștință cu 
colonelul J. Olcott, înființează la New York, împreună 
cu acesta, o societate teosofică. De aici pleacă în India, 
unde convertește un baron de Palme care la moarte lasă 
societății o avere considerabilă.

După moartea Elenei Blavatscaia, la conducerea so
cietății teosofice au urmat: J. Olcott, Annie Besant, fos
tă soție de preot anglican, preotul hindus Krishnamurti, 
care a ținut conferințe și la noi în țară, la Iași, în 1930.

Teosofii sunt împărțiți în câteva secte greu de deo
sebit una de alta. în general, se apropie de spiritiști, cu 
care pot fi ușor confundați, fiind un sistem filozofico-re- 
ligios.

Iată câteva din rătăcirile lor: lumea este plină de 
„karma44 (faptă, activitate); sufletul după moarte se reîn
trupează de mai multe ori spre a se curați, până ajunge 
desăvârșit și egal cu Dumnezeu. Starea de perfecțiune
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este Nirvana; moartea nu este decât o trecere a sufletu
lui dintr-un corp în altul și dintr-o viață în alta. Pe patul 
de moarte, omul chiar își poate alege părinții din viața 
în care urmează să se reîncarneze; iadul sau muncile nu 
există; mântuirea vine în mod necesar prin evoluția su
fletului în șirul de vieți prin care trece, până ajunge în 
Nirvana; îngerii răi sau diavolii nu există; Iisus Hristos 
n-a fost Fiul lui Dumnezeu, ci Răscumpărătorul lumii, 
El a fost numai o pildă de perfecțiune; mai există o lu
me astrală; nu numai oamenii, ci și toate viețuitoarele 
au suflet nemuritor; consumarea de carne de animale 
este interzisă; folosesc magia, astrologia, etc.

în toată doctrina teosofică, influența budismului e 
vizibilă și covârșitoare, teosofia, fiind mult mai apropi
ată de budism decât de creștinism.

9. BISERICA UNIFICĂRII. Numele complet al a- 
cestei secte este Asociația Sfântului Duh pentru Uni
ficarea Creștinătății Mondiale, fiind înființată de co- 
reanul Sun Myung Moon, care se socotește pe sine al 
doilea Mesia sau al treilea Adam, care va duce la înde
plinire planul lui Dumnezeu de unificare a omenirii.

De menționat că, Moon, ajungând a fi deținătorul 
unor averi fabuloase, proprietarul unor mari întreprin
deri, desfășoară o activitate mascată, prin intermediul 
unor organisme internaționale create de el, care aparent 
nu au nimic de-a face nici cu Biserica, nici cu credința, 
ca de exemplu: Congresul Internațional pentru Unitatea 
Oamenilor de Știință (ICUS), Academia Profesorilor 
pentru Pacea Mondială (PWPA), Congresul Mondial al 
Mijloacelor de informare în masă (WMC), Fundația In
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ternațională pentru Ajutor și Prietenie (IRFF). Numărul 
acestor organizații ar depăși în toată lumea cifra de 100.

Sunt atât de ascunși, încât reușesc să aducă la con
gresele acestor organizații chiar teologi ortodocși, după 
mărturia unui specialist grec. Nu-i de mirare deci, că în 
ultimul timp „teologi44 ai Bisericii Unificării au confe
rențiat în două rânduri, după 1990, la Facultatea de Te
ologie Ortodoxă din București. Această sectă ne poate 
da măsura rătăcirilor, a blasfemiilor, care se aduc lui 
Dumnezeu, de oameni ce pretind a fi creștini și încearcă 
să încreștineze și pe alții.

10. MORMONII sau Biserica lui Iisus Hristos a 
Sfinților ultimelor zile. Secta mormonilor a apărut în 
America, în anul 1830. întemeietorul sectei este un oa
recare Joseph Smith Jr. care a trăit între anii 1804-1844. 
Acesta ar fi fost beneficiarul unor „descoperiri44, după 
cum urmează: în anul 1820, i se arată că toate confesi
unile creștine, toate Bisericile pe care el le cunoscuse 
(Presbiteriană, Metodistă, Baptistă) sunt greșite și nu. 
trebuie să urmeze nici una. în 1823, i se arată un perso
naj ca un înger, numit Mormoni, care îi descoperă că 
avea să-i dea o însărcinare din partea lui Dumnezeu. 
Acesta i-a vorbit de o carte scrisă pe plăci de aur, cu
prinzând istoria foștilor locuitori ai continentului ame
rican, precum și originea lor, dar și Evanghelia veșnică 
în întregime, după cum a fost predată de Mântuitorul 
vechilor locuitori.

împreună cu cartea se aflau și două pietre montate 
în arcuri de argint - Urim-ul și Tumim-ul din Vechiul 
Testament - care îl vor ajuta la traducerea cărții. Lui 
Smith i se îngăduie să intre în posesia cărții abia peste 4
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ani, deci în 1827, când începe traducerea ei, fără să fi 
cunoscut limba în care aceasta era scrisă - un amestec 
de egipteană, chaldeeană, asiriană și arabă. Cartea a fost 
înapoiată îngerului, după ce a fost tradusă.. Era vorba de 
„Cartea lui Mormon“, profetul din secolul al IV-lea, 
carte ce a stat ascunsă timp de 14 secole.

Primii membri ai Bisericii lui Joseph Smith sunt 
Oliver Cosdery și el însuși. Ei se botează și se hiroto
nesc unul pe altul, în anul 1829, la porunca aceluiași tri
mis al lui Dumnezeu, pe care ei l-au identificat cu Ioan 
Botezătorul. în 1844, Joseph Smith este ucis, succesorul 
lui fiind Brigham Young, care se instalează împreună cu 
adepții săi în Salt Lake Valley, Utah, într-un ținut să
lbatic, care avea să devină centrul internațional al mor
monilor, cu capitala la Salt Lake City.

Astăzi Biserica Mormonilor numără peste 4 mili
oane de membri răspândiți în toată lumea.

Mormonii au 4 cărți sacre: Biblia, al cărui text după 
părerea lor a suferit multe modificări, Cartea lui Mor
mon, pe care o socotesc a fi „Cuvântul lui Dumnezeu41, 
învățătură și testamente, care conține 138 de revelații și 
Mărgăritar de mare preț. Fiecare șef al Bisericii lor este 
socotit profet.

Doctrina mormonilor este un amestec de elemente 
creștine, budiste, iudaice, gnostice, teosofice, etc., încât 
cu greu ar mai putea cineva să-i numească creștini. Deși 
folosesc principalele puncte de doctrină ale creștinilor, 
toate însă răstălmăcite, mormonii sunt de fapt politeiști. 
Ei cred în mai mulți dumnezei. După credința lor, Dum
nezeu însuși a fost la început om, un om ca toți ceilalți, 
care a devenit Dumnezeu, așa cum vor deveni și alți
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oameni. Mântuirea este condiționată de credința în Iisus 
ca Hristos, în Joseph ca profet, în Brigham ca succesor 
al acestuia. In cele din urmă, cel care dă „pașaport,, 
pentru împărăția lui Dumnezeu este Joseph Smith. Mor
monii acceptă poligamia; sexualitatea ocupând un loc 
important în doctrina lor, ea ținând nu numai de ome
nesc, ci și de lumea cerească. Mormonii au un deosebit 
zel misionar, activând în ultimii ani cu preferință în Eu
ropa de Est, fiind prezenți și în țara noastră.

11. NEW AGE (Noua Eră). Una din mișcările cele 
mai amenințătoare pentru creștinism este New Age. în 
mare măsură mișcarea este influențată de ideile Socie
tății Teosofice, ea încorporând deja mii de organizații 
din Jume, având ca prim plan construirea unei „noi or
dini a lumii44 ce, de fapt, urmărește atingerea scopului ei 
final - controlul asupra lumii.

Amintim câteva din principiile ce vor a constitui 
această Nouă Eră: stabilirea unui sistem economic mon
dial, o taxă universală, o autoritate mondială care să 
controleze proviziile de hrană ale lumii, datoria de a su- 
bordona'viața personală unui dictator universal, arianis
mul, adică supremația rasei Vestului, avortul, însămân- 
țarea artificială, limitarea și controlarea numărului de 
copii, purificarea - acțiune de exterminare a celor ce nu 
vor accepta ideile mișcării, etc.

Noua Eră câștigă, mai ales în Apus, tot mai mulți 
simpatizanți și adepți, prin afișarea de activități pa
cifiste, ecologice, urmărirea unei alimentații sănătoase 
și condiții fizice perfecte, prin practici oculte, în mare 
parte de proveniență orientală, ca: meditația transperso- 
nală, yoga, terapii de relaxare, hipnoză, vindecare psî-
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hică, vedenii, etc. Drogurile sunt considerate ca „unelte 
de transformare44.

Urmărește o nouă ordine a lumii, care va sta sub 
semnul zodiei lui Acvariu, ordine ce vizează o totală 
răsturnare a valorilor lumii actuale, prin tendițe de re
lativizare a adevărului, a identităților, de împăcare a con
trariilor, de sincretism, etc. în această lume, înțelesu
rile noțiunilor de bine și de rău vor fi descompuse și 
pierdute, iar Lucifer stăpân. Personajul central al Noii 
Religii și Guvernului, impuse de New Age, este Mai- 
treya.

Mișcarea vrea să înlocuiască Dumnezeul Bibliei, 
prin zeități păgâne reînviate, prin credința în O.Z.N.-uri 
și ființe extraterestre. Actul religios central al Mișcării 
New Age este „inițierea44, actul de consacrare lui Lu
cifer, care este „Conducătorul omenirii44. Folosește ca 
simboluri zvastica, numărul 666, curcubeul ș.a. între 
mijloacele de răspândire și acomodare a ideilor sale 
amintim: muzica (mari concerte în aer liber, mari „ste
le44 ale muzicii moderne), casete audio, video, literatură 
și filme, în special de ficțiune (E.T., Războiul stelelor 
ș.a.), jocuri pentru copii și jocuri de societate, etc.

Ideile Mișcării New Age fac casă bună cu erezii ca: 
Martorii lui Iehova, Mormonii, Moon, Bahai, Yoga 
(chiar în așa zisa ei formă „creștină44, de care se face 
mult caz și la noi în țară) ș.a., cu organizații internațio
nale ca O.N.U., U.N.E.S.C.O., Consiliul Internațional al 
Bisericilor, Comisia Trilaterală, Francmasoneria, Green 
Peace, Mișcarea Feministă, etc.

12. BAHAI. După 1989 și-a intensificat foarte mult 
prozelitismul la noi și „noua religie44, Bahai. întemeie



torul și marele profet al acesteia este Baha’u’llah (Slava 
lui Dumnezeu), născut în anul 1817, în Tihran, capitala 
Persiei (Iran). Noua religie este caracterizată de cel mai 
puternic sincretism religios al istoriei. Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, este socotit a fi doar un profet între ceilalți. 
Marii profeți și întemeietori de religii sunt socotiți de 
bahai ca mesageri ai aceluiași Dumnezeu, pentru diferi
te epoci istorice.

Bahaii afirmă că adevărurile etice și relațiile socia
le, păstrate de Ia vechile religii sunt perimate azi, de a- 
ceea este nevoie a asculta și a face parte din noua religie 
a Marelui Educator, Baha’u’llah. Acesta s-a stins din 
viață în 1892, după o lungă perioadă de întemnițare, în 
urma unui atac de febră, încredințându-1 prin testament 
pe fiul său, Abdu’l-Baha, ca reprezentant și interpret al 
tuturor învățăturilor și scrierilor sale. „Noua religie44, 
bahai, are astăzi un virulent caracter prozelitist în în
treaga lume.

13. SATANISMUL. Dogma divinității lui Lucifer a 
fost formulată de Abert Pike, la 4 iunie 1889, în cele
brele lui Instrucțiuni: „Lucifer, zeul luminii, luptă împo
triva lui Adonai, zeul Bibliei; da, Lucifer e dumnezeu44, 
fiind, de fapt, o inversare a doctrinei creștine, având în 
centru pe Satana. Morala satanistă constă în obligarea 
de a călca cele zece porunci biblice și în a făptui cele 
șapte păcate de moarte, stabilite de Biserica creștină.

Satanismul a apărut în cadrul magiei negre și, sub 
forma travestită, el este cuprins în antroposofie și în te- 
osofie sub pretextul că Lucifer (sau Satan, Belzebul, 
Kali, Mamona, etc.), îngerul luminii, nu ar fi identic cu 
Satana, căpetenia îngerilor căzuți. Propovăduiesc vio
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lența instinctuală și bestială; ritualul fiind dominat de 
magie, sexism, pornografie și liturghia neagră.

Satanismul se răspândește actualmente în diferite 
forme ale culturii și artei, în special în rândul tineretu
lui, prin intermediul muzicii rock.

14. FRANCMASONERIA. Obârșia sigură a franc
masoneriei datează din anul 1717 și țara în care s-a or
ganizat întâia oară este Anglia. De la introducerea re
formei religioase scăzuse și în Anglia, ca și în alte țari, 
zelul credincioșilor și al comunităților pentru înălțarea 
de monumentale biserici. Aceasta a avut ca urmare de
căderea breslei zidarilor liberi, care nu mai găseau de 
lucru decât prea puțin.

în aceste împrejurări critice pentru ei, Teofil Desa- 
guliers, predicatorul reformat al Curții regale, predica
torul James Anderson și arheologul George Payne, își 
propuseră să dea breslei zidarilor liberi altă menire, și 
anume: zidirea unui templu spiritual în inima omului 
prin cultivarea a ceea ce este „bun, nobil și f ru m o s c u  
alte cuvinte o moralitate fără religie, deci atee și înteme
iată numai pe rațiune. Patru societăți de zidari liberi se 
întruniră în ziua de 24 iunie 1717, într-un restaurant din 
Londra, unde puseră bazele societății „of free Stanes 
Masons“ și consimțiră să urmărească scopul propus de 
cei trei bărbați.

Francmasoneria este cu totul altceva decât ceea ce 
crede instrucțiunea masonică că ne înfățișează. Mai în
tâi ea este secretă și nu lucrează la lumina zilei și nu fo
losește mijloacele cele mărturisite. Apoi pretinde că lu
crează pentru întronarea în lume a celor trei principii ale 
marii revoluții franceze: libertate, egalitate și fraternita
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te, dar iată, după propria lor mărturie, ce sunt libertatea, 
egalitatea și fraternitatea masonice:

„Cu ajutorul libertății, ca pârghie, și al pasiunilor o- 
menești, ca punct de sprijin, noi vom răsturna pentru 
totdeauna pe regi și pe preoți44. Prin aceasta, francma
sonii se proclamă, pe temeiul principiului de libertate, 
anarhiști și atei, dușmani neîmpăcați ai monarhiei și ai 
religiei!

„Egalitate. Instrumentul atotputernic, cu care noi 
am transformat lumea, înseamnă: egalizarea proprietă
ților44. Iată comunismul, justificat și propovăduit de loji, 
ca principiu al egalității!

„Fraternitate. Făgăduința atotputernică, cu care noi 
am stabilit puterea noastră, înseamnă: frăția în francma
sonerie, pentru a construi un stat în stat, cu mijloace și 
cu funcțiuni independente de stat și necunoscute sta
tului... Prin ajutorul fraternității, ca pârghie, și prin ura 
omenească, ca punct de sprijin, noi vom face să piară 
pentru totdeauna parazitismul și represiunea armată, 
această ciumă nepotolită, această groază sălbatică a 
neamului omenesc44. Iată proclamată ura împotriva ar
matei, ca susținătoare a ordinei de stat, în numele frater
nității masonice!

Următorul jurământ rezumă și accentuează cuprin
sul libertății, egalității și fraternității masonice: „Jur să 
nu am altă patrie decât patria universală... Jur să combat 
fără cruțare totdeauna și pretutindeni: hotarele națiuni
lor, hotarele moșiilor, ale caselor și ale atelierelor, pre
cum și granițele familiilor. Jur să pun la contribuție în
treaga mea credință pentru triumful nesfârșit al progre
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sului și al unității universale și declar că profesez nega
ția lui Dumnezeu și a sufletului44.

lată cum, după depunerea jurământului de credință 
masonică, se schimbă principiile trâmbițate de maso
nerie în ateism cras, în tăgăduirea existenței lui Dumne
zeu și a sufletului.

15. YOGA nu este o simplă gimanstică nevinovată, 
cum vrea să se înțeleagă la prima vedere, ci o practică 
păgână, vrăjitorească, prin care se invocă în mod con
știent sau inconștient forțele malefice (dracii), prin 
acele mantre din limba sanscrită pe care mintea nu le 
înțelege (Mantra = vers vedic cu valoare magică, adică 
vrăjitoresc). Nici o ramură din yoga nu are nimic comun 
cu practicile creștine, deși se vehiculează o legătură în
tre rugăciunea lui Iisus și așa numita „yoga-creștină“, ci 
dimpotrivă, sunt împotriva creștinismului, împotriva po
runcilor lui Dumnezeu, cum este în special cazul prac
ticii Tantra-Yoga (desfrâu în comun).

„Sunt unii oameni care numesc comuniune mistică 
plăcerea trupească săvârșită în comun... Părtașii la des- 
frânare, frații destrăbălării, falsifică cuvintele Domnu
lui! Cei care răstălmăcesc adevărul sunt nu numai o 
insultă adusă filosofiei, ci o insultă adusă întregii vieți, 
dar mai bine spus, sunt, atât cât le stă în putință, surpă- 
tori ai filosofiei și ai vieții. Acești oameni, de trei ori ti
căloși, îmbracă în cuvinte sfinte comuniunea trupească 
și afrodisiacă și cred că ea îi urcă în împărăția lui Dum
nezeu. O astfel de comuniune duce la case de desfrâu, 
iar cei care participă la o comuniune ca aceasta pot sta 
alăturea de porci și de țapi... Aceștia își pun dogmă să 
se desfrâneze, să se destrăbăleze și să întineze căsniciile
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altora... Aceștia sunt cei care, atunci când citesc Scrip
tura, prin tonul vocii o răstălmăcesc în vederea propri
ilor lor plăceri și, prin adăugarea unor accente și puncte 
îndreaptă forțat cele poruncite cu înțelepciune și cu 
folos de Scriptură spre justificarea vieții lor desfrânate44 
(Clement Alexandrinul, Stromata a IlI-a, cap. IV).

16. CALENDARIȘTII sau Stiliștii sunt acei creș
tini care țin calendarul pe vechi (neîndreptat). Dintre ră
tăcirile lor, amintim:

- consideră calendarul dogmă, dar nu întâlnim ni
căieri „Cred întru unul calendar...44, ci „Cred întru Unul 
Dumnezeu,..44; nu se spune nicăieri „Mărturisesc un ca
lendar întru iertarea păcatelor44, ci „Mărturisesc un Bo
tez...44;

- consideră calendarul sfânt, și ce lucru fără de min
te și de râs ar fi dacă stiliștii s-ar închina la calendar ca 
la un sfânt: „Sfinte Mucenice calendar, roagă-te lui 
Dumnezeu pentru noi!44;

- botează a doua oară pe cei care au fost botezați în 
numele Sfintei Treimi de preoții care țin calendarul pe 
nou, neținând seama de ce zice Sfânta Scriptură: Un 
Domn, o credință, un botez (Efeseni 4,5), de ce spunem 
în Crez: „Mărturisesc un botez...44, nu două, de ce spun 
Canoanele 47 Apostolic, 57 Cartagena, 1 a Sfântului 
Vasile cel Mare;

- preoții lor, fiind caterisiți, încalcă următoarele ca
noane: 12, 13, 32 și 33 Apostolic; 5 și 7 Antiohia; 18, 
IV Ecumenic; 21, VI Ecumenic.

Pentru neascultarea de Sfântul Sinod al Bisericii, de 
Patriarh, de Mitropoliți, Episcopi și preoți, stiliștii nu 
sunt recunoscuți nici de Patriarhia Ecumenică (Patri
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arhul Ecumenic, Bartolomeu I, în timpul celor două vi
zite pe care le-a făcut în țara noastră, ultima în toamna 
anului 1995, nu a fost la nici o biserică stilistă), nici de 
alte Biserici Ortodoxe, chiar dacă acestea țin, în țara lor, 
calendarul pe vechi.

Astfel, grupul de călugări din Sfântul Munte Athos, 
care în anul 1992 au făcut un pelerinaj în țara noastră cu 
o bucată din lemnul Sfintei Cruci, nu au fost la nici o 
biserică stilistă, ci numai la biserici și mănăstiri care țin 
calendarul pe nou.

Cei doi Mitropoliți de la Ierusalim, care de Hramul 
Sfintei Paraschiva, din anul 1992 au adus un deget din 
Moaștele Sfântului Ioan Iacob, nu s-au dus la Slătioara 
sau la altă biserică stilistă să ducă aceste Sfinte Moaște, 
ci la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde au și slujit 
împreună cu Ierarhii și preoții noștri, deși la Ierusalim 
ei țin calendarul pe vechi.

în ultimii ani, odată cu venirea primăverii, și la noi 
în țară se trece la schimbarea orarului, când se dau cea
surile cu o oră înainte. Dacă ne-am închina sau crede în 
ceas și nu am merge la serviciile și activitățile noastre 
după orarul nou, ci după cel vechi, am mai ajunge la 
timp? Ne-am mai putea menține serviciile noastre? Am 
mai prinde noi trenul, avionul sau autobuzul? S-a schim
bat credința în Dumnezeu, dacă am început rugăciunile 
în Biserică cu o oră mai devreme?

Oare, Sfântul Nicolae ne ascultă rugăciunile numai 
dacă îl sărbătorim pe 6 Decembrie după stilul vechi? 
Dacă stiliștii țin așa mult la calendar, care nu este decât 
un ceas la vremii, să ne spună nouă unde a fost trecut în 
calendar, în timpul Mântuitorului sau în timpul Sinodu
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lui I Ecumenic, sărbătoarea Sfântului Nicolae, a Sfân
tului Spiridon, a Sfintei Paraschiva sau a altor nenumă- 
rati sfinți?

De ce pentru un ceas (calendar) au făcut dezbinare 
în Biserică? Numai că sunt stăpâniți de dracul mândriei, 
care a făcut atâtea dezbinări în Biserică, și nu vor să se 
smerească și să asculte.

* # *
Pe lângă aceste erezii, secte și mișcări paracreștine 

și parareligioase, mai amintim și acestea: radiestezia, bio
energia, dianetica, parapsihologia și toate cele care 
acceptă reîncarnarea sau destinul. Mai sunt și altele, 
destul de numeroase, care au apărut și în țara noastră, în 
special după anul 1989, noi rezumându-ne doar la pre
zentarea sumară a celor mai mari și mai cunoscute, toate 
având scopul de a amăgi pe credincioșii Bisericii: Căci 
mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, și 
pe mulți îi vor amăgi... Căci se vor ridica hristoși min
cinoși și prooroci mincinoși și vor da semne mari și chiar 
minuni, ca să amăgească, de va fi cu putință, și pe cei aleși 
(Matei 24, 5,24).

*
Din această scurtă privire istorică de mai sus asupra 

sectelor, rezultă următoarele concluzii:
- toate sectele sunt de dată recentă, căci istoria nu le 

cunoaște, după cum - poate tocmai de aceea - nici ele nu 
recunosc istoria. Deci, nu au dovada unei continuități 
apostolice (de la Apostolii Domnului) și nu au în ele ga
ranția adevărului;



- aproape toate sectele au fost născocite de oameni 
care au dat dovadă de nepricepere și de misticism fana
tic și bolnăvicios;

- cele mai multe secte din țara noastră sunt de pro
veniență străină, unele dintre ele fiind sădite cu scop 
împotriva națiunii;

- unele secte s-au născut din liberalism protestant, 
ca o reacție împotriva îngrădirilor dogmatice ale Bise
ricii romano-catolice, iar altele provin dintr-un habot- 
nicism care n-a fost mulțumit cu gradul de pietate și dis
ciplină al Biserici Ortodoxe;

- fiecare sectă a căutat să aducă ceva nou, ceva pro
priu numai ei, prin care să se caracterizeze și să se deo
sebească de celelalte secte;

- toate sectele sunt forme diferite de manifestare ale 
neînlăturatului sectarism care de veacuri a bântuit și a 
hărțuit Biserica lui Hristos și apoi, cu rușine, s-a stins 
prin puterea și înțelepciunea lui Iisus Hristos, care este 
capul și Mirele Bisericii.
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ÎNVĂȚĂTURI ORTODOXE

SFÎNTA TRADIȚIE. Sfânta Tradiție sau Sfânta Pre- 
danie este învățătura dată de Dumnezeu, prin viu grai, 
Bisericii, din care o parte s-a fixat în scris, mai târziu. 
Ca și Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție cuprinde desco
perirea dumnezeiască trebuitoare mântuirii noastre. Ea 
este viața Bisericii în Duhul Sfânt și curentul viu al vie
ții Bisericii, fiind al doilea izvor al descoperirii dumne
zeiești și, ca atare, având aceeași autoritate ca și Sfânta 
Scriptură.

De la Adam și până la sfârșitul lui Avraam au tre
cut, potrivit vechilor hronografi, 3678 de ani, la care, 
adăugând 430 de ani, cât au stat israeliții robi în Egipt, 
face 4108 ani. în acești ani, nici Sfânta Scriptură nu a 
fost și nici sâmbăta nu s-a ținut, ca sărbătoare, de vreun 
popor. Timp de atâtea mii de ani, oamenii cei credin
cioși și aleși de Dumnezeu s-au povățuit pe calea mân
tuirii numai prin Sfânta Tradiție, adică după învățătura 
despre Dumnezeu, însușită prin viu grai, și vreme de 
numai 1400 de ani, cât a fost de la Moise până la veni
rea Domnului, s-au călăuzit și de Sfânta Scriptură a Ve
chiului Testament.

După cum, mai înainte de a se scrie cărțile Vechiu
lui Testament, lumea s-a povățuit numai de Sfânta 
Tradiție, tot astfel, mai înainte de a se scrie cărțile No
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ului Testament, Sfânta Tradiție a fost îndreptarul după 
care primii creștini s-au povățuit pe calea mântuirii.

Primul care a semnat învățăturile Noului Testament, 
prin viu grai, a fost însuși Mântuitorul nostru Iisus Hris- 
tos, Care, trei ani și jumătate cât a vestit Evanghelia Sa, 
nu a scris nimic, ci neîncetat în această vreme a învățat 
poporul, prin viu grai. Iar, după ce și-a împlinit asculta
rea Sa către Părintele Său, pe Apostolii Săi nu i-a trimis 
să scrie, ci să propovăduiască la toată lumea Evanghe
lia, spunându-le: Drept aceea, mergând, învățați toate 
neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului 
și al Sfântului Duh, învățându-i să păzească toate câte 
v-am poruncit vouă, și iată, Eu cu voi sunt în toate zile
le până la sfârșitul veacului. Amin! (Matei 28, 20).

Din ziua întemeierii ei (anul 33) și până în anul 44, 
când Sfântul Apostol Matei a scris prima Evanghelie, 
Biserica s-a condus prin Sfânta Tradiție, din care o parte 
va fi consemnată în scris mai târziu. De asemnea au fost 
multe scrieri care s-au pretins că sunt inspirate și scrise 
de Apostoli, dar Biserica a fost aceea care le-a admis, 
le-a recunoscut sau nu, ca fiind inspirate, deoarece ea 
trăia adevărul Evangheliei, mai înainte ca el să fi fost 
scris; îl trăia prin tradiție.

Așadar, iată ce este Sfânta Tradiție: izvorul și rădă
cina ambelor Testamente, al celui Vechi și al celui Nou 
și de aceea noi o numim izvor al descoperirii dumneze
iești și o socotim că are aceeași însemnătate ca și Sfânta 
Scriptură, după cum ne învață și Sfântul Apostol Pavel: 
Așadar, fraților, stați neclintiți și țineți predaniile pe 
care le-ați învățat fie prin cuvânt, fie prin epistola 
noastră (II Tesaloniceni 2, 15).

3 -SECTELE Șl FRAȚII MINCINOȘI
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Cât privește neschimbarea și nealterarea Sfintei Tra
diții, aceasta se poate controla în baza următoarelor 
condiții:

- să nu cuprindă în sine contraziceri: să nu se con
trazică cu tradiția apostolică sigură, să nu se contrazică 
cu Sfânta Scriptură;

- să fi fost ținută de Bisericile Apostolice și să aibă 
continuitate neîntreruptă și controlată până astăzi;

- să fi fost recunoscută și urmată întotdeauna de în
treaga Biserică Ecumenică.

Așadar, trebuie ținută cu mare sfințenie Sfânta Tra
diție, deoarece în Sfânta Scriptură nu este cu putință a 
afla toate cele spre mântuire. Sfânta Scriptură ne învață 
multe să facem, dar nu ne arată cum. De exemplu: ne 
cere să ne botezăm, dar nicăieri nu aflăm scris ritualul 
(modul) cum să ne botezăm; să ne căsătorim, dar nu și 
modul concret de realizare; dacă avem voie să ne luăm 
în căsătorie fiind rudenii, sau de la ce grad de rudenie 
ne putem căsători, precum și celelalte ritualuri ale căsă
toriei.

Prin urmare, trebuie reținut că importanța și folosul 
Sfintei Tradiții provine din raportul strâns ce există 
între ea și Sfânta Scriptură, după cum există între trup și 
suflet, și, după cum noi nu putem exista ca ființe vii 
dacă sufletul nu mai este în trup, așa nici Biserica nu 
poate fi vie, dacă îi lipsește Sfânta Tradiție.

CULTUL SFINȚILOR ȘI AL ÎNGERILOR. Re
feritor la această învățătură a Bisericii, privind cultul 
sfinților și al îngerilor, sectarii se îndreptățesc, aducând 
în sprijinul rătăcirii lor spusa Apostolului: Unul este Dum
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nezeu, Unul este și mijlocitorul între Dumnezeu și oa
meni, Cel ce S-a făcut om, Iisus Hristos (I Timotei 2, 5).

într-adevăr, nimeni în afară de Iisus Hristos nu este 
mijlocitor înaintea Tatălui, pentru că nimeni în afară de
El nu s-a adus pe sine jertfa pentru mântuirea lumii. Dar 
noi, cinstind pe sfinți, nu îi punem în locul lui Hristos, 
nici chiar alături de El, ci ne rugăm lor, ca ei să mijlo
cească la Hristos, pentru noi. între Dumnezeu-Tatăl și 
noi oamenii, singurul mijlocitor este Iisus Hristos, dar 
între noi și Iisus Hristos îi avem mijlocitori și pe sfinți, 
după mărturia Scripturii: Și când a luat cartea, cele pa
tru ființe și cei douăzeci și patru de bătrâni au căzut 
înaintea Mielului, având fiecare alăute și năstrape de 
aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților 
(Apocalipsă 5, 8).

Pe Preasfânta Fecioară Maria și Născătoarea de 
Dumnezeu o cinstim mai mult decât pe toți sfinții și în
gerii, dar nu-i aducem slujire ca lui Dumnezeu, pentru 
că este Maica Iui Dumnezeu, nu numai o prietenă a 
Lui, asemenea celorlalți sfinți. Ea este mai presus decât 
sfinții și îngerii, deoarece și îngerii și oamenii i se în
chină. Astfel s-a închinat și îngerul Gavriil la Buna 
Vestire (Luca 1, 28-29) și în același chip i s-a închinat 
și Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul 
(Luca 1, 40-43). însăși Sfânta Fecioară, prin Duhul Sfânt 
proorocește că pe ea o vor ferici toate neamurile: Că 
iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a 
făcut mie mărire Cel Puternic... (Luca 1, 48-49), adică 
cinstirea ei este voită de Cel Puternic, Dumnezeu.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cât a fost cu Maica 
Sa pe pământ, pururea o asculta și o iubea pe ea și era
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supus față de ea (Luca 2, 51) și, oricând îi cerea ceva, 
nu se arăta neascultător. Astfel, la nunta din Cana Gali- 
leii, la cererea Mamei sale, El a făcut prima minune, 
prefacând apa în vin (Ioan 2, 3-10), apoi a avut grijă de 
Maica Sa chiar și când era răstignit pe cruce (Ioan 19, 
26-27).

Iar dacă o numește „femeie“, nicidecum în înțeles 
de femeie căsătorită sau în semn de dispreț, căci dacă ar 
fi disprețuit-o ar fi fost încălcător al propriei legi pe care a 
dat-o: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta> ca să-ți fie  
bine și să trăiești ani mulți pe pământ (Ieșire 20, 12), ci 
numai în înțeles de gen și sex. Arhanghelul Gavriil s-a 
închinat Fecioarei Maria, numind-o pe ea plină de har și 
„binecuvântată între femei“, nu „binecuvântată între fe- 
cioare“, deși era fecioară, neștiind de bărbat.

La fel, atât Dumnezeu, cât și Adam au zis Evei: fe
meie - atunci când ea era fecioară - ca să arate că ea 
este parte femeiască, nu bărbătească. Căci precum Eva 
era fecioară, atunci când i s-a zis femeie, tot așa, Eva 
cea tainică și duhovnicească, Preacurata Fecioară Ma
ria, care a născut pe Noul Adam, Hristos, Fecioară este 
în vecii vecilor, cu toate că Sfânta Scriptură o numește 
pe ea femeie.

Cât privește așa-zișii frați și surori ai Domnului, 
aceștia nici într-un caz nu au putut fi frați naturali ai lui 
Iisus Hristos și fii ai Măriei, Mama lui Jisus, pentru că:

- după o veche și unanimă tradiție, Maria, Mama lui 
Iisus, a rămas după naștere fecioară, așa cum a fost pre
figurată în vedenia proorocului Iezechil (44, 1-3);

- mama acestor „frați“ ai Domnului este o altă per
soană decât Fecioara Maria, căci este numită în Sfânta
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Scriptură „Maria” sau „cealaltă Mărie” sau „sora mamei 
Lui, Maria lui Cleopa”, fiind amintită chiar alături de 
Maica Domnului și în apropierea ei;

- nicăieri în Sfânta Scriptură acești „frați” nu sunt 
numiți fiii Măriei (Născătoarei de Dumnezeu), ci numai 
„frații” lui Iisus;

- nici acești „frați ai Domnului” nu se numesc pe ei 
înșiși „frați”, ci „robi” și „slujitori ai lui Iisus” (Iacov 1, 
1; Iuda 1, 1);

- ținând seama de faptul că peste tot în Orient, dar, 
în special, la iudei „frate” se întrebuințează și în înțeles 
mai larg, de verișori sau alte înrudiri mai apropiate, ca 
de exemplu la Facere (13, 8), unde Avraam îl numește 
pe Lot frate, deși îi era numai nepot de frate (Facere 11, 
27), trebuie să admitem ca „frații Domnului” au putut fi 
copiii lui Iosif din altă căsătorie, sau verișori ori altă 
rudenie apropiată cu Mântuitorul;

- chiar Iisus Hristos este numit „fiul teslarului”, 
adică al lui Iosif (Matei 13, 55-56), și știm cu toții că nu 
era fiu trupesc al lui;

- dacă ar fi avut frați trupești, Hristos ar fi încredin
țat pe Fecioara Maria unuia dintre aceștia și nu Apos
tolului Ioan, care îi era mai străin decât un fiu sau fiică 
a ei;

- cum ar fi putut oare Iosif cel drept și temător de 
Dumnezeu (Matei 1, 19) să îndrăznească a se atinge de 
Preasfânta Fecioară după nașterea ei, mai ales după ce 
el a primit descoperirea că ceea ce s-a zămislit în pân
tecele Fecioarei este de la Duhul Sfânt și că Cel zămislit 
va fi Mântuitorul lumii, Hristos? Oare nu vedem cum și
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astăzi mulți călugări și călugărițe, tineri și tinere își 
închină fecioria și viața lui Hristos?

Așadar, dacă ereticii și sectarii ar avea mintea cură
țită de întunericul ereziei și de păcate, ar putea înțelege 
prea luminat pentru care pricină noi, creștinii ortodocși, 
din Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare, aducem cins
tire sfinților și venerare Preasfintei Fecioare Maria, ru- 
gându-ne lor și punându-i mijlocitori către Hristos, Dum
nezeul nostru, spre a ne ajuta prin mijlocirile prea pu
ternicelor lor rugăciuni.

CINSTIREA SFINTELOR ICOANE. Sfânta Scrip
tură oprește închinarea la chipuri cioplite și la alte ase
mănări văzute, dar prin aceasta oprește numai închina
rea întemeiată pe socotința că chiar aceste chipuri tre
buiesc cinstite ca dumnezei, adică oprește închinarea la 
idoli. însă nu oprește cinstirea unor semne și înfățișări 
ale lui Dumnezeu și ale sfinților, când această cinstire 
nu rămâne la materia din care sunt făcute, ci duce gândul 
nostru la Dumnezeu sau la Sfântul cel închipuit de ea.

în Vechiul Testament ni se spune despre doi Heru
vimi sculptați, așezați deasupra chivotului Legii, sau în 
covoarele din lăcașul sfânt (Ieșire 25, 18-22; 26, 32). 
înaintea lor se tămâia și se făceau închinăciuni (Isus 
Navi 7, 6), iar în Noul Testament am văzut puterea și 
cinstirea ce se da unor brâie și ștergare ce se atingeau de 
trupul Apostolului Pavel (Fapte 19, 12).

Precum ne ajutăm de cuvânt ca să ne ridicăm la cele 
mai presus de cuvânt, tot așa ne folosim de icoană, ca să 
ne ridicăm mai presus de icoană. Și precum Dumnezeu 
vrea ca auzul nostru să se sfințească prin cuvinte curate, 
așa vrea ca și vederea noastră să se sfințească prin icoa
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ne cuvioase, ca prin aceste amândouă simțiri superioare, 
să pătrundă în suflet gânduri curate.

Dumnezeu a oprit închinarea la idoli, adică la înlo
cuitori ai lui Dumnezeu, iar nu la Sfintele Icoane ale 
creștinilor, care nu îl înlocuiesc pe Dumnezeu, ci dim
potrivă îi amintesc omului de El.

De exemplu: Dacă cineva ar avea în casa lui numai 
poze imorale, privindu-le pe acestea mintea ar începe să 
cugete la păcat; pe când cel care are icoane, privindu-le 
cu ochii cei trupești, cu ochii cei sufletești se înalță spre 
Dumnezeu sau Sfinții Lui. Iată cum icoana nu desparte 
pe om de Dumnezeu, nu este un idol, un înlocuitor al lui 
Dumnezeu, ci îi vorbește și îi amintește de El. Icoana 
este și o Biblie în imagini de mult folos oamenilor care 
nu știu să citească precum și copiilor.

CINSTIREA SFINTEI CRUCI. Sfânta Cruce a 
fost altarul pe care s-a adus jertfa cea adevărată pentru 
oamenii din toate timpurile. De aceea, orice creștin care 
este adevărat fiu al Bisericii celei dreptmăritoare a lui 
Hristos și care trăiește în viață cu evlavie și frică de 
Dumnezeu, când începe o rugăciune sau o termină, la 
începutul citirii unei cărți sfinte, la începutul și sfârșitul 
lucrului, la plecarea în călătorie, când este tulburat de 
vreo frică sau de oarecare gânduri rele, când se culcă și 
se scoală, când stă la masă și când se ridică de la masă, 
îndată se însemnează pe sine cu semnul crucii, aducân- 
du-și aminte de puterea cea neasemănată a Celui ce a sfin
țit-o cu Preacuratul și Preascump sângele Său și ne-a 
lăsat-o ca pe o armă nebiruită împotriva diavolului și ca 
un semn dumnezeiesc, după cum scrie: Dat-ai celor ce
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se tem de Tine semn ca să fugă de la fața arcului (Psal
mul 59, 4).

Noi știm că trebuie să-I slujim lui Dumnezeu nu 
numai cu sufletul, ci și cu trupul. Dintre mădularele tru
pului, mâinile au un rol foarte important în exprimarea 
rugăciunii. Iată câteva mărturii din Sfânta Scriptură: Ia- 
cov a binecuvântat cu mâinile sale (așezate în chipul 
crucii) pe fiii lui Iosif (Facere 48, 13-15); Hristos a bi
necuvântat cu mâinile pe copii și pe apostoli (Marcu 10, 
16; Luca 24, 50); Apostolii au așezat diaconi, preoți și 
episcopi prin rugăciune și punerea mâinilor (Fapte 6, 6; 
Timotei 4, 4).

Prin urmare, la rostirea rugăciunii, trupul ia și el 
parte, îndeosebi prin acest mădular al său, care este mâ
na. Trebuința de a lua parte și trupul sau cel puțin un or
gan al trupului la rostirea rugăciunii, rezultă din îndem
nul Apostolului: Preamăriți-L pe Dumnezeu în trupul 
vostru și în duhul vostru, ca unele ce sunt ale lui Dum
nezeu (I Corinteni 6, 20). Și în alt loc: Ridicând mâini cu
rate, fără de mânie și fără de gâlceavă (I Timotei 2, 8).

Chiar ereticii și sectarii folosesc mâinile, atunci când 
se roagă, ridicându-le sau împreunându-le, dar ne acuza 
pe noi, creștinii ortodocși, atunci când ridicăm mâna și 
ne însemnăm cu semnul Fiului Omului (Matei 24, 30).

Diavolii urăsc foarte mult semnul Sfintei Cruci, 
căci este arma cea nebiruită prin care Hristos i-a biruit 
și le-a prădat iadul, de aceea îndeamnă pe toți cei rătă
ciți de la adevăr și care îi slujesc lui, să hulească și sa 
vrăjmășească crucea lui Hristos, căci după cum un câine 
fuge, când ridici un băț asupra lui, chiar dacă nu-1 lo
vești (cunoscând puterea bățului), tot așa și diavolul din
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sectar se tulbură când îți faci seninul crucii în fața lui 
(cunoscând și el puterea seninului crucii).

TAINA BOTEZULUI. Botezul este Taina în care, 
prin întreita cufundare în apă, în numele Sfintei Treimi, 
cel ce se botează se curățește de păcatul strămoșesc și 
de toate păcatele făcute până la botez, se naște la o viață 
spirituală nouă și devine membru al trupului tainic al 
Domnului, al Bisericii lui Hristos.

Această Taină a fost instituită de către Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos, numai după învierea Sa din morți, 
înainte de înălțarea la cer (Matei 28, 19; Marcu 16, 15- 
20) și este o naștere din nou, din apă și din Duh Sfânt; 
de aceea este obligatoriu pentru toată făptura omenească 
(deci și pentru copii) și nu numai pentru unii, cum sus
țin sectarii.

Hristos S-a botezat la treizeci de ani cu Botezul lui 
Ioan, nu cu botezul în numele Sfintei Treimi (căci nu se 
putea boteza și în numele Său), pentru a fi cunoscut de 
către poporul Israel că este Mielul lui Dumnezeu, Cel ce 
ridică păcatul lumii, nu fiul lui Iosif și al Măriei, așa 
cum se știa până la Botezul Lui. Acest lucru este foarte 
clar arătat de către Evanghelistul Ioan: Și eu nu-l știam; 
dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu, bo
tezând cu apă (Ioan 1,31).

Botezul lui Ioan, pe care l-a primit și Hristos, nu era 
un botez mântuitor, căci nu era o naștere din nou din apă și 
Duh Sfânt, ci un botez al pocăinței, cu apă, și toți cei 
care aveau acest botez al lui Ioan, după Pogorârea Du
hului Sfânt, erau botezați din nou cu botezul în numele 
Sfintei Treimi: Și pe când Apollo era în Corint, Pavel, 
după ce a străbătut părțile de sus, a venit la Efes. Și gâ-
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sind câțiva ucenici, a zis către ei: Primit-ați voi Duhul 
Sfânt când ați crezut? Iar ei au zis către el: Dar nici n-am 
auzit dacă este Duh Sfânt. Și el a zis: Deci în ce v-ați 
botezat? Ei au zis: In botezul lui loan, Iar Pavel a zis: 
loan a botezat cu botezul pocăinței, spunând poporului 
să creadă în Cel ce avea să vină după el, adică în Iisus 
Hristos. Și auzind ei, s-au botezat în numele Domnului 
Iisus (Fapte 19, 1-5).

BOTEZUL PRUNCILOR. Păcatul lui Adam a fost 
sămânța care a rodit și a transmis moartea la toți oame
nii (Romani 5, 12). Proorocul David, zice: întru fărăde
legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea 
(Psalmul 50, 6), iar Ieremia, în Plângerile lui, constată 
că: Părinții noștri au greșit și nu mai sunt, dar noi pur
tăm fărădelegile lor (5, 7).

Aceste mărturii ale Sfintei Scripturi ne dovedesc că 
pruncii au trebuință de botez, prin care să se curățească 
de păcatul strămoșesc și al zămislirii, căci noi nu știm 
când vine ceasul morții, dar știm foarte bine că fără de 
botez nu-i cu putință să fim părtași ai împărăției lui 
Dumnezeu: De nu se va naște cineva din apă și din 
Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. 
Ce este născut din trup, trup este; și ce este născut din 
Duh, duh este (loan 3,5-6).

Și, după cum mama spală zilnic pruncul său de mur
dăriile trupești, pentru a se dezvolta cât mai bine, să nu 
se îmbolnăvească, tot așa trebuiesc spălați și în baia 
Sfântului Botez pentru a fi curățiți de păcate și a crește 
în credință și viață morală, prin Harul Duhului Sfânt, pe 
care îl primește la botez.
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Când ducem pruncii la școală, ei nu știu ce înseam
nă școala. Dacă am aștepta până să înțeleagă ei rostul 
școlii, ar fi foarte păgubitor pentru ei. Tot așa este și cu 
botezul. Pruncii nu știu ce este botezul, dar știu aceasta 
părinții și nașii care sunt de față și care îi primesc pe 
prunci după cuvântul Mântuitorului: Cine va primi pe 
unui dintre aceștia mici în numele Meu, pe Mine Mă 
primește (Marcu 9, 37).

Credința pe care nu o pot mărturisi pruncii la botez, 
o mărturisesc, pentru ei, nașii și părinții. Sutașul din Ca- 
pernaum roagă pe Iisus să-i tămăduiască sluga (Matei 8, 
13); femeia cananeiancă se roagă să-i tămăduiască fiica 
(Matei 15, 28); paraliticul din Capemaum, care este adus 
la Iisus de patru bărbați și coborât în fața Lui prin aco
perișul casei, este vindecat tot prin credința altora: Și 
văzând Iisus credința lor, i~a zis slăbănogului: Fiule, 
iertate îți sunt păcatele (Marcu 2, 5 ).

Deci, este primită credința sutașului pentru sluga sa, 
a femeii pentru fiica ei, a celor patru pentru cel slă
bănog. Oare, la botez nu depun mărturie de credință tata 
și mama pruncului? Oare, nu este primită mărturisirea 
nașilor? Oare, nu este pruncul un slăbănog care nu poa
te merge, care nu poate vorbi, nu este oare pruncul un 
bolnav, pe care doresc să-l vadă tămăduit părinții lui, nu 
este el dus la Biserică de nași, așa cum au dus cei patru 
bărbați pe slăbănog? Dacă Iisus este același ieri, astăzi 
și în veci, oare nu va zice, pruncului adus de nași la bo
tez, așa cum a zis slăbănogului: Fiule, iertate îți sunt 
păcatele taleT

Nicăieri în Noul Testament nu există scris oprirea 
botezului pruncilor, poruncă ce ar fi fost necesară, dacă
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ar fi fost voia lui Dumnezeu ca să nu botezăm pruncii. 
De asemenea, când se dă porunca de a se boteza toate 
neamurile, nu se pune nici o condiție cu privire la vârsta 
celor ce urmează să se boteze. Dacă Sfinții Apostoli ar 
fi oprit de la botez pruncii care se aflau în brațele ma
melor lor, în ziua Cincizecimii, când s-au botezat ca la 
trei mii de suflete, acest lucru ar fi fost scris în Faptele 
Apostolilor, așa cum a fost scris de exemplu că tânărul 
Saul a păzit hainele celor care l-au ucis cu pietre pe arhi- 
diaconul Ștefan.

Dacă ne vom aminti de ziua în care s-a tăiat îm
prejur Avraam, în vârstă de 99 de ani, vom vedea că în 
aceiași zi a fost tăiat împrejur și fiul său, Ismail, în vâr
stă de treisprezece ani, și toți pruncii parte bărbătească 
până la vârsta de opt zile. Și numai după ce toți vârst
nicii au primit tăierea împrejur, ea s-a aplicat numai 
pruncilor de opt zile. Tot așa și la începutul creștinis
mului, mai întâi, s-au botezat cei vârstnici, care au pri
mit cuvântul lui Dumnezeu și apoi copiii acestora.

Sfântul Apostol Pavel a botezat pe Lidia și casa ei 
(Fapte 16, 15), pe Ștefana și casa sa (I Corinteni 1, 16). 
Prin acestea înțelegem că botezarea casei nu se referă la 
botezarea ușilor, a ferestrelor sau a pereților, ci la bote
zarea ființelor umane din casele respective, deci și a 
pruncilor.

SERBAREA DUMINICII ÎN LOCUL SÂMBE
TEI. După ce în ziua a șasea Dumnezeu și-a sfârșit 
lucrarea Sa, în ziua a șaptea a binecuvântat această zi, a 
sfințit-o, pentru că într-însa S-a odihnit de toate lucru
rile Sale, pe care le-a făcut și le-a pus în rânduială (Fa
cere 2, 3). însă despre om nu se spune nimic și nici n-ar
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fi avut pentru ce să se odihnească, având abia o zi de la 
creația sa, ci, fiind așezat în raiul desfătării, ca să-l lu
creze și să-l păzească, a primit poruncă de a nu mânca 
din pomul cunoștinței binelui și răului (Facere 2, 15- 
17); pentru el toate zilele fiind deopotrivă. Ba mai mult, 
nici chiar atunci când Adam și Eva au călcat porunca și 
au cunoscut binele și răul, și nici după ce au fost izgo
niți din rai, nu au primit poruncă să serbeze vreo zi. 
Dimpotrivă, toată viața omului devine o continuă mun
că, fiind obligat ca în toate zilele să muncească pămân
tul (Facere 3, 17).

De la Adam și până la Moise, timp de aproape 4108 
ani, nici Scriptura nu era scrisă, nici sâmbăta nu se ținea 
ca sărbătoare de vreun popor, ci numai în timpul trecerii 
poporului Israel prin pustia Arabiei a fost instituită de 
Dumnezeu prăznuirea sâmbetei, în amintirea ieșirii din 
robia Egiptului a poporului Său: Adu-ți aminte că ai fost 
rob în pământul Egiptului și te-a scos Domnul Dumne
zeul tău de acolo cu mână tare și cu braț înalt; pentru 
aceasta ți-a poruncit ție Domnul Dumnezeul tău să pă
zești ziua sâmbetei (Deuteronomul 5, 15).

Trebuie știut că ziua sâmbetei nu s-a dat de Dum
nezeu ca sărbătoare obligatorie pentru toate popoarele 
lumii, ci prăznuirea ei a rânduit-o Dumnezeu ca sărbă
toare și ca legământ numai pentru poporul Său, Israel: 
Să păzească deci fiii lui Israel ziua odihnei, prăznuind 
ziua odihnei din neam în neam, ca un legământ veșnic. 
Acesta este semn veșnic între Mine și fiii lui Israel... 
(Ieșire 31,16-17).

Și în alt loc din Sfânta Scriptură ne arată că sâmbăta 
și celelalte porunci ale Legii nu au fost date decât popo
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rului Israel: Cel ce vestește cuvântul Său lui lacob, în
dreptările și judecățile Sale lui Israel. N-a făcut așa 
oricărui neam și judecățile Sale nu le-a arătat lor (Psal
mul 147, 8-9).

Păgânii au venit la Neemia, dorind să ia parte la 
zidirea Ierusalimului, dar au auzit: Dumnezeul cel ceresc 
ne va ajuta, le răspunsei eu. Noi, slujitorii Lui, ne vom 
apuca de zidit, iar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici 
pomenire în Ierusalim (Neemia 2, 19). Dacă păgânii ar 
fi avut sâmbăta, ar fi avut Neemia dreptul să le vorbeas
că așa?

Dar până când a fost legiuită sâmbăta? Apdstolul 
Pavșl, în epistola sa către galateni, ne arată că: Ea (Le
gea) a fost adăugată pentru călcările de lege, până 
când era să vină Urmașul, Căruia i s-a dat făgăduința... 
astfel că Legea ne-a fost călăuză spre Hristos, pentru 
ca să ne îndreptăm din credință. Iar dacă a venit cre
dința, nu mai suntem sub călăuză (sub Lege) (Galateni 
3, 19, 24 și 25).

Vechiul Testament fiind înlocuit, s-a împlinit proo- 
rocia lui Ieremia: Iată vin zile, zice Domnul, când voi 
face, cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda, testament 
nou, ca testamentul pe care l-am făcut cu părinții lor, în 
ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din pă
mântul Egiptului... Și zicând Nou, Domnul a învechit pe 
cel dintâi. Iar ce se învechește și îmbătrânește, aproape 
este de pieire (Evrei 8, 8-13). Deci, înlocuindu-se și dân- 
du-se la o parte legătura cea veche, de la sine cade și sâm
băta, semnul acestei legături.

Testamentul Nou a înlocuit pe cel Vechi și a institu
it o altă zi de odihnă și de serbare: ziua dintâi a săptă
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mânii, sau duminica. Instituirea acestei zile ca zi de săr
bătoare și de odihnă este independentă de cea a sâmbe
tei vechi. Sâmbăta Legii vechi, după cum am arătat mai 
sus, a fost instituită de Dumnezeu ca zi de sărbătoare și 
de odihnă, în amintirea ieșirii din robia Egiptului a unui 
singur popor: poporului Său Israel. Duminica creștină o 
sărbătorim în amintirea învierii Domnului, prin care s-a 
făcut din nou crearea și înnoirea întregii lumi, și toto
dată, ieșirea noastră din robia cea mult mai rea decât a 
egiptenilor, adică ieșirea din robia păcatului, a satanei și 
a morții, precum și dobândirea Canaanului ceresc.

Sfânta Evanghelie ne spune că, chiar Mântuitorul 
Hristos nu respecta sâmbăta, motiv pentru care iudeii 
căutau să-L omoare pe lisus: ...pentru că dezlega sâm
băta... (Ioan 5, 18), pe care Hristos, ca Domn al Saba
tului, a desființat-o (Efeseni 2, 15). Mântuitorul a făcut 
un nou legământ, întru Sângele Său (Luca 22, 20) și 
ne-a dat exemplu cu fapta să nu ținem ziua sabatului. 
Iar dacă însuși Hristos ne-a învățat pe noi cu cuvântul și 
cu fapta acest lucru, putem oare să nu-L ascultăm pe El, 
noi care ne-am botezat și ne-am îmbrăcat în El? (Gala- 
teni 3, 27).

Pentru noi, creștinii dreptmăritori, sărbătoarea cea 
mai mare este ziua învierii lui Hristos, zi de bucurie, 
căci însuși Domnul a întâmpinat în acea zi pe femeile 
mironosițe, zicându-le: Bucurați-vă\ (Matei 28, 9).

Ziua învierii este ziua în care Mântuitorul nostru 
lisus Hristos ne-a eliberat de sub robia păcatului (I Pe
tru 2, 24), așa cum oarecând Dumnezeu a eliberat pe 
poporul ales din robia Egiptului. Ziua învierii este ziua 
sfințită cu însuși scump Sângele Său, este ziua încredin
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țării că am înviat din moartea păcatului și că vom învia 
și din moartea trupească spre viața veșnică, iar dacă 
Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea 
noastră, zadarnică și credința voastră (I Corinteni 15, 14).

Deci, după mărturia Sfântului Apostol Pavel, creș
tinul nu valorează nimic fără încredințarea deplină că 
Hristos a înviat a treia zi din morți. Și dacă învierea lui 
Hristos este atât de importantă pentru orice creștin, nu 
se cade oare să fie mereu în mintea sa și să o cinstească? 
Oare suntem noi mai împietriți întru necunoștință decât 
evreii, care își serbau săptămânal amintirea eliberării lor 
din robia Egiptului? Sau robia păcatului și a morții din 
care ne-a scos Hristos este mai de mică valoare decât eli
berarea din robia Egiptului? Nicidecum!

Acei care au plecat din Egipt n-au putut să ajungă la 
odihna făgăduită din pricina neascultării și răzvrătirii 
lor, iar Hristos a făgăduit odihnă cerească, veșnică, la 
toți cei care nu se vor răzvrăti și vor serba amintirea ie
șirii lor din Egiptul păcatului, așa cum au serbat-o Sfin
ții Apostoli și urmașii lor până azi.

în ziua întâi a săptămânii (Duminica), Mântuitorul 
se arată ucenicilor Săi care erau adunați având ușile în
cuiate de frica iudeilor (Ioan 20, 19-20). în ziua întâi a 
săptămânii, Mântuitorul a suflat peste ucenicii Săi, dân- 
du-le puterea de a ierta și de a ține păcatele oamenilor. 
Duminica s-a pogorât Sfântul Duh peste Apostoli (Fapte 
20, 1-12). După înviere, la Emaus, s-a săvârșit prima li
turghie în ziua întâi a săptămânii, prin frângerea pâinii 
de către Mântuitorul (Luca 24, 30). Apocalipsul s-a des
coperit Apostolului Ioan tot în ziua Duminicii (Apoca- 
lipsa 1, 10).
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Cât privește pe Sfântul Constantin cel Mare, primul 
împărat creștin, istoria mărturisește numai faptul că, în 
timpul împărăției lui, creștinismul a devenit religie libe
ră, de stat, favorizându-se astfel generalizarea în impe
riul roman a practicilor religioase creștine, între care era 
și serbarea Duminicii, astfel că statul roman nu a făcut 
altceva decât a recunoscut-o și a consfințit-o ca stare de 
fapt, deoarece timp de 314 ani religia creștină a fost pri
gonită și nu avea libertatea de a ține nu numai Dumini
ca, ci nici altă zi de sărbătoare.

Din toate cele prezentate până aici se poate trage 
următoarele concluzii:

- până la chemarea lui Moise, Dumnezeu n-a dat 
nici o poruncă lui Adam sau vreunuia dintre patriarhi, 
cu privire la serbarea sâmbetei;

- porunca serbării sabatului a fost dată de Dum
nezeu prin Moise pentru poporul Israel și nicidecum nu 
s-a dat pentru toate neamurile;

- acest legământ al lui Dumnezeu cu poporul Israel 
este o aducere aminte de robia egipteană din care Dum
nezeu îi scosese pe israeliți, poruncindu-le ca spre adu
cere aminte să țină sabatul ca zi de odihnă;

- porunca a IV-a a Decalogului începe cu cuvintele 
Adu-ți aminte, adică ține minte porunca pe care ți-am 
dat-o puțin mai înainte de Lege în pustia Sin (să nu adu
ne mană în ziua sâmbetei);

- toate neamurile care au venit în Palestina și s-au 
amestecat cu evreii, deși au crezut în Dumnezeu lor, nu 
s-au putut face părtași în istoria poporului ales și la le
gământul lui Dumnezeu cu sabatul.

4 -SECTELE Șl FRAȚII MINCINOȘI
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- porunca serbării sabatului făcând parte din Lege 
are durată egală cu a Legii, iar Legea a fost dată pentru un 
timp limitat, până când avea să vină Urmașul, Hristos;

- noi serbăm Duminica pentru că este ziua învierii, 
ziua izbăvirii noastre din robia păcatului și a morții;

- toată credința în Hristos este bazată pe înviere, căci 
dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința noastră.

DESTINUL. Dumnezeu a făcut pe îngeri și oameni 
cu voința liberă, pentru ca cel rău să fie pedepsit pe 
drept, iar cel bun să fie răsplătit pentru faptele sale cele 
bune. La făcut liber ca să poată fi judecat. Numai atunci 
există rațiune a judecății, când există libertate totală. 
Acceptând destinul, omul nu mai este responsabil pen
tru faptele sale (căci așa a fost destinat, independent de 
voința sa), se elimină Judecata, învierea, și chiar Dum
nezeu, căci zice Sfântul Apostol Pavel: Iar dacă Hristos 
nu a înviat, zadarnică este credința voastră, zadarnică 
este propovăduirea noastră (I Corinteni 15, 14). Dacă 
există destin, pentru ce a mai venit Hristos pe pământ, 
acceptând chiar și moartea pe Cruce? Cei care au stabi
lit destinul sunt demonii și cei care au ascultat de ei.

„Cei care au descoperit horoscopul spun că întâlni
rea stelelor mișcătoare, adică a planetelor, cu stelele din 
zodiac, după forma pe care o au când se întâlnesc unele 
cu altele, deternimă cutare și cutare naștere; iar alte ra
porturi ale acelorași stele determină o soartă contrară. 
Adeseori aceia, negăsind timpul în care să dea mărturie 
planeta cea făcătoare de bine, din pricina necunoștinței 
uneia din acele foarte mici secțiuni a zodiacului, atunci 
ei așează acel moment într-o parte a zodiacului, în care 
se află destinul cel rău. în spusele lor, însă, este multă
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prostie și încă mai multă necredință, că stelele care fac 
rău, mută cauza răutății lor asupra Creatorului stelelor.

Dacă răul vine datorită naturii stelelor, atunci Crea
torul este autorul răului; iar dacă fac răul cu voința lor 
cea liberă, urmează că ele sunt ființe care știu să facă 
alegerea între fapte și că folosesc mișcările lor în chip 
liber și cu de la sine putere. Dar este mai mult decât o 
nebunie să-ți imaginezi așa ceva, despre cele neînsufle
țite! Apoi ce mai nesocotință este să nu împărți binele și 
răul fiecăruia după meritul lui, ci cutare să fie făcător de 
bine, pentru că planeta s-a aflat în cutare loc, iar cutare 
să fie făcător de rele, pentru că a fost văzut de cutare 
planetă și iarăși să-și piardă răutatea, dacă planeta își 
schimbă puțin poziția!

Dacă în fiecare clipită de vreme stelele trec de la o 
poziție la alta, iar între aceste nenumărate schimbări, 
adeseori într-o zi, figurile lor formează nașteri împără
tești, pentru ce nu se nasc în fiecare zi împărați? Sau, 
altfel vorbind, pentru ce se mai moștenește atunci dem
nitatea de împărat? Că nu se poate crede că fiecare îm
părat este atât de grijuliu, încât să pună de acord naș
terea fiului său cu poziția stelelor care arată naștere de 
împărați!

în afară de asta, dacă nu suntem noi autorii faptelor 
noastre bune și rele, ci le săvârșim în chip constrângă
tor, datorită nașterii noastre, atunci de prisos sunt le
giuirile care au hotărât care fapte trebuie făcute și care 
evitate, de prisos sunt judecătorii care laudă virtutea și 
osândesc răutatea! Nu-i de vină hoțul că fură, nici uciga
șul că ucide; chiar dacă n-ar fi voit-o, iar fi fost cu nepu
tință să-și stăpânească mâna, că soarta îl silea să o facă!...

F R A Ț II M IN C IN O Ș I
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Cutare, spun ei, va fi cu părul creț și cu privirea stră
lucitoare, pentru că s-a născut în zodia berbecului, că 
așa arată acest animal; dar va fi și mare la suflet, pentru 
că berbecul are în el fire de conducător; va fi și darnic, 
dar și strângător, pentru că animalul acesta leapădă lâna 
fără părere de rău și și-o dobândește ușor datorită firii 
sale. Cel născut în zodia taurului va fi răbdător în neno
rociri și muncitor, pentru că taurul trage la jug. Cel năs
cut în zodia scorpionului va fi bătăuș prin asemănare cu 
acest animal. Cel născut în zodia cumpenii va fi drept, 
din pricina egalității talerelor cântarelor pe care le fo
losim. Ce poate fi mai de râs decât acestea? Berbecele, 
de care tu legi nașterea omului, este a douăsprezecea par
te a cercului, în care soarele atinge semnele de primă
vară; cumpăna și taurul la fel; fiecare din aceste zodii 
sunt câte a douăsprezecea parte din așa numitul ciclu 
zodiac.

Deci, dacă spui că în ciclul zodiac stau cauzele prin
cipale care determină viața oamenilor, pentru ce atunci 
caracterizezi firea oamenilor care se nasc după dobitoa
cele care trăiesc printre noi? Cel născut în zodia berbe
cului este darnic, nu pentru că acea parte a cercului îl 
face să aibă un astfel de caracter, ci pentru că oaia are o 
fire ca aceasta! Pentru ce ne faci să punem la îndoială 
vrednicia de credință a stelelor, dar încerci să ne con- 
vingi cu behăitul oilor? Dacă cerul are aceste însușiri 
morale, pe care le ia de la animale, atunci și cerul se 
supune unor principii străine, și deci cerul depinde de 
dobitoace. Iar dacă este de râs să spui aceasta, cu mult 
mai de râs este ca din lucruri care nu au nici o legătură
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unele cu altele să încerci să construiești probabilități^ 
(Sfântul Vasile cel Mare, Hexaimeron, pag. 138).

REÎNCARNAREA este o credință păgână că su
fletul după moartea trupului, pentru a ajunge la purifi
care, poate să treacă prin mai multe trupuri de oameni, 
dobitoace și chiar plante.

Dacă acceptăm această nebunie, eliminăm învierea; 
căci în ziua învierii, sufletul în care trup va rămâne?

Dacă spunem că în ultimul, atunci ce se va întâmpla 
cu celelalte trupuri? Căci, după învățătura aceasta, re
zultă că Dumnezeu crează mai multe trupuri decât su
flete! Oare Dumnezeu a creat pe om după chipul și ase
mănarea Sa ca să-l distrugă? Unde este atunci dragostea 
și iubirea lui Dumnezeu?

Cu toate acestea, cei rătăciți de la adevăr, forțând 
înțelesul unor texte biblice, susțin că și Ilie s-a întrupat 
în persoana Sfântului Ioan Botezătorul: Și dacă voiți să 
înțelegeți, el este Ilie, cel ce va să vină (Matei 11, 14).

Dacă ar fi citit puțin mai jos, la versetul 18: Căci a 
venit Ioan, nici mâncând, nici bând... și pe urmă la Luca 
1, 17: Și va merge înaintea Lui cu duhul și cu puterea 
lui Ilie... s-ar fi lămurit că Mântuitorul nu vorbește de 
reîncarnarea lui Ilie, ci de calitățile lui Ilie, pe care le 
avea și Sfântul Ioan Botezătorul {duhul și râvna, nu 
sufletul lui Ilie).

Chiar Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul a spus des
pre sine, atunci când a fost întrebat de către preoți și le- 
viți, că nu este Ilie: Și ei l-au întrebat: Dar cine ești? 
Ești Ilie? Zis-a el: Nu sunt... Ce spui tu despre tine în
suți? El a zis: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: 
îndreptați calea Domnului... (Ioan 1, 21r23).
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Ilie va veni, împreună cu Enoh, dar nu în alt trup, ci 
în trupul lui, care a fost înălțat la cer și nu a cunoscut 
moartea (Pe când mergeau ei așa pe drum și grăiau, 
deodată s-a ivit un car și cai de foc și, despârțindu-i pe 
unul de altul, a ridicat pe Ilie in vârtej de vânt la cer - 
IV Regi 2, 11), înainte de sfârșitul lumii, în timpul lui 
Antihrist: Ilie într-aclevăr va veni și va așeza la loc toa
te (Matei 17, 11; Apocalipsa 11, 3-12; Maleahi 3, 23).

Cei care cred în reîncarnare nu pot să mai creadă și 
în înviere, în Hristos, sunt păgâni, eretici sau atei și nu 
pot avea nici o împărtășire cu Hristos, cu Biserica, fa- 
cându-se de bună voie moștenitori ai iadului.

B IS E R IC A , SE C T E L E  ȘI
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Pe lângă toate aceste secte, erezii și mișcări para- 
creștine și parareligioase pe care le-am amintit, Biserica 
este luptată și din interior, prin frații cei mincinoși:

„Frații cei mincinoși sunt dușmani ascunși și cu atât 
mai periculoși cu cât singuri ei cred că sunt frați curați. 
Predică ș ie i Ortodoxia, dar ortodoxie oarecum schim
bată și prefăcută, după placul lumii acesteia și a stăpâ- 
nitorului acestei lumi. Predica lor e ca o hrană prielnică, 
dar care a început să se strice și, în loc să hrănească, o- 
trăvește pe cei care o mănâncă. Ei aduc tulburare în rân
durile creștinilor. Aceștia sunt ispita cea mai mare a 
neamului celui de pe urmă.

Vorbesc și frații mincinoși de sfânta și prea dulcea 
Ortodoxie, de dragoste, de curăție, pentru fapta bună, de 
smerenie și de virtute și ajută obștile creștinești.

Cât este de greu pentru ortodocșii cei curați și sim
pli să înțeleagă pe cine au înaintea lor! Și cât e de ușor 
să se atragă de ideile lor cele „filosofice16 și să-i creadă!

Dacă răscolește cineva adânc în sufletele acestor 
oameni, va găsi nu dragostea cea fierbinte pentru Dum
nezeu, ci închinarea unui idol care se numește „OM66 
(Sfântul Ioan Iacob, Hrană duhovnicească, pag. 274, E- 
ditura Lumină din Lumină, București, 1993.).

Unii dintre acești „frați mincinoși66 îndeamnă la îm
părtășirea deasă, fără cuvenita pregătire, adică cu spo
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vedanie, post, rugăciune, canon după Pravila Bisericeas
că și împlinirea lui, cum se petrece de exemplu la Mă
năstirile Cocoș, Runcu, Recea (jud. Mureș) sau în alte 
mănăstiri și biserici; alții la intrarea în diferite „lucrări“ 
(Lucrarea lui taica Visarion Iugulescu); alții la credința 
în vise, vedenii, proorocii ale unor „iluminați44, cum ar 
fî în cazul „Fenomenului Pucioasa44, despre care Arhi
mandritul Cleopa Ilie spunea că: La Pucioasa, pute, și 
nu va pleca putoarea de acolo până când nu vor as
culta întru toate de Sfântul Sinod.

Un alt caz este al profesorului și scriitorului Vasile 
Andru, din București, care susține că inițiază, în special 
pe studenți, în practica „rugăciunii lui Iisus44, un adept 
al practicilor păgâne, orientale, care a publicat articole 
despre „rugăciunea inimii44 în revista yoghină „Arhetip44.

Casă bună cu această „lucrare44 fac și scrierile pă
rintelui Ghelasie Gheorghe.

Deasemeni, pot deveni „cazuri44: Poșaga, Călugăreni 
din jud. Suceava (preotul de aici susținând că scoate di
avolii din oameni prin călcarea cu picioarele a celui bol
nav), Oastea Domnului, despre care Prea Sfințitul Ioan, 
Episcopul Oradiei, spune: „Odată au venit în biserica 
din satul nostru mai mulți ostași. Au cântat, au spus po
ezii și la urmă, un bătrân din biserică a strigat cu glas 
tare: «Nu ne trebuie o așa mișcare pentru că seamănă cu 
a pocăiților»... Cunosc bine vremile acelea. Eram elev 
de liceu. Nu am fost de părere ca în Biserică să fie mai 
multe mișcări și organizații, ca un fel de stat în stat... 
Formal, ostașii păreau a fi mai retrași de la unele vicii, 
ca fumatul și alcoolismul, dar nu și-au prea însușit sme
renia... Părintele Trifa tuna și fulgera în foaia sa contra
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fumătorilor și bețivilor pe care-i prezenta în diferite ca
ricaturi, dar puțin sau aproape deloc contra lăcomiei și 
mai ales mândriei. Așa s-a ajuns ca în loc de folos pen
tru Biserică, Oastea Domnului să ajungă pepinieră din 
care se recrutau sectarii... Creștinul ortodox, chiar dacă 
nu face ceea ce trebuie nu se laudă în viața lui că ar fi 
mare creștin, și aceasta este mult pentru mântuire... Mân
dria nu acceptă a merge cu cei mulți, a se pierde în ma
rea masă a credincioșilor, ci cel stăpânit de ea, mereu 
dorește să fie evidențiat, și nu în ceea ce trebuie. De aici 
pretenția de a cânta alte cântări în Biserică, de a ține a- 
dunări separate de Biserică, de aici dorul de a predica 
peste îndrumarea preotului41 (îndrumări pentru îndrepta
rea și maturizarea duhovnicească a persoanei noastre, 
Editura Episcopiei Oradiei, 1994, pag. 224-225), și toți 
cei care prin practicile și învățăturile lor nu au o măr
turie în Sfânta Scriptură, Canoanele Bisericii și scrierile 
Sfinților Părinți, căci: Tot adevărul stă în baza a două 
sau trei mărturii.

*
Mai există o categorie de credincioși care nu vor să 

i se adreseze Maicii Domnului cu: „Bucură-te, Mireasă 
pururea Fecioară!14, spunând că, prin această adresare, 
am retrograda vrednicia Maicii Domnului, punând-o în 
rând cu celelalte mirese.

Dar iată ce spun acești creștini că ne așteaptă pe noi 
cei care ne adresăm Maicii Domnului cu: „Bucură-te, 
Mireasă pururea Fecioară!11: „Oare nu observați voi pe 
îngerul satanei prefăcut în înger de lumină care vă în
deamnă să tot retrogradați pe Maica Domnului, ca să vă 
retrogradați în realitate pe voi înșivă, rostogolindu-vă
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astfel din Ierusalimul ceresc în Babilon?... Cei ce doriți 
mântuirea, dați-vă după adevăr, altfel vă primejduiți su
fletele pe vecie... Așadar, cei care eclipsează preamări
rea vredniciei Maicii Domnului cu „mireasă a lui Dum
nezeu, mireasă, mireasă'4 se eclipsează pe ei de pe cerul 
Bisericii lui Dumnezeu", și altele asemenea acestora 
(Calea sufletelor în veșnicie - Cele 24 de vămi ale văz
duhului - ,  voi. II, pag. 394-406).

Dacă acești creștini ar lăsa mândria și s-ar smeri, ar 
putea înțelege că nici unul dintre ortodocșii care i se a- 
dresează Maicii Domnului cu: „Bucură-te, Mireasă pu
rurea Fecioară!" sau „Mireasă a lui Dumnezeu", nu o 
retrogradează pe Maica Domnului, așa cum nu a retro
gradat-o nici Sfântul Ioan Damaschin, marele dogmatist 
al Bisericii, care în cartea Bogorodicina (Tipărită la Mă
năstirea Neamț în anul 1848 pe slovă veche - chirilică) i 
se adresează de peste 50 de ori cu denumirea de Mirea
să: „... Bucură-te, Mireasă a Tatălui, bucură-te, Maica 
lui Hristos cea prealăudată... (pag. 4); Inima mea cea 
negrită de împresurările cele întunecate ale păcatului, 
strălucește-o cu lumina cea dintru tine, Mireasă Dumne
zeiască, ca una ce ai născut pe Soarele Hristos (pag. 
80); Fecioară, cea cu mii de nume numită... neîntinată, 
nestricată Mireasă, prea nestricăcioasă, neispitită de 
nuntă, Maica lui Dumnezeu, tu mă miluiește (pag. 126); 
Văd judecata și iau în minte divanul Tău, Hristoase al 
meu, întru care voi să fiu judecat, și seamă să dau pen
tru cele lucrate, eu osânditul, ci am solitoare către îndu
rările Tale cele multe, rugându-se, pe Mireasa lui Dum
nezeu, Maica Ta (pag. 193); Mireasă a Tatălui Celui fără 
de început, Maică a Unuia Născut Fiului Lui, Biserica
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Dumnezeiescului Duh, miluiește ticălosul meu suflet44 
(pag. 281, spate).

Oare, putem noi să ne mai adresăm cuiva cu „Mi
reasă a Tatălui44, așa cum ne adresăm Născătoarei de 
Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria?

Oare, nu citesc aceștia și Sfânta Scriptură, să vadă 
că această Sfântă Carte îl numește pe Mântuitorul Hris- 
tos și Mire, fără a-L retrograda? (Matei, cap. 25, Pilda 
celor zece fecioare).

Oare, nu văd că Maicii Domnului ne adresăm și cu 
alte denumiri (mielușea, căruță, scaun, munte...) fără ca 
să o retrogradăm?

Explicația pe care o dau la aceste numiri, este mai 
mult decât hazlie: „Supranumirea aceasta simbolică pre- 
închipuitoare ca și: mielușeaua, junica, căruță, scaun, ma
să, sfeșnicul, cădelnița, năstrapa de aur, munte, rug..., se 
rostește fugitiv...44 (Calea sufletelor în veșnicie, voi. II, 
pag. 400).

Adică „fugitiv44 putem să o numim cu aceste denu
miri, dar „mai încet14 nu o putem numi Mireasă, pentru 
că o retrogradăm!!!

Nu suntem împotriva celor care i se adresează cu 
„Bucură-te, Maică44, căci și noi o numim și Maică și Mi
reasă și „cea cu mii de nume numită44, dar de a zice că 
cei care o numesc pe Maica Domnului și Mireasă „stând 
împotriva adevărului învederat, păcătuiesc contra Duhu
lui Sfânt44 (Calea sufletelor în veșnicie, voi. II, pag. 395) 
și sunt „eretici44 (Idem, pag. 402-404), credem că este o 
blasfemie adusă întregii ortodoxii.

Ar fi bine dacă cei care conduc această grupare și-ar 
îndrepta privirea și spre alte scrieri și învățături, nu nu-
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mai a unui anumit părinte, a cărui merite le apreciem, 
dar care, ca om, a fost posibil să și greșească (dacă nu 
cumva acestea au fost introduse, în cărțile tipărite după 
revoluție, de către unii „ucenici64), căci spun Sfinții Pă
rinți: „Mântuirea stă în mult sfat, iar cei care nu au sfă
tuitori cad ca și frunzele46.

* * *

A vrut Bunul Dumnezeu să intrăm în posesia unor 
manuscrise, scrisori și casete pe care le publicăm mai 
jos, nu din dorința de polemică, ci ca un semnal de alar
mă pentru cei care doresc să păstreze nealterată învăță
tura Sfintei noastre Biserici.

*
„Lucrarea lui taica Visarion66, s-a organizat în jurul 

Ierodiaconului Visarion Iugulescu, actualmente în Bu
curești. Are o largă răspândire, în special în partea de 
sud a țării, atât printre preoți, cât și printre mireni și unii 
călugări,

în ultimii ani, „taica Visarion66 își transmite învă
țătura sa prin preoții ucenici, epitropi, revista „Pâine și 
apă pentru suflet64, casete audio și video, diapozitive, bi
lețele, albume și, nu în ultimul rând, prin „sora Nuți64 a 
cărei contribuție în lucrare nu este de mică importanță.

învățătura lui „taica Visarion44 am găsit-o prezentată 
pe două casete audio, înregistrate cu ocazia împlinirii 
vârstei de 60 de ani, casete care nu au circulat și nu cir
culă decât la cei apropiați (îndoctrinați).în rândurile ce 
urmează vom prezenta după aceste casete câteva din în
vățăturile Ierodiaconului Visarion Iugulescu despre sine 
și lucrarea sa:
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La 15 ani când a început pentru prima dată să ci
tească și să explice din Sfânta Scriptură s-a mâhnit că 
nu era în stare să facă și să înțeleagă prea mult. Dar, 
într-o noapte a avut un vis „ca și în realitate, foarte im
portant4, când un înger l-a luat și l-a dus până în fața 
Domnului Iisus Hristos, Care în final i-a spus îngerului: 
„Du-1 înapoi că acesta va suferi pentru mulți, ca și Pa- 
vel, vasul Meu cel ales44.

La 17 ani, ținea adunări de 2-3 ori pe săptămână în 
casa părintească, dar totuși nu era mulțumit, pentru că 
nu putea înțelege și explica așa de bine Sfânta Scriptură. 
Astfel, într-o Duminică, mergând împreună cu cel mai 
bun prieten al său și rugându-se la o troiță ce se găsea 
într-o livadă „am văzut cum s-a deschis cerul și de sus a 
coborât un porumbel alb ce s-a așezat pe capul meu și 
de atunci mi s-a dat a cunoaște Scriptura, pictura și 
scluptura44.

La 18 ani, a vorbit personal cu Petrache Lupu, la care 
a stat câteva zile, după care, întorcându-se acasă, tatăl 
său a vrut să-l oprească de a mai propovădui, dar „eu n-am 
ascultat de nimeni, aveam de cine asculta: duhul adevă
rului care se pogorâse, care locuia în inima mea ca o 
flacără vie și mă ardea și mă trimitea mereu la propo- 
văduire44.

După terminarea războiului a continuat să întrebu
ințeze „darurile primite de la Dumnezeu44, prin zona 
Brașovului. De aici se retrage în Munții Reteiului, într-o 
peșteră și „am început a mă pregăti mai mult pentru 
sfințenie. Aveam gânduri serioase de a mă pustnici, de a 
crea acolo o mănăstire. Dar, într-o noapte, m-a trezit o 
voce puternică din somn, zicându-mi: Vasile, să pleci
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repede în lume să propovăduiești, căci n-am pus darul 
meu în tine ca să-l ascunzi în pietrele acestea. Alta este 
chemarea ta! Trezindu-mă, am înțeles că nu este voia 
Domnului ca să fiu acolo singur. Mi-am strâns bagajul 
puțin și am pornit din nou la propovăduire, așa cum îmi 
era mie dat din copilărie'1.

Mai târziu a intrat în Mănăstirea Balaciu, unde a 
fost și călugărit, primind numele de Visarion, „așa după 
cum mi se prevestise mai înainte". Tot aici a fost hiroto
nit ierodiacon, în anul 1950, și și-a format: „15 frați u- 
cenici și fete o mulțime*4. Din acești ucenici unii au ajuns 
ierodiaconi și preoți, iar alții călugări și chiar stareți.

Tot despre sine, „taica Visarion44 mai afirmă că: 
„Am o mulțime de daruri de la Duhul Sfânt. Și să mai 
țineți seama de un lucru foarte important: căci eu mai 
întâi sunt născut, nu făcut. M-a născut Duhul Sfânt 
din copilărie la viață curată; de aceea duhul vă vor
bește spre mântuire. Cei care sunt făcuți, pentru că 
au învățat și ei puțină carte, nu știu mai nimic; nu 
știu mai nimic din cele ce sunt duhovnicești44.

Sunt mulți care se întreabă de ce nu a fost preoțit! 
La aceștia le răspunde: „Să știți și lucrul acesta, că am 
fost chemat pentru aceasta de către Preafericitul, care a 
murit, ca să primesc darul preoției, dar am refuzat, am 
refuzat! Mi s-a dat destule daruri de la Dumnezeu și 
cele ce am eu, să umblați cam mult și n-o să-l găsiți!44.

Cei care caută să-i găsească vreo vină sau alte pri
cini sunt „vicleni, farisei și nu urmăresc mântuirea su
fletului. Aceia sunt lacomi, popi idolești44.

In anul 1960, în urma Decretului de izgonire a că
lugărilor din mănăstiri: „Decretul mi-a făcut mai multe
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posibilități de a vesti lumii Evanghelia împărăției și, în 
felul acesta, am ajuns până la biserica aceasta, ca să 
lucrez împreună cu părintele Costică, care mă cunoaște 
de treizeci și doi de ani și este martor ocular".

în ce privește „lucrarea4', „taica Visarion" afirmă 
că: „Aici e lucrare serioasă, vrednică de luat în seamă și 
de urmat!", iar în Revista „Pâine și apă pentru suflet", 
Supliment - 2, în cuprinsul predicii „Despre Domnul 
Hristos împărat", la pag. 8: „Toți potrivnicii mei și ai 
lucrării vor fi lepădați. O putere nevăzută îi va a- 
runca și vor cădea în blestemul smochinului care s-a 
uscat, și în blestemul cu via căreia i s-a smuls gardul 
s-o calce vitele. Vor fi loviți cu boli grele, căpială la 
cap, nebunie și îndrăcire, și altele care sunt scrise în 
Sfânta Scriptură".

în finalul casetelor, după ce spusese mai înainte că 
acestea sunt „un rezumat, doar așa în mare, dar viața 
mea este un roman cam mare", încheie: „Ați auzit și ați 
văzut mulți de minunile pe care le-a făcut Dumnezeu cu 
mine și prin mine, multe feluri. Acestea sunt semnele 
că aveți în față un apostol".

* * *

Din cele prezentate până aici, se poate observa foar
te ușor că toată viața și învățătura Ierodiaconului Visa- 
rion Iugulescu sunt ca un vis: când te trezești, tot în pat 
te afli culcat.

Dacă „taica Visarion" și cei din „lucrare" ar mai fi 
citit Sfânta Scriptură și scrierile Sfinților Părinți, ar fi 
văzut că cei care cred viselor sau vedeniilor se asea-
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mănă cu cei care se prind de umbră și aleargă după 
vânt și pe mulți visele i-a înșelat și au căzut cei ce nă~ 
dăjduiau în ele (Isus Sirah, cap. 34). Același lucru îl spu
ne și Sfântul Ioan Scărarul în Cuvântul III din „Scară44.

Cât privește comparația cu Sfântul Apostol Pavel, 
să citim mai cu atenție la II Corinteni cap. 11 și 12, să 
vedem pentru ce Apostolul se laudă și cu ce fapte se la
udă: Dar ceea ce fac, voi face și în viitor, ca să tai pri
cina celor ce poftesc pricină, pentru a se afla ca și noi 
în ceea ce se laudă. Pentru că unii ca aceștia sunt a- 
postoli mincinoși, lucrători vicleni, care iau chip de 
apostoli ai lui Hristos. Nu este de mirare deoarece în
suși satana se preface în înger al luminii. Nu este deci 
lucru mare dacă și slujitorii lui iau chip de slujitori ai 
dreptății, al căror sfârșit va f i  după faptele lor (11, 12- 
15). Iată motivul pentru care se laudă: Pentru a tăia pri
cina apostolilor mincinoși, care ar dori să se arate ca A- 
postoli ai lui Hristos!

Când se laudă după vedenii, nu se laudă direct pe 
sine, așa cum face „taica părinte41, ci cu smerenie vor
bește, ca despre altul: Cunosc un om în Hristos (12, 2). 
Despre ce a văzut în rai, zice tot ca pentru altul: ... și a 
auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să 
le grăiască (12, 4).

Sfântul Apostol Pavel nu s-a lăudat cu ce a văzut 
sau cu darurile pe care le-a primit de la Dumnezeu, ci 
despre sine zicea că dintre păcătoși cel dintâi sunt eu\

Numai de la „taica Visarion44, și cei asemenea dân
sului, poți auzi expresii de genul: „Am o mulțime de da
ruri de la Duhul Sfânt... Eu mai întâi sunt născut, nu fă
cut... Mi s-a dat destule daruri de la Dumnezeu și cele
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ce am eu, să umblați cam mult și n-o să-l găsiți...44, și 
care ne încredințează că lucrarea nu este de la Duhul 
Sfânt, ci de la alt duh.

Despre ascultare, „taica părinte44 recunoaște că: Eu 
tt-am ascultat de nimeni, spre deosebire de Sfântul A- 
postol Pavel, care, fiind trimis de Hristos să intre în 
cetatea Damasc, a ascultat de ucenicul Anania și prin 
acest ucenic i s-a rânduit ce avea de făcut (Fapte cap. 
9), deși putea Mântuitorul Hristos să-i spună direct.

Ne-am fi așteptat ca și Ierodiaconul Visarion să as
culte de vreun episcop sau preot, dar probabil că dânsul 
fiind „născut, iar nu făcut44 și cu așa multe „daruri44 nu 
putea să asculte de cei care sunt „facuți44 și care, „pentru 
că au învățat și ei puțină carte, nu știu mai nimic, nu
știu mai nimic din cele ce sunt duhovnicești44.

*
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In anul 1993, „sora Nuți44 a făcut o vizită la Buzău 

pentru a întări pe tinerii care se îndoiau de această „lu
crare44, în urma audierii unor casete cu Părintele Cleopa, 
care fiind întrebat despre „lucrare44, a răspuns: „Nu prea 
bine, să zicem așa, la cele auzite44.

Prezentăm mai jos câteva fragmente din această cu
vântare, păstrând limbajul folosit de „sora Nuți44:

„Când noi am pornit la drumul ăsta, am luat o hotă
râre; jientru noi este ca un jurământ înaintea lui Dumne
zeu. II urmezi de bunăvoie. Nu-1 urmezi forțat pe Dum
nezeu!

Nu forțează pe nimeni. Să rămână numai cine vrea 
aici; noi nu forțăm pe nimeni. Cine vrea să plece, să ple
ce! Noi nu forțăm. Dar să știe sigur: că ieșiți de aici

5 -SECTELE Șl FRAȚI) MINCINOȘI



odată, nu mai trăiesc, mor! Și adevărul este că nu poți 
ieși dintr-o lucrare din aceasta duhovnicească decât a- 
tunci când ai murit sufletește. Este?

. Noi știm clar, noi știm tot; știm diferența între moar
tea trupească și moartea sufletească. Noi trebuie să ne 
luptăm, să ne ținem cu sufletul treaz, cu sufletul viu.. A- 
vem atâtea posibilități pe care le avem, cum nu are 
nimeni, nu numai în țară! O știm! Puteți să< colindați 
chiar lumea întreagă, nu știu unde mai e o lucrare; și am 
spus: oricare părinte ar avea, eu fac plecăciune înaintea 
dânsului, dacă reușește să facă ce a făcut părintele Visa- 
rion.

Noi știm lucruri mari, taine mari, care suntem pe 
lângă dânsul. Pe unele le putem spune, pe altele, ră
mân taine, ca nu se pot spune toate; că așa este mai 
bine.

Cei care au cunoscut această lucrare și dau înapoi, 
nu este bine deloc. Nu e de glumit! Așa se fac desco
peririle: cine se retrage din lucrarea aceasta, moare.

Am avut odată un vis cum m-am dus la Mănăstirea 
Curtea de Argeș și acolo am vrut să văd pe Sfânta Fi- 
lofteia... Și când am ajuns acolo m-a întâlnit stareța... 
Cine ești tu? Eu, fericită, așa am spus: eu sânt ucenica 
părintelui Visarion! Eram foarte mândră așa de mine! A, 
zice, da, păi, noi toate mănăstirile din România plătim 
chirie părintelui Visarion! Așa am visat... Cunoaștem 
atâtea suflete, care, prin noi, se sprijinesc, prin lucrarea 
lui taica părinte, prin niște terminați ca noi, așa!

Prin Buzău circulă o treabă de asta, cu părintele 
Cleopa, de la frații aceia care au fost la Sihăstria. Ca să 
vă fac așa un pic de comparație cum poate să gândească
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un mare monah, să-i zicem așa, al cinului nostru călu
găresc, și cum poate să vadă un altul... Și acum vreau 
să-lpun în cântar și dumneavoastră să judecați, să 
alegeți cu mintea dumneavoastră cum a prezentat părin
tele Cleopa, cred că știți mai toți, lucrarea lui taica pă
rinte, la auzul, că nu s-a cunoscut personal cu dânsul, și 
cum a privit dânsul lucrarea prin cele spuse de cei care 
s-au dus acolo, și cum a privit părintele Argatu...

Deci, ducândn-se creștinii din toate orașele din țară 
la Sihăstria au prezentat lucrarea după mintea lor bol
navă, în fel și chip. Părintele Cleopa a răspuns cum știți 
că a răspuns. Nu prea bine, să zicem așa, la cele auzite.

Cel care nu a văzut, cum poate să vorbească desprd 
lucrare? Care tot la Sfinții Părinți spune că acolo unde 
sânt mai mult de 100 de suflete într-o lucrare duhovni
cească, este după lucrarea Duhului Sfânt, nu a noastră.

Părintele a spus-o clar: „Nu în mine lovesc, lovesc 
în Dumnezeu. Lucrarea nu-i a mea. Eu sânt mesagerul 
Dânsului^.

Credeți că dânsul nu putea pe treapta aceasta a pre
oției să avanseze? Nu a vrut! Așa l-a vrut Dumnezeu! 
Ca la judecată să fie mai aspru!!!

Dumnezeu a încreștinat lumea prin niște pescari! 
Nu prin teologi! N-o să mă întrebe Domnul Hristos pe 
mine la poarta raiului sau la tronul de judecată dacă știu 
teologie! Sânteți convinși?

Dogmatică? Da, nu știu, domnule, dogmatică! Ne 
omoară dogmatica! Uite că n-o să mă întrebe Domnul 
Hristos de dogmatică!...

Noi în lucrarea aceasta am învățat să facem ce 
nu știe aproape nimeni. Deci, noi cunoaștem, astea
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sânt tainele mântuirii: faptele astea care nu poate să 
le facă oricine...

Mântuirea, e adevărat, e în toate bisericile se găseș
te, dar nu poate să ți-o dea oricine! N-o înțelegi de la 
oricine! Noi, de ne-ar fi prezentat-o oricine, nu cred că 
o înțelegeam. Dacă am rămas aici, aici am înțeles-o! 
Vedeți, de aia sântem a lui Visarion!

Mântuirea e pe tavă, spunea cineva odată. Dar tava 
aia nu ți-o dă oricine. Vi-o spun eu, că nu vă dă oricine! 
Că stă întinsă tava, vedeți?

Pe mine m-a visat cineva odată că eram cu o ta
vă, și pe tava aia erau puse toate bunătățile. Și um
blam pe la toți creștinii noștri și nu luau toți de pe 
ea. Vedeți? Luați cât este întinsă tava, că aveți ce lua.
Să nu mă întorc cu ea plină; vreau să vând totul!11.

* * *

B 1S E E R IC A . SE C T E L E  Ș l

Multe ar fi de lămurit-la cele învățate de „sora Nuți11, 
dar, după cum zicea Sfântul loan Gură de Aur: «O dată 
a învățat femeia, pe Adam în Rai, și toate le-a răstur
nat», de aceea punem doar o singură întrebare:

- Oare, Părintele Cleopa, nu putea și sfinția sa să 
aibă un vis, așa, o descoperire, că ce se petrece în lu
crarea lui „taica părinte" este: Nu prea binel

*
Iată și două scrisori adresate Părintelui Cleopa Ilie 

în care i se cere sfatul privind unele nereguli constatate 
de semnatarii lor:

„Preasfinția voastră, părinte Cleopa, înainte de a vă 
scrie, aș vrea să spun și eu ca orice creștin: Hristos a 
înviat! Am primit scrisoarea de la dumneavoastră și vă
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mulțumesc tare mult de bunele sfaturi și de „hrana du
hovnicească'1 pe care mi-ați trimis-o.

Tare bine mă simt atunci când vă scriu, pentru a vă 
cere câte un sfat. Nu e zi de la Bunul Dumnezeu să nu 
vă pomenesc măcar o dată! Simt că am mare nevoie de 
cuvintele și de predicile dumneavoastră. Mereu citesc 
din „Urcuș spre înviere11, dar acum v-am scris pentru a 
vă mai cere încă un sfat.

Aici la noi sunt niște grupuri de creștini care spun 
că sunt ucenicii lui taica părinte Visarion, cel care a 
scris revistele „Pâine și apă pentru suflet41. într-un fel 
am apreciat lucrul ăsta, adică ce fac ei, dar am și un pic 
de îndoială, pentru că în aceste adunări la care am par
ticipat și eu, e multă, multă mândrie, fățărnicie și multe 
altele.

Cu iertare să-mi fie, eu păcătoasa, nu judec pe ni
meni, dar mai multă sminteală se produce. Nici nu m-aș 
îndepărta, pentru că nu mai am de unde lua apoi casete 
cu predici sau câte un film religios. Ne strângem dumi
nica după Sfânta Slujbă la câte cineva acasă, facem o 
rugăciune și apoi vizionăm sau ascultăm o casetă.

Vă rog, din suflet, sfatuiți-mă ce să fac, dacă e bine 
sau nu e bine. Eu mereu spun de dumneavoastră, ei, cer- 
tându-mă că, ori sunt ucenica lui taica părinte Visarion, 
ori spun despre predicile părintelui Cleopa. Dar eu nu 
pot să mă îndepărtez de dumneavoastră, chiar dacă sun
teți departe de mine; eu vă consider lângă mine* pentru 
că v-am văzut și v-am auzit.

Spuneți-mi, vă rog, ce să fac, pentru că nu vreau să 
mă duc la adunare cu 10 păcate și să plec cu 100.

Astăzi, 24 aprilie 1996, eu, păcătoasa, Elena44.
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„Prea Sfințite Părinte Ilie Cleopa, eu, robul lui Dum
nezeu, Sorin, vă rog cu supusă smerenie a-mi acorda 
câteva momente de atenție pentru a-mi răspunde la o 
întrebare. . >

Din mila Marelui Dumnezeu, Care iconomisește cu 
mare înțelepciune mântuirea tuturor, am fost adus de 
către El pe calea strâmtă a mântuirii...

Toate au mers așa, până când .câteva creștine m-au 
atras într-un grup, în care este făcută lucrarea Părintelui 
Visarion Iugulescu (ierodiacon); La început mi-a plăcut. 
Dar, înfivo zi, au adus un album pe care-1 deschideai 
la nimereală și îți spunea cum ai fost cu câteva zile în 
urmă șt apoi îți dădea învățături, cum să biruiești ispita.

Eu ticălosul,: nefiind întărit în credință, am făcut 
aceasta până când am început să am unele îndoieli. 
Dar Milostivul Dumnezeu nu m-a lăsat să cad în deznă
dejde, ci m-a trimis Ia o creștină îmbunătățită: și mi-a 
spus să vă cer sfatul Sfinției Voastre.

Ba încă acei creștini mi-au spus că, dacă mă voi le
păda de această lucrare, era mai bine să nu mă fi năs
cut. Altă pricină de înfricoșare pentru mine, ticălosul.

în ultima perioadă, mult mi-au dat de gândit niște 
vise pe care eu, cenușa și nimicul, n-ani știu t'să le ex
plic. Pentru a vă spune unul· din vise ce are legătură cu 
ceea ce . v-am povestit, trebuie să vă spun că am primit 
o iconiță drept păzitoare a vieții noastre care are ha
rul Părintelui Visarion. Această iconiță se împarte la 
fiecare creștin din lucrare din 10 în 10 ani și care au vâr
sta mai mare de 16 ani. Dar minune, eu fiind de 15 ani, 
am primit!
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Deci, fiiiid eu în vis, o voce mi-a spus că, de nu mă 
voi duce la grup în ziua de Sfintele Paști, puterea aces
tei iconițe îmi va fi zdrobită! Iarăși; mult de gândit!

Precum vedeți, Preasfințite Părinte, nu știu ce să 
fac. Vă rog din tot sufletul să mă ajutați, deși nu merit, 
căci am greșit mai mult decât nisipul mării. Deci, luați 
aminte la marea mea rugăminte.

. Cu smerenie, al dumneavoastră păstorit, Sorin'1.
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Pe lângă rătăcirea privind credința în vise și vede
nii, care ocupă locul central al întregii „lucrări64, mai a- 
mintim și acestea:

- împărțirea de bilețele, lâ Anul Nou, odată cu pri
mirea anaforei, care cuprind diferite sfaturi ale lui „taica 
Visarion46, cu dar proorocesc, ce se aseamănă foarte mult 
Cu bilețelele vrăjitorilor ambulanți, care prin interme
diul unui papagal le împart celor „slabi de înger44;

- deschiderea unui album, care în partea dreaptă are
o icoană pictată de ^,taica părinte46, iar în partea stângă 
un text ce ar conține o proorocie pentru cel care îl des
chide, la fel ca cei care se ocupă cu ghitia (vrăjitoria cu 
lucruri sfinte); .

- împărțirea de „legitimații pentru rai64 celor mai 
vechi și ascultători din „lucrare64;

- tinerilor necăsătoriți ti se recomandă călugăria al
bă, adică nici să nu se căsătorească, nici. să meargă la 
călugărie, ci să fie în ascultarea „lucrării66. Nunțile se 
fac numai aprobate de către epitropii din lucrare;



- mântuire există doar în această lucrare, făcând as
cultare de „taica părinte" și de epitropi;

- nu recunosc că pot greși, tot ce fac ei este sfânt și 
bun;

- femeile epitropi, când intră în casa vreunui creș
tin din lucrare, fac cruce și spun: „Binecuvântată să fie 
această casă și toți cei din ea;

- se mută din biserică în biserică, umblă de la un 
duhovnic la altul;

- „taica părinte*', deși nu este duhovnic, participa 
împreună cu preotul duhovnic la spovedania celor din 
lucrare;

- la rugăciuni se spune: „Doamne, lisuse Hristoase, 
pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale tuturor 
Sfinților, ale părintelui Visarion și ale ucenicilor săi, mi- 
luiește-ne pe noi!'*;

- cei din lucrare se adună prin case, vizionând și 
ascultând casete cu „taica părinte", iar cei mai vechi din 
lucrare țin și predici;

- prezentarea unui diapozitiv cu „raiul și iadul**, un
de pentru ceata călugărilor iadul este închis, ei fiind a- 
șezați într-un „loc de așteptare*', ceea ce este în contra
dicție totală cu învățătura Bisericii despre rai și iad;

- prezentarea de filme religioase, în care actori sunt 
unii creștini din lucrare;

- părerea că „taica părinte" ar fi un „apostol*' (Ioan), 
un „prooroc" (Ilie), „bastonul venit din cer". Face mi
nuni, prevede viitorul, știe ce li se întâmplă celor din lu
crare;
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- proorocirea sfârșitului lumii încă din anul 1984: 
„Dacă nu vine sfârșitul lumii anul acesta, să fiu eu pro
oroc mincinos'4;

- înainte de revoluție nu li se da voie celor din lu
crare să meargă Ia biserică pentru că „s-a luat harul din 
biserică*4;

- cine nu este de acord cu ei este numit „îndrăcit44 și 
îl ocolesc;

- împărțirea de iconițe drept „păzitoare a vieții omu
lui care au harul părintelui Visarion44. Această iconiță se 
împarte la fiecare creștin din lucrare din 10 în 10 ani și 
care are vârsta mai mare de 16 ani;

- femeile au funcții de conducere în lucrare (epi
tropi);

- amenințarea cu excluderea din „lucrare44 și impli
cit de la mântuire a celor care îndrăznesc să arate greșe
lile de credință din lucrare sau cei care merg la mănăs
tiri, și în special la Mănăstirea Sihăstria, unde s-au ară
tat credincioșilor rătăcirile din acestă „lucrare44;

- folosesc blestemul împotriva celor care nu sunt de 
acord cu ei;

- își pregătesc preoții lor, prin tinerii din lucrare 
care au reușit la Facultatea de Teologie.

* * *

în loc de concluzie, vom prezenta scrisoarea adre
sată de către soborul Sfintei Mănăstiri Slatina, în anul 
1954, Sfintei Mănăstirii Vladimirești, care aduce lămu
riri foarte amănunțite la rătăcirile unor „frați mincinoși44.
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Amintim doar că stareț al Mănăstirii Slatina era Pă
rintele Gleopa Ilie, iar printre ostenitorii acelei mănăs
tiri se numărau și Părinții: Antonie (ce avea să ajungă 
mitropolit), Petroniu (actualul stareț de la Schitul Româ
nesc Prodromul - Muntele Athos), Arsenic Papacioc, 
Dosoftei Murariu, care, împreună cu ceilalți viețuitori, 
alcătuiau o adevărată mănăstire de elită a monahismului 
românesc.
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SCRISOARE CĂTRE 
SFÂNTA MĂNĂSTIRE VLADIMIREȘTI

Prea Cuvioasă Maică Stareța,
Prea Cuvioși Părinți Duhovnici,

Prea Cuvioaselor Maici și Surori din Obștea 
Sfintei Mănăstiri Vladimirești

Fie Dumnezeu lăudat și să se binecuvinteze gândul 
nostru cel bun de a întări și pe calea aceasta legătura dra
gostei' duhovnicești, cea de El poruncită, între sfintele noâs- 
tre chinovii Slatina și Vladimirești. Nu este întâia oară când 
din mănăstirea noastră pornește către Vladimirești o scri
soare, dar este întâia oară când întreg Soborul nostru se a- 
dreseâză întregului sobor din Vlădirnirești. Credem că scri
soarea noastră nu vă surprinde; poate că era chiâr aștep
tată. Intre mănăstirile noastre s-au închegat temeinice le
gături de prietenie duhovnicească de multă vreme.

Poate și pentru că obștile noastre se aseamănă întru
câtva: tinerețea duhovnicească le mână pe amândouă’pe 
calea ostenelilor călugărești, iar mireasma psalmilor ne
contenit se înalță către Domhul prin bisericile noastre. Și 
apoi să nu uităm că o parte din frații obștii noastre sunt 
din preajma Mănăstirii Vladimirești și au fost îndrumați 
spre noi de preacuvioșiile și frățiile voastre acum trei-pa- 
tru ani în urmă: Vă spunem și cu acest prilej, convinși că 
vă facem o deosebită bucurie, că acești frați sporesc cu
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faptele bune și cu duhul întru ascultare și învățătură du
hovnicească, pe fagașul neștirbitelor rânduieli.

Ne aducem aminte cu multă bucurie și de vizitele re
ciproce ale viețuitorilor din obștile noastre și de schimbu
rile de experiență duhovnicească și gospodărească, și vă 
mărturisim cu toată smerenia, că nu vă uităm niciodată în 
nevrednicele noastre rugăciuni. Pomelnicul obștii de la 
Vladimirești zilnic îl pomenim la Sfânta Proscomidie și 
nu ne îndoim că și noi nu suntem uitați la acel Sfânt Jert
felnic. Simțim adesea că rugăciunile fraților și prietenilor 
în Hristos ne sprijinesc și ne întăresc. Purtarea de grijă re
ciprocă cea de Dumnezeu rânduită e de folos și să ne ajute 
Dumnezeu să nu o încetăm, nici să nu o împuținăm.

Legați în această comuniune de dragoste duhovniceas
că, cum nu ne-am bucura auzind că acea obște sporește 
întru așezarea cea dinlăuntru și cea dinafară, și iarăși, cum 
sa fim nepăsători și să nu ne mâhnim când frații noștri s-ar 
primejdui; că suntem cu toții Trupul lui Hristos și de se 
cinstește un mădular se bucură toate mădularele, iar de pă
timește un mădular, pătimesc toate mădularele împreună 
cu el (I Corinteni 13, 26-27).

în lumina acestui adevăr, scump inimii noastre, de 
mult doream să vă scriem nu numai sa vă încredințăm de 
bucuria noastră deplină pentru lucrurile bune de acolo, nu 
numai să vă împărtășim și din bucuriile obștei noastre, ci 
să vă spunem fără înconjur și pentru a vă mărturisi sufle
tește și pentru a vă împărtăși, nu fără strângere de inimă, 
unele îngrijorări și nedumeriri care ne apăsau și ne apasă 
sufletește: îngrijorări în legătură cu unele ciudățenii inter
venite în ultima vreme în raporturile noastre, altădată cu
rat frățești și duhovnicești - acesta e motivul nostru spe
cial. și alte îngrijorări în legătură cu iconomisirea haru-
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i i lo r  la Vladimirești - problemă și îngrijorare și a noastră și 
a întregii Biserici Ortodoxe ai cărei fii suntem.

La mănăstirea noastră vin mulți credincioși însetați de 
cuvântul lui Dumnezeu. Unii, nu puțini, au mers în ultima 
vreme și la Vladimirești, și, când s-au întors, au alergat ia
răși la noi nedumeriți și cu sufletul îndoit, întrebându-ne 
dacă e, după rânduială, să se împărtășească în fiecare zi, 
fără a-și îndeplini canonul dat de duhovnic, dacă e, după 
rânduială, să dezlege un duhovnic ceea ce a legat altul, 
dacă spovedania colectivă e primită de Dumnezeu, dacă se 
poate împărtăși pe mâncate, dacă un păcătos cu păcate de 
moarte se poate împărtăși imediat și fără nici o canoni- 
sire, dacă mai au vreo putere canoanele sinoadelor și ale 
sfinților, pentru că, la Vladimirești, nu este nici o opreliște 
pentru împărtășire și nici de canon de pocăință nu-i nevo
ie. Acolo e dezlegare generală, colectivă și permanență.

Cum se poate - ne întrebau acești credincioși - fără 
știință multă de carte teologică - că la Slatina și în satul 
lor, și la alte mănăstiri se dă canon după carte, iar la Vla
dimirești nu se dă, ci se iartă totul dintr-odată? Ce drept 
au unii mai mult decât alții în fața rânduielilor statornici
te de Sfânta Scriptură, de Sfintele Sinoade și de Sfinții Pă
rinți? Și ce ne facem noi - întrebau alții - care am fost le
gați la Slatina și am fost dezlegați și împărtășiți la Vla
dimirești? Nu este aceiași măsură de dezlegare și legare în 
toată Biserica? Sau pentru sfințenia locului se dă la Vla
dimirești mai multă iertare?

Au venit la noi credincioși tulburați cu adevărat și cu 
amarnice remușcări de conștiință, pentrh că s-au împăr
tășit nevrednici, pentru că n-au simțit nici o mângâiere din 
dezlegarea aceea colectivă și anonimă, pentru că s-au îm
părtășit acolo de silă, de rușine, împinși către Sfântul Potir
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de duhovnic, de maici și de surori, cu asigurarea că e bine 
să se împărtășească, că mustrările de conștiință nu sunt 
bune, ba chiar s-a zâmbit cu îngăduință, când ei și-au ară
tat teama față de Sfintele Taine.

Unii din credincioși mărturisesc că au fost înfricoșați 
prin predică, dacă nu se apropie de Sfintele Taine sunt 
vrăjmași, ai Domnului și fiii diavolului și s-au împărtășit 
de frică, de frica aceasta care, pentru moment, a biruit fri
ca cea adevărată din pricina nevredniciei, în urmă însă i-a 
condamnat și de atunci n-au liniște, sunt veșnic abătuți.

Femeile se plâng că. au fost împărtășite după păcate 
grele și în timpufoprit de canoane pentru cele firești ale 
lor. Ele spun că au fost îndemnate să nu mai țină nici o 
regulă de înfrânare trupească cu bărbatul legiuit, împărtă
șirea neavând nici o legătură cu aceasta.

Am mai aflat că unii călugări, frați și surori din mă
năstire au fost povățuiți la Vladimirești să se împărtă
șească singuri, primind pentru aceasta niște tubulețe cu 
Sfintele Taine, pentru a le avea la îndemână la câmp sau 
pe drum sau în alte locuri. Am și văzut nu demult un ast
fel de tubuleț la o maică din Vladimirești, care arătându-1, 
la Iași, i^a fost reținut și a fost dus la biserică, unde se află 
și acum.

Niște studenți în teologie, în trecere pe la noi, ne spu
neau cu revoltă că au văzut la Vladimirești pe doi diaconi 
tineri, împărtășind pe credincioși în biserică și pe afară, 
nici la Sfântul Altar și nici la momentul rânduit, ei însuși 
fiind poftiți să se împărtășească.

Unii credincioși și vizitatori ai Vladimireștilor, ne-au 
spus că au fost îmbiați la Sfânta împărtășanie chiar și fără 
a fi spovediți, ci pur și simplu așa cum au venit de pe drum, 
cu toate că au înștiințat pe preot că nu sunt spovediți.
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Mulți dintre acești credincioși nedumeriți de cele în
tâmplate acolo, vin la noi, merg la preoții din satele lor, 
merg la alte mănăstiri și cer clarificări urgente ca să-și 
potolească neliniștea. Și dacă numai acestea ar fi urmările 
vizitelor și practicilor de la Vladimirești, încă n-ar fi prea 
mult. Da, se întâmplă ceva și mai îngrijorător.

Aflăm că mulți dintre cei care trec pe Ia Vladimirești 
sau care aud de Vladimirești, și anume, din cei mai certați 
cu morala, încep să manifeste spirit sectar, judecând as
pru pe preoții care nu le dau iertare cu ușurință, și alear
gă acolo și pierduți în mulțime se consideră spovediți și 
iertați prin dezlegarea care Ii se citește în colectiv, fără să 
fie ascultați și fără să fi primit canon de pocăință. Apoi se 
împărtășesc nedoftoriciți și se întorc din nou la ale lor, la 
aceleași păcate, pe care o nouă vizită la Vladimirești le va 
șterge cu aceeași ușurință.

Ba mai mult, unii dintre aceștea își îngăduie să facă și 
glume pe seama Sfintei împărtășanii. A devenit curentă 
întrebarea: „Ai fost la Vladimirești? Te-ai împărtășit?^ 
Am auzit și o glumă lipsită de orice cuviință creștinească, 
anume aceea de a se fi numit Sfânta împărtășanie Christo- 
micină, punând-o în rândul penicilinei, streptomicinei, etc., 
glumă care s-ar fi pus în gura publicului chiar de un slu
jitor din Vladimirești.

Niște credincioși din comuna Mănăstirea Humorului 
se întrebau ce fel de împărtășanie e la Vladimirești, de se 
dă mai cu ușurință chiar decât anafora de la biserica din 
satul lor. Și culmea cea mai mare, din mai multe locuri ni 
s-au adus învelite în hârtie de ziar sau în batiste de buzu
nar, părticele, pe care purtătorii le numeau: „împărtășanie 
de Vladimirești^. Posedăm mai multe legături de astfel de 
„împărtășaniei
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Pe lângă toate acestea, circulă printre credincioși, și a 
ajuns până la noi, fie tipărite, fie scrise la mașină, fie co
piate de mână, diferite broșuri cu vedenii și minuni, din 
trecut și de azi, petrecute la Vladimirești. Cetind și noi a- 
ceste vedenii și minuni, mărturisim că am rămas surprinși 
de cuprinsul lor, uneori contradictoriu, alteori plin de în
vățături greșite și foarte departe de ideea pe care ne obiș
nuisem să o avem despre descoperirile dumnezeiești.

Pe linia acelorași nedumeriri asupra lucrării și duhu
lui de la Vladimirești, ne-a mai parvenit și știrea că, fiind 
chemat la Sfânta Patriarhie de înalt Preasfințitul Patriarh, 
unul din duhovnicii acestei mănăstiri, părintele Iovan Ioan 
(actual la Mănăstirea Recea, jud. Mureș, unde continuă ce 
a început Ia Vladimirești, n.n.), a refuzat să dea ascultare 
chemării pe motiv că a fost rânduit de Dumnezeu la Vla
dimirești.

Tot așa ne-a umplut de mirare sminteala cea mare ce 
s-a făcut într-un schit din apropierea Vladimireștilor, 
Schitul Sihastru, unde niște călugări și frați tineri s-au răz
vrătit împotriva episcopului lor, motivând că nu ascultă 
decât de Mănăstirea Vladimirești, iar de episcop numai în
trucât crede și aprobă cele de la Vladimirești.

Și acum în urmă, răzvrătirea de la Mănăstirea Sâmbă
ta a fostului ieromonah Iustin Vasilescu, împotriva mitro
politului său și a starețului acelei mănăstiri, tot pentru că 
nu aprobau spovedania și împărtășania ca la Vladimirești, 
ne-a sporit nedumerirea până la teamă. Și poate tot n-am 
fi dat curs acestor gânduri îngrijorătoare, dacă nu s-ar fi 
petrecut niște lucruri care ne-au silit să vi le mărturisim 
mai degrabă.

Iată despre ce este vorba: în urma unei vizite pe la 
Vladimirești a doi frați din mănăstirea noastră, până a



tunci ascultători și râvnitori, ne-a trezit bănuială hotărâ
rea lor de a pleca din mănăstire. Frații sunt de loc din sa
tele din împrejurimile Vladimireștilor și se numesc Ște
fan Nicula și Ioan Sava. Fuseseră învoiți câteva zile pe 
acasă și, cum am spus, trecuseră și pe la Vladimirești. La 
întoarcere, ne-au comunicat gândul de a se reîntoarce aca
să, la familiile lor.

Dumnezeu a vrut însă să aflăm că altul era adevărul. 
Am ajuns în posesia unor scrisori pe care frații le trimi
teau în ascuns părintelui Iovan, întrebându-1 în ce mă
năstire i-a rânduit să se ducă și dacă e bine să fugă noap
tea din Slatina. Am bănuit atunci că frații fuseseră sfatuiți 
de părintele Iovan să plece din Slatina, și aceasta ne-a 
umplut de întristare. La cererea lor, le-am dat îndată dru
mul, pentru că deveniseră cu totul neascultători, și în 
urmă, am aflat că se găsesc la Schitul Sihastru.

Dar bănuiala noastră a fost întărită și de un alt fapt 
mai grav: La 21 August, anul curent, a venit în vizită la 
mănăstirea noastră un ieridiacon de la Mănăstirea Bogda
na, Pantelimon Nica. Ne-a spus că vine de la București, 
unde este în serviciul Administrației Patriarhale, în sco
pul de a cunoaște obștea noastră. L-am crezut și l-am pri
mit cum se cuvine. Ce am aflat însă din declarațiile date 
de doi din frații obștei noastre, cu care acel ierodiacon a 
stat de vorbă?

Că era trimis la Slatina de părintele Iovan de la Vla
dimirești ca să îndemne pe toți frații trecuți prin Vladi- 
mirești, 20-30 la număr, să plece din Slatina la Vladimi
rești și Sihastru, pentru că a venit vremea apropiatei mu
cenicii pentru Vladimirești. Le-a oferit chiar și bani de 
drum, deocamdată la doi, urmând ca aceia să plece la Vla-
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dimirești să primească bani și pentru ceilalți. Avem decla
rații scrise despre acestea.

întâmplările acestea ale noastre, și celelalte ale cre
dincioșilor ce trec prin Vladimirești, ne-au umplut de 
mâhnire, pentru că nu știm cum dragostea și prietenia de 
altădată dintre noi s-a schimbat în dușmănie și vrăjmășie! 
Un prieten cum ar putea semăna zâzanie și dezbinare între 
frați? De îngrijorare, gândindu-ne la primejdiile duhovni
cești care pândesc acea obște și pe credincioșii care merg 
acolo, și întreaga Biserică Ortodoxă Română, amenințată 
de dezbinare.

Ne-am întrebat nu de puține ori, care să fie pricinile 
care au făcut să se ajungă aici și ne-am frământat mintea 
să găsim lămurire pentru noi, și un gând frățesc pe care să 
vi-1 împărtășim și Preacuvioșiilor și Frățiilor Voastre, cu 
dorul fierbinte de a vă ști pe calea cea bună și neînșelată a 
mântuirii.

Nădăjduim că ne veți primi cu aceleași simțăminte 
frățești și nu cu refuzul oricărei comuniuni și sfatuiri.

Strângând la un loc mulțimea celor auzite, cetite și 
văzute la Vladimirești și despre Vladimirești, o analiză 
metodică a lor, comparativ cu tezaurul de credință și de 
viață a Bisericii Ortodoxe, ne indică la Vladimirești o se
rie întreagă de noutăți doctrinare, liturgice și de viață creș
tină, noutăți pe care pentru o mai limpede cercetare, le-am 
subsumat următoarelor capitole mari:

1. Noutăți referitoare la Sfintele Taine: Taina Pocăin
ței și Taina Sfintei Euharistii.

2. Noutăți referitoare la izvoarele de credință.
3. Noutăți referitoare la Parusie (sfârșitul lumii).
4. Noutăți referitoare la rolul ierarhiei în Biserică.
5. Noutăți referitoare la făgăduințele monahale.
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6. Noutăți referitoare la însușirea mântuirii, și
7. O noutate veche
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* * *

7. NOUTĂȚI REFERITOARE LA 
SFINTELE TAINE

A. Taina Pocăinței
Nu ne vom ocupa de tot ceea ce s-ar putea spune în 

legătură cu taina Pocăinței, și nici cu celelalte puncte doc
trinare de care va fi vorba mai departe. Ne vom ocupa nu
mai de ceea ce constituie înnoire, adaos, greșită înțelege
re a doctrinei ortodoxe și vom dovedi cu texte din Sfânta 
Scriptură și Sfânta Tradiție, că e vorba de un adaos. înnoi
re sau de greșită înțelegere.

1. Se afirma la Vladimirești că Biserica era în pri
goană și creștinii nu se puteau aduna zilnic pentru îm
părtășanie, ci pe sub ascuns și întâmplător. împărtăși
rea în fiecare zi a existat în biserică, dar mai târziu, 
când Biserica era biruitoare.

Dar, chiar admițând această părere că împărtășirea ar 
fi existat așa, râvna de înnoire prin întoarcere la starea 
primitivă a Bisericii, a celor de la Vladimirești, a fost de 
fapt și mobilul râvnei celei dintâi a întregului protestan
tism, din care s-a născut toată puzderia de secte și erezii 
de care suferă mai ales apusul.

Să ne ferim deci de întoarceri, să nu ne erijăm în au
toritate teologică, mai presus de Biserică, care și-a stator
nicit adevărurile prin lupte lungi și grele, prin suferințe și
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sânge de-a lungul veacurilor, până să ajungă la forma lor 
cea mai clară de exprimare și de trăire așa cum le avem 
astăzi. Adevărurile în Biserică își au viața lor. Ele nu s-au 
prezentat deodată într-o formă definitivă, ci s-au încercat 
în focul disputelor, al luptelor cu ereziile, s-au încercat și 
după măsura sobornicescului acord, și numai după aceea 
au rămas definitive și numai așa le însușește azi Biserica.

Duhul Sfânt a lucrat această alegere și definitivare, 
prin Sfintele Sinoade și nu putem arunca această lucrare 
de veacuri de Sfântă Predanie a Duhului Sfânt, fără pe
deapsă și fără intrarea în primejdia ereziarhă, care sără
cește dumnezeiescul adevăr.

în ceea ce privește mărturisirea colectivă, trebuie să 
spunem cu afirmația că: ea ar exista din primele veacuri, 
practica de la Vladimirești, nu are rădăcină și fundamenta
re istorică în tradiția primelor veacuri creștine, așa cum se 

.. pretinde. într-adevăr, toate mărturisirile istorice ne înfăți
șează pe lângă mărturisirea individuală, personală, și o 
mărturisire individuală publică, săvârșită în anumite con
diții, de cele mai multe ori cu caracter de canon, sub în
drumarea duhovnicului, pentru ispășirea unor păcate măr
turisite mai înainte în taină, duhovnicului. Dar și acest fel 
de mărturisire și canonisire se opresc cu timpul de Sfinții 
Părinți, printre alții, de Sfântul Nectarie al Constantinopo-
lului în sec. al IV-lea.

Și trebuie de observat în legătură cu aceasta, că măr
turisirea publică nu avea de a face nimic cu taina mărtu
risirii, pentru că ea nu implica iertarea, legarea sau dez
legarea de către comunitate, aceasta rămânând dreptul și 
datoria ierarhiei (cf. N. Ghițescu, art. rev. Studii Teologi
ce, Nr. 7-8, 1949 pag. 529). Și până azi spovedania publi
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că a rămas abolită. Nu înțelegem deci, cum ne-am putea 
excepta de ia această rânduială!

în Biserică a rămas obligatorie spovedania personală, 
individuală. între duhovnic și penitent este un raport de fi
liație, de naștere din nou. Cum s-ar putea realiza acest ra
port de filiație, această naștere din nou, când penitentul e 
pierdut în mulțime, când nu mai e persoană, ci masă ano
nimă și impersonală? Și cum poate o masă anonimă, im
personală, să se simtă în fața duhovnicului ca în fața lui 
Dumnezeu? Și cum poate duhovnicul să se considere lu
crător al tainei când terenul este anonim? Și cum poate el 
să fie martor penitentului înaintea lui Hristos, când el nu-i 
aude păcatele, când penitentul le spune în gând, sau chiar 
cu voce, dar în vânt și nu duhovnicului? De ce se va fi 
rânduit oare sfatuirea: „Iată fiule...“ în slujba spovedaniei, 
dacă aceasta trebuie să fie colectivă? Și pentru ce în 
dezlegare se spune: „te iert44 și nu „vă iertăm44? Și cum se 
poate să stabilești gradul de gravitate al păcatului și cir
cumstanțele lui pentru canonisire, când mărturisirea e co
lectivă și când duhovnicul nu o aude, nu o deosebește și 
când dezleagă mai mult după o bănuită mărturisire, nive
lând pe toți ascultătorii molitfei, sub regimul aceleiași dez
legări, necondiționate de nimic? Cum se împacă conști
ințele printr-o astfel de mărturisire și cum se vindecă pă
catul? Se poate oare face cu folos, un pogorământ obștesc? 
Biserica ne învață că nu. Pogorământul se face de la caz la 
caz. Tot așa și prescrierea canoanelor, a medicamentelor.

Iată ce scrie Sfântul Grigorie de Nazianz, în cuvânta
rea sa, despre fugă: „După cum nu tuturor li se prescrie 
aceiași doctorie sau dietă, ci când una când alta, după gra
dul și natura bolii, tot așa variate sunt și leacurile și pro-
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dusele pentru vindecarea sufletelor. De aceasta dau dova
dă bolnavii însăși.

Unii sunt vindecați numai cu cuvântul, alții de frâu. 
Cei greoi și care cu anevoie se lasă împinși spre bine, 
trebuiesc îmboldiți cu biciul cuvântului, pe când cei prea 
iuți și cu năzuințe greu de înfrânt, care se aseamănă cailor 
de rasă, care aleargă până dincolo de țintă, trebuiesc în
dreptați cu vorbe blânde, ce au darul să le potolească avân
tul. Unora le priește lauda, altora mustrarea, bineînțeles 
făcută la timp potrivit. Ambele păgubesc dacă nu vin la 
timp și cu socoteală. Pe unii îi dă la brazdă îndemnul, pe 
alții ocara. La cei ce devin încrezuți, din cauză că au cre
dință sau se trudesc mult ca păcatele lor să rămână necu
noscute, trebuie să observi cu atenție toate, până și cele 
mai mici lucruri. La alții este bine să le mai treci cu ve
derea câte ceva sau, după cum spune proverbul: „să vezi și 
să nu vezi și să auzi și să n-auzî, pentru ca nu cumva prin 
povara apăsătoare a imputărilor să-i duci la disperare, ori 
să-i faci să-și piardă respectul față de învățăturile date și, 
la urmă, să devină lipsiți de rușine“.

La alții înclinările lor naturale cer să te mânii, fără să 
te mânii, să treci cu vederea, să pierzi nădejdea fără s-o 
pierzi. Alții pot fi îndreptați cu binișorul și cu blândețea și 
prin faptul că știi să redeștepți speranța. Uneori e bine să 
te arăți biruitor. Alteori e mai de folos să pari învins. 
Unora trebuie să le fluturi bogăția și puterea, altora să
răcia și nenorocirea și încă uneori să le lauzi, alteori să le 
hulești.

Căci cu toate că virtutea este pentru totdeauna și 
pentru toți ceva foarte bun și frumos, iar păcatul dimpo
trivă, ceva foarte rău și păgubitor, când este vorba de păs
torirea sufletelor, medicamentele pe care le întrebuințăm.
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ca de pildă; asprimea, blândețea și oricare din mijloacele 
de mai sus, sunt tot așa de categorice, adică întotdeauna și 
pentru toți foarte bune, respectiv foarte rele.

Ba ceva mai mult, uneori pentru unii, ce este foarte 
bun și de folos la alții, dă rezultate contrarii, încât depinde 
mult de timp și de împrejurări, precum și de tempera
mentul bolnavilor. De aceea este cu neputință să închegi 
anumite reguli generale sau să le concentrezi într-un sin
gur capitol, pentru a învăța bine, odată pentru totdeauna, 
arta vindecării sufletelor, oricât te-ai sârgui și oricât ai în
văța. Numai practica și experiența îndelungată desăvâr
șesc abilitatea medicului" (Prof. P. Vintilescu, Spoveda
nia, prilej de pastorație individuală, Revista Studii Teolo
gice, Nr. 9-10/49, pag. 705).

Inspirându-se din acest text, cu adevărat revelator 
pentru rostul spovedaniei, Sfântul Grigorie cel Mare, for
mulează mai pe scurt același principiu în chipul următor: 
„Nu se potrivește pentru toți unul și același sfat, pentru că 
nu toți sunt de același temperament; adesea pe unii îi 
vatămă ceea ce altora le este de folos. Pentru că și cele 
mai multe plante, care hrănesc unele animale, pe altele le 
ucid; un șuierat ușor pe cai îi domolește, dar pe câini îi 
ațâță, și o doctorie care ușurează o anumită boală, pe alta 
o agravează; pâinea care întărește viața celor tari, pe cea a 
copiilor mici o nimicește" (Idem, pag. 706).

Cum se pot îndeplini toate acestea prin mărturisire 
colectivă? Ce doctor este acela care tratează bolnavii după 
același calapod, fără consultație și fără să fi stabilit diag
nosticul? Cum va prescrie el medicamentele? Nu se va 
întâmpla oare ca medicamentele lui, pe unii să-i foloseas
că, iar pe alții să-i ucidă? De va da pâine, nu cumva cei
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tari se vor întări, iar cei slabi șe vor nimici? Și de va da 
lapte, nu cumva se va întâmpla invers?

Dar la Vladimirești se rezolvă ușor aceste lucruri, 
care pentru sfinți ca: Grigorie de Nazianz și Grigorie cel 
Mare și, pentru toți ceilalți Sfinți Părinți, constituiau pro
bleme grele; acolo pur și simplu se nesocotește toată moș
tenirea noastră sfântă și în loc să ne prescrie medicament, 
care evident ar încurca limbile, dacă ar fi același pentru 
toți, se aruncă vina asupra diavolului, vinovatul general și 
exclusiv de toate păcatele și se spun cuvinte despre iertare 
și milă și, dându-se dezlegare la toată lumea, se adorm con
științele, se îndreptățesc păcatele, și descoperind vrednici 
pe toți oamenii, duhovnicul îi încununează, împărtășindu-i.

Medicamentul e ca un narcotic. Un scriitor remarca, 
într-o carte interesantă, că secretul marii strategii a dia
volului, e să producă păcatul în serie, să se antreneze ma
sele la păcat, nu ici și colo câte un individ izolat, căci și el 
e masă, Legheon, de aceea e el vrăjmașul însingurării. Iar 
tactica lui a rămas până astăzi aceea din Eden (Geneza 3, 
8-13), să disculpe pe om, să-l facă să creadă ca nu-i el res
ponsabil pentru păcate, că nu există judecător (ci numai 
iertător), că legea e îndoielnică (canoanele de pildă), că poți 
și tu să fixezi binele și răul, după bunul tău plac (Denis de 
Rougemont,Le part du Diable,Neuchatel,1945,pag.l21-122).

Totuși, în noutatea spovedaniei colective, Vladimireș- 
tii nu sunt cu totul originali. E uimitor cât de mult se asea
mănă practica actuală de la Vladimirești cu practica acea 
originală a primilor protestanți, lată ce scrie în sec. XVI, 
George Wezel, un fost protestant, care s-a lepădat de pro
testantism, tocmai pentru că nu era de acord, printre alte
le. și cu modul de a administra Taina Spovedaniei, care 
începuse a fi colectivă: „Ei (protestanții) iartă tot. Dez
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leagă tot, pentru că așa își fac mai mulți amici. Ei știu ce 
place omului carnal și aceea îi dau. Nu te iartă însă, dacă-i 
vorbești de rău. Te copleșesc cu injurii și mânie" (Dollin- 
ger, Le Reforme, tradusă din Germ. de Emm. Perrot 1848, 
voi. 1. pag. 56).

Este adevărat însă, precum cunoaște toată lumea din 
Vladimirești, că și în ortodoxie a existat un caz de mărtu
risire colectivă, ulterior celui protestant, acela al preotu
lui rus Ioan Iliev Serghiev, de la Kronstadt. Dar dacă 
practica lui a fost bună, de ce n-a rămas până în ziua de 
azi, de ce nu și-a însușit-o Biserica? Biserica s-a condus 
de învățătura Sfântului Apostol Pavel: Cercați toate și ți
neți ce e bun (I Tesaloniceni 5, 21). De aceea, până astăzi, 
Biserica nu s-a pronunțat asupra acestui caz, lăsându-1 
uitat ca o manifestare izolată, dintr-o biserică locală. Și nu 
s-a pronunțat negativ și pentru faptul că părintele Ioan de 
Kronstadt a fost o personalitate duhovnicească excep
țională, cu totul supusă Ortodoxiei, mărturisirea colectivă 
făcându-se de nevoie, din pricina marilor mulțimi de cre
dincioși din toată Rusia, care veneau să-l vadă și-i cereau 
insistent să fie spovediți.

La Vladimirești, lucrurile nu stau tot așa. Aici nu 
mulțimea cere, ci duhovnicul și maicile și surorile și anu- 
miți frați pripășiți pe acolo, împing mulțimea la spove
danie. Practica de la Vladimirești nu este izvorâtă din vreo 
trebuință imperioasă, ci e creată anume și pusă, nu atât în 
slujba credincioșilor, cât a mănăstirii.

Și apoi, din relatările, pe care le cunoaștem, cu privire 
la pregătirea pentru spovedanie, pe care o făcea Părintele 
Ioan de Kronstadt, ne dăm seama că ceea ce facea el este 
departe ca cerul de pământ de practica de la Vladimirești. 
Așa că ceea ce putea să-i fie îngăduit Părintelui Ioan de



90 F R A Ț II M IN C IN O Ș I

Kronstadt, ca pogorământ din partea Bisericii, nu-i îngă
duit oricui, vorba proverbului latinesc.

Nu atât originalitatea ne interesează aici. E vorba de 
urmările acestei practici. Iertând ușor, tot așa de ușor se 
întoarce omul la păcat; minimalizându-se păcatul, i se per
vertește conștiința. Omul slab sufletește se bucură, când i 
se permite păcatul și, în același timp, i se dă asigurarea că 
e împăcat cu Dumnezeu. Cu asemenea practici și cu ase
menea oameni slabi, nu-i greu să faci partidă, dar ce jalni
că partidă!

Dollinger spune că luteranii au câștigat teren, la înce
put, pentru că învățau că poți fi în pace cu Dumnezeu, 
printr-un simplu act de credință, o simplă mișcare a con
științei către certitudinea împăcării (Op. cit. I. pag. 55). 
Iar Wezel raportează că: „Cu cât omul e mai carnal și lu
mesc, cu atât e mai atras de această sectă, care îngăduie 
vechiului om să facă tot ceea ce în vechea biserică cato
lică era un păcat grav“ (Idem, pag. 56).

Și Luther învăța că Evanghelia e numai iertare 
(Idem, pag.70). Ba chiar, pentru a-și scuza imoralitățile 
sale, a scris și un tratat asupra genezei, evidențiind pe 
Patriarhi, ca pe niște mari păcătoși. Numai spre sfârșitul 
vieții, văzând dezastrele, la care a dus iertarea colectivă, 
și faptul că a pierdut orice control asupra credincioșilor, el 
însuși cade în descurajare, se plânge mereu de sporirea 
corupției, se gândește să instituie o închisoare eclesiastică 
pentru pastori, se plânge că răul e în protestantism de 7 
ori mai mare decât în papism, se plânge de discreditul în 
care a căzut rugăciunea, se gândește să restabilească exco
municarea, și, în sfârșit, dacă n-ar fi fost oprit de Elector, 
s-ar fi condamnat Ia exil, nemaiputând suporta viciul ge
neral, scandalul, dezordinea și anarhia: „Departe, departe
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de mine această Sodomă, scrie soției sale în 1545 despre 
Wittemberg, să trăim ca niște nomazi, și mai degrabă să 
cerșim pâinea din poartă, dacă trebuie, decât să ne trecem 
ultimele zile în tortură” (J. Dollinger, op. cit. I, pag. 283- 
305, și 339-340).

Abolirea spovedaniei individuale o deplâng cei mai 
mari dintre protestanți. Sebastian Frank scrie: „Viciul a 
devenit o hrană ca pâinea de toate zilele” (idem, I, pag. 
188); Andre Osiander, care la început abolise în Nurn- 
berg spovedania individuală, în 1533, demonstra că dezle
gările colective n-au temei în Scriptură, că sunt o invenție 
a diavolului, care promovează progresul corupției (Idem, 
pag. 80); Brown Muller, pastor din Wittemberg, spune în 
1560, că bastarzii și copii găsiți erau în protestantism lu
crurile cele mai comune (Idem, II, pag. 422-423), iar We- 
zel remarcă că nu s-au văzut de la nașterea lui Hristos, a- 
tâtea divorțuri și despărțiri, câte erau de 15 ani de când con
ducea Luther. Cuvântul falșilor propuși de el, umple țara 
de adulteri, de păgâni, de necredincioși (Idem, pg. 49-53).

Figuri de protestanți mari ca Martin Bucer, Ioachim 
Caerarius, Brenz, Konrad Sam, reformator de Ulm, Bucen- 
hagen, Link, Mathesius, Melanchton, Erasmus de Rother- 
dam, toți văd creșterea corupției în noua învățătură lute
rană, despre iertare și despre mântuirea, fără fapte, sola fîde.

Cei mai mulți ajung Ia disperare și la nebunie, nepu
tând să mai stăvilească răul. Erasmus îi scrie în 1523 Iui 
Petru Barilius, că ceea ce i-a deschis ochii asupra protes
tantismului lui Luther, au fost persoanele care îmbrățișau 
cu cea mai mare căldură noua doctrină, oameni care cău
tau libertăți, pentru a-și satisface patimile, și pentru care o 
restabilire a ordinii ar fi fost păgubitoare (Id.I,pag.lO-l 1).
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Dollinger arată concret prin câteva date statistice cât a 
progresat corupția în primele timpuri protestante, din pri
cina scăderii fricii de păcat. Așa, în 1569, numai în trei săp
tămâni în Nurnberg s-au înregistrat 14 sinucideri; ia Bres- 
lau între 1530-1580 s-au înregistrat o sută de crime, asa
sinate, sinucideri și 87 alte crime privative de pedeapsa cu 
moartea; la Stralsund în primii 33 de ani ai Reformei, s-au 
judecat 90 de condamnări la moarte, iar la Nurnberg, oră
șel cu o populație de 40000 de suflete, s-au executat în 
sec. XVI, 282 condamnări la moarte; în sec. XVII, 232 
pentru diferitele vinovății împotriva moralei publice și 
personale (Idem, voi. II, pag. 642 -643).

Iată ce frumoase rezultate ne raportează istoria după o 
încercare de mărturisire colectivă, de iertare necondițio
nată și impersonală!

Experiența, precum se vede, a fost încercată. Nu se 
simte nici o trebuință ca ea să fie reeditată. Reeditarea ar 
aduce și peste neamul nostru aceleași calamități, de care 
să ne ferească Dumnezeu.

Ce am mai putea adăuga la toate acestea? Credem că 
am arătat îndeajuns că nu practica mărturisirii colective își 
are rădăcină în tradiția creștină autentică, ci aceea a măr
turisirii individuale, personale.

De aceea s-au rânduit canoanele, de aceea slujba măr
turisirii e scrisă la singular, de aceea se prescrie punerea 
mâinii pe capul penitentului, și, numai așa, duhovnicul 
poate fi martor, păstor, pedagog și doftor. Cine nu face 
așa, acela nu săvârșește Taina.

în concluzie, teoria și practica de la Vladimirești a 
mărturisirii colective și publice este o înnoire greșită, năs
cută dintr-o râvnă romantică de inspirație protestantă, care



B IS E R IC A , S E C T E L E  ȘI 93

sfârșește în nespus de primejdioasa culpă a desființării 
uneia din cele șapte Taine.

2. Se afirmă la Vladimirești că Biserica Ortodoxă 
n-a introdus gherete la spovedanie, pentru ca mărturi
sirea să se poată face public în văzul și auzul tuturor.

Această teologumenă este construită anume, neavând 
nici o susținere istorică. Dacă lucrurile ar sta așa, atunci 
de ce se canonisește așa de aspru duhovnicul care divulgă 
secretul mărturisirii?

Canonul 120 al Nomocanonului în 228 de titluri spu
ne așa: „Părintele spriritual, dacă descoperă cuiva păcatele 
mărturisite de cineva, să fie supus epitimiei; să fie pedep
sit trei ani și numai odată să se cuminece și în fiecare zi să 
facă o sută de metanii".

Asemenea Sfântului Vasile cel Mare, în canonul 34, 
Sfântul Nichifor Mărturisitorul, în canonul 128, iar Nico- 
dim Aghioritul, în Exomolitarul său, sfătuiește pe duhov
nic: „a păzi tainice păcatele și a nu le arăta niciodată, nici 
cu cuvântul, nici cu scrisoarea, nici cu un alt semn oareca
re, măcar de s-ar și primejdui de moarte... că de le vei ară
ta, te caterisești cu totul de canoanele cele bisericești; către 
aceasta te faci pricinuitor, de a nu se mai spovedi la tine 
creștinii" (Cf. Prot. Nicodim Belea: îndatoririle duhovni
cului după Sfintele Canoane, în Revista Studii Teologice, 
nr. 9-10/951, pag. 497).

Cartea „Foarte folositoare de suflet" spune că, pentru 
divulgarea secretului mărturisirii „de legile cele politi- 
cești, te pui în temniță toată viața ta și ți se taie și limba" 
(C.F.S. București 1928, pag. 80), iar Pravila de la Govora 
e și mai aspră, zicând: „Cetățeneasca lege zice să i se 
scoată limba pe ceafa și să-i tragă limba până ce va muri" 
(Pravila lui Matei Basarab, glava 319).
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Adevărul, pentru care gheretele nu s-au introdus în 
Biserica Ortodoxă, este ca duhovnicul să știe cine e peni
tentul, să-i cunoască sufletul mai de-aproape, să-i poată ur
mări evoluția spirituală de la o mărturisire la alta, într-un 
cuvânt, să-și poată îndeplini rolul de pedagog și de doctor 
sufletesc, și nu pentru a se face mărturisirea publică. Ar
gumentul e deci în favoarea Ortodoxiei și nu în sprijinul 
Vladimireștilor.

3. Se afirmă la Vladimirești că atunci când se 
citește molitfa cea mare în care sunt înșirate păcatele, 
fiecare ins își mărturisește cu buzele păcatul făcut, iar 
la sfârșit adaugă cu glas tare: Toate acestea și mai mari 
decât acestea am făcuta iar Duhul Sfânt Care este pre
zent în masa credincioșilor înregistrează mărturisirea 
fiecăruia și așa se împlinește ritualul mărturisirii.

Afirmația aceasta face evidentă odată mai mult, con
fuzia în care se află Vladimireștii. Pe deoparte se vrea 
consensul cu doctrina Bisericii, pe de alta se îndreptățește 
o practică străină de Biserică.

Se afirmă că Duhul Sfânt înregistrează mărturisirea 
fiecăruia, fiind răspândit în mulțime și că taina se îndepli
nește. Dar oare Sfântul Duh nu cunoaște păcatele oame
nilor? Și care om nu și le cunoaște și el? Și nu le mărturi
sește, când își cercetează conștiința în fața Duhului Sfânt 
Cel Atotprezent și Atotștiutor?

Care e deosebirea dintre mărturisirea fată de Duhul 
Sfânt, în conștiință, fără prezența preotului, și mărturisirea 
în prezența preotului, dar tot în conștiință, în colectiv, 
preotul fiind la distanță? Nici o deosebire. Un preot care 
nu ascultă mărturisirea fiecăruia, urmărindu-i starea per
sonală, e tot una cu un zid, cu un copac, cu ceva neînsu
flețit. O astfel de mărturisire nu-i mărturisire. Ca mărtu
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risirea să fie valabilă, e nevoie ca păcatele să fie recu
noscute cu căință în fața duhovnicului, prin care peniten
tul e judecat și de la care primește dezlegarea. Dezlegarea 
se dă tocmai pentru această mărturisire făcută cu căință. 
Nu se face nici o judecată anonimă. în mărturisirea colec
tivă, cum ia preotul cunoștință de căință? Canonul 102 
Trulan condiționează mărturisirea validă de „dispoziția 
spre întoarcere a celui ce a păcătuit44. Cum se poate cons
tata această dispoziție, când persoana concretă lipsește, 
când ai în față o masă de penitenți care vorbesc toți de
odată?

Rânduiala ortodoxă cere mărturisire în fața preotului, 
cu glas tare, cu gura ta, nu pentru că Dumnezeu nu știe pă
catele, ci din alt motiv. Mărturisindu-le cu gura ta, nu prin 
scris, nu cu intermediar, te smerești în fața duhovnicului, 
în fața lui Dumnezeu. Se realizează treapta cea înaltă a 
smereniei, o înfrângere lăuntrică, o demascare a omului 
vechi, singura condiție din partea omului, ca să pornească 
pe drumul cel bun. De aceea, în trecut, s-a făcut mărturi
sire publică. Pentru smerenie. Nu colectivă. Publică, indi
viduală. Și dacă scandalul n-ar fi întrecut folosul, Biserica 
n-ar fi oprit acest fel de mărturisire.

Dacă orice păcat e un orgoliu, o depărtare de Dumne
zeu, apoi apropierea de Dânsul nu se poate realiza decât 
prin lepădarea orgoliului, adică prin smerenie. Aceasta 
este „dispoziția spre întoarcere44 pomenită de canonul 102 
Trulan, amintit mai sus. Cât despre formula rostită meca
nic de toți penitenții „Toate acestea44, ea nu însemnează 
mărturisire, ci o dispoziție smerită spre mărturisire, pentru 
că ea nu este nici exactă (că doar nu toți care rostesc for
mula au și săvârșit toate păcatele înșirate în molitfa), nu e
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nici sfârșitul mărturisirii propriu-zise și nici măcar înce
putul. E o pregătire.

Rânduiala Tainei cere ca după această pregătire să 
urmeze mărturisirea amănunțită câte unul. După mărturi
sire, judecata și canonisirea, și apoi dezlegarea, tot indivi
duală, cu punerea mâinilor pe cap. Despre acestea va veni 
vorba mai departe.

4. Se spune că, arătându-Se Hristos la Vladimirești, 
nu mai e nevoie de efort pentru mântuire, căci Mirele 
fiind de față, împărtășește cu haruri speciale pe cei ce 
vin acolo, și, în special, cu harul iertării. Pe acest temei 
se acordă iertare generală tuturor păcatelor și nu se 
canonisește nimeni niciodată.

Despre arătarea lui Hristos se va vorbi în paginile ce 
urmează. Tot așa și despre efortul de mântuire și împărtă
șirea cu haruri speciale. Aici, ne vom opri numai la faptul 
că la spovedania de la Vladimirești nu se canonisesc peni- 
tenții pentru nici un păcat. Dacă este așa cu adevărat, a- 
tunci este evident dezacordul cu Sfânta Scriptută și cu toa
tă tradiția creștină.

Hrîstosul acela de la Vladimirești, dacă s-a arătat
A

cu adevărat, nu este Hrîstosul acela pe care II cunoaștem 
noi, ci un hristos mincinos, care contrazice pe Cel ce a 
înființat ierarhia și i-a dat puterea de a lega și dezlega, pe 
Cel ce a poruncit pocăința, pe Cel ce a anunțat că va ju 
deca păcatele nepocăite și va răsplăti fiecăruia după fap
tele sale. Hrîstosul acesta se prezintă în haină de bună
tate, dar de o bunătate foarte asemănătoare cu a bunului 
păcătos, care-și iartă cu îngăduință păcatele sale, și le în
dreptățește pe cele viitoare.

Iată ce spune Sfântul loan Gură de Aur despre ade
vărata bunătate și despre trebuința canonisirii: „Iar dacă ar
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zice cineva că creștinilor se cuvine a fi filantropi față de 
frați, apoi afle, că cel ce se supără pe păcătos, acela e f i 
lantrop, și nicidecum acela care mai înainte de timp în- 
concediază apucăturile lui, și nici măcar nu-1 lasă să-și 
simtă păcatul. Căci cine cu adevărat are milă de cel bol
nav de friguri și ieșit din minți? Cel ce-1 culcă pe pat și-l 
oprește de mâncare și băutură ce nu i se cad, sau cel ce-1 
lasă să-și încarce pântecele peste măsură, și-l îngăduie a fi 
în voia lui și a face tot ceea ce face un om sănătos?

Oare nu acela e care-1 îndreaptă, pe când celălalt, deși 
se pare că se poartă cu dânsul filantrop, totuși îi ațâță mai 
mult boala? Tot așa deci, vom zice și aici. Căci e cu ade
vărat o faptă de filantropie a nu face totdeauna pe plac ce
lor bolnavi și nici de a linguși poftele lor cele absurde41.

Nimeni dintre Corinteni nu iubea mai mult ca Pavel, 
pe acel curvar pe care el (apostolul) a poruncit a-1 da sata
nei, pentru ca să-l muncească aici, precum deasemenea ni
meni nu l-a urât mai mult pe acela, precum l-au urât cei ce 
se strânseseră împrejurul lui și-i luau apărarea, după cum 
a arătat sfârșitul.

Căci aceia l-au înfumurat și încă mai mult i-au ațâțat 
trufia, în timp ce Pavel l-a moderat și l-a cumințit. Aceia 
au mai adăugat la răul ce era, iar Pavel și pe cel deja înce
put l-a smuls din rădăcină.

Să cunoaștem și noi, deci, aceste legi ale filantropiei. 
„Căci și pe un cal, dacă îl vezi că e pe marginea prăpas- 
tiei, îi pui frâu și zăbală și-l împiedici cu putere, ba de 
multe ori îl și bați, deși aceasta este pedeapsă, însă această 
pedeapsă este muma scăpării lui. Tot așa fa și cu păcăto
sul. Leagă-1 bine până va îmblânzi pe Dumnezeu. Nu-1 lă
sa dezlegat, ca nu cumva să se lege cu urgia lui Dumne
zeu. Dacă eu îl voi lega, Dumnezeu nu-1 va lega, iar dacă
7 -SECTELE Șf FRAȚII MINCINOȘI
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eu nu-1 voi lega, atunci îl așteaptă legăturile cele nedezle
gate (Căci dacă ne-am f i  judecat pe noi înșine, zice, nu 
am f i  fost judecați I Corinteni 11,31). Deci, să nu crezi că 
aceasta vine de la cruzime și de la neomenie, ci încă de la 
cea mai înaltă blândețe și de la cea mai bună vindecare și 
de la cea mai bună îngrijire” (Sfântul Ioan Gură de Aur, 
Omilia XIV, în comentariul Epistolei a Il-a către Corin
teni, trad. de arh. Teodosie Ploieșteanu, București 1912, 
pag. 188),

Iar Sfântul Vasile cel Mare deplânge starea unor Bi
serici care au slăbit canonisirile: „Mă mâhnește foarte - 
zice el - că au lipsit canoanele părinților, și s-a înlăturat 
orice strictețe din Biserică; și mă tem ca nu cumva sporind 
câte puțin această nebăgare de seamă, să ajungă în cea mai 
definitivă tulburare ordinea Bisericii” (Canonul 89, Pida- 
lion 1933). Și tot Sfântul Vasile scrie la 375, într-o îndru
mare pentru preoți: „Fii vrednic îndeplinitor al Sfintelor 
Canoane” (Milaș, Canoanele, voi. II, pag. 259).

Iar Gavriil al Philadelfiei în cartea sa „Pentru Taine” 
scrie: „Cei ce nu s-au supus canoanelor, nevoie este de a 
se trimite Ia judecățile cele de acolo și cuvânt va da pentru 
răutățile ce a făcut, ca cel ce a călcat legile Bisericii” (C.F.S. 
pag. 152). Căci cine calcă canoanele schimbă modul de ad
ministrare al darurilor în Biserică.

Teofil al Alexandriei scrie că: „în toate timpurile, 
Dumnezeu dă Bisericii Sale unul și același dar, în puterea 
căruia tot corpul se conservă și veninul dogmelor eretice 
nu străbate niciodată” (Epist. 76 către Sfântul Epifanie, cf. 
Introducere în Teologia Ortodoxă, Macarie, București, 
1885, pag, 485).

Canonul în mărturisire are un rol corecțional și pe
dagogic. Că este așa, ne stă mărturie întreg tezaurul de ca
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noane și de învățături ale sinoadelor ecumenice, ale sinoa
delor locale și ale Sfinților Părinți, tezaur adunat în scri
erile, în actele sinoadelor, în Pravile, în Pidalion, tezaur 
de aceeași scumpătate pentru Ortodoxie ca și Sfânta Scrip
tură. Se pare că la Vladimirești există credința că Ortodo
xia acordă canonului rol ispășitor, credință de nuanță cato
lică.

învățătura ortodoxă însă, spune că iertarea la mărtu
risire se dă gratuit de Hristos, de aceea se și numește ier
tare, în virtutea vredniciei lui Hristos și a Jertfei Sale is
pășitoare, pentru că noi nu suntem niciodată vrednici de 
absolvire; dar tot învățătura ortodoxă spune, ca o iertare 
fără angajament din partea omului de a se îndrepta și fără 
o lucrare de îndreptare, nu i-ar fi de folos. Iar canonul pe 
care îl dă duhovnicul și pe care penitentul îl primește, are 
rol de a concretiza angajamentul de îndreptare și lucrarea 
de îndreptare, e un semn vădit că penitentul își dezaprobă 
păcatul și-l urăște și-i hotărât a nu-1 mai face. Numai așa 
se poate realiza împreună lucrarea omului cu Dumnezeu 
în mântuire, învățătură caracteristică Bicericii noastre Or
todoxe (I Corinteni 3, 9).

De aceea, Sfântul Vasile cel Mare în canonul 84 și 85 
spune că acei care nu vor primi canonul și depărtarea de 
Sfânta împărtășanie pentru păcatele lor, aceia să se scoată 
afară și să nu se primească la taina Sfintei Spovedanii. Și 
Luca, Patriarhul Constantinopolului, spune că preotul nici 
dar la altar să nu primească de la cei ce nu se supun și nu 
vor să primească canon pentru păcate (C.F.S., pag. 50).

La Vladimirești însă, nu numai că nu se canonisesc 
păcatele, ci se dezleagă și cei legați de alți duhovnici. Ni 
s-au prezentat nu puține cazuri de acest fel. Canonul 9 al 
Sinodului din Cartagina (418), spune că: „dacă vreun epis-

B IS E R IC A , S E C T E L E  ȘI
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cop sau presbiter ar primi întru împărtășire pe cei înlă
turați de la Biserică potrivit vinovățiilor lor, se va consi
dera și el în aceeași acuzare41.

Nici un cleric nu poate dezlega pe cel legat de altul, 
decât numai dacă cel ce l-a'legat a murit, sau l-a legat pe 
nedrept și în urma judecății făcute, a hotărât Sinodul sau 
episcopul să fie dezlegat (Pravila Bisericească, Nicodim 
Sachelarie, Cernica 1940, pag. 181).

Practica de la Vladimirești crează confuzii și pune 
așadar în situații dificile pe alți duhovnici, care respectă 
rânduielile Bisericii.

5, Se afirmă Ia Vladimirești că actul sacru de dez
legare la spovedanie, care constă din rostirea formulei 
de dezlegare și de punerea mâinii pe capul penitentu
lui, nu este necesar în întregime, adică precis, punerea 
mâinii nu este neapărat necesară, sau, dacă e necesară, 
se îndeplinește și la Vladimirești, prin Vladimirești, prin 
faptul că duhovnicul pune mâna pe capul stareței, care 
este reprezentanta soborului, aceasta fiind în spiritul 
vieții de obște.

Ciudățenia e că această simplificare a spovedaniei nu 
se aplică și la Sfânta împărtășanie, în sensul de a se îm
părtăși stareța în numele soborului!

Problema mântuirii și a curățirii păcatelor este indi
viduală și nimeni nu poate să înlocuiască pe cineva în ico- 
nomia mântuirii și, în special, în spovedanie. Ne ajutăm 
unii pe alții, prin rugăciune și prin toată gama celorlalte 
mijloace omenești, dar la spovedanie mergem singuri, pre
cum singuri murim și singuri mergem la judecată.

Spovedania, fără punerea mâinilor, nu este o spove
danie completă. Iată ce se spune în „Cartea folositoare de 
suflet11: „Să iei aminte bine, duhovnice, să pui întotdeauna
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mâna pe capul celui ce se pocăiește. Căci dumnezei eștile 
canoane arată, că punerea aceasta a mâinilor, este alcătu
itoare a tainei, precum: Canonul 8 al Soborului I, prin pu
nerea mâinilor a primit pe Novatieni; canonul 66 al Sobo
rului celui din Cartagina, prin punerea mâinilor a primit 
pe donatiștii care se întorceau; îndeosebi canonul 49 al a- 
celuiași sobor, prin punerea mâinilor voiește să se primea
scă păcătoșii ce se pocăiesc. Căci prin.punerea mâinilor se 
dă Duhul Sfânt" (Op. cit., pag. 78. Vezi și Faptele 6, 6).

In tâlcuirea canonului 35 al sinodului din Cartagina se 
spune că se obișnuiește (obișnuise) ca cei care au păcătuit, 
când se căiau, mărturisindu-și păcatele, veneau la Biserică 
și arhiereul punea mâinile pe capul lor, sau cu știrea arhi
ereului, preotul (Idem, p?g. 330).

In sfârșit, Sfântul Ciprian în povețele sale către pre
oți, spune că orice păcătos nu poate fi primit în Biserică 
decât „după ce și-a mărturisit păcatele și a primit, de la 
voi, punerea mâinilor'1 (Scrisoarea 13).

Iată atâtea mărturii care fac din punerea mâinilor o 
parte constituitivă a Tainei Pocăinței. La VladimireștL nu 
se mai crede aceasta^ Sau se crede și într-un chip cu totul 
special. Se afirmă că punerea mâinilor ar putea fi nece
sară, și dacă e necesară, lucrul se pare îndoielnic, apoi ea 
se realizează prin punerea mâinilor pe capul stareței, prac
tica aceasta fiind în spiritul vieții de obște! Adică se con
sideră că stareța cumulează, ca și în administrația mănăs
tirii, grija tuturor (chiar și a credincioșilor întâmplători), 
și într-un chip neînțeles de neinițiații în tainele locului, 
transmite ea (stareța) Duhul Sfânt, care i s-a dat de duhov
nic. Stareța devine astfel mijlocitoare între Dumnezeu și 
penitenți!
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Analogia care se impune frizează blasfemia. Dar, 
dacă maicile și surorile și credincioșii întâmplători se con
sideră reprezentați de maica stareță, atunci de ce ar mai fi 
prezenți la molitfa? Ei ar putea fi reprezentați total. în 
fapt se și întâmplă ceva asemănător.

Maicile și surorile nu mai vin toate Ia molitfa, ci când 
socotesc că ar fi timpul molitfei, cele de la ascultări spe
ciale, îngenunchează acolo unde se află, unele pe la poar
tă, altele răspândite prin curte.

Cât e de absurd acest înțeles vladimirescian al comu
nicării Duhului Sfânt se vede și din altceva. în rânduiala 
hirotoniei, Sfântul Duh se transmite prin punerea mâi
nilor. Și după această înțelegere ar însemna că toți cei ce 
aud slujba și văd punerea mâinilor pe capul candidatului, 
bărbați și femei, să fie și ei hirotoniți. Toți credincioșii u- 
nei eparhii, de pildă, care asistă la hirotonia episcopului 
lor să se creadă episcopi. Și aceasta desigur tot în spiritul 
vieții de obște, cum se cred spovediți și cei ce aud slujba 
spovedaniei și văd punerea mâinii pe capul maicii starețe 
de la Vladimirești!

La aceasta nu mai e de tras nici o concluzie. Vom re
marca numai o curioasă analogie a spovedaniei în contul 
altora cu împărtășirea în contul altora, care se practică în 
Biserica romano-catolică. Se împărtășesc unii pentru să
nătatea altora, pentru fericirea altora, se împărtășesc pen
tru unire, etc. Oare analogia aceasta să fie cu totul întâm
plătoare?

6. Se afirmă la Vladimirești că, spovedind în comun 
și împărtășind pe toți care vin acolo, se trezește neamul 
românesc la o adevărată viață creștină, întrucât toți cei 
care au venit acolo și s-au împărtășit s-au îndreptat.
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Nu înțelegem cum s-a transformat o problemă de spi
ritualitate religioasă într-una lumească, dar gravitatea fap
tului stă în altceva. Nu avem încă nici o dovadă că îndrep
tarea prin Vladimirești ar fi adevărată. Deocamdată se vede 
și se simte acolo, de vreme ce nu se pune nici o opreliște 
pentru împărtășanie, când trebuie să se pună, că toată tra
diția și dogma Bisericii neamului românesc se distruge. E 
un atentat la credința neamului și la morală.

Urmările practicilor de acolo, pentru neamul româ
nesc vor fi exact invers, dacă se va stărui în ele. Vor pro
mova slăbiciuni și degenerare, pentru că păcatele se iartă 
ușor și se desființează orice criteriu de moralitate. Dacă 
ucigașul e împărtășit fără opreliște, va mai ucide, pentru 
că va fi iertat tot așa de ușor și a doua oară. Dacă cineva 
desfrânează și e iertat ușor, va mai desfrâna. Și chiar dacă 
n-a făcut asemenea păcate, cu siguranță că, după ce va 
merge la Vladimirești, le va face, văzând că acolo iertarea 
se dă „gratis", cum zic cei ce au fost pe acolo. Ne temem 
că am putea recolta aceleași roade pe care le-au recoltat 
protestanții. Dar oare practica aceasta nu e primejdioasă și 
pentru obștea de la Vladimirești? Gândul ni se duce la Ino- 
chentie de la Balta.

Și apoi, de unde se știe la Vladimirești, dacă toți cei care 
au fost pe acolo s-au îndreptat, devreme ce nimeni nu-i 
verifică la spovedanie, ci-i iartă mereu în bloc? Chiar dacă 
s-ar putea aduce dovezi că mulți s-au îndreptat, se pot 
aduce de asemenea dovezi și despre mai mulți care s-au 
stricat, pentru că au fost încurajați la păcat prin iertarea 
fără penitență.

Pe linia exactă a acestor învățături noi, administrați 
Taina Pocăinței cu următoarele inovații:
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1. Spovediți în colectiv obștea și mari mulțimi de cre
dincioși, oriunde se prezintă. Spovediți și individual, dar 
spovedirea individuală a devenit o excepție pentru scru- 
puloși, regula generală fiind cea colectivă.

Spovedirea aceasta se face implicit public, prin citirea 
molitfelor, de la care se trece imediat la formula de dezle
gare. Prin urmare, partea esențială a tainei, adică mărtu
risirea propriu-zisă, rămâne nelucrată.

2. Nu puneți mâna pe capul penitentului, într-o măr
turisire colectivă fiind aproape imposibil aceasta, dar nici 
nu considerați că punerea mâinilor e partea constitutivă a 
tainei. Sau dacă considerați aceasta, se pune mâna numai 
pe capul maicii starețe, socotind că prin ea se transmite 
Duhul Sfânt întregii asistențe, călugări și mireni.

3. Nu mai respectați nici o hotărâre a Sfintei Scrip
turi, a Sfintelor Sinoade și a Sfinților Părinți, privitoare la 
canonisiri și opreliști. Iertați tot și totdeauna, dezlegând 
imediat pentru împărtășire. Iertarea, dezlegarea obligato
rie la împărtășire imediată, au devenit părțile constitutive 
ale Tainei Pocăinței. Aici se mai impune o precizare: dez
legarea este cu adevărat obligatorie, când mărturisirea a 
fost făcută cu căință și cu promisiune de îndreptare, dar 
una e dezlegarea de păcate și alta e dezlegarea pentru îm
părtășanie, care e condiționată de canon și care poate fi a- 
mânată. La Vladimirești, precum se vede, se amestecă 
aceste două feluri de dezlegări.

4. Dezlegați orice legături puse de alți duhovnici asu
pra penitenților.

5. Mai practicați și o spovedanie într-o formă cât se 
poate de simplificată, și anume: când unii credincioși vin 
la biserică chiar în momentul împărtășirii li se cere o hâr- 
tie cu catalogul păcatelor săvârșite pe care-și scriu doar
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numele de botez, și pe care duhovnicul o va citi în timpul 
liber. In contul acestei citiri, care se va numi spovedanie, 
împărtășiți pe cei în cauză.

în legătură cu această practică, trebuie să mai spunem 
câteva cuvinte. Desigur, numai prin abuz se poate numi 
aceasta spovedanie, precum tot prin abuz se dă împărtă
șire celui ce nu 1 se cunoaște nici măcar textul hârtiei cu 
păcatele, înainte de împărtășanie, și căruia nu i s-a citit 
nici o dezlegare.

In cazul acesta persoana umană este exclusă de la 
Taină, locul ei luând-o hârtia cu păcatele, căci hârtia se măr
turisește. Se face ca în Evul Mediu, căsătorie cu un buz
dugan. Ajungem la spovedirea morților și a oamenilor-lip- 
să. Chiar în mărturisirea individuală, tradiția Bisericii 
oprește comunicarea cu duhovnicul, prin scrisoare. Așa în 
„Cartea foarte folositoare de suflet", se spune: „Deci și tu 
frate, se cuvine să mărturisești cu însăși gura ta, toate 
lucrurile, vorbele, gândurile tale cele rele; cu însuți gura 
ta să-ți spui păcatele tale, pentru că deși le ai scrise, ca să 
nu le uiți, însă ai datorie tu singur să le citești la duhovnic. 
Pentru aceasta, cei ce scriu păcatele și, dându-le prin scri
soare duhovnicului, se duc rău și cu greșeală fac aceasta, 
și mărturisirea lor nu este desăvârșită" (pag. 140).

Rău fac penitenții, dar. mai rău fac duhovnicii. Este 
prescripțiune precisă, că duhovnicul n-are voie să opreas
că hârtia celui ce se spovedește (Nicodim Sachelarie, op. 
cit., pag. 163).

6. în sfârșit, se spune că practicați și cea mai simplă 
formă de spovedanie posibilă, și anume: Când unii credin
cioși, sosiți la biserică chiar în momentul împărtășirii și, 
neîntâmplându-se în buzunar nici un creion și nici vreun 
colț de hârtie, îi invitați la Sfântul Potir fără dezlegare, pe
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baza unei spovedanii de conștiință și bizui ți pe mila lui 
Dumnezeu, pentru cei din ceasul al 11-lea, deci fără să-i 
cunoașteți, fără spovedanie, îndemnându-i doar la o spo
vedanie ulterioară. De ce adică să se oprească de la îm
părtășanie, dacă sigur vor fi iertați la spovedania ulterioa
ră? Cu o cunoscută vorbă latinească, acest fel de gândire 
se numește post hoc, ergo propter hoc, adică, după aceas
ta, deci, din cauza aceasta. Mai pe românește: te împărtă
șesc pentru că ai să te spovedești și ai să fii vrednic.

*
La fiecare Taină întâlnim un număr de părți constitu

tive, care dacă nu sunt realizate. Taina nu se săvârșește. 
La'Taina Pocăinței părțile constituitive sunt:

a) zdrobirea inimii însoțită cu hotărârea de a nu mai 
păcătui;

b) mărturisirea individuală în fața duhovnicului și
c) dezlegarea prin punerea mâinilor pe capul peniten

tului.
în mărturisirea de la Vladimirești, după toate cele re

latate mai sus, se constată că nu se îndeplinște nici una din 
condițiile de validitate a Tainei. Astfel:

a) zdrobirea inimii și hotărârea de îndreptare nu se 
pot constata, deoarece mărturisirea se face anonim;

b) mărturisirea individuală și în fața duhovnicului, 
nici aceasta nu se realizează, deoarece ea este colectivă și 
publică, iar

c) dezlegarea se citește de la distanță fără a se pune 
mâna pe capul penitentului.

O astfel de mărturisire, nici în formă și nici în fond, 
nu este Taina Pocăinții, cu care vrea să se asemene. Că este 
așa, ne-o dovedește și faptul că această pseudo-taină, la 
Vladimirești, poate lua cele mai variate aspecte de fond și
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de formă. în realitate. Taina Pocăinței, la Vladimirești, este 
desființată pur și simplu. De altfel nici nu mai este nevoie 
de dânsa, pentru că, după cum vom vedea pe larg mai de
parte, în virtutea unor învățături și drepturi speciale ale 
Vladimireștilor, acolo te poți împărtăși fără nici o vred
nicie.

B. Taina Sfintei Euharistii
După părerea Vladimireștilor, principalul merit al 

mișcării religioase inițiate acolo e reactualizarea împăr
tășirii zilnice în cadrul Sfintei Liturghii.

Dacă ar fi numai atât și aceasta s-ar face cu observa
rea tuturor prescripțiilor canonice, lucrarea ar fî cu adevă
rat înviorătoare pentru viața creștină și salutară pentru 
Biserica Ortodoxă. împărtășirea zilnică a constituit obiec
tul a numeroase manifestări de evlavie creștină și a nume
roase dispute teologice în istorie. în general, s-a ajuns a se 
preciza că este îngăduită de Biserică, că e posibilă și e 
chiar recomandabilă, cu adăugarea că aceasta să nu se facă 
la întâmplare, din obișnuință, fără pregătire, fără încerca
rea vredniciei, fără dorință, iară verificarea prin duhovnic 
și fără respectarea normelor canonice indicate de tradiția 
creștină.

Faptele ne arată că la Vladimirești, ea se face trunchi
ată, în alt spirit, adică pur și simplu, fără respectarea obli
gațiilor impuse de Biserică și atât în privința pregătirii cre
dincioșilor, cât și în privința modului de a li se administra.

întâi, Ia Vladimirești, precum am arătat, Taina Pocă
inței, a fost desființată, prin urmare se consideră că nu mai 
este necesară ca taină pregătitoare și obligatorie înainte de 
Sfânta împărtășanie. Așa cum se face, ea nu mai are sens,
nu mai contează.
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în al doilea rând, și ca urmare a desființării Tainei Po
căinței, precum vom vedea mai departe, însăși concepția 
despre Taina Sfintei Euharistii și modul ei de administra
re, la Vladimirești a suferit o schimbare, o transformare, o 
înnoire. Ea nu mai are funcția harismatică pe care o are în 
Ortodoxie. I s-a scăzut esențial valoarea, de aceea a scăzut 
simțitor și respectul față de dânsa și s-au relativizat for
mele ei de comunicare și însușire.

Precizăm: La Vladimirești, Taina Sfintei Euharistii a 
devenit obligatorie pentru toți participanții la Sfânta Li
turghie, indiferent de vrednicia sau nevrednicia lor, ceea 
ce înseamnă că din împărtășirea obligatorie, generală, se 
face un act constitutiv al Sfintei Liturghii, lucru ce nu este 
în conformitate cu tradiția creștină. Niciodată Biserica n-a 
impus împărtășirea obligatorie a tuturor, indiferent de sta
rea lor sufletească și morală. Sunt prea cunoscute cele pa
tru trepte de canonisire din Biserica primară:

a) plâns la ușa Bisericii;
b) ascultarea Liturghiei din pridvorul bisericii, până 

la începutul Liturghiei credincioșilor;
c) prosternare stând în biserică, dar numai până la 

Liturghia credincioșilor;
d) starea împreună cu credincioșii toată Liturghia, dar 

fără dreptul de a se împărtăși (N. Milaș, Canoanele, voi. 
II, pag. 56, can. 11-12, Sinod I Ecumenic).

Și dacă la Vladimirești nu mai există canonisire, În
seamnă că Sfânta împărtășanie și-a diminuat cel puțin pe 
jumătate funcția și calitatea.

Noi știm că Trupul și Sângele Domnului, Cel ce se u- 
nește cu omul, îndumnezeindu-1, îi dă acestuia arvuna 
mântuirii, întărindu-1 întru sporire și creștere duhovni
cească și încununându-1, premiindu-1 pentru osteneală,
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pentru lupta și biruința de până atunci. Se pune dar între
barea: Ce încununează, ce premiază Hristos prin împărtă
șirea de la Vladimirești, dacă aceasta se face fără spove
danie și fără nici o osteneală; dacă criminalul și cel vino
vat Duhului Sfânt vine cot la cot cu evlaviosul, cu luptăto
rul cel bun, să se încununeze?

Noi știm că tot cel ce se încununează, după lege se în
cununează (II Timotei 2, 5). La Vladimirești, nu mai este 
lege, nu mai este țintă, nu mai este nici o regulă de alergare.

Dacă împărtășirea generală este obligatorie la fiecare 
Liturghie, dacă deci împărtășirea și-a pierdut rostul de 
premiere, înseamnă că Hristos nu mai este arbitru. Dar 
dacă nu este așa, atunci Hristos nu este întreg, nu mai este 
în plinătatea însușirilor lui Dumnezeu, e un Hristos care 
nu mai este judecător drept, ci doar iertător și milostiv. 
Ori un asemenea Hristos nu este Hristos. Noi știm și cre
dem că Hristos este îndelung-răbdător și mult-milostiv, 
dar și drept judecător și răsplătitor, acum și pururea, căci 
Hristos Același este ieri, azi și în veac.

Iar dacă spuneți că credeți în Hristos cel întreg, și noi 
știm că credeți, apoi Hristosul euharistie de la Vladimi
rești nu mai este Hristos Cel în care credeți! înseamnă 
oare din aceasta că prefacerea darurilor din Sfânta Litur
ghie nu este reală? Așa se înțelege, și atunci însemnează 
că suntem pe linie protestantă! Sfânta împărtășanie s-ar 
reduce ori la un simplu act de amintire a Jertfei Domnului, 
ori la o comemorare sau la un simbol, ori la o prefacere 
reală numai a unei jumătăți din Hristos, ceea ce este o 
contradicție și o blasfemie!

întărim și aici cele spuse mai sus cu următoarele afir
mații culese de la Vladimirești:
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1. Se afirmă la Vladimirești că împărtășirea trebuie să 
fie zilnică, indiferent de vrednicia sau de nevrednicia o- 
mului, sau dacă vrednicia trebuie să condiționeze împărtă
șirea, apoi ea se obține foarte ușor prin mărturisirea colec
tivă practicată acolo.

Că împărtășirea trebuie să fie zilnică este adevărat, 
dar nu oricum. Nu necondiționată de nimic. Și mai bine 
decât „trebuie^, e potrivit a zice „e bine“ să fie zilnică; 
Cum am mai spus Biserica nu împiedică împărtășirea 
zilnică, și nu pentru aceasta se consideră că Vladimireștii 
se află în greșeală. Că doar la fiecare Sfântă Liturghie pre
otul cheamă: „Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu 
dragoste să vă apropiați“.

Biserica însă oprește împărtășirea fără cercetare, pen
tru că așa poruncește și Sfânta Scriptură și Sfânta Tradi
ție: Cel ce va mânca pâinea aceasta și va bea din Potirul 
Domnului cu nevrednicie, va f i  vinovat fa ță  de Trupul și 
Sângele Domnului.,. Să se ispitească dar omul pe sine și 
așa să mănânce din Pâinea aceasta și să bea din acest 
Potir. Căci cel ce mănâncă și bea din ele cu nevrednicie, 
acela mănâncă și bea luiși osândă, nesocotind Trupul 
Domnului (I Corinteni 11, 26-29). Căci și la Sfânta Litur
ghie înainte de chemarea: „Cu frică de Dumnezeu../4, pre
otul precizează: „Să luăm aminte Sfintele (se cuvin) Sfin
ți Ior“ .

Rămâne deci stabilit: împărtășirea zilnică e posibilă și 
îngăduită, problema nu e, prin urmare, în legătură cu tim
pul, ci cu vrednicia.

Vă prevalați în genere de Canonul 9, apostolic. Să-l 
citim: „Toți credincioșii cei ce intră (în biserică) și aud 
Scripturile, dar nu îngăduiesc la rugăciune și la Sfânta îm
părtășire, ca unii ce fac neorânduială în biserică, trebuie
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să se afurisească". Ce concluzie trageți de aici? Că toți 
trebuie să se împărtășească zilnic? Atât și nimic mai mult? 
Canonul atâta spune și pe cei nesupuși îi afurisește? Să 
vedem dacâ-i așa.

Mai întâi, nu se înțelege că trebuie să ne împărtășim 
zilnic, ci la fiecare Liturghie. în al doilea rând, nu se spu
ne deloc că trebuie să ne împărtășim și vrednici și nevred
nici, ceea ce însemnează - cum comentează Matei Vlăs
tare acest canon - că toți creștinii de atunci erau vrednici: 
„Eu socotesc, zice el, că creștinii cei vechi, precum se sâr
guiau să creadă drept, întocmai se sârguiau să viețuiască 
drept. Pentru aceasta și multe obiceiuri bune ce le pome
nesc dumnezeiești le canoane, care se obișnuiau în vremu
rile de atunci, acestea acum, în vremurile noastre, sunt 
într-alt fel și deosebite. La atâta ne-a adus răzvrătita și 
lenevicioasa viață pe care o viețuim, încât nici să credem 
că odinioară creștinii au ajuns la atâta faptă bună ca să se 
împărtășească ades, Ia fiecare Liturghie" (Pidalion, Neamț 
1844, fila 11, nota 1). Că de n-ar fi fost toți vrednici, cum 
ar fi legiuit dumnezeieștii Apostoli împotriva Scripturii? 
Toată împărăția care se dezbină întru sine se prăbușește. 
Numai așa se înțelege, că toți erau vrednici. Așa încât ca
nonul e în consens cu Sfânta Scriptură și cu Sfânta Tradi
ție, și valabil și azi pentru cei vrednici. Pentru cei nevred
nici rămân valabile canonisirile.

Vă mai prevalați și de Sfântul Vasile cel Mare, în că
utarea de probe pentru susținerea practicilor de la Vladi- 
mirești. începutul greșelilor însă nu se datorește acestor 
sfinte izvoare de care vă prevalați, ci unui șir neîntrerupt 
de alunecări de pe făgașul Tradiției Ortodoxe.

Dar să vedem totuși cum vă sprijină Sfântul Vasile 
cel Mare. Vă folosiți de o scrisoare a lui către o doamnă
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(sau către un anume Chesarie) referitoare la Sfânta împăr
tășanie. Iată ce spune Sfântul Vasile cel Mare aici: „Este 
bine și de folos a ne împărtăși în fiecare zi, primind Sfân
tul Trup și Sânge al lui Hristos, fiindcă însuși Domnul 
Hristos spune lămurit: Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea 
Sângele Meu, are. viața de veci (Ioan 6, 54). De altfel noi 
ne împărtășim de patru ori pe săptămână: în ziua Domnu
lui, Miercuri, Vineri și Sâmbătă. De asemenea și în alte 
zile, dacă se face amintirea vreunui sfânt"" (Vechile rându
ieli monahale, Editura Mănăstirii Dobrușa, Soroca, 1929, 
pag. 372. Această scrisoare poartă numărul 89. Același 
text se găsește și la N. Milaș, Canoanele, voi. II, pag. 258 
și poartă numărul 93, al 289, cu indicația că e scrisă la 
372 unui oarecare Cesarie).

Ce se înțelege la Vladimirești din acest text? Că este 
bine și frumos a ne împărtăși în fiecare zi. Și atât. Aceasta 
înțelegem și noi, dar nu înseamnă că-i obligatoriu. Do
vadă că Sfântul Vasile și cei dimprejurul lui se împărtă
șeau numai de patru ori pe săptămână. Nu înseamnă că 
recomandă cu nevrednicie și tară canonisire, ci se înțelege 
că numai celor vrednici. Că este așa, e că același Sfânt 
Vasile, într-o îndrumare către preoți, pe care o dădea fie
cărui preot la hirotonisire, scrisă peste trei ani, în 375, 
scrie așa: „Fii vrednic, îndeplinitor al sfintelor canoane 
(preote). Nu liturghisi cu cei ce sunt opriți (a liturghisi). 
Bagă de seamă înaintea cui stai, cum liturghisești și pe 
cine împărtășești. Nu uita porunca Domnului și a Sfinților 
Apostoli, care zice: Nu dați Sfintele câinilor și nu arun
cați mărgăritare înaintea porcilor (Matei 7, 7). Păziți-vă 
de câini și de celelalte! Vezi să nu cazi de frica oamenilor; 
nu da pe Fiul lui Dumnezeu în mâinile nevrednicilor; nu 
te teme în acel ceas, de careva din cei slăviți ai pământu-
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Iui, nici de cel ce poartă coroană. Celor care sunt vrednici 
de dumnezeiasca împărtășanie, să le-o dai în dar, precum 
și tu însuți ai primit-o. Să nu o dai celor ce nu li se permi
te de dumnezeiești le canoane, căci ei se socotesc a fî ca 
păgânii; și dacă nu se convertesc, vai atât lor, cât și celor 
care-i îm părtășesc“ (Milaș, op. cit. voi. II, pag. 259).

Oare aceste două texte nu trebuie înțelese ca un tot? 
Nu același Sfânt Vasile le-a scris? Cum dar să ne placă 
când scrie către Cesarie (sau către acea doamnă) și să nu 
ne convină când scrie către preoți în aceeași problemă?

Așadar rămâne definitiv limpede: Problema Vladimi- 
reștilor nu e împărtășirea zilnică, ci împărtășirea fără 
rânduială, fără spovedanie validă, împărtășirea cum zi- ce 
Sfântul Ioan Gură de Aur: „din obicei, întâmplătoare, nu 
după lege și chibzuială curatăkt (Cuvânt la Epistola către 
Efeseni, în Milaș, op. cit., pag. 261).

Cât privește afirmația că dacă vrednicia este tot și 
necesară pentru împărtășanie, apoi ea se obține la Vladi- 
mirești prin spovedanie colectivă (nu mai e nevoie să mai 
revenim, deoarece s-a spus pe larg când a fost vorba de 
Taina Pocăinței, că mărturisirea colectivă de la Vladimi- 
rești nu este Taină și prin urmare nu curăță nici de păcate, 
nu acordă nici vrednicie). Rămâne curios doar faptul că, 
pe de o parte se spune că nu este nevoie de vrednicie, iar 
pe de altă parte nici nu se renunță de tot la practica spove
daniei, păstrând-o ca pe rezervă, dacă e nevoie și de ea.

2. Se afirmă la Vladimirești că textele Sfintei Scrip
turi care învață că: Că cei bolnavi au nevoie de doctor și 
nu cei sănătoși, și: N-am venit pentru cei drepți, ci pentru 
cei păcătoși, și: Luați, mâncați... beți toți..., îndreptățesc 
împărtășirea zilnică și fără vrednicie, pentru că, dacă ar fi
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avut în vedere vrednicia, Hristos ar fi zis: „Mâncați și beți 
. . . toți cei vrednici^.

Afirmația aceasta vine (revine) de la Vladimirești, și 
am citit-o textual și într-o scrisoare a unuia dintre ucenicii 
Vladimireștilor de la Sihastru, care o încheie cu conclu
zia: „După aceasta să cunoaștem că Mântuitorul voiește să 
se împartă în fiecare zU. Unde va fi învățat teologia acest 
tânăr? Desigur el se împărtășește cu sau fără vrednicie, și 
fiindcă Hristos a venit pentru cei păcătoși, pentru cei bol
navi, dacă omul e înclinat spre cele rele, va continua să 
păcătuiască, va continua să bolească de dulcea boală a 
păcatului, făcând zilnic voia diavolului, cu încredințarea 
că Hristos îl va curăți mereu, de nu chiar îl va premia, 
pentru că rămâne păcătos și bolnav, ca să aibă Hristos 
pentru cine veni, pe cine vindeca. Și soarta acestui tânăr o 
au toți confrații lui de la Sihastru și toți care se împărtă
șesc cu nevrednicie. Ispititoare teologie pentru tinerii cei 
fără de pricepere!

Oare unde vor ajunge tinerii de la Sihastru cu această 
teologie care li se propovăduiește asiduu, pe care o învață 
pe de rost și pentru care sunt gata să moară (o spune și 
tânărul teolog în scrisoarea sa), nu pentru Hristos, ci pen
tru teologia lor? E uimitor cât de asemănătoare este a- 
ceastă doctrină cu cea protestantă!

George Wezel, cu care ne-am mai întâlnit în această 
scrisoare, spune că: „Luther credea că Sfânta împărtășa
nie a fost instituită pentru păcătoși^ (Dollinger, op. cit. I, 
pag. 86), Dacă ar fi așa, atunci de ce mai e nevoie de 
mărturisire pentru a te împărtăși, când te poți împărtăși 
fiind păcătos? Și atunci de ce ne mai trebuiește iertare și 
dezlegare? De ce atâta osteneală cu mărturisirea colectivă,
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cu păcate scrise? De ce teorie despre păcat și iertare, când 
totul este atât de simplu?

Răspunsul Bisericii la toate acestea va clarifica situa
ția în cele ce urmează:

3. Se afirmă la Vladimirești că, chiar dacă spovedania 
de acolo nu e validă, asta nu înseamnă nimic, pentru că 
Hristos, Care Se jertfește zilnic în Euharistie, curăță păca
tele noastre, oricât de multe și mari ar fi, deci le curăță și 
pe ale celor ce participă la Sfânta Liturghie de la Vladimi
rești și, odată curățite păcatele, ei sunt îndreptățiți să se 
împărtășească.

Rolul ispășitor al Jertfei Euharistice e un mare adevăr 
al Bisericii, dar a înțelege astfel, ar însemna că Mântui
torul se împarte în Euharistie direct păcătoșilor, tâlharului 
din stânga, lui Iuda și chiar diavolului cu întregul său iad!

în rugăciunea de la molitfa spovedaniei se spune: „Că 
Tu ești Dumnezeul celor ce se pocăiesc44. Mântuitorul nu 
iubește păcatul și nu se dăruiește păcătoșilor, ci păcăto
șilor pocăiți; nu desfrânaților și desfrânatelor, ci desfrâ
natei pocăite; nu tâlharilor, ci tâlharului pocăit. Urât-aipe 
tot cei ce lucrează fărădelege, pierde-vei pe toți cei ce 
grăiesc minciună, pe bărbatul sângiuirilor și vicleanul, 
urăște Domnul, Prin urmare, iată însemnătatea covârșitoa
re pe care o are spovedania și iertarea, care se dă înainte 
de împărtășanie!

Păcătoasa din casa lui Simon, cât a suspinat, cât a 
lăcrimat? Fără îmbrăcăminte de nuntă, cei adunați de la 
răspântii nu pot fi învredniciți de darurile Sfintei Nunți. 
Oare de ce a fost aruncat în întunericul cel mai dinafară 
cel ce a îndrăznit să intre la Cină neavând haină de sfin
țenie?

B IS E R IC A , SE C T E L E  ȘI
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Sfintele sfinților! A intra la nuntă și a mânca din cină 
fără haina sfințeniei e cea mai mare nelegiuire, care-ți a- 
sigură osânda veșnică. Mai ales că Biserica a avut grijă de 
veacuri să aibă cele mai minunate și mai bogate veșminte 
ale sfințeniei, cu care să se îmbrace, și a le disprețul în
seamnă cea mai mare îndrăzneală și nerușinare.

A crede că singură jertfa Iui Hristos ne mântuiește, 
fără lucrarea de însușire din partea omului, înseamnă a ne
ga unul din cele mai esențiale puncte ale doctrinei orto
doxe și anume Sinergismul (vezi I Corinteni 3, 9) și a te 
plasa în inima Protestantismului. Dar despre aceasta va 
mai veni vorba.

4. Se afirmă la Vladimirești că, de vreme ce omul vine 
la Mănăstire cu gând de pocăință, și se mărturisește, anga- 
jându-se la îndreptare, trebuie imediat împărtășit, ca astfel 
să se curețe de păcat și să sporească în cele duhovnicești.

E uimitor că orice erezie are aparența adevărului și a 
bunului simț. Toate au o logică a lor care pare de nezdrun
cinat. Și aici putem spune că într-adevăr, drumul până la 
mănăstire poate fi socotit ca o râvnă. Și este adevărat că 
Sfânta împărtășanie se dă și ca leac spre curățire și spori
re, dar generalizarea nu acoperă și nu duce decât la gre
șeală. Pelerinajul la un sfânt locaș poate acoperi o seamă 
de păcate mici, dar nu acoperă păcatele de moarte, grele; 
și prin venirea Ia Vladimirești nu se iartă nimănui omorul, 
avortul, curvia și alte păcate grele, așa cum se crede acolo. 
Și apoi ce se înțelege prin gândul de pocăință? O simplă 
pornire a inimii? Și cum se poate ea constata într-o mărtu
risire colectivă? Și tot așa, cum se ia angajamentul de-în
dreptare?

Deci, din afirmația de mai sus, nu rămâne valabilă decât 
următoarea parte: „Omul trebuie imediat împărtășit4', căci
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nici curățirea și sporirea nu pot fi controlate, iar aceasta e 
valabil în sensul că, odată mai mult să se vadă că cele sus
ținute sunt lipsite de temei.

5. Se afirmă la Vladimirești că un creștin care nu s-a 
împărtășit ani îndelungați, 40-50 de ani, și care trebuia să 
se fi împărtășit măcar în cele patru posturi din an, va tre
bui să fie împărtășit, să zicem, o jumătate de an continuu, 
spre a se completa numărul de împărtășiri.

Vrând și prin aceasta să se îndreptățească împărtă
șirea zilnică, fără voie se afirmă o eroare în plus. Proble
ma Sfintei împărtășanii nu este o problemă de cantitate. 
Prin aceasta se nesocotește învățătura dogmatică a Bise
ricii Ortodoxe care spune că Hristos este întreg și deplin 
lucrător în cea mai mică părticică din Sfinte, așa că, dacă 
după 40 de ani te împărtășești o dată, puterea lucrătoare a 
Sfintelor Taine e întreagă. Aceasta după învățătura dog
matică a Bisericii Ortodoxe, iar după Vladimirești, nu are 
efect desăvârșit deoarece cantitatea e prea mică.

Sfânta împărtășanie nu se dă din pricina vremii cât ai 
întârziat-o, ci pentru vrednicie. Spune Sfântul Ioan Gură 
de Aur: „Apoi acesta este răul cel mai mare, că tu hotă
răști apropierea de Sfintele Taine nu după curăția cuge
tului, ci după intervalul de timp. Timp de apropiere să ne 
fie nouă curăția cugetului14 (Omilia a 5-a la Ep. către Tit).

Tot Sfântul *Ioan Gură de Aur spune că dacă cineva, 
chiar dacă de mai multe ori se va împărtăși, cu nimic nu 
folosește dacă nu a avut așezare cucernică potrivit sfințe
niei Sfintelor Daruri (împărțirea de grâu, 1833, cuv.53).

Și Sfântul Ioan Damaschin spune că, în măsura în 
care cineva se curăță de,patimi, în aceeași măsură primeș
te și lumina soarelui.
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împărtășirea fără vrednicie, indiferent dacă-i după un 
an sau după patruzeci, dacă-i numai o dată sau de o sută 
de ori, duce la neputință, Ia boală și la moarte. O spune 
Sfântul Apostol Pavel: Să se cerceteze omul pe sine și așa 
să mănânce din Pâine și să bea din Potir; căci cel ce mă
nâncă și bea cu nevrednicie, își mănâncă și bea osândă, 
nesocotind Trupul Domnului. Pentru aceea sunt între voi 
mulți neputincioși și bolnavi și mulți au murit (I Corinteni 
11, 28-30). Și tot Sfântul Apostol Pavel zice către evrei: 
Dacă cel ce se leapădă 'de legea lui Moise, în urma măr
turiei a doi sau trei martori se pedepsește fără cruțare cu 
moartea, apoi socotiți cu cât mai grea va f i  pedeapsa la 
care se va supune acela care calcă pe Fiul lui Dumnezeu 
și nu prețuiește sfințenia Sângelui Testamentului, prin 
care este sfințit, și jignește Duhul Harului!... E cumplit 
lucru să cazi în mâinile Dumnezeului Celui viu (Evrei 10, 
28-29,31).

6. Se afirmă la Vladimirești că dacă nu v-ați împărtă
șit zilnic, ați fi ispitite de diavol, iar împărtășindu-vă zil
nic, sunteți păzite de orice ispită: Hristos, cu Care vă îm
părtășiți, nu admite să fiți ispitite de diavol.

Mai pe înțeles ar veni așa: fiindcă vă împărtășiți zilnic, 
căpătați putere de a nu mai păcătui; și chiar nu mai păcă- 
tuiți? Deci nu e drept, cum se zice, că împărtășirea zilnică 
încurajează păcatul? Oare vă credeți și fără putința de a 
păcătui? Să stăm deci, odihnindu-ne cu capul pe roze, căci 
diavolul, care ne învață să ne credem neispitiți, ne încear
că cu ispite mai subțiri și mai periculoase. Căci spune 
Sfântul Efrem Șirul, că diavolul știe și prin îndreptări a 
bate război. Numai să nu fie rozele artificiale ...

Sa nu uitam că Unul singur e fără păcat. Și să ne a- 
ducem aminte ce citim la Utrenie: Că nu se va îndreptăți
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înaintea Ta tot cel viu, că a prigonit vrăjmașul sufletul 
meu (Psalmul 142, 2-3). Afirmația de mai sus pare adevă
rată, dar ideea este în fond protestantă. Se pune totul pe 
seama lui Dumnezeu și se anulează partea omului; se pune 
la în-doială liberul arbitru.

7, Se afirmă la Vladimirești că în vremuri de scădere 
a preocupărilor religioase, Biserica trebuie să facă pogo
rământ și de aceea împărtășiți în fiecare zi și pe toți cei 
care vin acolo, vrednici și nevrednici.

Și papa a făcut acum asemenea pogorământ pentru 
Biserica sa. Biserica Ortodoxă însă n-a făcut și nici nu 
sunt semne că va face, iar dacă Biserica n-a făcut, în con
sens cu cine a făcut aceste pogorăminte obștea de la Vla
dimirești?

Deci, pogorămintele rămân să se facă pe baza sfinte
lor canoane, de către duhovnici, individual, de la caz la 
caz și nu general, cu aspect de principiu, așa cum se face 
la Vladimirești.

8. Se afirmă la Vladimirești că numai diavolul oprește 
de Ia Sfânta împărtășanie, prin urmare el e acela care pune 
la cale lupta împotriva practicii de acolo.

La prima vedere s-ar părea că așa stau lucrurile cu 
adevărat. Dar adevărul este că însuși Mântuitorul și Sfinții 
Apostoli și toți sfinții îi opresc pe cei nevrednici, până la 
curățire. Pe aceștia diavolul îi îndeamnă, nu-i oprește, ca 
să se facă vinovați față de Mântuitorul. El îi oprește doar 
pe cei vrednici, pe care Biserica nu-i oprește, și care, în 
marea majoritate, cu toată evlavia, nu se opresc nici sin
guri, și asupra cărora el nici nu are putere prea mare.

Așadar, iată că diavolul nu numai oprește, ci și în
deamnă la împărtășire fără cercetare, fără frică, fără 
scrupule, în gloată, micșorând sentimentul de respon-
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sabilitate al oamenilor și urmărind să micșoreze și sfin
țenia dumnezeieștilor Taine.

în afirmația de mai sus. Sfânta împărtășanie e privită 
numai ca element sfințitor, în duhul înțelegerii (întregii 
înțelegeri) a teologiei mântuirii de la Vladimirești. De a- 
ceea, afirmația pare adevărată. Dar Sfânta împărtășanie 
este și pedeapsă pentru cei nevrednici, și de la pedeapsă 
diavolul nu oprește, ci îndeamnă, și acesta poate fi tocmai 
cazul maselor necercetate și împărtășite în turmă la Vla
dimirești.

9, Se afirmă, în sfârșit, că întreaga practică a spove
daniei și împărtășaniei de la Vladimirești e poruncită de 
Mântuitorul și de Maica Domnului prin vedenii, și când 
lucrurile stau astfel, orice discuție încetează și urmează 
numai supunerea și ascultarea.

S-a poruncit așadar administrarea harului împărtăși
rii generale și necondiționate. Dar cine sunt cei ce porun
cesc împotriva Mântuitorului, a Sfinților Apostoli, a Sfin
telor Sinoade și a Sfinților Părinți? Se contrazice oare 
Hristos, Care a spus urmașilor Săi: Cine vă ascultă pe voi, 
pe Mine Mă ascultă, și cine se leapădă de voi, de Mine se 
leapădă?

Cum e posibil să se creadă în asemenea arătări care 
despart de Biserică? Cum de nu se încearcă aceste duhuri 
prin mijloacele pe care le are Biserica și le pune la înde
mână? Nu știm noi oare că nu toate duhurile sunt de la 
Dumnezeu?

Dar dacă orice discuție încetează pentru că e vorba de 
poruncă de sus și urmează doar supunere și executare, de 
ce totuși s-au formulat atâtea argumente, vrând să se do
vedească că practica de la Vladimirești e în consensul Bi? 
sericii?
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Cu aceasta însă se deschide o nouă perspectivă în a- 
precierea cazului Vladimirești. Toate acestea sunt înnoiri 
teoretice la Taina Sfintei Euharistii.

Pe linia acestor principii și chiar în afară de ele, admi
nistrați Taina Sfintei Euharistii cu următoarele inovații:

1. împărtășiți în fiecare zi pe tot omul ce vine la mă
năstire, indiferent de starea (situația) personală sufletească 
și morală în care se găsește.

2. împărtășiți după o spovedanie care nu întrunește 
condițiile de validitate.

3. împărtășiți chiar fără această spovedanie și uneori 
în contul spovedaniei viitoare.

4. împărtășiți înainte de Sfânta Liturghie, în afară de 
biserică, când este Liturghie în locul acela (caz întâmplat 
cu un grup de maici, în vizită cu duhovnicul lor la Mănăs
tirea Vladimirești și Sihastru).

5. Dați maicilor, călugărilor, fraților și surorilor 
Sfintele Taine în niște tubulețe (cutii de mine de creion, 
eprubete), ca să se împărtășească singuri, la drum sau la 
câmp, sau în alte locuri, chiar dacă acolo unde merg este 
biserică și Liturghie.

Practica împărtășirii în afară de biserică a existat (a se 
vedea scrisoarea citată de Sfântul Vasile), dar în urmă Bi
serica a oprit-o, pentru că s-au înmulțit bisericile și preoții 
și pentru a nu se profana Sfintele Taine (Nichifor Calist, 
Istoria Bisericească, cartea 13, cap. 7; Liturghia de Mitro- 
fanovici și Tarnavschi 1909, pag. 226 și 538). A mai ră
mas doar obiceiul la monahii pustnici, dar acum și acesta 
a încetat, fiindcă și ei au biserică (Sfântul Simeon Tesalo- 
niceanul IX, 41).

împărtășania acum se face numai la Liturghie și în bi
serică. Excepție se face numai pentru bolnavi și. întem-
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nițați (Sfântul Iustin martirul, apoi. I-a LXVII, 5). Și obi
cei este în Biserică de a ne supune rânduielilor și legilor 
statornicite în chip definitiv, nu unor obiceiuri trecute și 
excepționale.

6. Dați la diaconi să împărtășească, și nu la altar, ci 
prin biserică și prin curte.

Și practica împărtășirii prin diaconi a existat, dar la 
vremea ei, și în biserică, izolat și excepțional. Acum este 
îngăduit diaconului, când nu poate preotul, dar cu învoirea 
preotului, să o împartă bolnavilor și deținuților (1. Mihăl- 
cescu, Teologia dogmatică, București, 1932, pag. 217).

7. împărtășiți pe mâncate. Biserica îngăduie împărtă
șirea pe mâncate, dar numai pentru bolnavi în primejdie 
de moarte (Canonul 9. al Sfântului Nichifor Mărturisitorul 
și canonul 13, Sinod I Ecumenic). în subînsemnarea cano
nului 29 al Sinodului VI Ecumenic, se relatează cazul 
Sfântului Ioan Hrisostom, care a fost pedepsit pe nedrept 
pentru că ar fi împărtășit pe cineva pe mâncate. „De am 
făcut aceasta, scrie el către Chiriac episcopul, să se ștear
gă numele meu din cartea episcopilor“ (Pidalion).

8. împărtășiți pe cei opriți de duhovnici, deși canonul 
5 al Sinodului I Ecumenic, spune că: „Pe cei de alții le- 
pădați, de alții să nu se primească41. Și Pravila de la Go
vora, glava 89, spune că: „Dacă cineva va lua certare de la 
duhovnicul său să nu se pricestuiască, iar de se va prices- 
tui tură învățătura duhovnicului său, să se despartă de bi
serică, ca un batjocoritor de Dumnezeu, trei ani și nici 
prescură să nu primească preotul de la dânsul44 (Conform 
Pravila Bisericească, Nicodim Sachelarie, pag. 181).

9. împărtășiți pe femei tară a ține seama de neputința 
lor femeiască, periodică, călcând astfel dispozițiile preci
se ale canonului 2 al Sfântului Dionisie, canonul 7 Timo-
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tei și canonul 17 al Sfântului loan Pustnicul. Sfântul Dio- 
nisie remarcă că nici femeia care avea curgere de sânge nu 
s-a atins de Mântuitorul, ci numai de marginea hainei Lui, 
ceea ce înseamnă că orice rugăciune este permisă în vre
mea aceea, dar împărtășire nu.

Iată tot atâtea învățături și practici în legătură cu Tai
na Sfintei Euharistii, care nu sunt după învățătura dog
matică și canonică a Bisericii și care plasează Vladimi- 
reștii în afara granițelor Ortodoxiei, undeva pe puntea din
tre catolicism și protestantism. Căci practica împărtășirii 
zilnice și devoția specială pentru Sfintele Taine sunt as
pecte ale spiritualității catolice, iar principiile pe care se 
motivează la Vladimirești teoria și practica împărtășirii, 
aparțin teologiei protestante, și în cazul special al vedeni
ilor, sunt aspecte ale unor inovații pe care le găsim doar la 
eterodocși și poate la niște secte mărunte, străine.

* * *
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2. NOUTĂȚI REFERITOARE LA 
IZVOARELE DE CREDINȚA

în Biserica Ortodoxă izvoarele de credință sunt două: 
Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, care cuprind toată des
coperirea dumnezeiască suficientă și obligatorie pentru 
mântuire. La Vladimirești, acestor izvoare de credință li s-au 
adăugat un nou izvor, și anume descoperirea prin vedenii, 
al căror instrument este maica stareță Veronica.

Se crede și se învață public la Vladimirești, că vede
niile maicii starețe au aceeași valabilitate ca și Sfânta
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Scriptură și Sfânta Tradiție; Bă mai mult, se dă prioritate 
vedeniilor pe baza faptului că cei ce poruncește ar fi însuși 
Mântuitorul, Maica Domnului și anumiți sfinți, arhangheli 
și îngeri. Pe temeiul acestor vedenii se profesează acolo o 
nouă învățătură și o nouă practică religioasă. Această în
vățătură nouă nu cere o stăruință prea mare asupra ei (La 
fel se,învață și se crede și în Lucrarea lui taica Visarion, la 
Pucioasa, Mănăstirea Cocoș..; n.n.).

Noi știm că prin descoperirea dumnezeiască din Sfân
ta Scriptură și Sfânta Tradiție ni s-a dat tot ce ne trebuie 
pentru mântuire. Orice corectare sau adăugare e vinovată. 
Și dacă corectarea e făcută prin vedenie, apoi, prin faptul 
că ea nu e făcută în consens cu Sfânta Scriptură și Sfânta 
Tradiție, e semnul sigur că vedenia,e înșelătorie de Ia în
șelătorul.

Mântuitorul și Sfinții Apostoli au prevăzut că înșelă
torul ar putea crea asemenea confuzii și au lăsat învățături 
precise în legătură cu atenția și atitudinea față de orice a- 
rătare, proorocire și descoperire: lubiților, nu dați crezare 
oricărui duh, ci cercați duhurile dacă sunt de la Dumne
zeu, fiindcă mulți prooroci mincinoși au ieșit în lume (I 
Ioan, 4, 1).

Și Mântuitorul a spus că se vor face semne și minuni 
și proorocii și decoperiri înșelătoare, care, de s-ar putea, 
ar amăgi și pe cei aleși (Matei 24, 23), iar Sfântul Apostol 
Pavel spune că: Satana însuși ia chip de înger al luminii 
(II Corinteni 11, 14), și, în alt loc: Dacă cineva învață alt- 
mi nter ea și nu urmează cuvintele cele sănătoase ale 
Domnului nostru Ii sus Hristos și învățătura cea cuvioasă, 
acela e un trufaș care nu știe nimic, dar e molipsit de pa
tima de a grăi mult, și a da război de vorbe, din care se 
naște pizma, pricirile, hulele, bănuielile, vicleniile, certu-
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rile deșarte (I Timotei 6, 3-4). Și în cartea I-a către Co- 
rinteni precizează că: nimeni nu poate să pună altă teme
lie afară de cea pusă, care este Hristos (3, 2). înger din 
cer de ar veni să propovăduiască altă evanghelie, nu tre
buie ascultat (Galateni 1,8).

Câte asemenea,descoperiri prin vedenii și năluciri nu 
s-au produs îndelungul vremii! Dar fiindcă nu toate au 
fost bune, și fiindcă nu există niște posibilități la îndemâ
na și pe măsura tuturor de a descoperi duhurile acestea, 
Biserica și Părinții duhovnicești au adoptat atitudinea ex
tremă de a sfătui respingerea în bloc a tuturor vedeniilor 
fără nici o alegere (Se pot consulta în această privință art. 
prof. N. Mladin „Combaterea falselor revelații44 în rev. 
Studii Teologice, Nr. 3-6/950 și art. prof. P. Rezuș, din a- 
ceeași revistă 3-4 și 5-6 /1949: „Criteriologia falselor teo- 
fanii“ și „Criteriile revelației divine și combaterea falselor 
teofanii44).

Patericul și Viețile Sfinților sunt pline de învățăminte 
și pilde în legătură cu aceasta, lată câteva: „Unui bătrân i s-a 
arătat diavolul sub chipul lui Hristos și i-a zis: «Eu sunt 
Hristos». Iar bătrânul, văzându-1, și-a închis ochii ca să 
nu-1 vadă. Zis-a lui diavolul: «Pentru ce îți închizi ochii? 
Caută de mă vezi, că eu sunt Hristos». Răspuns-a bătrâ
nul: «Eu nu vreau să văd pe Hristos cu ochii mei, aici, în 
lumea aceasta!». Și diavolul s-a făcut nevăzut44 (Patericul, 
tip. Iași L913, pag. 325).

Unui frate de mănăstire i s-a arătat diavolul în chip de 
înger luminat și i-a zis: „Eu sunt Gavriil și sunt trimis să-ți 
aduc o veste bună44. Iar fratele i-a răspuns: „Caută că vei fi 
trimis la alții, că sunt păcătos și nu sunt vrednic să văd în
geri44. Și îndată „îngerul44 s-a făcut nevăzut (ld. Id.).
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Către un bătrân au zis dracii: „Voiești a vedea pe 
Hristos?*4. Și le-a răspuns: „Anatema vouă și aceluia pen
tru carele ziceți; că Hristosului meu cred, Care a zis: De 
va zice vouă cineva: iată aici este Hristos, iată acolo, să 
nit credeți". Și auzind, dracii s-au făcut nevăzuți.

Și Sfântul Isaac Șirul zice că: „mai înainte este în 
împărăția Cerurilor, cel ce își vede păcatele decât cel ce 
vede îngeri".

Evagrie Ponticul spune că: „dorirea de a vedea îngeri 
sau pe Hristos, te duce sensibil la ieșirea din minte și la 
primejdia de a lua lupul drept păstor și de a te închina dra
cilor" (Filocalia, voi. I, pag. 90).

Pilde asemănătoare găsim în Viețile Sfinților, de pildă 
la Sfântul Grigorie Decapolitul, Nichita și Isachie închișii 
Perceskăi, Simeon Stâlpnicul etc.

Cu precizie și cu putere de concluzie generală la toa
tă încercarea prin vedenii a pustnicilor și a oricărui om, 
Diadoh al Foticeii îndeamnă să nu primim nici arătare, 
nici lumină, nici glas, nici strălucire, nici vis, pentru că de 
cele mai multe ori sunt batjocură a dracilor. Iar dacă vede
nia e de la Dumnezeu, El nu Se supără dacă nu o primim, 
pentru că știe că din pricina dracilor ne apărăm (Filocalia 
I, pag. 353-354).

Și Nicodim Aghioritul în cap. Asuprirea închipuirilor 
din „Războiul Nevăzut11 spune același lucru: „Chiar dacă 
din multe indicii vei cunoaște că aceste semne sunt adevă
rate, și vin de la Dumnezeu, totuși fugi întotdeauna de ele, 
și cât poți alungă-le departe de tine. Nu te teme că nu-i 
place lui Dumnezeu această întoarcere. Dacă aceste vede
nii ar fî de la Dumnezeu, știe să ți le curețe, și nu-I va pă
rea rău dacă nu le primești" (Traducere de Nicodim loniță, 
Chișinău, 1937, pag. 148).
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Criteriile pentru aprecierea revelațiilor particulare se 
pot împărți în:

a. Criterii privitoare la persoana vizionarului;
b. Criterii privitoare la revelație însăși;
c. Criterii privitoare la efectele acestor revelații (Ni

colae Mladin, op. cit., pag, 181).
O analiză sumară, în cadrul acestor criterii, a vedeni

ilor și lucrărilor rezultate din vedenii la Vladimirești, le vor 
pune în adevărata lor lumină. Problema poate fi elucidată 
numai prin analiza în cadrul criteriilor de la punctul b și c.

Care-i cuprinsul acestor vedenii? Este el în concor
danță cu Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție? E serios, 
clar? Vom vedea din cele ce urmează.

1. Mântuitorul dă putere de a lega și dezlega; autorul 
vedeniilor dă poruncă numai de a le dezlega (desființează 
Taina Pocăinței);

2. Mântuitorul poruncește: Nu dați Sfintele câinilor, 
autorul vedeniilor dă fără alegere Sfintele Taine (profa
nează Sfintele Taine);

3. Mântuitorul și toată Scriptura îndeamnă la supu
nerea stăpânirilor și la ascultarea de mai mari, pentru că 
lupta noastră este spirituală, pentru viața veșnică și nu 
pentru aranjamentele de aici; autorul vedeniilor porunceș
te categoric: «Nu ascultați de sfaturi, chiar de vin de la 
prieteni și vă par bune» (textual dintr-o vedenie). Deci nu 
vă supuneți episcopului, nici Patriarhului, nu ascultați de 
nimeni în afară de mine! Nu mai e nevoie de nici un co
mentariu. Autorul vedeniilor și-a pierdut incognito-ul.

4. Mântuitorul poruncește să ascultăm de cuvintele 
Lui: De rămâneți în cuvântul Meu, sunteți cu adevărat 
ucenicii Mei, și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va 
face liberi (loan 8, 30-31). Autorul vedeniilor poruncește
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ascultare de cuvintele lui Petrache Lupu de la Maglavit și 
a lui Gheorghe M. Enică de la Vlad Tepeș - Ialomița, prin 
care desigur a vorbit același autor (vedenia I). (Toate cita
tele din vedenii sunt luate, cele cu număr, din broșura „Mi
nunile din comuna Tudor VIadimirescu“, ediția a IlI-a, 
fără loc, an, iar cele cu dată, din manuscrisele care circulă 
la Vladimirești și în popor).

5. Mântuitorul poruncește să nu primim nici un alt 
Hristos (Matei 24, 26); autorul vedeniilor se prezintă drept 
Hristos: „Eu sunt Hristos" (Vedenia I-a), drept Tatăl: „Eu 
sunt Tatăl" (vedenia a 9 - a), drept îngerul Gavriil: „Eu 
sunt Gavriil“ (vedenia a Il-a ), drept Maica Domnului și 
numeroși sfinți în repetate rânduri.

6. Libertatea voinței și acțiunii sunt elementele ins- 
tructurale ale omului ortodox, cu ajutorul cărora el își lu
crează mântuirea în conlucrare cu harul; autorul vedenii
lor paralizează voința, poruncind să nu se facă nimic fără 
aprobarea lui (vedenia 21, 22 și altele).

7. Toate proorociile Mântuitorului s-au împlinit și se 
împlinesc. El spune în Scriptură despre sfârșitul lumii că: 
de ziua și de ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din 
ceruri, ci numai Tatăl singur (Matei 24, 36); autorul ve
deniilor face proorocii care cu siguranță nu se vor împlini, 
spunând de pildă că: „anul durerilor s-a apropiat" (vede
nia 12 și 13). Ba chiar precizează și o dată, și anume anul 
1956 (vedenia din 5 martie 1948).

8. Intr-o vedenie, maica staretă anunță că va mai fi cu 
obștea doar trei ani (Vedenia 5 martie 1948). Sorocul a 
trecut și maica stareță e tot la Vladimirești!

9. Predestinarea este un principiu caracteristic rătăci
rii protestante de toate nuanțele; autorul vedeniilor pare a 
fi protestant, căci crede în predestinare. Cităm: „Scris este
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din iveac, că în acest schit sărac (e vorba de Vladimirești) 
nu va locui nici un suflet, decât numai cel ce este pentru 
jertfa44 (vedenia 12).

Deci „scris este din veac44. Și apoi se mai vădește de 
aici că el nu știe că schitul va deveni mănăstire mare și 
bogată, pentru că el n-are știință. De asemenea autorul ve
deniilor predestinează obștea la jertfa pentru neamul româ
nesc (vedenia 13, 17) și la fecioria perpetuă (vedenia 10).

10. Maica stareță își povestește și o răpire la cer, chiar 
cu amănunte, pe care Sfântul Apostol Pavel nu și-a îngă
duit să le povestească (vedenia 15). E asigurată că: „Va fi 
scăpată de toate44 (vedenia 13), că în tot ce va face va fi a- 
sistată de sus ca să nu mai greșească (vedenia 21), că e 
rânduită cu o misiune specială (vedenia 1), că va merge la 
alte neamuri să propovăduiască evanghelia dreptății (ve
denia 11, decembrie 1944), că nu va muri cu capul pe 
pernă (idem), că i se vor trimite oameni în ajutor, dar să 
nu-i asculte pe toți, până nu va vedea o luminiță asupra lor 
(idem), că va apuca vremurile apocaliptice, când vor veni 
și cei trei oameni ridicați cu trupul la cer și că vor trece și 
prin Vladimirești (vedenia 5, martie 1948), asigurări care 
fac din dânsa o aleasă, o predestinată, un vas ales.

în afară de aceste contraziceri cu Sfânta Scriptură și 
cu Sfânta Tradiție, vedeniile se mai contrazic și între ele. 
Iată câteva exemple: Autorul vedeniilor sfătuiește și tună 
împotriva fumatului și afirmă că fumătorii în ziua Jude
cății nu vor vedea fața lui Dumnezeu (vedenia 6) și apoi 
sfătuiește să;fie împărtășiți cu Trupul și Sângele Domnu
lui acești fumători, ceea ce se și întâmplă la Vladimirești. 
îndeamnă la pocăință, înfricoșând lumea cu foc și cu ne
norociri. (vedenia 3 și 7), dar anulează în fapt pocăința; 
spune că nu mai poate răbda, că nu mai poate ierta păca-
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tele mari și cele strigătoare la cer (vedenia 5), că nu va 
mai da ploaie pentru că nu i se ascultă poruncile (vedenia 
9), dar mai apoi comunică duhovnicului să ierte tot, să nu 
mai țină seamă de porunci, ceea ce se și întâmplă la Vla
dimirești.

Sfătuiește să se țină posturile, cele trei pe săptămână 
și patru pe an (vedenia 1 și 2), dar apoi sfătuiește să fie 
împărtășiți toți cei ce nu postesc niciodată, ceea ce se în
tâmplă iarăși la Vladimirești; sfătuiește să nu se mănânce 
carne (vedenia 17, oct. 1946), dar apoi sfătuiește să se mă
nânce, ceea ce se poate și azi constata; spurie că slujba 
afară este păcat (vedenia 1), iar la Vladimirești o permite 
mai mult afară decât în biserică; poruncește ascultarea de 
preoți (vedenia 7), dar precum se vede neascultare de epis
cop și de patriarh; în sfârșit atestă valoarea revelației dum
nezeiești (vedenia 7 și 9), dar o completează, o contrazice, 
o desființează chiar.

11. Autorul vedeniilor nu este nici destul de serios. El 
comunică unei persoane izolate sfatul cel veșnic al Tată
lui asupra sfârșitului lumii (vedenia 1), îi spune că nu se 
mai poate lăsa pe pământ (vedenia7), că lumea trebuie să 
asculte de Petrache Lupu și Gheorghe M. Enică, că ar fi 
vrut odată să piardă lumea, dar n-a fost lăsat de Maica 
Domnului (vedenia 1). O sfătuiește pe maica Veronica, a- 
colo unde ea n-are nevoie de sfat (dacă merge undeva sau 
nu, dacă să îmbrace pe cineva sau nu, ce să mănânce etc). 
O astfel de revelație nu poate fi de la Dumnezeu. Dumne
zeu nu Se poate contrazice, Dumnezeu nu poate fi neserios.

*
Să analizăm acum vedeniile de la Vladimirești prin 

efectele lor.



O revelație adevărata aduce totdeauna un progres în 
sfințenie, adică un progres în iubirea de Dumnezeu și de 
oameni, în răbdare, în supunere față de voia lui Dumne
zeu și față de Biserică și, mai ales, smerenia. Dimpotrivă, 
revelațiile demonice produc mândrie, nesupunere, tendințe 
sectare, dorință de slavă deșartă. Ele pot îndemna și la 
exerciții pioase, dar spre a le exagera, a le împinge până la 
manifestări ciudate, stranii, și a le transforma în reclamă 
gălăgioasa. Astfel e asceza împinsă până la ruinarea sănă
tății, umilința până la descurajare, conștiinciozitatea până 
la scrupulozitate. Ele mai produc încredere în sfințenia 
personală și neascultarea de duhovnic și de Biserică, ci 
numai de vedenii (La Nicolae Mladin, op. cit., pag. 183- 
184; vezi și viața Sfântului Maxim Capsocalivitul).

Odată expuse aceste criterii, oricine e la curent cu 
problema Vladimireștilor poate verifica efectele vedeni
ilor de acolo. Nu stăruim prea mult, ci vom spune doar 
câteva lucruri.

Pe temeiul vedeniilor s-a ajuns la Vladimirești la o 
serie de afirmații și atitudini în vădită contradicție cu 
învățătura și disciplina Bisericii. Așa s-a întâmplat, se 
zice: Orice ni s-ar întâmpla, rămânem cum suntem, dar 
nu ascultăm de nimeni; s-a ajuns la credința că unii de 
acolo vor fi răpiți la cer pentru a veni împreună cu Enoh și 
cu Ilie la sfârșitul lumii; s-a ajuns la convingerea că la pi
cioarele Crucii Mântuitorului au rămas doar Vladimireștii; 
ba chiar, în predica de la 26 septembrie a.c., s-a spus că la 
picioarele Crucii au rămas, ca odinioară Maica Domnului 
și Evanghelistul Ioan, doar părintele Io van și maica Vero- 
nica, pe care Mântuitorul i-a dat unul în seama altuia ca să 
se apere și să-și poarte de grijă, ceea ce vor și face chiar 
cu prețul vieții.
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S-a ajuns să se pună condiții Bisericii; s-a ajuns, în 
sfârșit, să șe facă înspăimântătoarea afirmație: „Noi avem 
atâta încredere în părintele Iovan, care ne-a fost dat prin 
vedenie, că dacă părintele Iovan merge la iad, mergem și 
noi cu dânsul“.

într-un manuscris filocalic atonit, aflat în Mănăstirea 
Cernica, am găsit un cuvânt care ni se pare potrivit aici: 
„Se batjocorește de draci acela ce se bizuiește priceperii 
sale și, în afară de cele rânduite și așezate, voiește de la 
sine sa legiuiască“.

* * *

3. NOUTĂȚI PRRIVITOARE LA PARUSIE

învățătura ortodoxă despre Parusie este exprimată în 
cuvintele Mântuitorului: De ziua și de ceasul acela nu știe 
nimeni, nici îngerii din ceruri, ci numai Tatăl singur. Lec
tura vedeniilor de la Vladimirești ne arată că acolo se știe 
aproape cu precizie data sfârșitului lumii. Cităm: „Există 
un ales al lui Dumnezeu, care acum se află pus deoparte, 
și care, în clipa când va veni în vârsta de 30 de ani, își va 
începe propovăduirea și va mărturisi pe Hristos timp de 
trei ani, în care timp mulți îl vor urma, și atunci va da nea
mul omenesc atâta mulțime de mucenici și de martiri că 
va întrece pe ai tuturor neamurilor creștine de până acum 
de pe pământ.

Vor apare și din mijlocul nostru nebune pentru 
Hristos, care să-L mărturisească cu același foc ca și omul 
acela. Da, vor fi. Mai sunt cam vreo opt ani până atunci și 
în timpul celor trei ani de propovăduire a lui Hristos, vor
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veni și cei trei oameni ce au fost înălțați la cer cu trupul. 
Nu știu de unde vor veni, dar vor trece și pe la noi. Atunci 
vom plămădi pământul acesta cu sânge“ (vedenia din 5 
martie 1948).

Vedenia e din 1948, la care adăugăm cei opt ani până 
la soroc, înseamnă că sfârșitul lumii va începe în 1956. Și 
altă dată a anunțat autorul vedeniilor sfârșitul lumii, spu
nând că se apropie „anul durerilor^ (vedenia 12), că e chiar 
eminentă apropierea și trebuie grăbită construirea „Schi
tului Vladimirești" (13), că toate viețuitoarele sunt pre
destinate jertfei celei din urmă (vedenia 12 și vedenia din 
5 martie 1948), că în curând se va lua de pe pământ cu
vântul lui Dumnezeu (vedenia 11), că sufletele care vor 
trăi în Vladimirești, prir rugăciunile și chinurile care li se 
pregătesc, vor câștiga Țara Românească (vedenial3). Plu
tim în atmosferă grea, îmbâcsită de amenințări apocalip
tice, de expiere și de deznodăminte.

Referitor Ia predestinarea, la martiriul expiator pentru 
neamul românesc, ni se pare prea potrivită o vorbă a Sfân
tului Isaac Șirul, cel iscusit în deosebirea gândurilor și a 
duhurilor: „Iubește, o, monahe, liniștea mai mult decât a 
sătura pe cei flămânzi în lume și decât a întoarce neamuri 
la închinăciunea lui Dumnezeu, că mai bine îți este ție a te 
dezlega de legătura păcatelor, decât a slobozi robii din ro
bie" (Cuvântul 23).

Așadar, sfârșitul lumii va fi în 1956. La Vladimirești 
se cunoaște taina pe care nici îngerii din cer nu o știu, pe 
care nici un sfânt n-a știut-o și nu o știe, pe care numai 
Tatăl o știe. Numai Tatăl și cei din Vladimirești și, prin ei, 
toți cei care au citit vedeniile. Dar mai e și altceva. Dacă 
se cunoaște sorocul cel mare, cuvântul Domnului nu mai e 
actual, e mincinos. înseamnă că nu este adevărat că de
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ziua și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, 
ci numai Tatăl.

Dumnezeu a socotit că e bine ca ziua sfârșitului să 
rămână necunoscută, pentru ca viața omenească să se des
fășoare în ritm normal, până la capăt. Iată însă, denatu- 
rându-se adevărul acesta, s-a realizat o adevărată atmos
feră de sfârșit de veac. Acolo nu mai e adevărat că sfârși
tul va veni ca un fulger, ca un fur pe neașteptate (II Petru, 
3, 2-10), căci din vreme în vreme se stabilesc soroace ale 
zilei Vladimireștilor de martirizare, cum a fost de pildă 
ziua de 22 septembrie anul acesta. O soră de la Vladimi- 
rești, care în preajma acestei zile se afla la Iași, era tare 
grăbită să ajungă la 22 septembrie la Vladimirești, spunea 
ea, ca să nu scape ocazia morții martirice (în acea zi urma 
să fie adunați la Iași membrii Sfântului Sinod, pentru ani
versarea Î.P.S. Sebastian, Mitropolitul Moldovei și al Su
cevei, și cu acest prilej circula zvonul că va avea loc lâ 
Iași o ședință a Sfântului Sinod, la care se va discuta pro
blema Vladimireștilor). Nu știm în ce stare se află acum 
acea soră după ce sorocul a trecut. Desigur se vor fi fixat 
și alte soroace., Acolo s-a deformat înțelegerea viețuito
rilor și totul prinde așa cum prinde și la ucenicii credin
cioși ai Vladimireștilor din afară.

Ierodiaconul Nica Pantelimon, cel care a venit - după 
spusa lui - trimis de părintele Iovan ca să scoată pe frați 
din Slatina și să-i aducă la Sihastru, și-a însușit cu totul și 
credința și tonul apocaliptic al Vladimireștilor. Iată ce-i 
spune fratelui Vasile Gavril de la noi: „Da, frate, să 
mergem cu toții în locașul cel sfânt (Vladimirești) înainte 
de a suna trâmbița. Uite acum de curând, a avut măicuța o 
vedenie și i-a spus părintelui Ioan ca să adune pe toți fra
ții pe care i-a trimis el prin mănăstiri. Să se adune în mă-



năstire la Sihastru, că va veni timpul de mucenicie, pen
tru că toți care ne-am născut fii duhovnicești în locașul cel 
sfânt trebuie să pătimim până la sânge. La Sihastru chiar 
au început să pătimească și rabdă toți cu dragoste pentru 
Vladimirești44.

Iar fratele Ștefan Nicula și Ioan Sava de la Sihastru, 
scriu că așteaptă în fiecare zi să fie ridicați și împușcați. 
Atmosfera această de la Vladimirești și Sihastru ne adu
ce aminte de atmosfera în care au apărut Flagelanții, la 
1260, care, în așteptarea sfârșitului lumii, umblau în co
loane uriașe cu steaguri și cruci din oraș în oraș, goi până 
la jumătate, biciuindu-se până la sânge și cântând imnuri 
de pocăință.

Pasiunea aceasta pentru jertfa din jurul Vladimireș- 
tilor e cam tot un gen de autoflagelare și, ca orice stare 
psihologică de masă, e contagioasă. Noroc că poporul are 
un bun simț și-și potolește repede setea de senzațional și 
nu crede tot ce aude. El vine la Vladimirești mânat de cu
riozitatea minunilor, dar de soroace nu vrea să știe și nu se 
înspăimântă.

în istorie se mai cunosc asemenea soroace. La anul 
1844, adepții lui William Miller și-au lăsat țarinile ne
lucrate,. au denunțat orice obligații cetățenești, s-au îm
brăcat în haine albe și cu ochii la cer așteptau în câmp ve
nirea Domnului, iar negustori apocaliptici vindeau cămăși 
albe cu reclama: „De vânzare cămăși albe pentru ziua ve
nirii Domnului44 (Vezi D. Stăniloae: Soroace dezmințite, 
art. în rev. Studii Teologice nr. 5-6/949, pag. 378).

De obicei, sectanții se ocupă de asemenea soroace: 
sâmbătarii, ruseliștii, inochentiștii (prof. P. Deheleanu, 
Sectologie, Arad, 1948, pag. 474). Până acum toate aceste 
soroace au fost dezmințite și cel de la anul 1000, 1260,
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1335 al femeilor din ordinul Beghinelor, 1365, 1383, 
1400, 1798, 1844, 1874, 1914, 1925 și ultimul soroc al ru- 
seliștilor din 1949 (La D. Stăniloae, art. cit. pag. 374-379), și 
desigur aceeași soartă va avea și sorocul vladimirist.

Cât despre semnele venirii Domnului, ele vor fi sur
prinzătoare, „deodată4* și nu se vor cunoaște în vreme (De- 
heleanu, pag. 480). Semne pretinse apocaliptice au fost de 
când lumea. Câți nu au fost socotiți antihriști de la Nero 
încoace? Așa că e mai bine să ascultăm sfatul Apostolilor: 
Iar despre vremuri și ceasul sorocit, fraților, n-aveți ne
voie ca să vă scriem. Căci și singuri știți bine că ziua 
Domnului vine așa, ca un fur în puterea nopții (I Tesa- 
loniceni 1, 2-3).

Sfârșitul lumii, deocamdată, e sfârșitul fiecăruia din
tre noi, care poate fi în 1956, dar poate fi și în noaptea 
aceasta, și pentru aceasta trebuie să ne pregătim, prive
ghind ca să ne aflăm pe drumul cel bun al Bisericii. Drept 
aceea privegheați că nu știți nici ziua nici ceasul când vine 
Fiul omului (Matei 23, 13).

* * *

4. NOUTĂȚI REFERITOARE LA ROLUL 
IERARHIEI ÎN  BISERICĂ

A
In Biserica Ortodoxă, ierarhia de succesiune aposto

lică are dreptul, puterea și porunca de la Mântuitorul 
Hristos de a porunci, de a învăța și de a sfinți pe credin
cioși; iar dintre cele trei trepte, arhiereul are putere de
plină, fiind învestit cu răspunderea conducerii sufletelor. 
Hristos le conduce nevăzut, iar arhiereul le conduce ca și
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Hristos și ca un delegat al Său în chip văzut. Arhiereul, 
atâta vreme cât se află în comuniune canonică cu Biseri
ca și în hotarele rânduite de canoanele Bisericii, ca arhi
ereu de eparhie, singur și sinodul, sub asistența legiuită a 
Sfântului Duh, are puteri nelimitate administrative și du
hovnicești.

La Vladimirești însă, altfel este înțeles rolul ierarhiei 
în Biserică:

1. Se afirmă la Vladimirești că, deoarece ierarhia su
perioară nu este de acord cu Vladimireștii în privința ino
vațiilor poruncite prin vedenii de către Dumnezeu, nu e drept 
să se facă supunere mai mult oamenilor decât lui Dumnezeu, 
și de aceea se dă mai multă ascultare vedeniilor decât epis
copului, patriarhului și chiar Sfântului Sinod.

E adevărat că nu trebuie să ne supunem mai mult oa
menilor decât lui Dumnezeu, dar cine spune că, supunân- 
du-ne arhiereului, ne supunem oamenilor? Supunându-ne 
lui, ne supunem lui Dumnezeu, pentru că el cuvântul lui 
Dumnzeu învață și porunca lui Dumnezeu poruncește. El 
e cap și fără cap nu se poate. Ascultarea de arhiereu nu e 
condiționată decât de un singur lucru: arhiereul să fie în 
comuniune cu Biserica, cu Sinodul Bisericii respective, 
iar Sinodul să fie în comuniune ecumenică.

Nu avem nici o prescripție referitoare la ascultarea 
condiționată de credința arhiereului într-o revelație parti
culară, asupra căreia Biserica nu s-a pronunțat sau s-a 
pronunțat favorabil. Și chiar dacă Biserica s-ar pronunța 
favorabil, dacă un arhiereu ar păstra rezervă, rezerva i-ar 
fi îngăduită, pentru că ea nu-i scade nimic din credința 
care e necesară oficiului său. Aceasta pentru că o reve
lație particulară, numai în consens cu revelația dumne
zeiască poate fi admisă de Biserică, și ea n-ar aduna nimic
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nou. De fapt, deci, o revelație particulară ar fi admisă de 
Biserică numai pentru întărirea celei deja existente, și pen
tru clarificarea asupra unui caz, asupra persoanei viziona
rului, față de care arhiereul nu poate fi obligat ca arhiereu.

La ierarhie se referă Mântuitorul când spune: Cei ce 
vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă; iar cel ce se lea
pădă de voi, de Mine se leapădă (Luca 10, 16).

Nu-i prea ușor deci, să te pui în conflict cu arhiereul. 
Acordul cu el e acordul cu Hristos. Și Sfântul Pavel spu
ne: Supuneți-vă învățătorilor voștri și fiți ascultători, căci 
ei neadormit poartă grijă de sufletele voastre, ca unii ce 
au a da seama de ele (Evrei 13, 17). Oare cere episcopul 
locului, de la Vladimirești ceva care v-ar periclita mântu
irea? Desigur că nu, chiar dacă ar contrazice vedeniile a- 
supra cărora Biserica nu s-a pronunțat!

Ele nu-s esențiale-și nici măcar accesorii pentru mân
tuire; ele sunt bune numai întrucât sunt de acord cu desco
perirea dumnezeiască, și cu aceea episcopul e de acord, și 
atunci e implicit de acord și cu vedenia. în cazul acesta a 
dispărut prilejul oricărei nepotriviri. Episcopul poate nici 
să nu știe de vedenie și să, fie de acord cu ea. De fapt, așa 
stau lucrurile, cu vedeniile dumnezeiești. Ceea ce nu este 
la Vladimirești.

. Neascultarea de episcop e tot una cu răzvrătirea îm
potriva lui, pentru că de nu-1 asculți, te crezi mai mare 
decât el; iar răzvrătirea nu-i mai puțin decât închinarea la 
idoli (I Regi 15, 23).

Sfântul Vasile cel Mare, tâlcuind Romani 13, spune 
că: „Dacă legea Domnului cere astfel de supunere către 
stăpânirile lumii acesteia, care au primit stăpânirea după 
legea omenească, și, mai ales, care viețuia în necinste, a- 
tunci ce supunere e dator să arate un nevoitor către stăpâ
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nul care e pus de Dumnezeu și a primit stăpânirea după 
Legile Lui?“ (Vechile rânduieli Monahale, pag. 432).

Și tot Sfântul Vasile precizează până unde trebuie să 
meargă ascultarea, zicând că apostolul ne-a arătat-o, când 
ne pune pildă ascultarea Domnului, Care S-a făcut ascul
tător până la moarte și moarte de cruce (Filipeni 2, 8). Și 
ne zice sfântul cu prevenire: „că în noi trebuie să fie ace
leași simțiri ca și în Hristos“ (Idem, pag. 438).

Și canoanele legiuiesc desăvârșita ascultare sub ame
nințarea caterisirii: „Clericii care nu ascultă de superiorii 
lor, se caterisesc, căci ei nu pot să facă nimic contra vo
inței conducătorilor. Preoții și diaconii să nu facă nimic 
fără aprobarea episcopului, căci el este acela căruia i-a în
credințat Domnul poporul și care va da seama de sufle
tele lor (Can. 39 Ap., 6-7 Cart., I Ecum. 16, Sinod I-II, 
can. 15). Oare ce s-ar putea răspunde la toate acestea? .

Și autorul vedeniilor sfătuia cândva supunerea la ie
rarhie: „Vai și amar de cei ce nu ascultă de slujitorii mei“ 
(vedenia 7). Oare azi Vladimireștii nu mai ascultă de ve
denii, sau dimpotrivă, ascultă, dar de slujitorii autorului 
vedeniilor?

2. La Vladimirești s-a. statornicit o lege nouă: Cine nu 
are vedenii trebuie să asculte de cel care are.

Dacă ar fi așa, ar însemna că cine are vedenii știe mai 
mult și e mai vrednic ca cel ce nu are. Ori dacă știe mai 
mult decât Biserica, știe rău, și tocmai aceasta ar fi dova
da că vedenia e înșelătoare și nu trebuie crezută de ni
meni. O vedenie bună întărește ascultarea de Biserică și a 
vizionarului și a celorlalți. Ori, precum se vede, vedeniile 
la Vladimirești nu întăresc ascultarea de Biserică, ci as
cultarea de Vladimirești. Că doar Vladimireștii au o misi
une pentru întreg neamul românesc! (vedenia 13).



1 4 0  F R A Ț II M IN C IN O Ș I

Despre aceasta spunea în Slatina și ierod. Nica Pan- 
telimon: „Vladimireștii nu vor pătimi în curând, pentru că 
trebuie să se împlinească cuvintele măicuței, care i le-a 
spus în vedenie, în felul următor: «Până când nu va trece 
tot neamul românesc prin locașul acesta sfânt, să ia toți 
Sfintele Taine, și atunci se vor vedea, care vor crede, ace
ia se vor da de-a dreapta, iar cei care nu vor crede, aceia 
se vor da de-a stânga. Rânduiala de la Vladimirești, fratele 
meu, nu poate s-o schimbe nimeni, nici chiar patriarhul, 
pentru că acolo însuși Dumnezeu lucrează pe pământ, toa
te cuvintele și toată rânduiala e pusă de Dumnezeu»“ (din 
declarația amintită).

Ascultarea aceasta de Vladimirești este îndreptățită și 
de faptul că acolo e o revelație în continuă desfășurare: 
prin vedenii, prin maica stareță și prin inspirație, prin pă
rintele Iovan, care, când predică, măicuța are vedenii și 
vede pe Sfântul Ioan Evanghelistul că stă lângă părintele 
Ioan și-i spune ce să vorbească în lume, și nu numai oda
tă, ci totdeauna stă lângă urechea părintelui Ioan“ (din 
aceeași declarație).

Lucrurile acestea s-ar putea contesta și ar fi bine să nu 
fie adevărate, dar ce ne facem cu Nica Pantelimon, care le 
crede așa cum le-a auzit acolo și care le propovăduiește 
astfel?

Noi socotim că în această lege a ascultării de cine are 
vedenii stă tâlcul întregii neascultări a Vladimireștilor față 
de ierarhie. Și nu numai atât, dar tot aici stă tâlcul și a 
faptului că Vladimireștii își motivează neascultarea, hotă- 
râți să meargă până la jertfa.

Am căutat de multe ori să sesizăm de ce conducătorii 
mișcării de la Vladimirești nu descoperă poziția lor falsă 
față de Biserică, și am descoperit pricina într-un cerc vi-
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cios de premize descoperite prin vedenii, din care nu pot 
ieși fără denunțarea vedeniilor. Iată acest cerc vicios, în 
lumina principiilor: „Cine nu are vedenii trebuie să as
culte de cine are“ și: „trebuie să ascultăm mai mult de 
Dumnezeu decât de oameni44.

Cel dintâi care a considerat serios aceste principii a 
fost părintele Iovan, și a zis: „Dacă maica are vedenii, și 
sunt bune, pentru că eu nu mă îndoiesc de vrednicia mai
cii și nici de buna ei credință, și nici de faptul că Dum
nezeu ar lumina-o dacă vedeniile ar fi de Ia diavol, și 
chiar dacă ar fi de la diavol, el n-ar porunci împărtășire, 
pentru că el oprește de la împărtășire, etc., atunci eu tre
buie să mă supun maicii Veronica și întregii ei descope
riri, căci: «Cine n-are vedenii trebuie să se supună celui ce 
are». Și trebuie să spovedesc cum e porunca, să împăr
tășesc cum e porunca, să nu mă supun ierarhiei dacă mă 
oprește să cred tot ce spune maica Veronica. Trebuie să 
ascult mai mult de Dumnezeu decât de oameni“.

dință fiind, părintele Iovan ascultă Și înarmat interior 
cu această convingere, de bună cre-fanatic și nu mai e chip 
să mai fie oprit de nimeni, nici chiar de maica Veronica. 
Căci maica Veronica a încercat de multe ori. Uneori chiar 
în prezența unora dintre noi și ne-a mărturisit grija sa.

A zis maica Veronica: „Părinte Ioane, să facem as
cultare de Vlădica, să respectăm rânduielile la spovedanie 
și la împărtășanie, să nu iasă sminteală14. Dar părintele 
Ioan s-a închis în biserică și, când a ieșit, a zis: „Oare nu 
Sfinției Voastre vi s-a arătat Hristos și Maica Domnului, 
care au spus să facem așa și așa? Ne vom teme de oa
meni? Trebuie să ascultăm mai . mult de oameni decât de 
Dumnezeu? Eu nu mă tem. Dumnezeu e cu noi. Mergem 
îna inte. Ori, cumva, nu v-a poruncit Dumnezeu?41.
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„Ba da, ba da“, a răspuns maica Veronica. Și ca să nu 
se contrazică și să nu fie socotită slabă în credință, a con
chis și P.C. sa: „E adevărat. E mai bine să ascultăm de 
Dumnezeu decât de oameni. Mergem înainte orice s-ar În
tâmpla. Maica Domnului o să ne apere“.

Iar când părintele Ioan reflectează că poate ar fi mai 
bine să plece din Vladimirești și să se supună ierarhiei, 
speriată desigur că s-ar putea călca cuvântul lui Dumne
zeu cel din vedenii, maica Veronica răspunde: „Dar ați ve
nit aici cu poruncă, cum să plecați? De cine ascultăm noi?“. 
Și părintele Ioan conchide implacabil: „Desigur, ascultăm 
mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Cine n-are ve
denii trebuie să se supună celui ce are. Când va fi vedenie 
să plec, voi pleca. Eu n-am venit aici de capul meu“. Și cer
cul se învârte fără oprire.

Iată un meșteșugit cerc vicios: maica Veronica obligă 
pe părintele Iovan, iar părintele Iovan obligă pe maica Ve
ronica.

3. Se afirmă la Vladimirești că ierarhia nu poate opri 
lucrarea harului preoțesc, dacă e pe nedrept, și cel oprit pe 
nedrept trebuie să slujească mai departe, căci la Dumnezeu 
nu e sub legătură și n-are păcat și harul lucrează prin el.

Dacă ar fi așa, atunci cine ar mai putea opri anarhia în 
Biserică? Căci de obicei toți caterisiții se cred nedrep
tățiți și fac apeluri peste apeluri de reconsiderare și reju- 
decare a proceselor lor.

în Biserică, cuvântul episcopului, mai ales dacă e în
tărit și de Sinod, e ultima instanță pământească. Ce leagă 
un episcop e legat și la Dumnezeu. Avem asigurare pre
cisă și necondiționată. A lua de la arhiereu legătură nedez
legată (vezi molitfele spovedaniei) înseamnă a-ți periclita 
mântuirea!
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Și de ce ar opri episcopul pe nedrept de la iconomisi- 
rea harului pe cineva? Iar dacă cumva ar opri, cel oprit, 
oprit rămâne, și pentru nedreptatea sa, va da socoteală cel 
ce l-a legat pe nedrept. Căci scrie: „Cine leagă pe cineva 
duhovnicește, adică îl oprește de la slujba Bisericii și pro
cedează cu îngâmfare, gândindu-se că el are putere a lega 
după bunul său plac, acela se leagă singur cu legătură ne
dezlegată și aspru osândită. întoarce-va durerea lui în ca
pul lui și durerea lui pe creștetul lui se va pogorî“ (Pravila 
Bisericească N. Sachelarie, pag. 180-181).

Dar cel oprit nu poate sluji până nu capătă dezlegare, 
fie că e legat pe drept sau pe nedrept (Can. Ap. 29, la N. 
Sachelarie, pag. 181), și nu-1 poate dezlega chiar dacă e pe 
nedrept oprit, decât sau episcopul urmaș sau Sinodul: „Nici 
un cleric nu poate dezlega pe cel legat de altul, decât nu
mai dacă cel ce l-a legat a murit, sau l-a legat pe nedrept 
și, în urma judecății făcute, a hotărât Sinodul sau epis
copul să fie dezlegat" (Idem, pag. 181).

Fără episcop, în Biserică nu se poate nimic (Can. 39 
Ap. Cart, 6, 7; I Ec. 16; I-II, 15), nici Biserica nu se poate 
numi Biserică, nici creștinul creștin. Episcopul este așa de 
trebuitor în Biserică, precum omului îi este trebuitoare ră
suflarea sau lumii soarele (Milaș, op.cit., tâlc. can. 1 Ap.).

Pe episcop riu-l judecă nimeni decât Sinodul, și, pen
tru faptele lui personale, nu e îndreptățit nimeni să nu-1 
asculte, pentru darul lui. Numai dacă episcopul ar avea o 
credință stricată, chiar înger din cer de ar fi, nu trebuie să 
te supui lui, dar dacă învață drept, nu te uita la viața lui, ci 
la cuvintele lui (Sfântul Ioan Gură de Aur, Omil. II, Epist. 
Timotei). Și un episcop, atâta vreme cât nu este oprit de 
Sinod, și învață drept, trebuie ascultat și nu ocărât, iar cei
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care nu ascultă cad sub amenințarea caterisirii și afurisirii 
(Can. 55, 56 Ap. și can. 13, Sin. I-II).

Așadar, afirmația că ierarhia nu poate opri lucrarea 
harului preoțesc, dacă e pe nedrept, este greșită, pentru că 
relativizează funcția duhovnicească și administrativă a e- 
piscopului și poate duce la anarhie. Noi nu putem lua di
rect legătura cu cerul, ci numai prin episcop, căci toate ha
rurile numai prin el ne vin.

4. Se mai afirmă la Vladimirești că episcopul nu este 
un depozitar al harului, ci doar un transmițător și odată ce 
a transmis harul cuiva, rămâne bun transmis; odată ce a 
fost trimis la propovăduire, rămâne bun trimis, nu mai 
poate fi oprit.

Asta înseamnă a declina orice atârnare de episcop și a 
te pune în contradicție evidentă cu toate Sfintele Sinoade 
care au instituit pedepsele cu anatema, caterisire și afuri- 
sire, în conformitate cu Sfânta Scriptură, care spune că 
celui ce a căzut din ascultare să i se ia demnitatea ca unui 
trădător (Fapte 1, 20).

Așadar, în Vladimirești există o concepție greșită des
pre dreptul și modul de a porunci, a învăța și a sfinți în 
Biserică. Credincioșii acestei concepții, vladimiriștii, s-au 
făcut vinovați față de ierarhie prin următoarele:

1. Cu de la sine drepturi, au atestat public autenticita
tea unor vedenii, asupra cărora Biserica nu s-a pronunțat.

2. Nu ascultați de episcopul locului când vă cere înce
tarea inovațiilor în practica spovedaniei și împărtășaniei.

3. Nu ascultați de ordinele Î.P.S. Patriarh.
4. Nu luați în considerare oprirea de la slujbă.
5. Anunțați că veți stărui în nesupunere cu orice risc, 

ca și cum ierarhia ar fi căzută de sub asistența Sfântului
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Duh, în timp ce Vladimireștii sunt direct sub această asis
tență și nu pot greși.

6. Puneți condiții în ascultarea de ierarhie, ca de pildă:
- veți înceta inovațiile referitoare la Sfintele Taine cu 

condiția de a vi se trimite duhovnici și ca părintele lovan 
să rămână pe loc. Condiție esențială.

- primiți orice duhovnici străini dar numai pentru po
por, deoarece maica Veronica nu dă obștea pe mâna nimă
nui altcuiva. Iarăși condiție esențială.

* * *

5. NOUTĂȚI REFERITOARE 
LA FĂGĂDUINȚELE MONAHALE

în legătură cu aceasta nu se face nici o afirmație ca
tegorică, dar din cercetarea raporturilor reale pe care Vla
dimireștii le au cu episcopul lor, raporturi de neascultare, 
se poate trage concluzia că votul ascultării necondiționate 
nu este recunoscut ca vot monahal obligatoriu. Se calcă 
votul făgăduit solemn în răstignirea călugărească din fața 
Sfântului Altar: „Păzi-vei până la moarte ascultarea către 
mai marele tău și către frații cei întru Hristos? - Așa, cu 
ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte“.

Avva Dorotei spune că fără ascultare nu există călu
gărie și chipul călugăresc, în întregime semnifică numai 
ascultare.

Sfântul Vasile cel Mare, în rânduielile sale, învață așa 
despre ascultare: „Cel ce se apropie către acest chip de 
viață, mai întâi de toate trebuie să aibă un fel de a gândi 
neclintit, tare și temeinic și o astfel de hotărâre ce n-ar pu-
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tea fi smulsă și schimbată de duhul răutății, iar prin tăria 
sufletească să arate o rezistență de mucenic până la moar
te, atât ținând la poruncile Domnului, cât și urmând ascul
tarea învățătorilor. Căci acestea sunt și principalul în acest 
fel de viață. După cum Dumnezeu, Care este Tatăl tuturor, 
și astfel voiește a Se numi, cere de la slujitorii Săi cea mai 
desăvârșită supunere, tot așa și părintele duhovnicesc al 
oamenilor, potrivindu-și rânduielile sale cu poruncile lui 
Dumnezeu, cere ascultare fără murmur“ (Vechile Rându
ieli Monahale, pag. 431). Iar „Conducătorul suprem al 
oricăror mănăstiri este chiriarhul“ (Art. 79 din Statutul Bi
sericii Ortodoxe Române).

Succint și printr-o expresie frumoasă, Sfântul Ioan 
Scărarul numește ascultarea mormânt al voii și părăsire 
a socotelii tale întru toate (Scara, cuv. 4).

* * *

6. NOUTĂȚI REFERITOARE 
LA ÎNSUȘIREA MÂNTURII

Doctrina ortodoxă asupra însușirii mântuirii e arătată 
prin cuvântul Sinergism, de origine grecească, aflat în în
tâia epistolă către Corinteni (3, 9), și înseamnă împreună 
lucrarea omului cu Dumnezeu: Căci noi suntem împreună 
lucrători cu Dumnezeu.. Factorii permanenți ai acestei îm
preună lucrări sunt trei: credința, faptele bune și Harul 
dumnezeiesc. Și dacă ne este permisă analogia, Ortodoxia 
crede că acești trei, factori numai așa sunt lucrători când, 
ca și persoanele Sfintei Treimi, sunt unime nedespărțită.
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Pentru a evidenția poziția Vladimireștilor în această 
privință, socotim necesar să reamintim pe scurt principa
lele deosebiri doctrinare ale catolicilor și protestanților 
față de învățătura Bisericii Ortodoxe. Pentru că la Vladi- 
mirești găsim un curios amestec de ortodoxism, catolicism 
și protestantism. Dealtfel se și spune într-o vedenie (vede
nia din 1 sept. 1948) că „oricine crede în Sfânta Scriptură 
va câștiga cerul, ortodox, catolic, sau orice ar fî“ .

Lupta dogmatică dintre confesiuni se dă în jurul celor 
trei factori prin care se însușește mântuirea, și anume: în 
jurul priorităților factorilor.

Romano-catolicii exagerează rolul omului în actul 
mântuirii, socotind că omul, prin virtuțile sale, poate do
bândi chiar merite prisositoare, pe care apoi Biserica le 
tezaurizează la dispoziția celor cu deficit de fapte bune 
mântuitoare.

Protestantismul, dimpotrivă, anulează cu totul con
tribuția omului la mântuirea sa. Mântuirea se capătă nu
mai prin credință - sola fîde. E destul ca omul să se decla
re justificat, ca să și fie ca atare. Nu mai e nevoie de pre
facere lăuntrică, e deajuns o declarație exterioară formală, 
o declarație de credință, unită cu o încredere a inimii în 
jertfa lui Hristos, și prin aceasta ești mântuit.

Dacă omul însă nu are nici un rol în mântuirea sa, ci 
totul depinde numai de Dumnezeu, însemnează că toată 
iconomia mântuirii aparține numai lui Dumnezeu, Care 
hotărăște cum vrea, unora mântuirea, iar altora osânda. 
Aceasta este predestinarea, hotărârea din veac de către 
Dumnezeu a soartei oamenilor!

Cu aceste cuvinte să vedem cum stau lucrurile la 
Vladimirești în această privință.
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1. Se afirmă acolo, că Hristos, care Se jertfește zilnic 
la Liturghia de la Vladimirești, curăță toate păcatele celor 
prezenți, dacă au venit cu gând de mântuire. Nu-i nevoie 
de alt efort pentru mântuire, în afară de pornirea inimii.

Nu-i greu de recunoscut în această afirmație asemă
narea cu doctrina protestantă. E deajuns un gând bun de 
mântuire, o pornire a inimii, ca Hristos să ierte și să se 
împărtășească. Faptele deci n-au nici un rost, sola fide.

E firesc deci, ca să nu mai fie nevoie de fapte bune și 
nici de Taina Pocăinței înainte de împărtășire, pentru că 
iertarea se dă prin jertfa euharistică. Se confirmă aceasta 
atât din practica de la Vladimirești, cât și din relatările 
ucenicului Nica Pantelimon: „La Vladimirești, zice el, în
suși Dumnezeu lucrează pe pământ, toate cuvintele și toa
tă rânduiala este pusă de Dumnezeu. Uite, frate, spune el 
fratelui Vasile Gavril, vedem cu ochii noștri că în alte mă
năstiri, ca să cunoști pe Dumnezeu, trebuie să citești, să te 
rogi mult, și de abia cunoști numai minunile lui Dumne
zeu, dar la Vladimirești, fratele meu, pururea Dumnezeu 
stă pe pământ și vorbește și lumea tot nu crede, dar vai și 
amar de dânșii“ (declarația citată).

Deci nu-i nevoie nici să citești, nici să te rogi. Cel 
puțin la protestanți e în trecere rugăciunea! Ba chiar hris- 
tosul de la Vladimirești e mai lucrător decât Cel Euharis
tie, precum se vede, pentru că el e prezent în obște; el se 
comunică direct, nu numai prin Euharistie, deci e cu atât 
mai iertător, mai justificator. <

Acolo este în trup și în duh, unii îl văd, alții îl simt, 
cu o singură condiție: să meargă oricum ar fi la mănăstire. 
Acolo e loc sfânt, deci oamenii sunt sfinți, au vedenii, tră
iesc în feciorie, când vorbesc le suflă la ureche Sfântul 
Ioan Evanghelistul! Iar ca și doctrina Bisericii să fie im-
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plicată.măcar pe jumătate, condiția ca să te sfințești e să 
mergi, oricum ai fi, la Euharistie.

Notăm deci diminuarea rostului faptelor bune în vir
tutea prezenței lui Hristos și în virtutea justificării prin 
jertfa euharistică.

Dar să mergem mai departe. Această învățătură a 
impus o nouătate în plus față de protestantism. Ei învață 
justificarea prin credință, la Vladimirești se învață și jus
tificarea prin credința în Vladimirești. Acolo e Hristos, 
locul sfânt etc., deci - concluzia inexactă - veniți la 
Vladimirești, credeți în Vladimirești, în loc de „credeți în 
Hristos". Astfel a apărut o nouă doctrină creștină-vladimi- 
ristă.

Notăm din propovăduirea ierod. Nica Pantelimon: 
„Că tot neamul românesc trebuie să treacă prin Vladimi
rești ca să se împărtășească cu Sfintele Taine de la Vladi
mirești, că cei care vor crede în Vladimirești se vor da de-a 
dreapta la judecată, iar ceilalți de-a stânga...Vai și amar de 
dânșii care nu vor crede că la Vladimirești pururea stă pe 
pământ Dumnezeu și vorbește... Vladimireștii este prima 
biserică ortodoxă. Vladimireștii este cea mai însemnată și 
dreaptă din toată lumea. Vladimireștii nu s-au abătut de la 
adevăr ca alte mănăstiri".

Și mai exact: „Da frate, așa este. Știm că mulți sunt 
cei care nu cred, dar vai și amar de dânșii care nu cred în 
minunile și vedeniile maicii Veronica, aceia toți s-au abă
tut de la calea adevărului și toți vor merge în iad, pentru 
că au știut că acolo este Dumnezeu totdeauna pe pământ și 
vorbește în continuu cu măicuța... să avem pururea în ini
mă învățătura de acolo, pentru că este locaș sfânt".

Și ca pentru orice doctrină sfântă, se impune și aici 
credința până la jertfa, ceea ce n-a întârziat să se arate și
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încă cu putere, cumulată și cu credința în apropiatul sfârșit 
al lumii, care va fi în 1956: „Da frate, spunea solul apoca
liptic, să mergem cu toții în locașul cel sfânt înainte de a 
suna trâmbița44. Și mai apoi: „Dar vine timpul, fratele meu, 
în care, de vom ajunge până atunci, o să auzim la Minei: 
în această zi, o suta de mucenici care au pătimit pentru 
Vladimirești, și de aceea trebuie să ne silim și noi cât mai 
repede, ca să fim și noi în rând cu acei mucenici care se 
pomenesc44. în declarația amintită revine mereu expresia: 
„Aceștea nu cred în Vladimirești44.

Iată-ne ajunși la o măiestrită substituire, doctrină 
vladimiristă, cu o revelație și cu un cult propriu, credință 
în Vladimirești, un iad pentru necredincioșii în Vladimi
rești, mucenicie pentru Vladimirești.

Iar semnul că toate acestea sunt de la Dumnezeu e că: 
„Lumea e împotriva Vladimireștilor44. Nu scrie oare: „Veți 
fi prigoniți pentru dreptate? Și de cine, de cărturari și fa
risei. Doar și Mântuitorul a fost răstignit tot de arhierei44, 
scrie fratele Ștefan Nicula și Ioan Sava de la Sihastru.

2. Se afirmă la Vladimirești că ați fost aleasă din veac 
(alese din veac), pentru locul acela și rânduite pentru jert
fă, și fiind sub poruncile și protecția directă a Mântui
torului, a Maicii Domnului și o seamă de sfinți, ei vor răs
punde de tot ce poruncesc și de tot ce se întâmplă acolo.

Dacă ei ar crede că tot ce se întâmplă acolo e rău, v-ar 
spune. Responsabili sunt ei, cei din Vladimirești sunt unelte 
și executori fideli. Dovadă că ați fost rânduite pentru aco
lo și viața v-a fost dinainte fixată, e că la intrarea în Vla
dimirești trebuie vedenii și încuviințare de sus, ca să vă 
recunoască maica stareță că sunteți pentru locul acela (ve
denia 12).



B IS E R IC A , SE C T E L E  ȘI 151

Prin urmare se denunță orice responsabilitate și li- · 
bertate personală: „scris este din veac“ (vedenia 12). Pre- 
destinaționism se cheamă aceasta în limbaj teologic. Dum
nezeu hotărăște dinainte într-un fel sau altul. El răspunde 
de felul cum își întrebuințează vasele.

3. Se mai întâmplă la Vladimirești și faptul iertării 
generale a păcatului, în colectiv, în virtutea sfințeniei lo
cului teofanic și a vredniciei viețuitoarelor de acolo, fe
cioare toate, rânduite să expieze pentru întreg neamul ro
mânesc (vedenia 13).

Ca să înțelegem bine acest lucru, trebuie să reluăm 
doctrina despre justificarea prin credința în Vladimirești. 
Justificarea prin credință este protestantă și cum am arătat 
ea există în practica Vladimireștilor, dar justificare, prin 
credința în Vladimirești. implică o notă romano-catolică.
Și anume: Viețuitoarele de acolo merită în fața lui Dum
nezeu mai mult decât au trebuință pentru ele, merită pen
tru tot neamul românesc. E scris în cartea de vedenii. 
Literă de Evanghelie!

Așadar, toți cei care vin la Vladimirești, chiar dacă au 
păcate, să fîe liniștiți, că le vor fi iertate și le sunt iertate 
pentru meritele prisositoare ale Vladimireștilor. Și chiar 
de vor mai face păcate, tot vor fi iertați, tot vor fi mântu- 
iți. Vladimireștii vor fi chinuiți, se vor jertfi pentru ei, așa. 
că balanța divină e în echilibru perfect și permanent pen
tru toți. „Ea funcționează automat fără chiar să mai fie 
nevoie de Dumnezeu“, remarcă Alexei Homeacov.

Dumnezeu nu mai este deci Judecător, cum am văzut 
și la Taina Pocăinței, rolul Lui fiind să predestineze pe 
unii la merite prisositoare, iar pe alții la profit de merite 
prisositoare!



Fiind deci merite prisositoare la Vladimirești, mai 
urmează să se institue indulgențele. Ele nu s-au manifestat 
încă formal, dar se prevestesc prin faptul că duhovnicul de 
acolo ia public asupra lui toate păcatele celor ce vin la 
Vladimirești. Indulgențele plenare, se prevestesc prin păr
ticelele de la Vladimirești împărțite celor ce merg acolo, 
care iartă păcatele și vindecă bolile și prin iertarea de 
păcate a celor ce fac un drum la Vladimirești, ceea ce deja 
seamănă puțin cu indulgențele acordate de papa pentru un 
drum la Roma sau în alte părți ale lumii catolice.

* * *

7. O NOUTATE VECHE

Printr-o fericită întâmplare, ne-a parvenit în ultimul 
moment un document prea interesant și prea important 
pentru iconomia scrisorii noastre ca să-l trecem cu vede
rea. E vorba de memoriul înaintat de P.C. Ierom. Ioan

A
lovan, înalt Prea Sfințitului Patriarh în 1952, pe 15 pagini 
bătute la mașină și o pagină nenumerotată introductivă. E 
semnat mânu propria cu scris caligrafic „Ierom. Ioan Io- 
van“, așa încât avem asigurarea că ne aflăm în posesia

, unui text autentic.
Nu știm dacă acest memoriu a fost sau nu înaintat 

înalt Prea Sfințitului Patriarh. Oricum, el circulă cu sem
nătură originală în popor, este deci public.

Memoriul e de fapt o încercare incompletă de siste
matizare a unei mărturisiri de credință a Vladimireștilor, 
ceea ce confirmă aprecierea noastră că în cazul Vladimi
reștilor e vorba de o credință nouă.
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Am spus incompletă, pentru că nu se ocupă decât de 
unul din punctele noii mărturisiri și anume de Sfintele 
Taine. Nu pomenește de vedenii nici un cuvânt, așa că nu 
va pomeni nici de implicațiile despre care a fost vorba în 
scrisoarea noastră. Totuși din datele memoriului reies su
ficiente concluzii și pentru celelalte probleme. Așa că o- 
dată cu luarea la cunoștiință și intrarea în posesiune a 
acestui memoriu, scrisoarea noastră capătă niște baze și 
mai solide și putere de document.

Ne vom opri asupra acestui memoriu ca să întărim 
concluziile noastre de până acum, în ceea ce privește fap
tul că Ia Vladimirești e vorba de o credință nouă, de niște 
practici noi și de un mod special de a trata și înțelege pro
blemele teologice.

Menționăm în treacăt că un memoriu scris astăzi ar fi 
desigur complet, că acesta este scris încă acum doi ani în 
urmă, când inovațiile erau abia în germene, poate chiar 
fără presimțirea a ceea ce avea să se întâmple mai târziu.

Că e vorba de o credință nouă și de o mărturisire de 
credință ne-o spun desele apăsări pe capetele de paragra
fe: „Credem, credem, socotim44, la plural, cu convingere 
definitivă:

„Credem că Pidalionul este îndreptar și nu duhovnic 
prin sine (pag. 4); Socotim că altă mentalitate creștină era 
pe vremea canoanelor (pag. 3); Credem cu tărie în ca
noane, dar nu voim a încâlci mântuirea sufletelor, prin 
răstălmăcirea canoanelor (pag. 5); Credem că Sfintele Ca
noane trebuiesc socotite în duhul lor, nu în literă și în mă
sura vremii (pag. 4); Credem că este un procedeu prea 
aspru oprirea prea îndelungată a creștinilor de Sfintele 
Taine (pag. 4); Cred că duhovnicul e chemat mai mult să
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deschidă cerul creștinilor, decât să închidă (pag. 8)“. Cre
dem . . . , credem . . . , credem . . . .

Pe scurt toate acestea ar suna cam așa: Credem alt
ceva decât Biserica, decât Sinoadele și decât Sfinții Pă
rinți, că de am crede ca ei, ne-ar fi deajuns ceea ce crede 
Biserica și ne-am supune rânduielilor ei. Pentru că din 
toate acestea reiese că dreptarul Sfinților Părinți nu este 
bun, că nu mai sunt actuale canoanele și toate acestea 
înainte de vreo hotărâre sinodală ecumenică.

*
în problema spovedaniei, spune în memoriu:
- Canonisirea prea drastică a sălbăticit lumea (pag.3);
- Frica duhovnicilor de a dezlega pe nevrednici e un 

procedeu prea aspru (pag. 4);
- Că dovada cea mai evidentă de pocăință e venirea la 

mărturisire, pentru că cei ce nu au dispoziție de pocăință 
nu vin (pag. 4);

- Că e deajuns conștiința păcătoșeniei ca să inspire 
duhovnicului o judecată miloasă (pag. 4);

- Că sfintele canoane nu mai pot fi întrebuințate decât 
răstălmăcit, iar Hristos nu Se vrea interpretat, ci gustat
(pag.5);

- Că nerespectarea postului și cele în legătură cu în- 
frânarea trupească legiuită nu sunt impedimente canonice 
pentru dezlegare și împărtășire, pentru că promovează tru
fia celor ce postesc față de cei ce nu postesc... (pag. 8)..

Ce concluzii putem desprinde din aceste afirmații? Că 
e nevoie de revizuire a dreptarului de canonisire și de o a- 
daptare a lui; că nu există impedimente pentru dezlegare 
și împărtășire; că Hristos e numai larg, milos și mântuitor 
(pag. 5), trecându-se în tăcere calitatea de Judecător al 
Lui; că e deajuns doar conștiința păcătoșeniei și dispoziția
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inimii, care e realizată chiar prin venirea la mănăstire, ca 
penitentul să se creadă justificat înaintea lui Dumnezeu; 
că, pentru a se împiedica trufia vrednicilor, trebuie reali
zată o nivelare generală prin pogorământ total din partea 
duhovnicului, pentru că duhovnicul e chemat să deschidă, 
nu să închidă cerul.A '

In problema împărtășaniei, în memoriu nu se spune că 
este vreo opreliște pentru împărtășanie, deși se anunță că 
memoriul „cuprinde totul·1 (pagina introductivă). Afirma
ția e făcută „cu sinceritate, cu obiectivitate, din inimă, la 
dorința Î.P.S. Voastre“ (idem).

- Se spune dimpotrivă, că anumite acte de înfrânare 
pe care Biserica le consideră necesare, nu sunt necesare 
pentru împărtășanie. Așa nu mai e necesară înfrânarea so
ților legitimi, pentru că promovează desfrâul, în special al 
bărbatului. Memoriul le numește pe acestea greșeli asupra 
curățeniei (pag. 1).

Dar cine face aceste greșeli? Nimeni. Canoanele opresc 
de la împreunare sâmbăta, duminica și la sărbători, în 
timpul postului și al rugăciunii, iar pe clerici o zi înainte 
și una după săvârșirea Sfintei Liturghii (Prav. Matei Ba- 
sarab, gl. 171; Sfântul Simeon Tesaloniceanul I, 14-16; I 
Corinteni 7, 5). Această regulă e și normală și posibilă, iar 
pentru împărtășire se scrie în Pravila lui Matei Basarab: 
„Nu s-a dat bărbatului și muierii să se pricestuiască dum
nezeieștilor Taine în ziua ceea ce se va afla trupește^ (gla- 
va 170). Alte canoane opresc pe mirean trei zile înainte și 
una după împărtășanie.

Deci unde află autorul memoriului, că trebuiesc 40 de 
zile de înfrânare în căsnicia legitimă înainte de împărtă
șanie și 40 de zile după?



- Se mai spune în memoriu că nerespectarea postului 
nu este eliminatorie de Sfintele Taine și împărtășirea se 
poate acorda și fără putința unui post îndelungat (pag. 8).

Se poate la Vladimirești, iar în celelalte părți se res
pectă rânduielile. Canoanele spun clar: „Cine dezleagă pos
turile rânduite de Biserică, de va fi cleric să se cateriseas
că, iar de va fi laic să se afurisească44 (Ap. 69;VI, Ec. 89), 
iar alte sinoade prescriu „anatema44 dacă cineva încre- 
zându-se în justificările cugetului său ar dezlega posturile 
predanisite și respectate de Biserică (Gangra 19, Laod. 52, 
Cart. 48, 56). Până acum aceste canoane nu sunt abolite, și 
cine le calcă Justificat de cugetul său44 e sub canon greu.

- Dar memoriul merge și mai departe: „Credem că u- 
neori se exagerează pretinderea unei vrednicii absolute, ca 
și cum toți cei care se împărtășesc ar fi vrednici44 (pag. 8).

Dar cine cere și crede într-o vrednicie absolută? Bise
rica știe că Unul singur e vrednic absolut. Dar dacă nu se 
poate realiza vrednicia absolută, trebuie să ridicăm la 
rangul de principiu nevrednicia? Există un dreptar al unei 
vrednicii care să merite mila Domnului și acela e cel 
rânduit de Biserică. Că există și o ispită a nevredniciei de 
care pomenește memoriul - e adevărat - dar e de preferat 
ispita nevredniciei decât ispita vredniciei.

- Se mai spune în memoriu că e mai bucuros Domnul 
să stea într-o inimă, chiar păcătoasă, și s-o sfințească în 
dar, că-i zidirea Sa, decât să rămână într-un metal oricât 
de prețios, sau, ceea ce-i mai trist, decât să putrezească în 
chivot (pag. 10).

Noi știm că Hristos nu rămâne niciodată în Sfântul 
Potir, deoarece se „potrivește44 de preotul liturghisitor, iar 
în Sfântul Chivot, Sfintele pregătite cu multă grijă după 
rânduiala Bisericii, stau pe Sfântul Prestol, la loc de mare
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cinste, și se păstrează incomparabil mai bine decât în bas
malele din sânul țărăncilor, sau în eprubetele maicilor și 
surorilor și fraților de mănăstire, sau învelite în hârtie de 
ziar în buzunarele bețivilor, alături de tabacherile de tutun.

în ce privește afirmația că Hristos preferă să stea în- 
tr-o inimă păcătoasă decât în Sfântul Potir, să ne aducem 
aminte de minunea povestită în „Mântuirea Păcătoșilor", 
despre acela care împărtășindu-se cu nevrednicie, mai îna
inte de a înghiți părticica sfântă i s-a tăiat grumazul de o 
sabie nevăzută, iar părticica a zburat înapoi în Sfântul Potir.

- Se mai spune în memoriu că cine stă la liturghia cre
dincioșilor, dacă n-a ieșit afară cum cere Sfântul Ioan Gu
ră de Aur, cu catehumenii, la „Câți sunteți chemați, ie- 
șiți", acela trebuie să stea și la masă, căci Stăpânul se su
pără dacă-L refuzi (pag. 9).

Așa o fi, dar în Patrologia greacă mai e scris și: „Sfin
tele, Sfinților", și: „Foc este celor nevrednici,,. Răspunsul 
e limpede: „De trebuie să iasă cel nevrednic, să iasă decât 
să ardă".

- Se mai spune că: „diavolul, gura lumii și scrupulozi- 
tatea exagerată a unor duhovnici, umflă conștiința ne
vredniciei creștinilor până la depărtarea de Sfintele Tai
ne" (pag. 8).

O face diavolul și aceasta. Dar nu aici are el sorți de 
izbândă. Despre aceasta a mai fost vorba în scrisoarea 
noastră. Diavolul umflă vrednicia, iar gura lumii spune: 
„Doar ești om ca toată lumea, doar nu toți sunt vrednici, 
nimeni nu-i vrednic, deci mergi la împărtășanie"; duhov
nicii scrupuloși sunt rari, cei mai mulți respectând pres
cripțiile canonice care au și legări și dezlegări și chiar po- 
gorăminte (de pildă Sfântul Ioan Pustnicul). Iar unii zic, 
ca și gura lumii: „vrednicia e imposibilă, deci poftiți la



Hristos așa cum sunteți, fără haină de nuntă, poftiți la 
înghesuială; în obște vrednicia se comunică de la unul la 
altul, dacă este, și se nivelează toți; dacă nu tot se nive
lează în nevrednicie, că doar pentru cei nevrednici a venit 
Hristos; oricum e o îndrăzneală obștească și Hristos n-are 
ce face, trebuie să ne primească; Cerul se câștigă cu sila, 
cu asalt".

- Și fecioria se apară prin deasa împărtășanie (pag. 
12). Iar fecioarele își păstrează „naturalețea" fiind vesele, 
pline de elan, ducându-o tot într-o cântare (pag. 11).

Care naturalețe? Cea apocaliptică? Psihoza iminentu
lui sfârșit al lumii?

Notăm în treacăt și o contradicție: într-o vedenie se 
spunea că toate maicile de la Vladimirești sunt destinate la 
feciorie. Mai e nevoie s-o apere prin deasa împărtășire?

- Se mai spune că prin împărtășirea deasă se promo
vează viața de obște (pag. 11), se evită discriminările ra
siale (pag. 8), se întărește loialitatea cetățenilor față de 
Stat (pag. 10).

Cineva prin mâinile căruia trecuse memoriul, observa 
pe marginea acestui pragraf, nu fără humor: „Lupta pen
tru pace prin Sfântă împărtășanie". Fără îndoială e bine să 
se promoveze viața de obște, să se înlăture discriminările 
sociale, să se întărească loialitatea cetățenilor, bună e lup
ta pentru pace; dar să-ți motivezi prin ele, împărtășirea 
fără nici o vrednicie, ni se pare și neserios și blasfema- 
toriu. Sfânta împărtășanie, dimpotrivă, poate primejdui 
viața de obște și viața cetățenească, când e dată fără jude
cată, scăzând conștiința păcatului, primejduind moralita
tea publică, înmulțind penalitățile, cum s-a arătat despre 
primele timpuri protestante. De aceea sunt printre voi bol
navi . , . unii m or. . .
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- Pe o întreagă pagină se apără patetic nevrednicia (nu 
pocăința) credincioșilor, prin nevrednicia preoților (pag. 7).

Dacă scrisoarea noastră n-ar fi deja prea mare, ne-am 
lăsa ispitiți să cităm toată pagina. Redăm numai câteva pa
saje: „Nu greșim noi oare fariseic atunci când suntem în
găduitori și largi la cântar cu noi înșine, care avem în mâ
nă legea și Harul, iar cu creștinii suntem strânși, legiști, 
canoniști și scrupuloși? Noi mereu la Potir, dar creștinii 
sunt cernuți prin sită deasă. Oare astfel nu monopolizăm 
pe Hristos pentru noi mijlocitorii?

Mila și iertarea de la Dumnezeu, pe care o postulăm 
pentru noi, trebuie s-o împărtășim și semenilor... Am stat 
mult și m-am gândit, oare dacă noi nu iertăm celor care 
vin și-și cer prin noi iertare de la Dumnezeu, nu cumva 
cădem în păcatul celui din Evanghelie, care a strâns de 
gât pe datornicul său pentru o sumă de nimic, după ce 
stăpânul lui îi iertase o datorie cu mult mai mare? Poate și 
noi, preoții, până la hirotonire, am făcut păcate mari, care 
uneori întrec pe ale penitentului respectiv, și totuși dra
gostea cea plină de milă a lui Dumnezeu, ne-a primit și 
ne-a iertat...

El a uitat, căci «nu ține minte răul», a șters, a iertat și 
ne-a făcut pogorământ total, iar noi, în numele Lui, oprim 
cu anii pe frații noștri creștini de a se apropia de El și nu 
le facem pogorământ că nu putem călca «ce scrie pe 
carte»“ (pag. 7-8).

Frumoasă apologie a păcatului! Orice discipol al 
lui Martin Luther ar fi putut-o semna. Să ne oprim pu
țin asupra ei.

întâi: De ce preotul respectiv de care e vorba nu e ca
noniși, legist și scrupulos cu el însuși? Cine îl oprește, ci- 
ne-1 obligă la altceva, când el trebuie să fie canoniși și
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legist și scrupulos? Că doar aceeași măsură este și pentru 
preot și pentru penitent, ba chiar e mai grea măsura pentru 
preot. Și apoi preotul nu cu vrednicia lui măsoară vredni
cia credincioșilor; și nici nu e el acela care trebuie să facă 
acte de bunătate, după inima și starea lui morală, ci Dum
nezeu Cel ce iartă, preotul fiind doar martor și aplică le
gile lui Dumnezeu în judecarea credincioșilor. De aici va
loarea atât de mare a canoanelor în Ortodoxie.

în  al doilea rând: Dacă preotul a greșit înainte de hi
rotonie, de ce s-a hirotonit? Iar dacă-și aduce aminte, du
pă hirotonire, de păcate, de ce nu se oprește de Sfânta Li
turghie? (Can/Neocesareea 9-10). Duhovnicul care l-a 
dezlegat pentru hirbtonie, rău a făcut. A făcut el pogo- 
rământ, nu Dumnezeu (Can. 25, 61, 80 Apost.; Sinod I-II, 
17; Lod. 3; Neoces. 12; Cartag. 59; etc. C.F.’S. pag. 49).

în  al treilea rând: Mărturisim că nu ne place deloc 
gluma cu „a călca ce scrie la carte“. Ni se pare un atentat 
la ceea ce avem noi mai scump, la „Carte“ - Sfânta Scrip
tură și la Sfânta Tradiție. Un atentat protestant la Sfintele 
Izvoare de credință ortodoxă.

Nu mărturisim noi oare în simbol că Mântuitorul a 
înviat a treia zi „după Scripturi44? Și Sfântul Apostol Pavel 
spunea: „învățați de la noi a nu cugeta mai presus de ceea 
ce este scris44 (I Corinteni 4, 6), căci de cugetăm mai mul
te, după înțelepciunea noastră, începem a zice că: „Ce 
scrie la carte, sunt forme seci, vechi testamentare și exa
gerate, scornite de diavol44 (pag. 3). Despre pagina aceas
ta, memoriul ne previne că nu e adevărat că e vecină cu 
erezia (pag. 8).

Toți protestatorii și-au creat doctrinele pe păcate pre
oțești, când mai firesc ar fi fost să și le îndrepte pe ale lor.
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- Mai afirmă memoriul, că prin împărtășirea deasă 
Hristos preia formarea obștii; căci El știe mai bine ca sta
rețul ce-i trebuie obștii (pag. 12).

Biserica Ortodoxă învață că Hristos e permanent pre
zent și permanent conlucrează cu omul la lucrul· cel bun. 
Cât despre împărtășire, stareț sau ucenic trebuie să țină 
aceeași rânduială.

Sfinții Părinți, Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Ioan 
Scărarul, spun că: „Hristos este Cel ce ajută la sporirea și 
creșterea duhovnicească a obștii dar, prin stareț“. Ce s-ar 
întâmpla dacă obștea ar declara că ascultă numai de Hris
tos și n-ar mai asculta de stareță? De ce atunci la Vladimi- 
rești se spune că maica stareță nu dă obștea pe mâna ni
mănui?

- în sfârșit, memoriul cere dispoziții ierarhice pentru 
împărtășirea deasă (pag. 6), ca și cum sufletele se curăță 
și se mântuiesc prin ordine circulare! Practica împărtășirii 
este legiferată de Biserică prin Sfinte Canoane, odată pen
tru totdeauna.

- în afară de acestea, împărtășirea zilnică este înte
meiată, în memoriu, și pe Canonul 9 Apostolic, Scrisoarea 
89 a Sfântului Vasile cel Mare, printr-un text din Sfântul 
Teodor Studitul și printr-unul din rânduiala Cuviosului 
Paisie de la Neamț.

Aceasta ca să se vadă că Vladimireștii au temei în 
Tradiție și că respectă Canoanele (pag. 5), că nu inovează 
nimic, ci încearcă doar o fericită revenire la vechea tradiție.

De Canonul 9 Apostolic, care ar părea că constituie 
cel mai solid argument pentru împărtășirea zilnică necon
diționată de nimic, ne-am ocupat deja și nu mai socotim 
trebuincioasă nici o revenire. De celelalte trei izvoare ne 
vom ocupa, nu pentru a le arăta netemeinicia, pentru că
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ele sunt temeinice în sprijinul tezei împărtășirii zilnice, ci 
pentru a arăta, a sublinia, spiritul sectar în care ele au fost 
întrebuințate.A ’

In intenția memoriului, ele au fost folosite pentru a 
temeinici împărtășirea zilnică necondiționată de vredni
cie, ceea ce precum vom vedea, nu este adevărat.

a. Sfântul Vasile cel Mare e citat la pag. 12-13, dintr-o 
lucrare care-i prezintă regula. Citatul „Scrisoarea 89“ e lu
at izolat, atât cât se spune și se demonstrează că e bună 
împărtășirea zilnică, ca să rămânem convinși că e vorba 
numai despre aceasta. Ori, era deajuns ca să se întoarcă 
foaia la același volum, ca să citim: „Iar pestecel ce aflân- 
du-se în necurăție și se apropie de Sfintele, și în Legea ve
che vedem cum vine judecata cea înfricoșătoare. Iar de se 
află aici Acela, Care-i mai mare decât Biserica (Matei 12, 
6), adică mai înfricoșat, atunci să ne înțelepțească pe noi, 
Apostolul care zice: Cel ce mănâncă și bea cu nevred
nicie, acela mănâncă și bea lui sieși osăndcC (Vechile 
Rânduieli Monahale pag. 375).

Oare la acest text se referă autorul memoriului, când 
numește aceste îndreptățiri: „forme seci, vechi, testamen
tare și exagerate, care se încuviințează și de către unii 
duhovnici*4 (pag. 3)?

b. Sfântul· Teodor Studitul e citat la pag. 13, după 
„Cuvintele", București 1940, pag. 26, 269-270. Aici e și 
mai evident ce a urmărit autorul memoriului. Se citează 
inclusiv până la cuvintele: „Că se cuvine mai ales mona
hilor, care se află în sânul vieții de obște, în toate zilele să 
se pricestuiască" (pag. 269)..

Apoi continuă drept concluzie, ca și cum textul ar fi 
continuu: „De se va întâmpla să fim chiar, la muncă și as
cultare afară și vom auzi toaca bisericii, să lăsăm treaba și
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să alergăm cu multă sârguință să ne cuminecăm și mai 
mult ajutor vom câștiga. Căci cu această grijă fiind, de-a 
pururea ne vom feri de orice păcat și vom fi gata totdea
una; iar de nu avem grijă de a ne pricestui, cădem în multe 
patimi ale păcatelor" (pag. 270 spre sfârșit).

De la pag. 269 sus, de unde se încheie prima parte a 
citatului memoriu, s-a sărit tocmai peste textul care arată 
opreliștile de la Sfânta împărtășanie. S-ar înțelege astfel 
din memoriu, că Sfântul Teodor Studitul a dat un sfat sim
plu: E bună împărtășirea zilnică, deci împărtășiți-vă; pe 
când sfântul spune cu totul altceva. El desfășoară o gân
dire adevărată.

îndată după citatul extras din memoriu de la pag. 269, 
Sfântul continuă - lucru trecut sub tăcere de memoriu - 
astfel: „Iată, aceasta o zic despre cei curați cu sufletul și 
cu trupul; dar cu nebăgare de seamă și fără mare cercare și 
luare aminte să nu îndrăznească cineva". Căci zice Apos
tolul: Sâ se cerceteze omul..,.

îndeamnă apoi la râvnă pentru curățire, căci cel ce nu 
se împreună cu Sfintele Taine este despărțit de Hristos. 
Așa să ne curățim și să ne pricestuim... „De se va întâm
pla să fim chiar la muncă și ascultare afară și vom auzi 
toaca bisericii, să lăsăm treaba și să alergăm cu multă sâr
guință să ne cuminecăm44. Citatul acesta e prezentat de 
memoriu drept concluzie, ceea ce în realitate e numai pri
ma parte a concluziei.

Recapitulăm gândirea Sfântului: „Bine e să ne împăr
tășim zilnic44 - ceea ce arată memoriul, dar nu oricum, ci 
„să ne pregătim44 - ceea ce nu arată memoriul - dar spune 
Sfântul Teodor Studitul.

Concluzie: Deci, prima parte a concluziei: „Să aler
găm dar să ne împărtășim44, ceea ce arată memoriul. Și
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unde să alergăm? La Biserică, pentru că se spune: „De vom 
auzi toaca Bisericii“ (deci, nu să ne împărtășim din epru- 
bete pe câmp sau pe drum) ceea ce memoriul iarăși trece 
cu vederea.

A doua parte a concluziei: „Să ne împărtășim...“ după 
ce ne-am pregătit - spune Sfântul, dar nu arată memori
ul, și aceasta e de fapt esențialul. Căci îndată după citatul 
concluziei - din memoriu - Sfântul urmează și încheie: 
„Așadar, se cade, fraților, totdeauna să ne gătim11 (pag, 
270), ceea ce memoriul n-a găsit trebuincios să mai citeze,

c. Cuviosul Paisie de la Neamț e citat și el în sprijinul
Vladimireștilor. E citat nu anume vreun cuvânt de al lui, 
ci relatările prot. Serghei Cetvericov despre modul cum 
era rânduită munca la câmp în obștea lui Paisie; că se fă
cea pravilă acolo și se împlineau și celelalte nevoi duhov
nicești, având chiar duhovnic pe câmp, „duhovnicul având 
cu sine și Sfintele Taine“ (Prot. S. Cetvericov, Paisie, 
Neamț 1943, ed. II, pag. 189).

Memoriul crede că în acest pasaj este vorba de „orân
duirea sluj bel or“ (pag. 13)s și crede că duhovnicul purta 
cu sine Sfintele Taine pentru împărtășirea zilnică, ceea ce 
este cu totul inexact. Acest lucru nu se înțelege din citat. 
Și dacă ar fi citit numai șase cuvinte mai departe, ar fi 
înțeles că e vorba de altceva.

Iată aceste cuvinte: „Adesea starețul chema și un 
doftor... la câmp“; ceea ce ne dă sensul în care Cetvericov 
a vrut să se înțeleagă purtarea Sfintelor Taine la câmp. 
Pentru caz de boală, deci, pentru că moșia Dragomirnei - e 
vorba de Mănăstirea Dragomirna - era răspândită (depar
te) și desigur ascultătorii nu veneau cu săptămânile la mă
năstire, și în caz de boală gravă ar fi fost cu neputință să 
alerge până la mănăstire sa se împărtășească.
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Se poate concepe chiar la o împărtășire fără caz de 
boală, cu pravilă și duhovnic, în cazul când șederea pe câmp 
ar fi depășit un anumit timp, socotit de Cuviosul Paisie 
prea îndelungat, pentru neîmpărtășanie. Dar aceasta nu în
dreptățește în nici un caz părerea că trebuie să umblăm 
oricum și oricine cu Sfintele pe dealuri, când este și când 
nu este nevoie.

Dealtfel, dacă întorcea foaia, autorul memoriului ar fi 
putut citi că, Cuviosul Paisie, punea mare preț pe spove
danie: „în fiecare seară frații, mai ales noii începători să 
meargă la duhovnicul lor și să mărturisească cugetele lor“. 
Mărturisirea cugetelor către duhovnici o considera (Pai
sie) temelia vieții duhovnicești, iar dacă unii se certau și 
nu voiau să se împace , pe unul ca acela starețul îl înde
părta și nu-i îngăduia n ci pe pragul bisericii să calce“ 
(Idem, pag. 190).

Ce reiese de aici? Că era spovedanie deasă, fără îm
părtășire deasă, pentru că nu toți se spovedeau zilnic, și nu 
s-âr fi putut ca frații să se împărtășească zilnic, iar mo
nahii și schivnicii nu; că de ar fi fost împărtășire zilnică 
s-ar fi spovedit toți zilnic, pentru că nu avem nici o mărtu
rie că la Cuviosul Paisie în obște s-ar fi împărtășit cineva 
fără spovedanie, sau doar cu molitfa, când el pune atâta 
preț pe spovedanie.

Așadar, împărtășire deasă, da. Bine, spun acești sfinți 
și cuvioși părinți, dar tot ei spun că: s-o facem cu pregăti
re, nu călcând canoanele, posturile; nu numai cu dezlega
re, ci și cu legare, nu numai cu pogorământ, ci și cu grijă, 
pentru că Sfintele Taine sunt și „înfricoșate1*.

Este adevărat că în memoriu se mai amintește de: 
dezlegarea de la caz la caz, împărtășire deasă, nu zilnică, 
de „canon mai mic“, pentru că precum am spus, la această
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dată, abia se urzeau primele forme ale înnoirilor. Se ob
servă însă, încă de atunci, tendința de ieșire din rânduială. 
Mai târziu va fi cum am văzut, dezlegare generală, împăr
tășire zilnică, canon deloc.

Memoriul ne mai îndreptățește și la alte concluzii:
- La Vladimirești se crede că numai acolo e Liturghie

zilnică, iar la celelalte mănăstiri e doar sâmbăta și dumi
nica (pag. 12). ,

Informația nu corespunde adevărului. Toate mănăs
tirile mari au liturghie zilnică, așa că insistența memo
riului pe lângă Î.P.S. Patriarh în legătură cu aceasta e gra
tuită.

- La Vladimirești se crede că toți duhovnicii fac gre
șeala de a opri pe soți de la împreunare 40 de zile înainte 
și 40 de zile după împărtășire (pag. 1), . . .

Credem că s-a înțeles greșit împărtășirea din 40 în 40 
de zile, care în realitate, după relatările memoriului, sunt 
80 de zile (40 înainte și 40 după) și ar însemna împărtăși
re din 80 în 80 de zile. Biserica nu a legiferat asemenea o- 
preliști. Despre aceasta s-a mai vorbit în scrisoarea noas
tră. Prin urmare și de data aceasta informația nu este exactă.

,- Din memoriu se vede că la Vladimirești se cunosc și 
se recunosc din canoane doar unul, și din Sfinții Părinți 
doar doi, cu două citate singulare, deși memoriul vrea să 
fie complet, scuzându-și doar lipsa de sistematizare.

Noi apreciem invers: e excesiv de multă sistematizare 
și excesiv de puțină și științifică și ortodoxă documentare.

La o mărturisire de credință, care circulă în public cu 
semnătură proprie, era nevoie de o documentare mai te
meinică și de o informație mai exactă. Chiar de nu s-ar fi 
elucidat totul, dar părțile esențiale nu trebuiau să 
lipsească. O credință și o practică nouă, nu se suțin numai
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cu atât. Noi știm că se mai susțin și pe altceva. Există la 
mărturisirea aceasta și niște anexe și acelea poartă toată 
vina: vedeniile.

Dar memoriul ne mai arată și un mod greșit de argu
mentare. Iată un exemplu (pag. 8): „Credem că în mod 
greșit se leagă exclusiv și eliminatoriu postul îndelungat 
de primirea Sfintelor Taine. Adică săracul cu vacă sau cu 
capră, ca sursă de alimentare, bolnavul și cel cu regim, sau 
cel ce mănâncă la cantină^ aceștia să nu se împărtășească? 
De unde, în numele lui Hristos, această discriminare? A- 
ceastă greșeală nestăvilită întreține o trufie ascunsă, că, 
adică nu mai merită pe Hristos, decât cei care postesc și se 
înfrânează îndelungat. Deci, Hristos nu este al tuturor44!

Refăcând raționamentul, credem că autorul memoriu
lui a vrut să spună următoarele:

1. Hristos este al tuturor și trebuie să Se împărtășeas
că tuturor (prin Euharistie).

2. Dacă însă împărtășirea este legată exclusiv și 
eliminatoriu de post, atunci nu se poate da tuturor: săra
cului, bolnavului cu regim, celui de la cantină, etc. Deci,

c în mod greșit se leagă exclusiv și eliminatoriu postul înde
lungat de primirea Sfintelor Taine.

Așa, argumentul e corect în formă, dar nu corespunde 
realității. Concluzia este falsă pentru că ipoteza din pre- 
miza a doua este falsă. Pentru că nu este adevărat că Sfân
ta împărtășanie este legată exclusiv și eliminatoriu de 
post. Există circumstanțe atenuante (can. Sfântului Ti- 
motei 8, 10, 16; Sfântului Nichifor 9, I Ec. 13). Presupu
nerea că postul este eliminatoriu de la împărtășire (în 
orice situație), nu este legiferată de Biserică. Argumen
tarea este deci gratuită.
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Iată alt exemplu la pag. 5: ^Interpretarea răstălmăcită 
a Sfintelor Taine a dat o înțelegere greșită a lui Iisus Hris- 
tos. Anume: ÎI prezintă unii pe Hristos nemilos și Jude
cător scrupulos pentru creștini încă din această viață, câtă 
vreme doctrina Bisericii învață că Hristos n-a venit ca să 
piardă lumea, ci s-o mântuie - mai ales pe cei păcătoși - și 
abia după moarte Bunul Dumnezeu apare Judecător. Oare 
Hristos nu este Același ieri, astăzi și în veac? Nu a lăsat 
El testamentar ca în numele Lui să se propovăduiască mi
la, pocăința și iertarea păcatelor? Iar dacă primii creștini se 
împărtășesc cu El des, pentru noi, de ce să nu fie la fel?“.

Socotim necesar să refacem argumentarea:
1. Primii creștini se împărtășeau des cu Hristos, Care 

este milos, iertător.
2. Noi cei de azi nu ne putem împărtăși des pentru că 

Hristos de azi e răstălmăcit; ne e prezentat drastic, nemi
los și Judecător scrupulos. Deci, Hristos fiind același ieri, 
astăzi și în veac, trebuie să ne împărtășim și noi, cum se 
împărtășeau primii creștini.

Și de data aceasta argumentarea este corectă în for
mă, dar falsă în conținut, pentru că:

- Primii creștini se împărtășeau des nu pentru că Hris
tos este milos și iertător, ci pentru că erau vrednici;

- Nu este adevărat nici că Hristos astăzi este răstălmă
cit, pentru că nimeni nu-L prezintă numai Judecător aspru 
și nemilos;

- Nu este adevărat că El a lăsat testamentar numai 
mila, pocăință și iertare, ci și gheenă. E adevărat însă că 
Hristos este același ieri, astăzi și în veac, deci nu răstăl
măcit cum îl prezintă autorul, acum numai bun milos și 
iertător, și abia în viața viitoare judecător.
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Ne putem și noi deci împărtăși ca și primii creștini, 
dacă avem vrednicia lor, căci Hristos este același ieri, as
tăzi și în veac.

Dar ce caută autorul la primii creștini, cu un Hristos 
deosebit de al lor, care numai în viața viitoare este Jude
cător? Și cu ce scop mai folosește atunci autorul textul 
Sfântului Pavel: Hristos este același ieri, astăzi și în veac, 
text care se întoarce împotriva lui? întrebarea rămâne des
chisă.

Am ținut să scoatem în relief acest mod greșit de 
argumentare, nu din dorul de a lungi scrisoarea, ci pentru 
a arăta încă odată și pe această cale, cât de adânc s-a înră
dăcinat eroarea în Vladimirești.

Ținem să mai facem o observație asupra memoriului, 
în tot cuprinsul lui se afirmă că omul este păcătos, iar 
drept concluzie: „Deci, omul să meargă la Sfânta Sfințire, 
la împărtășire..?1. Ceea ce este categoric fals. Adevărata 
concluzie aceasta este: Omul trebuie să se pocăiască: Să 
se ispitească omul... și așa să guste din pâine și să bea din 
pahar...

înainte de a încheia considerațiile prilejuite de surve
nirea memoriului acestuia, vom remarca fidelitatea auto
rului față de Î.P.S. Patriarh (pag. 14-15) și recunoașterea 
că Sfântul Sinod e „purtat de Duhul Sfânt“ (pag. 14). Atât 
Î.P.S. Patriarh, cât și Sfântul Sinod au rămas și azi aceiași. 
De ce oare Vladimireștii acum nu-i ascultă? Cine s-a schim
bat? Și cine trebuie să-și revizuiască poziția?

Cu tot numărul mare de noutăți prezentat până acum, 
șirul lor este departe de a fi epuizat. Nu ne gândim să vi le 
înfățișăm pe toate, și ne-am fi oprit aici, dacă una din ele 
nu ne-ar fi oprit atenția în mod deosebit. Ea ne-a sosit în 
ultimul moment, odată cu multe altele, care ne sosesc zilnic.
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Cineva, care ne vorbea despre părticelele de la Vladi
mirești, care se dau. poporului acasă, ne asigură că nu e 
vorba de anaforă, ci chiar de Sfânta împărtășanie;; de Sfin
te uscate, care se pregătesc special pentru acest scop.

întrebând de ce nu se spune poporului că sunt Sfinte 
Taine, ni s-a spus că și aceasta se face intenționat. Sunt 
unii care din teamă refuză să ia cu dânșii și să se împărtă
șească singuri cu Sfintele Taine. Și atunci, pentru a nu fi 
lipsiți de puterea lucrătoare a lor, li se dau sub forma a- 
ceasta, cu indicația să le păstreze la sfintele icoane, să le 
ia dimineața, cu rugăciune și post, ca astfel să se împărtă
șească chiar fără să vrea. Duhovnicul de la Vladimirești, 
ni se spune, discuta despre un militar care refuza să se îm
părtășească singur: „Nu vrea să se împărtășească? L-am 
împărtășit eu și fără să știe“.

Socotim de prisos orice comentariu;

* * *

SCOPUL SCRISORII

Vă scriem această scrisoare nu din gând de dispută 
deșartă, de care Apostolul ne: poruncește să ne ferim, ci 
din dragoste sinceră și frățească. Ne-ați spus adesea că 
nimeni nu vă spune răspicat care vă sunt vinovățiile și nu 
știți ce aveți de îndreptat. Credeți că lumea vă pizmuiește 
pentru lucrurile cele bune, dar nimeni nu vă pizmuiește și 
cu atât mai puțin noi. Și fiindcă acum vă aflați în primej
die, ne-âm luat curajul să vă spunem adevărul.

lată, Iustin Vasilescu și ceata lui de la Sâmbăta au 
fost excluși din monahism, și respectiv caterisiți pentru
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abateri de la doctrina ortodoxă și de la disciplina monaha
lă. Același lucru s-a petrecut și cu 15 clerici și monahi de 
la Schitul Sihastru. Gândul că și Vladimireștii ar putea 
păți una ca aceasta, ne-a înfiorat, și am hotărât încercarea 
cea mai de pe urmă, dureroasă pentru noi și desigur du
reroasă și pentru P.C. și Frățiile Voastre, dar scopul cel 
mai bun întrece durerea sufletească de moment și durerea 
ce s-ar putea întâmpla pe urmă.

Noi credem că vă aflați într-o mare ispită și vrem să 
vă întindem o mână de ajutor. Nu o facem din gând trufaș, 
de judecată de semen, ci din solidaritate, de mădular al a- 
celuiași trup ortodox și al aceluiași trup monahal româ
nesc. 1

Apostolul ne poruncește să ne sfătuim, să ne judecăm 
înșine pe noi (I Corinteni 11, 31), să ne ispitim de ne a- 
flăm în credință (II Corinteni 13̂  15), să sărim în ajutorul 
fratelui nostru și să-l scoatem de la moartea cea din rătă
cirea credinței (Iacov 5, 20).

Ne pare rău că trebuie să vă scriem astfel, dar am 
chibzuit în tot felul și am găsit că nu-i alt chip, decât să 
spunem lucrurilor pe adevăratul lor nume, ca să vă dați 
seama de primejdia în care vă aflați și să luați o hotărâre 
curajoasă de întoarcere la sânul iubitor și primitor al Bi
sericii.

Noi știm că, toată rătăcirea de azi a Vladimireștilor, 
are la origine un gând bun și gândul acesta bun a rămas 
mereu în toată lucrarea de acolo. Care să fie secretul ne
potrivirii dintre Vladimirești și Biserică? Vladimireștii Cred 
că sunt pe linia cea mai dreaptă a Bisericii, că împlinesc o 
misiune înaltă, fac chiar mari eforturi pentru împlinirea 
acestei misiuni, și totuși Biserica nu recunoaște aceasta! 
Iată ce socotim noi:
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Există o nepotrivire între intenția cea bună a Vladi- 
mireștilor și cum se realizează ea practic. Așa e fecioria 
celor ce viețuiesc acolo, despre care cine ar putea spune 
că nu e bună? Cine ar putea spune că teofania care promo
vează roade bune nu e bună? Cine ar putea spune că ho
tărârea Spovedaniei și împărtășaniei dese și chiar zilnice a 
soborului nu e bună? Cine ar putea spune că gândul îmbi- 
sericirii poporului prin Sfânta împărtășanie nu e bun? 
Toate sunt bune. Ce e rău că toate sunt bune?

E rău, e fals modul cum v-ați folosit de ele, modul 
cum le-ați pus în practică, de aceea s-a ajuns la înnoirile 
doctrinare despre care v-am scris, înnoiri care în clipa în 
care vor fi susținute ca atare vor deveni capete de acuzații 
grave, și vă vor atrage pedeapsa scoaterii din Biserică.

Să facem o recapitulare a acestor greșeli și înnoiri:
1. E nou și greșit modul cum înțelegeți și practicați 

Taina Pocăinței, lucru care a dus la desființarea acestei 
Taine.

2. E nou și greșit modul cum înțelegeți și practicați 
Taina Sfintei Euharistii, lucru care a dus la înjosirea Tainei.

3. E nou și greșit modul cum înțelegeți învățătura 
Bisericii Ortodoxe despre izvoarele de credință.

E greșită, adică, introducerea în rândul izvoarelor de 
credință a unor revelații particulare și folosirea acestor re
velații în cadru și împotriva dogmei și canoanelor orto
doxe, fapt care a dus Ia disprețul față de Sfânta Tradiție și 
la o interpretare sectară a Sfintei Scripturi.

4. E nouă și greșită credința în apropiatul sfârșit al 
lumii cu toate implicațiile ei, credință bazată pe revela
țiile particulare de la Vladimirești, care sunt în dezacord 
cu învățătura Bisericii Ortodoxe.
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5. E nou și greșit modul cum înțelegeți locul și rolul 
ierarhiei superioare în Biserică, lucru care a dus la nesu
punerea față de episcopul locului, față de Patriarh și la ho
tărârea de a nu asculta nici de Sfântul Sinod, bazându-va 
pe revelațiile particulare și pe principiile neortodoxe: „E 
mai bine a asculta pe Dumnezeu decât pe oameni44, și: 
„Cine nu are vedenii trebuie să asculte de cine are44.

6. E nou și greșit cum înțelegeți supunerea monahală 
față de părintele duhovnicesc, nesupunându-vă pe baza 
acelorași principii arătate mai sus, fapt care a dus la desfi
ințarea votului ascultării. ,

7. E nou și greșit modul cum înțelegeți însușirea 
mântuirii, afectând grav și esențial învățătura ortodoxă 
despre credință, fapte bune și har, minimalizând până la 
desființarea rolului omului în mântuire, acordând numai 
credinței și Harului rolul mântuitor; afectând deasemenea 
din temelie învățătura ortodoxă despre liberul arbitru, mi
nimalizând puterea voinței în lucrarea pocăinței, acordând 
iertare fără pocăință adevărată.

Acordați împărtășanie numai pentru întărire, și nu 
spre încununare și încurajare, anulând rolul de Judecător 
al Mântuitorului, pe care 1-1 rezervați numai pentru viața 
viitoare. Șe recunoaște învățătura, predestinarea și nota 
fide ale protestanților, precum și învățătura catolică 
despre meritele prisositoare, prin faptul că se iau păca
tele oamenilor asupra Vladimireștilor.

Pe lângă toate acestea, conștienți sau mai puțin con- 
știenți, că e vorba de o nouă credință, s-a încetățenit între 
adepții apropiați ai Vladimireștilor vorba: A crede în Via- 
dimirești, a muri pentru Vladimirești, a merge în iad 
dacă nu crezi în Vladimirești, lepădarea de Vladimi
rești fiind tot una cu lepădarea de Hristos (Din decla
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rația fr. Sandu Voicu), iar a manifesta rezerva față de Vla
dimirești însemnează a fi ucenic al diavolului, cum am 
fost și noi numiți de către părintele Iovan către un frate 
din Slatina în trecere prin Vladimirești..

Toate acestea presupun o credință vladimiristă, 
alta decât cea ortodoxă, iar pentru ea s-a pornit o in
tensă operă de prozelitism printre ortodocși.

Vom cita cazurile cele mai cunoscute de alăturare la 
noua credință și la prozelitism:

a. Schitul Sihastru, vladimirist notoriu, susținut mo
ralmente de Vladimirești, a și fost pedepsit cu desființa
rea pentru credințe și practici noi și pentru neascultarea de 
episcop.

Fostului ieromonah Visarion de la Sihastru i s-a pus 
întrebarea, la Iași: dacă Vladimireștii v-ar spune să ascul
tați de episcop ați asculta? La care el a răspuns fără în
conjur: „Am asculta". Ceea ce înseamnă că e vorba de o 
jurisdicție morală și chiar administrativă a centrului ino
vator asupra acestui schit.

b. Fostul ieromonah Iustin Vasilescu de la Mănăstirea 
Sâmbăta, practicant al inovațiilor vladimiriste, a fost ca
terisit și exclus cu încă patru monahi pentru Abateri de la 
credința ortodoxă, în care a persistat până la urmă; a sus
ținut moralicește că la Vladimirești se practică aceleași 
inovații și încă nu s-au luat măsuri.

c. Cazul ierodiaconului Nica Pantelimon, e un caz prea 
evident de acțiune prozelitară. Precum se vede din decla
rațiile amintite el desfășoară o propagandă, având elemen
tele unei teologii noi.

d. Frații Ștefan Nicula și Ioan Sava (din Mănăstirea 
Slatina), constituie alt caz de prozelitism vădit.

174 FR A Ț II M IN C IN O Ș I 



B IS E R IC A , SE C T E L E  ȘI 175

e. La Vladimirești, atât obștea cât și poporul întâm
plător e catehizat nu atât după Sfânta Scriptură și Sfânta 
Tradiție și după cărțile de învățătură ortodoxă, cât și după 
cărțile și caietele de vedenii, facându-se o adevărată exe
geză teologică pe aceste texte necunoscute de autoritatea 
bisericească, susținându-se mereu o propagandă pentru 
noua revelație, pentru Vladimirești și practicile lui, șî nu 
pentru Ortodoxie, pentru Biserică, cea una Sfântă, Sobor
nicească și Apostolească.

Așa s-a ajuns la împărțirea de pământ sfânt de la Vla
dimirești, de părticele de la Vladimirești, la difuzarea cru
cii minunilor de la Vladimirești. Se vorbește de spoveda
nie, de împărtășanie ca la Vladimirești, de noi și noi des
coperiri pe care le are maica Veronica, de Sfântul Ioan 
Evanghelistul, care vorbește la urechea părintelui Iovan, 
chiar de așteptata urcare cu trupul la cer a părintelui Io
van, care se va întoarce împreună cu Enoh și IIie (din de
clarația fratelui Vasile Gavril).

Avem aici toate elementele unei credințe și unui 
cult nou, cu profeți și cu lege nouă.

*
La 20 decembrie 1951, P.S. Episcop Nicolae, fost al 

Oradiei, ne trimitea o lungă și frumoasă scrisoare de lă
murire asupra fenomenului de la Vladimirești, demons
trând autenticitatea ortodoxă a lucrării de acolo și invitân- 
du-ne la înțelegere și sprijinire.

Iată ce ne spunea atunci P.S. Nicoale: „La Vladimi
rești se propovăduiește fără umbră de schimbare Același 
Hristos răstignit și înviat și se binevestește aceeași Evan
ghelie, care se predică sub călăuza nerătăcită a Duhului 
Sfânt și în Biserica cea Una Sfântă Sobornicească și Apos
tolească a Răsăritului de 19 veacuri încoace.
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Se mărturisește aceeași credință prin simbolul cre- 
dinții Sfinților de la Niceea și Constantinopol, ca și prin 
cinstirea celorlalte hotărâri ale sfintelor soboare de a toată 
lumea; se săvârșesc aceleași Sfinte Taine și ierugii, prin 
care s-au sfințit și s-au mântuit toți părinții noștri, moșii și 
strămoșii noștri în Biserica străbună; se cinstesc cu evla
vie aceeiași sfinți, aceleași moaște, aceleași icoane, ace
leași sărbători, aceleași praznice, care se cinstesc de toată 
suflarea dreptcredincioșilor creștini; se păzesc aceleași le
giuiri și dispoziții disciplinare care sunt poruncite de Sfin
tele Canoane ale soboarelor ecumenice, ale soboarelor lo
cale și ale Sfinților Părinți; se supun aceleiași ierarhii de 
succesiune apostolică, căreia îi urmează cu cuvenita ascul
tare toți binecredincioșii creștini . .

Da! Toate cele așezate, toate cele rânduite, toate cele 
poruncite, o cirtă nu s-au abătut obștea fecioarelor de a- 
colo, de la dogma, de la disciplina și de la viața harismati- 
că a Bisericii ecumenice44.

Așa ne scria P.S. Nicolae în 1951, dar fără îndoială că 
nu ne-ar mai putea scrie astfel în 1954. Așa credeați și 
mărturiseați și lucrați și P.C. și Fr. Voastre în 1951, dar 
fără îndoială n-ați mai putea spune că așa credeți și măr
turisiți și lucrați în 1954... Căci cei de azi din Vladimirești 
nu mai seamănă cu cei descriși de P.S. Nicolae în 1951. 
Nu mai sunt în deplină comuniune cu Biserica.

De aceea, noi rămânem credincioși prieteni cu cei de 
atunci și cu frățească dragoste și cu creștinească luare a- 
minte spunem celor de azi rătăcirea lor, la care îndelung 
am .cugetat și pentru care pe mulți Sfinți Părinți am cercetat.

E o părere generală și curentă azi, că Mănăstirea Vla
dimirești reprezintă în momentul de față în Biserica Orto
doxă Română, o piatră de sminteală.
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Cum s-a ajuns aici? Este cineva care înșeală. înșe
lătorul. El înșeală prin virtute la Vladimirești. Când vir
tutea îi servește, el da imbold spre virtute ca și Dumne
zeu, dar dă și mândrie, care e vârful păcatelor.

Și aceasta e cea mai vicleană, cea mai ascunsă, cea 
mai puternică ispită. Ispita pe care diavolul o rezervă sfin
ților, călugărilor nevoitori, ostenitorilor, ispita cea de sus, 
cea de-a dreapta, ispita vredniciei, ispita Sfințeniei. Că 
știe vrăjmașul cel de obște al nostru și prin îndreptări 
a bate război, spune Sfântul Efrem Șirul.

Se pare că aici e tâlcul întregii rătăciri de la Vladimi
rești. Toate par bune, toate merg bine, iese folos pentru Vla
dimirești, pentru lume; unde-i deci greșeala? Nicăieri, decât 
la cei ce ne clevetesc, ne viclenesc și ne invidiază, se spu
ne acolo, și greșeala e tocmai în această părere de sine, 
subțire, fină, spirituală, dar nu-i dumnezeiască. Și ori
ce calități ar avea, dacă nu-i dumnezeiască, nimica nu-i.

Tactica diavolului ar fi ușor de biruit dacă s-ar cu
noaște un singur lucru: că poate exista virtute și de la 
diavol. Și dacă e așa, apoi nu e cu putință de deosebit decât 
într-un singur chip: prin ascultarea necondiționată de 
Biserică, prin intrarea în rânduială. Diavolul nu încape 
în rânduială. Biserica deține dreptarul permanent al adevă
rului și al virtuții. Ispita Vladimireștilor e ispita sfințe
niei.

Există două feluri de căderi în ispite: Căderea de-a 
stânga, cea în păcate grosolane, trupești, comune, ușor de 
sesizat și ușor de biruit cu darul lui Dumnezeu; și căderea 
de-a dreapta, căderea cu adevărul în brațe, căderea desă- 
vârșiților, a nevoitorilor.

Știut este că cel ce a căzut mai de sus, cel ce a căzut de 
lângă Dumnezeu a căzut și nu s-a mai ridicat, și s-a pervertit

12-SECTELE Șl FRAȚII MINCINOȘI
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și e tatăl pervertirii: Lucifer. De pe scara lui Iacov cu cât cazi 
mai de sus cu atât căderea e mai grea.

Credem, nu fără de folos, pe scurt a expune cele patru 
feluri ale ispitelor, a ispitirii de-a dreapta:

1. Căderea prin înălțime - angelismul
Fără a ieși din trup te ipostaziezi ca și cum ai fi fără 

de trup. Crezi că nu mai poți păcătui. Aceasta reduce viața 
călugărească la trândăvie și lipsă de voință, la autoasigu- 
rarea că ai ieșit din lume, că Dumnezeu îți poarta de grijă, 
că El e răspunzător pentru tine, că nu te va lăsa să păcătu- 
iești. Și când crezi așa, tocmai atunci cazi.

2. Căderea prin smerenie, inversul angelismului
Iți dă diavolul un duh de sfințenie, prin smerenie, 

prin asprime, prin canon și te face să te crezi sfânt înainte 
de a fi. Iți pune cuvintele sfințeniei în gură și în părere, 
dar inima îți rămâne aceeași. Dorești pusnicie și retrage
re, dar urăști, zavistuiești și clevetești. Lumea îți spune că 
ești sfânt pentru că ai lucrare de virtute, și tu vrei să fii 
sfânt și să fii crezut sfânt. Dar dacă te supără cineva nu-1 
mai ierți în veci.

Sfântul Teofan Zăvorâtul spunea unei călugărițe care- 
și descoperea printr-o scrisoare păcatele: „Bine, zici, dar 
mai spune și așa: și nu sunt bună de nimic. Pentru că ini
ma în fond îți zice: Și sunt bună de cutare44.

Se simte izvorând din adânc o părere de sine în aceas
tă smerenie. Și chiar dacă ar adăuga: și nu sunt bună de 
nimic, părerea de sine mai adaugă ceva: dar nu sunt ca 
celelalte. Aceasta e smerenie din cap și nu din inimă, și 
naște trufie. Dacă vrei să vezi de ești smerit, întreabă pe 
dușmani ce zic de tine. Și dacă, spunându-ți lucruri neplă
cute, te va înțepa la inimă, atunci să știi că ești trufaș.
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Smerenia falsă e tot ce poate fi mai înalt. E vârful tru
fiei. De aceea adevăratul smerit e cel ce nu-și cunoaște 
smerenia. Cine se smerește astfel, se înalță, iar cine se 
smerește spre a se înălța, cade. De aceea Nicodim Aghio- 
ritul în Războiul Nevăzut sfătuiește: „Păzește-te de gân
duri ce par a-ți aduce sfințenie și de râvna fără socoteală. 
Cu cât lucrul are mai multă față și chip de sfințenie, cu 
atât trebuie să-l cercetezi mai temeinic44 (pag. 152).

Căderea aceasta e cu atât mai grea cu cât ești mai con
vins că ești pe înălțime, având toate semnele înălțimii. Ci, 
pe înălțimea adevărată e cel de jos, cel ce nu-și cunoaște 
nici înălțimea, nici smerenia, ci este în ascultare.

3. Căderea prin minte
Se angajează omul la viața duhovnicească dar nu re

nunță la un lucru: la mintea lui. La orice abdică, dar la ju 
decata lui, nu. Critică^ Are păreri. își face socoteli. La a- 
ceștia nu este pocăință, este știință, cunoaștere naturală, 
încredere și trufie. Ei au răspunsuri la orice și nu mai în
treabă pe nimeni nimic, nu mai ascultă de cei ce-i sfătu
iesc. De aceea spune Sfântul Efrem Șirul că a șaptea lu
crare a monahului și cea mai mare parte e: „întrebarea de 
bărbați iscusiți pentru tot cuvântul și lucrurile, ca nu din 
neiscusință și din plăcerea de sine, altele în loc de cele bu
ne înțelegând și făcând, sa piară44 (Cuvântul III, Neamț, 
pag. 378).

Și iscusitul avvă Dorotei spune că: „mândria cea mai 
înaltă e mândri â  împotriva lui Dumnezeu, socotind mo
nahul că tot lucrul bun ce a săvârșit, singur el l-a lucrat, 
cu mintea și cu înțelepciunea lui, și nu cu ajutorul lui 
Dumnezeu44 (Cuvântul II, Râmnic, 1784).
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Căderea aceasta prin minte, se biruiește prin părăsirea 
socotelii sale întru toate, și prin întrebarea și ascultarea de 
părintele duhovnicesc.

în Pateric este o istorioară grăitoare asupra acestui a- 
devăr: „Povestesc unii pentru un bătrân oarecare, că a pe
trecut 70 de săptămâni mâncând odată pe săptămână, ru- 
gându-se lui Dumnezeu pentru un cuvânt din Scriptură, 
să-i descopere Dumnezeu, și nu-i descoperea Dumnezeu. 
Deci a zis întru sine: «Deși am făcut atâta osteneală nimic 
n-am câștigat; voi merge de acum la un frate al meu și-l 
voi întreba». Și dacă a închis chilia sa, vrând să plece, a 
fost trimis îngerul Domnului către dânsul grăind: «70 de 
săptămâni cât ai postit, nu s-a apropiat rugăciunea ta către 
Dumnezeu, iar când te-ai smerit pe tine a ieși la fratele 
tău, sunt trimis să-ți vestesc ție cuvântul»; și, acestea zi- 
cându-i lui, a plecat de la dânsul“ (Pateric, Iași, pag. 357).

4. Căderea cea mai de sus
Este și mai grozavă. Omul ajunge la viață autentică a- 

devărată. Ajunge la rugăciune neîncetată, la viață înaltă, și 
cade tocmai prin acestea. Iată un aspect. Rugăciunea e 
vorbire cu Dumnezeu și-i dă omului duhovnicesc niște 
împliniri deosebite. Cum cade omul prin acestea? Trans
formă acest mijloc de a ne uni cu Dumnezeu în scop. Cau
tă toate acestea numai pentru bucuriile care rodesc. Sunt 
iubitorii de rugăciune pentru rugăciune. Umblă după dul
ceața rugăciunii și uită de Dumnezeu. Ei își iau plata lor 
aici pe pământ, pentru că au căutat-o pentru aici, chiar 
dacă n-au facut-o la arătare. Sfinții Părinți spun că foarte 
puțini din aceștia se mântuiesc.

Ispita aceasta a sfințeniei e o certitudine, că ești fără 
de păcat, că ești drept și, în formă poate ești, că nu ești în 
greșeală, că nu ai ce întreba, nu ai de ce asculta. Are drep
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tate Sfântul Isaac Șirul să spună că: „faptele cele bune ale 
dreptului ce nu-și cunoaște neputințele sale stau pe ascuți
șul sabiei“. Pe acesta diavolul l-a silit să facă lucruri bune 
cu mândrie, spune Nicodim Aghioritul, ca să defaime pe 
ceilalți, să se creadă mai drept ca ceilalți (op. cit., pag. 161).

In creștinism e limpede: Acelea sunt virtuți adevăra
te, care sunt lucrate în numele lui Dumnezeu și pentru 
Dumnezeu, și împreună cu Dumnezeu. Virtuțile autonome 
n-au valoare. Cine nu adună cu Mine, acela risipește (Ma
tei 12, 30).

Rougemont, de care am amintit în cursul scrisorii, 
spune că diavolul e mai primejdios în virtuțile noastre sa
tisfăcute, decât în vicii (op. cit., pag. 102), căci diabolic nu-i 
a face răul, ci a-1 boteza cu nume de bine, de a schimba 
conținutul și sensul cuvintelor, de a spune una și de a 
înțelege alta, de a inverti și ruina interior criteriile a- 
devărului (pag. 18).

Singura metodă de a scăpa de acest diavol psiholog 
constă în sporirea sentimentului nostru de a fi complici la 
tot răul ce se face în lume. Acesta e drumul adevăratei sfin- 
țenii. Sensul singurului progres nonechivoc e în aceste cu
vinte: „recunoscând din ce în ce mai mult greșelile noas
tre44. Culmea sfințeniei nu e în amăgirea că suntem fără 
păcat, sau aproape fără de păcat, ci ea ne-a fost descope
rită de Hristos a fi dimpotrivă, când a acceptat să moară, 
asumându-Și păcatele lumii întregi (pag. 172).

De ispita aceasta a îndreptățirii cu faptele bune, cu 
sfințenia noastră, nu se poate scăpa decât prin smerenie.

întreabă Isaac Șirul: „ce este desăvârșirea?44 și răspunde 
tot el: „O prăpastie de smerenie44. Dar oare ce este smere
nia? Să te arunci pe tine mai prejos de toată făptura, spun 
sfinții. Adică să fii în desăvârșită ascultare, să nu te crezi
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mai vrednic decât altul, șă nu te încrezi în mintea și în fa
ptele tale.

De aceea îndemnul nostru cel dintâi e: să intrați în as
cultare. Nu purtați grijă de urmări, de spargerea unității 
din obște, de „pe cine ne-o da duhovnici44, etc. Ascultăto
rului îi rânduiește Dumnezeu cele de trebuință.

Avva Dorotei spune că nu a avut mai multă liniște și 
pace sufletească decât făcând ascultare. Iar Avva Sisoe 
zice: „Fii ca un nimic, leapădă-ți voința, fii liber ;de griji și 
vei avea odihnă44.

Lepădarea voinței proprii e una din cele trei arme ale 
sufletului pe lângă înjosirea în fața lui Dumnezeu și dis
prețul de sine, după Avva Pimen. Oare care sfânt nu po
runcește ascultare, lepădarea voii?

Sfântul Teodor Studitul spune că rodul ascultării fă
cută cu binecuvântare este smerenia, iar floarea faptei pe 
care tu singur o crezi bună este mândria (Cuv. 8).

Călugărul e mort înainte de moarte. Se spune în cartea 
Cuviosului Varsanufie și Ioan: „Zi gândurilor tale, eu sunt 
mort și zac în mormânt41. Ce are călugărul de apărat? Pro
orocul spune că ascultarea e mai bună decât jertfa (I Regi 
15,22).

Neascultarea duce la iad. Cu Hristos în gură poți să 
nu vezi pe Hristos; cu hristos în față, de pildă cel din 
vedenii, poți să pierzi pe Hristosul Cel adevărat.

îndeosebi, vă îndemnăm să ascultați de episcop, să nu 
ajungeți să cădeți sub legătura cea nedezlegată a lui, căci 
nici Dumnezeu nu vă poate dezlega, nici jertfa, nici oste
neala, nici mucenicia!

Un preot legat de episcopul său a suferit mucenicie 
pentru Hristos. I s-a zidit chiar biserică în cinstea lui și i 
s-au adus într-însa sfintele moaște. Când însă s-a început
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slujba sfințirii bisericii, racla cu moaște, ca purtată de 
mâini nevăzute, a ieșit afară. A fost adusă înăuntru, dar ia
răși a ieșit când episcopul locului a dat binecuvântare de 
Sfânta Liturghie. Norodul, văzând acea preaslăvită minu
ne și tânguindu-se pentru nevrednicia lor de a avea sfinte 
moaște, s-a arătat preotul mucenic în vis episcopului, zi- 
cându-i: «Pentru ce vă scârbiți întru sinevă, ca și cum n-aș 
voi să petrec cu voi în biserică? Ci fa dragoste și te oste
nește și mergi în cetate la episcopul meu și-l silește pe el 
ca să mă dezlege pe mine de canon, căci m-a despărțit de 
slujbă. Și pentru aceea nu pot să slujesc cu voi acum în bi
serică, ci ies afară. Cununa muceniciei am luat, dar fața 
lui Hristos nu am văzut-o, căci întru despărțire sunt. Pen
tru că El a zis ierarhilor Săi: Pe oricare veți lega pe pă
mânt, va f i  legat și în ceruri»^ (Prolog, Neamț, Septem- 
brie-Noiembr»ie, fila 148).

D reapta credință s-o păstrați așa cum ne-a învățat 
Mântuitorul și Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți.

Ascultați de Biserică, țineți rânduiala, renunțați la 
înnoiri și la interpretări. Aveți dreptate când spuneți că 
Hristos nu trebuie interpretat, dar la cuvânt trebuie și fap
tă. Ține-te de felul învățăturii celei sănătoase, spune Sfân
tul Pavel către Timotei, pe care ai auzit-o de la mine, cu 
credința și iubirea cea în Hristos îisus (II Timotei 1, 13), 
căci: Dacă cineva învață altminterea și nu urmează cuvin
tele cele sănătoase ale Domnului nostru îisus Hristos și 
învățătura cea cuvioasă, acela e un trufaș, care nu știe 
nimic dar e molipsit de patima de a grăi mult și a da răz
boi de vorbe multe, din care se naște pizma, pricirile, hu
lele, bănuielile, viclenia, certurile deșarte între oameni cu 
mintea deșartă și străini de adevăr, care socot că cuvioșia 
ar servi la câștig (I Timotei 6, 3-5).
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Renunțați la spovedania colectivă, renunțați la jocul 
în tot felul cu Sfânta împărtășanie, renunțați la învățătura 
despre sfârșitul lumii și la tot ce-i dincolo de ortodoxie, 
sau a fost cândva ca practică izolată în ortodoxie, dar Du
hul Sfânt le-a definitivat în forma de azi. Renunțați la pro
zelitism, la acțiunea cu tinerii de la Sihastru, renunțați la 
convingerea absurdă că veți fi jertfiți de Sfântul Sinod 
pentru Hristos. Nu vă pregătiți de jertfa, care nu-i după lege, 
ci de ascultarea cea legiuită, care-i mai mult decât jertfa. 
Risipiți norii grei ai misticismului bolnăvicios. Alungați 
pe cel ce stă acolo în numele lui Hristos și spune: „Iată 
aici este Hristos".

Țineți calea cea dreaptă a ortodoxiei; marginile sunt 
ale dracilor, zic sfinții. Rămâneți în cuvântul Domnului și 
acesta vă va face liberi (Ioan 8, 30-31). înaintați episco
pului locului o declarație de supunere necondiționată, ce- 
rându-vă iertare pentru greșeala de până acum, hotărâți a 
rămâne neștirbit între hotarele ortodoxiei. Trimiteți și tex
tul integral al vedeniilor, arătarea smerită, cum s-au pro
dus ele, cerând episcopului să se pronunțe asupra lor. Și 
dacă se vor mai repeta astfel de vedenii, tăinuiți-le de lu
me și de obște, spunându-le episcopului.

Pe calea smereniei veți rezolva și problema vedeni
ilor. Căci chiar dacă Dumnezeu ți se arată, nu te face drept, 
nu-ți șterge păcatele, nu te condamnă la nepâcătuire, nu te 
îndreptățește la nimic. Sfinții, știind acestea, au învățat că, 
chiar arătările cele bune, să nu le trâmbițăm, ci să le ținem 
ca taină a sufletelor noastre, căci mai mic e folosul decât 
sminteala de pe urma lor, mai ales că niciodată nu putem 
avea siguranța că ele-s de la Dumnezeu.

Vedeniile de la Vladimirești sunt pline de. contradic
ții, ceea ce înseamnă că sunt toate de la diavolul, fie că
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numai unele. Oricum toate acelea care nu sunt în consens 
cu învățătura revelată creștin ortodoxă, acelea nu sunt de 
la Dumnezeu. Acelea trebuiesc aruncate, textele lor dis
truse și încetată pomenirea lor. Iar siguranța deplină asu
pra tuturor, cum am spus, o va da hotărârea episcopului 
locului.

Fecioria pe care o păziți prin porunca vedeniilor, s-o 
păziți din porunca Sfintei Scripturi, unde e și mai clară și 
fără primejdia părerii de sine, care-i ascunsă în porunca 
din vedenie. Să nu mai ziceți că sunteți mănăstire de fe
cioare; să fiți mănăstire de fecioare. Eticheta aceasta, de
altfel atât de îndoielnică, după cuvântul Mântuitorului 
(Matei 5, 27), e semn de deosebire trufașă, semn de trâm- 
bițare a virtuții.

Vă plângeți adesea că lumea are ce are cu fecioria 
voastră, că de asta se împiedică toți și că numai vrăjmașul 
organizează această luptă fățișă. E adevărat, dar ce ați fă
cut pentru a scăpa de gura lumii? Trebuia să încetați lau
da, să dați jos firma și să vă păstrați smerite taina. Să vă 
acoperiți chiar prin primirea câtorva văduve. Păstrați cură
ția că ați fagăduit-o prin votul monahal, nu pentru vede
nie. Vi s-a scris mult despre aceasta, s-a scris și în presa 
bisericească, așa că nu vă vom face teorii și expuneri. Nu 
vă mândriți cu fecioria cu care nici Sfântul Vasile cel Ma- * 
re spunea că nu se poate lăuda: „Nici de femeie nu știu, 
dar nici feciorelnic nu sunt“.

Aceste îndemnuri și sfaturi ne-am îngăduit sa vi le 
spunem, acum, la urmă.

Vorba: „Ne-am sacrificat toți prietenii, pentru că n-am 
putut să-i ascultăm44, e o vorbă curentă la Vladimirești, dar 
nu pricepem cum vă simțiți bine în starea aceasta. V-ați
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sprijinit pe un text din vedenii: „Nu ascultați de sfaturi, 
chiar dacă vin de la prieten?4.

Dar sfinții toți spun: „întru sfatuire, dobândirea mân
tuirii44. „Mers-a avva cutare să ceară cuvânt de folos44. E 
plin Patericul de aceste începuturi. „Cei ce nu primesc 
sfatul bun, cad ca frunzele44, „de vrei să te mântuiești, cu 
sfatul să călătorești44, spune Sfântul Ioan Casian. Iar Sfân
tul Antonie spune că: „Om se numește sau cel rațional, 
sau cel îngăduit să fie îndreptat. Cel ce nu poate să fie în
dreptat este neom, căci aceasta se află numai la oameni. 
Iar de unii ca aceștia trebuie să fugim, căci celor ce trăiesc 
laolaltă cu păcatul nu li se îngăduie niciodată să se afle 
printre cei nemuritori44 (Filocalia I, cap. 13).

Ascultați de sfaturile mai marilor și al fraților întru 
Hristos și supuneți-vă episcopului, aducându-vă aminte de 
proorocescul cuvânt care zice: Să mă întoarcă pe mine, 
Doamne, cei ce se tem de Tine și cei ce cunosc mărturiile 
Tale (Psalmul 118,79).

Sfatuiți și pe cei de la Sihastru să facă declarație de 
supunere. Salvați-vă sufletele și salvați-vă mănăstirea. E 
plină de suflete curate, tinere, cu râvnă bună, și ar fi păcat 
să se piardă. Să nu fie acolo ca o zăpadă albă de primăva
ră, care la prima rază de soare să se transforme în noroi, 
cum zice Ignatie Briancianinov, albul de deasupra să fie și 
înlăuntru.

*  *  *
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ÎNDEMN FINAL

V-am scris cu multă strângere de inimă, dar și cu nă
dejde tare în Dumnezeu că vă va lumina și veți lua aminte 
la râvna dragostei noastre și veți ieși din primejdie.

Ne-am ostenit cu adevărat scriindu-vă această scri
soare, iar dacă osteneala noastră ar putea să vă aducă în
tristare, pe noi aceasta nu ne mâhnește, aducându-ne a- 
minte de cuvântul Apostolului care zice: întristarea cea 
după Dumnezeu aduce mântuire fără osteneală. Numai 
dacă întristarea aceasta v-ar aduce mântuirea!

V-am scris aproape 70 de pagini (Manuscrisul conține 
67 de pagini scrise la mașină - n.n.), rugându-vă ca tot de 
atâtea ori să ne iertați, după cuvântul Mântuitorului.

N-avem nimic de împărțit cu Mănăstirea Vladimi- 
rești, nici cu obștea și nici cu povățuitorii ei, care ne sunt 
prieteni și pe care îi prețuim, și pentru care de aceea ne și 
ostenim împotriva duhurilor răutății. Ca niște frați în Hris- 
tos și prieteni apropiați, am socotit la această răscruce a 
vieții să vă venim în ajutor cu aceste puține sfaturi, adu
cându-ne aminte de cuvântul cel scris în scară: „Precum 
este un pahar de apă în vremea secetei, așa este și cuvân
tul fratelui în vreme de nevoie44. Și de Sfântul Vasile care 
zice: „Cine este prietenul meu, tară numai cel ce-mi arată 
lipsurile mele44.

Vrem să auzim numai de bine despre Vladimirești. 
Bucuria noastră ar fi deplină, dacă smeritele noastre cu
vinte vor fi primite ca de la prieteni și dacă vor putea să 
vă fie măcar de un cât de mic folos. Să ne vină vestea că 
Vladimireștii sunt iarăși într-o casă cu noi, potrivit cuvân
tului care zice: Ce este mai bun, sau ce este mai frumos
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decât a locui frații împreună, că întru aceasta a făgăduit 
Domnul viața de veci. Să ne putem împărtăși iarăși cu cre
dință curată, cu bună nădejde, din același potir al dragos
tei lui Hristos.

Soborul Mănăstirii Slatina, 
14 Octombrie, 1954.
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„Dezbinarea Bisericii este categoric rezultatul 
păcatului.

A l cărui păcat?
A l păcatului mîndriei.
Hristos nu s-a împărțit. O știm asta încă de la Sfântul 

Apostol Păvel.
Fiecare însă, a vrut să-și facă el bisericuța lui, unii 

bazați pe Un principiu, pe un apostol; pe un propovăduitor, 
alții pe altul; ca și cum Hristos s-ar fi împărțit.

Dar, în fond, fiecare a urmărit să-și facă bisericuța 
lui, să  fie el șefulețul bisericii aceleia*.

înalt Preasfințitul 
Antonie Plămădeală

Adevăratul Creștin Ortodox pune mai presus de toată 
înțelepciunea sa, învățătura Sfintei Scripturi, a Tradiției 
Bisericii Ortodoxe și a Canoanelor Sinoadelor Ecumenice 
lăsate nouă de Sfinții Părinți.
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