
Epistolie 

sau 

Trâmbiţa sihaştrilor din Sfântul Munte Athos (I) 

Adică, scurt răspuns, adresat celor ce au întrebat despre 

schimbarea calendarului nostru bisericesc ortodox, zis ,,stil vechi” 

  

Zis-a Domnul: 

Şi va fi după ce veţi trâmbiţa lui Iovil, 

când veţi auzi glasul buciumului să strige 

tot norodul deodată: şi strigând ei vor 

cădea zidurile cetăţii (Isus Navi 6, 5) 

 

Vai fii părăsitori ! 

Făcut-aţi sfat nu prin Mine, 

şi tocmeală nu prin Duhul Meu 

ca să adăugaţi păcate 

peste păcate (Isaia 30, 1) 

 

De ce aţi uita pre: 

Înfricoşat lucru este a cădea 

în mâinile Dumnezeului 

celui viu (Evrei 10, 31) ? 

 

Dar să nu uite hristianii ortodocşi 

nici pre cea zisă de Domnul că: 

A Mea este izbânda: Eu voi răsplăti 

(A Doua Lege 32, 35; Romani 12, 19) 

 

Cel ce are urechi de auzit să audă 

(Matei 11, 15) 

  

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh Treimea cea prea sfântă, de o fiinţă şi                  

nedespărţită, un Dumnezeu, carele au fost, este şi va fi, Acela neschimbat … ajutaţi cu al                

Său dar, mijlocit prin rugăciunile prea sfintei Născătoare de Dumnezeu pururea Fecioara            

Maria şi cu ale tuturor sfinţilor, încercăm a lămuri în scurtime, prin această mică broşurică,               

pe fraţii noştri creştini ortodocşi, care vor să rămână fii adevăraţi ai Sfintei Biserici Creştine               

Ortodoxe de Răsărit, atât despre chestiunea schimbării sfântului nostru calendar bisericesc           

ortodox, zis iulian stil vechi, cât şi despre alte reforme în legătură cu această schimbare               

necanonică. 

Şi aceasta o facem, siliţi fiind de propaganda noilor calendarişti cu care împănează urechile              

ortodocşilor zicând cum că, împreună cu alte popoare ortodoxe pot făptui înlocuirea            

calendarului iulian ortodox prin cel gregorian, papistăşesc, şi Sfântul Munte al Athosului. Şi             

pentru ca să dovedim adevărul lucrurilor spunem cele ce vom înfăţişa aici – adevăr dispărut               

din atenţia noilor calendarişti, care caută prin constrângere şi înlocuire să pună cu forţa în               



Biserica Ortodoxă noile reforme, calendar de curând născut, chiar din însuşi aloruşi profeţii             

să le dovedim cum că punând mare temei pe ştiinţa filozofilor, s-au ridicat asupra Sfintei               

Tradiţii. 

Pentru aceasta, întrebuinţând cuvinte pe înţelesul tuturor întru alcătuirea acesteia, smeriţi           

recurgem la a voastră luare aminte: 

  

  

Prea iubite cititor 

Zice Sf. Apostol Pavel: 

Credinţa voastră să nu fie întru 

înţelepciunea oamenilor, ci întru 

puterea lui Dumnezeu 

I Corinteni 2, 5 

I 

Introducere 

  

,,Veacul în care trăim – zicea mitropolitul Nifon[1] – furnică de o mulţime de oameni ce se                 

mândresc de ştiinţă şi dintre care o însemnată parte se crede în drept a hotărî despre religie                 

numai pentru că au citit scrierile acelor oameni nenorociţi, ce şi-au pus toate talentele              

duhului în a grămădi nouri asupra adevărurilor religiei, alergând până şi la cuvintele cele              

mai grosiere. 

Cea mai mare parte din aceşti învăţaţi nu cred nimic în materie de religie, numai un respect                 

politic pentru legile statului îi mai ţin în tăcere, nu îndrăznesc a publica slobozenia              

simţămintelor lor, dar îşi fac un sistem în parte, un fel de religiune de cabinet …” 

Şi oare pe cine nu va înspăimânta auzind, nu de la cei din acele cabinete … prihănind sfânta                  

noastră tradiţie calendaristică, ci chiar de la cel mai înalt prelat, numit patriarh al României               

mari, strigând cu capul descoperit şi îndemnând Senatul ca să înştiinţeze poporul cum că              

calendarul pe care l-au lepădat ei au fost păgânesc, iar acum s-au dat după altul ştiinţific ?                 

Şi această hulă au aprobat-o întreg Sf. Sinod !!![2] 

Se vede cât de colo la ce rezultate triste povăţuieşte progresiile ştiinţei de astăzi pre cei ce                 

dau goana la întunericul apusului eretic ! 

Şi atunci să te mai minunezi dacă poporul azvârle cu barda în lună, imitând pe părintele lor,                 

pe prinţii Bisericii, nu numai a huli sfântul nostru calendar bisericesc ortodox, ci nici să nu                

voiască a mai auzi de Biserică, îndrăznind şi la altele … ! 

Pentru care pilde rele, să ne fie îngăduit a povesti un fapt, spre a arăta puterea de imitaţie: 

,,Un predicator bagă de seamă cum că întotdeauna când la începutul cuvântării făcea             

semnul sfintei cruci toţi copiii – în faţa cărora ţinea cuvânt – îl repetau şi ei, afară de unul pe                    

care întrebându-l ‘pentru ce nu faci nicidecum semnul sfintei cruci ?’ răspunse: ‘Pentru că              

tatăl meu nu-l face niciodată’”[3]. 

Şi să nu dea Domnul Dumnezeu ca cineva din pricină că copiii cerului leapădă şi hulesc                

sfântul nostru calendar bisericesc ortodox să nu mai voiască a auzi de nici o rânduială               

bisericească ! … 
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Care de altfel cei ce sunt şi voiesc a rămânea adevăraţi fii ai Sfintei Biserici Creştine                

Ortodoxe de Răsărit, să se teamă a se învoi cu acei reformişti, care leapădă sfânta noastră                

tradiţie calendaristică, zisă stil vechi, deoarece pre acei defăimători îi vor ajunge osânda             

Sfântului Sobor Ecumenic al VII-lea ce zice: 

,,Oricine pre toată predania bisericească ori scrisă, ori nescrisă, va lepăda-o să fie             

anatema”[4], adică să fie înstrăinat de Biserică, dându-se diavolului. 

Şi pentru aceasta creştinii ortodocşi dacă-i vor întâmpina cu înfricoşări cei de moda nouă să               

le pună dinaintea lor zisa Sf. Maxim Mărturisitorul adresată lui Troil, senatorul împăratului             

Constant ce-l silea a primi tiposul din anul 648, zicându-i: 

,,N-am scopos de a supăra pre împăratul, dar nu pot să mânii pre Dumnezeu. Oare aş putea                 

eu suferi mustrările conştiinţei ? Şi ce aş răspunde lui Dumnezeu, dacă m-aş lepăda de               

credinţa şi predania părintească pentru lucruri lumeşti ?”[5] 

Deci, fiindcă noii calendarişti zic cum că schimbarea calendarului nu aduce primejdie la             

mântuirea sufletului, şi mai spun că noul lor calendar nu seamănă cu cel papistăşesc zis de                

popor ,,nemţesc”, pentru aceasta să însemnăm ceva şi: 

  

  

II 

Despre chestia calendarului 

în legătură cu alte reforme bisericeşti 

  

Calendarul nostru ortodox nu este făcut de păgâni, după cum propovăduiesc noii reformişti             

de astăzi, ci a fost, este şi va fi calendarul Bisericii Creştine Ortodoxe de Răsărit, adică                

calendarul aşa-zis iulian, stil vechi. Pre care calendar Sfinţii Părinţi la adunarea Sfântului             

Sobor I de a toată lumea din Niceea la anul 325 l-a îndreptat – de cum era până atunci – şi                     

l-au predat drept calendar pentru Biserica Domnului nostru Iisus Hristos, după cum ne             

încredinţează însuşi Sf. Sinod al României[6], cu care calendar împreună au statornicit şi             

regulile hotărâtoare pentru data Sfintelor Paşti, care reguli se află în lucrările acestui Sfânt              

Sobor din Niceea, la Mateiu Vlăstar şi alţi pashologi (introducerea la Istoria Bisericească de              

Meletie, pag. 79). 

Şi aceste rânduieli de cine s-au aşezat ? 

De acei 318 Sfinţi şi Dumnezeieşti Părinţi Mărturisitori şi de rane purtători pentru Hristos,              

pre care Sfântul Împărat Constantin cel întocmai cu apostolii, la ospăţul ,,ce-l făcuse             

Sfinţilor Părinţi după isprăvirea Sf. Sobor din Niceea, cu dulceaţă le săruta ochii cei scoşi şi                

mâinile şi picioarele lor cele sucite şi stâlcite de vrăjmaşii creştinismului, pentru ca să              

primească sfinţenia lor”[7]. 

Şi pentru aceasta, îmbălsămat fiind de sfinţenia acelor oameni creştini, în scrisoarea            

adresată Bisericilor pentru cele hotărâte de către Sf. Sobor din Niceea, Sf. Constantin             

zice[8]: 

,,Ascultaţi, dar, iubiţii mei fraţi, cu bucurie de acest ordin. Căci ceea ce este poruncit de                

sfinţii episcopi întru cele ale serbării Paştelui, nu este poruncit decât numai din însuşi voinţa               

lui Dumnezeu”. 
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Şi a ascultat Sfânta noastră Biserică Creştină Ortodoxă de Răsărit până astăzi, şi va asculta               

smeriţii ei fii în vecii vecilor, nerăsturnând nimic din cele ce au hotărât acei insuflaţi de                

Dumnezeu, de rane purtători şi mărturisitori Sfinţi Părinţi. Căci de altfel, vor fulgera în              

urechile călcătorilor cele zise de Domnul: ,,De nu va asculta nici de Biserică – Sobor – să-ţi                 

fie ţie ca un păgân şi vameş” (Matei 18, 17). Şi aceea a Sf. Apostol Pavel ce zice: ,,De va                    

propovădui vouă cineva afară de ceea ce aţi primit, anatema să fie” (Galateni 1, 8). Şi                

osânda Sf. Sobor din Constantinopol ce zice: ,,Cei ce pun în defăimare sfinţitele şi              

dumnezeieştile canoane ale Sfinţilor Părinţilor noştri, care şi pe Sfânta Biserică o sprijineşte             

şi pre toată creştinească petrecere împodobind-o o povăţuieşte către dumnezeiască evlavie,           

fie anatema”[9]. 

Şi aceasta cu glas înalt sfinţiţii propovăduitori o mărturiseşte zicând: 

,,Deci după datorie trebuie să se dea toată şi deplin credinţa şi cinstea soborului celui de a                 

toată lumea, ca celui ce însemnează adecă pre Biserica cea sobornicească, al căreia – după               

cum dumnezeiescul apostol prin multe locuri zice – Cap fără de moarte şi prea înţelept este                

Hristos. Pentru aceea şi credem cum că Soborul Ecumenic de Dumnezeiescul Duh al lui              

Hristos luminându-se, toate drept le hotărăşte şi fără de greşeală şi dogmele şi canoanele,              

după care suntem datori să vieţuim toţi. Pentru aceasta dar, ca să zicem în scurt: Oricine nu                 

va voi să se supună Soborului celui de a toată lumea, aceasta din partea şi nădejdea cea                 

creştinească a căzut …”[10]. 

Şi iarăşi în Pedalion citim următoarele: 

,,Cel ce se împotriveşte Sf. Sobor Ecumenic, se împotriveşte Duhului celui Sfânt, celui ce              

grăieşte prin ,,Soboarele Ecumenice, şi se face eretic şi anatematisit”[11]. 

Şi însuşi Papa Dialogul anatematiseşte pre cei ce nu se supun Sinoadelor Ecumenice[12]. 

Şi pentru ca să vadă creştinii noştri cât este de mare autoritatea sfintelor canoane şi cât                

este de înfricoşată osânda celor ce din nenorocire le calcă, cităm aici hotărârea înţeleptului              

împărat Leon, care zice: 

,,Primesc pe Sfintele şapte Ecumenice Soboare, ca pre Sfânta Evanghelie”[13]. 

Iar Sfântul Ecumenic Sobor al V-lea, în epistola sa către Iustinian zice: 

,,S-au hotărât de Sfinţii Părinţi şi după moarte a se da anatemei, cei ce ori în credinţă ori în                   

canoane ar păcătui”. 

Prin urmare, ,,dacă Biserica lui Iisus Hristos trăieşte sub nevăzutul Cap al Fiului lui              

Dumnezeu şi se însufleţeşte de Duhul lui Dumnezeu, pentru aceasta fireşte urmează ca             

canoanele Bisericii să poarte asupra şi pre însuşi dumnezeiască pecete”[14]. 

  

  

III 

Combaterea hulei noilor calendarişti 

  

Aşadar, faţă de atâtea dumnezeieşti mărturii, putea-vom noi tăcea când auzim hulindu-se            

mereu de către noii calendarişti, cum că calendarul nostru bisericesc ortodox, zis stil vechi,              

a fost şi este păgânesc[15] ?; şi cum că Sfinţii Părinţi la Sfântul Sobor I Niceean au greşit în                   

socoteli[16], căci zic ei: ,,Deosebirea dintre anul astronomic şi anul civil calendaristic, în             
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trecere de veacuri a devenit simţitoare, pricinuind atât în viaţa religioasă obştească, cât şi în               

cea economică a statului mari şi nesocotite pagube morale şi materiale”. 

Oare aceste rostiri nu se socotesc ca o hulă împotriva Sfântului Duh, Cel ce a lucrat în                 

purtătorii de Dumnezeu Sfinţii Părinţii noştri minunile şi au grăit prin El la Sfintele Soboare               

Ecumenice şi de pre alocurea, cele ce folosesc spre pacea şi mântuirea a tot sufletul creştin                

ortodox ?; şi care păcat al hulei împotriva Sf. Duh nu li se va ierta niciodată (Matei 12, 32). 

Iar dacă cineva ca Sfinţii Părinţi au fost acei ce au făcut aceea şi aceea, Sf. Părinţi sunt şi cei                    

de acum, care fac ce voiesc … Bine. Dar să facă dragoste să pună puţin urechea la cele zise                   

de Sf. Simeon Noul Teolog, cum că ,,Sfinţii Părinţi sunt acei ce cu duhul smereniei şi cu                 

sfinţenie lucrează poruncile Evangheliei … iar nu cei ce numai către pungă caută … etc.               

Deoarece nici însuşi Soborul Ecumenic nu poate desfiinţa ceea ce au făcut alt Sobor              

Ecumenic, ci întăreşte şi lămureşte şi dezvoltă. 

O ! cum de au uitat prea sfinţii sinodali pre însuşi a lor hotărâri din trecut, când                 

întrebându-se de către patriarhul Ioachim al III-lea în 1902, ce zic despre schimbarea             

calendarului ?, ei au răspuns între altele cum că ,,nu le este iertat nimănui, nici cu vârful                 

degetului a se atinge de hotărârile cele prea vechi care înfăţişează slava mare a Bisericii               

noastre Ortodoxe”. 

Care de altfel şi mai înainte a hotărât iarăşi cum că ,,calendarul iulian fiind foarte strâns                

legat cu aşezămintele Bisericii Ortodoxe, stabilite de Sfintele Soboare pentru prăznuirea           

Paştelui şi cu celelalte sărbători comune Ortodoxiei, nici o Biserică particulară nu-l poate             

premeni, fără daune de a deveni schismatică către totalitatea Ortodoxiei”. 

Încă şi mai apoi în multe şedinţe sinodale, precum şi în cea din 24 noiembrie 1921 au                 

aprobat zisa din calendarul ortodox pe toţi anii, unde la pagina 190 după ce arată abaterile                

calendarului gregorian strigă: 

Astfel fiind adevăratul lucrurilor, de ce n-am fi lăsaţi în pace, şi s-ar strecura şi nu ni s-ar tot                   

îndesa gândul nepotrivit şi neortodox – fie din partea celor nechemaţi, fie din partea celor               

lipsiţi de adevăratul duh bisericesc – de a părăsi şi bisericeşte după cum am părăsit şi                

politiceşte stilul vechi şi a ne însuşi stilul nou, care va fi păcătuind mai puţin din punct de                  

vedere astronomic, dar păcătuieşti mult din punct de vedere bisericesc ? 

,,Cei de alte religiuni să aibă la noi toată libertatea calendaristică în viaţa duhovnicească, iar               

noi nu ? 

Drept aceea, bine s-au zis că ‘ierarhii noştri fiind la dispoziţia statului şi în puterea politică a                 

statului acest stat e natural să facă cu ei tot ce găsesc guvernele cu cale’”[17]. 

Şi din această pricină s-au pomenit ortodocşii cu hotărârea sinoadelor privitoare la            

unificarea calendarului iulian cu cel gregorian, care cu toţii au convenit la această schimbare              

fără gândire adâncă şi neprihănită, fără mustrare de cuget şi zdrobire de inimă”[18]. 

Deci, toate acestea şi altele mai multe avându-le în vedere adevăraţii fii ai Sfintei Biserici               

Creştine Ortodoxe de Răsărit – dintre care şi noi facem parte cu darul lui Dumnezeu – nu                 

pot primi vreo schimbare în cele poruncite şi predanisite de această Sfântă Biserică, fără a               

cădea sub osânda anatemelor apostoleşti şi sinodiceşti; deoarece noii calendarişti de-a           

dreptul arată nesupunere Sfintelor Soboare Ecumenice, care au pecetluit împreună cu altele            

şi pre a noastră ortodoxă rânduială calendaristică şi Pascalia. 

Şi cu atât mai mult cu cât reforma calendaristică este aflare papistăşească, îndrăznită de              

Papa Grigorie al XIII-lea la anul 1582, scornitură osândită şi dată anatemei de toată              
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adunarea episcopilor ortodocşi în mai multe rânduri; în 1583 şi 1593 pe vremea patriarhului              

Ieremia al II-lea, de faţă fiind toţi ierarhii Bisericii Creştine Ortodoxe de Răsărit; şi în cea de                 

pe vremea altui patriarh Ieremia al III-lea, adunată în 1572 în Constantinopol tot împotriva              

scorniturilor papistăşeşti, care sfânt sobor între alte lucrări a răspuns şi anglicanilor, cum că              

,,numai atunci Bisericile Ortodoxe de Răsărit se vor uni cu Biserica Anglicană, când dânsa va               

lepăda toate dogmele cele rătăcite ale protestantismului”[19]. 

Şi aceste Sfinte Soboare au fost urmate şi de alte mari adunări de sfinţi episcopi, precum                

cea din 1595 din Iaşi ţinută contra propagandei ce se făcea în Rusia spre a ademeni pe                 

ortodocşi la unirea cu biserica papistăşească, precum şi cea de la 1642, ţinută tot în Iaşi etc. 

De asemenea împotriva acestei scornituri papistăşeşti, a calendarului gregorian, au scris,           

deosebi de sobor, şi patriarhul Ieremia al II-lea două scrisori, şi fericitul Meletie Pigas la               

1585, în urmă patriarh al Alexandriei, şi protosinghelul Meletie Sirigiul în 1642, şi vestitul              

pascal al şcoalei din Bucureşti Sevastopol Trapezudeanu şi alţi mulţi. Toţi aceştia având la              

îndemână hotărârea a 7-a a Sf. Sobor din 1583 ce zice: ,,Cei ce nu urmează obiceiurile                

Bisericii lui Hristos, după cum cele 7 Sfinte Soboare de toată lumea au aşezat şi Sfintele                

Paşti şi calendarul bine legiuindu-se ca să le urmăm neschimbate, şi voieşte a urma cea de                

nou Pashalie şi calendarul lui Papa Grigorie şi a celor fără de Dumnezeu astronomi, şi se                

încontrează la toate acelea ale Sfinţilor Părinţi şi voieşte a le răsturna şi a le strica, lasă să                  

aibă anatema şi afară din Biserica lui Hristos şi de adunarea celor credincioşi să fie. 

Iară voi cei binecredincioşi drept slăvitori creştini rămâneţi în ceea ce v-aţi învăţat şi v-aţi               

născut prin botez şi v-aţi crescut şi când va chema vremea şi pe însuşi sângele vostru să-l                 

vărsaţi ca să păziţi credinţa cea de la Părinţi predată şi mărturisită; şi să vă păziţi şi să vă                   

luaţi aminte despre unii ca aceştia, ca şi Domnul nostru Iisus Hristos să vă ajute totdeauna                

şi totdeauna şi smeritele noastre rugăciuni să fie cu voi la toţi. Amin”. 

Aşadar noii calendarişti, gânditu-s-au că prin acestea fac dezbinare în Biserică ? pre care              

i-au şi întâmpinat acum cu protestul unele din Patriarhiile şi Bisericile Ortodoxe[20]. Şi care              

păcat al dezbinării Bisericii, nici sângele muceniciei nu-l poate spăla, precum hotărăşte Sf.             

Ioan Gură de Aur[21] şi Sf. Dionisie al Alexandriei[22]. 

 

 

[1] În prefaţa ,,Catehismul vârstei mature”. 

[2] Vezi enciclica sinodală din iulie 1924. 

[3] ,,Dizertaţiuni filozofico-relig.”, de G. Pârvu. 

[4] Al 2-lea Tom al Sinoadelor, foaia 883. 

[5] Vezi ,,Dicţionarul aghiografic” de Gherasim Timuş Episcopul faţa 563. 

[6] În cuvântul Pashaliei la urma Ceaslovului ediţia a II-a a Sf. Sinod al României 1896, pag.                 

669; precum şi hotărârea şedinţei Sf. Sinod al României din 1899 cu nr. 217 din 21                

octombrie. 

[7] Istoria Bisericească a lui Meletie, partea a II-a, tomul I, pag. 156, Viaţa Sf. Constantin la                 

Evsevie, cartea 3, cap. XV. 

[8] Idem, idem, idem, cartea 3, cap. XX. 

[9] Tom al II-lea al Sinodicalelor, foaia 977. 
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[10] ,,Epitomi ton dogmatom”, cap. 8: prolegomena. 

[11] Pe la urma sholiei de la Sf. Sobor I. 

[12] În cartea I, epistolia 24. 

[13] Cartea a V-a a Vasilicalelor, titlul 3, cap. 1. 

[14] ,,Dreptul bisericesc” de episcop Silvestru, 31. 

[15] Enciclica sinodală din iulie 1924. 

[16] Vezi Călindarul şi Moşu Gheorghe de la Mitropolia Iaşiului. 

[17] Revista ,,Crucea” 1924, pag. 9-10. 

[18] Apare şi documente, pag. 296. 

[19] Şedinţa Senatului României, 15 aprilie 1893. 

[20] ,,Biserica Ortodoxă Română”, aprilie 1925. 

[21] În voroava a II-a către Efeseni. 

[22] În Epistolia către Navat Episcopul. 

 

Epistolie 

sau 

Trâmbiţa sihaştrilor din Sfântul Munte Athos (II) 

Adică, scurt răspuns, adresat celor ce au întrebat despre 

schimbarea calendarului nostru bisericesc ortodox, zis ,,stil vechi” 

  

IV 

Acum să vedem, nu se potriveşte calendarul 

cel nou – zis de popor – cu cel papistăşesc 

  

Papa Grigorie, când au dat cu piciorul calendarului bisericesc la anul 1582, au schimbat              

rânduiala bisericilor: tot asemenea au făptuit şi noii calendarişti. 

Papa a ras cele 10 zile dintâi ale lunii lui octombrie, socotite de neîndumnezeiţii lui               

astronomi ca de prisos; asemenea au operat şi înnoitorii calendarişti, ştergând 13 zile. 

Papa au schimbat numele zilei din rânduiala numerătoare ale zilelor celor rase; tot aşa au               

sărit şi unificatorii calendarelor, punând la 1 octombrie 1924 în calendarul lor în loc de               

marţi, miercuri; astfel când ortodocşii vor prăznui vreun praznic miercuri, ei îl vor avea mai               

înainte cu 13 zile joi; şi aşa toate sărbătorile vor urma la ei cu numele zilei schimbată şi                  

odată cu papistaşii, cele mai multe. 

Încă din pricina aceasta şi Evanghelistarele tipărite la urma Evangheliei nu se vor mai potrivi               

după noul lor calapod calendaristic. 

Pentru aceea, dacă noii reformişti se vor ţinea după două stiluri – cu sărbătorile după cel                

nou, iar cu Paştele după cel vechi – vor desfiinţa postul Sfinţilor Apostoli, atrăgându-şi              
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pentru fapta aceasta asupră-şi anatema canonului 19 al Sf. Sobor din Gangra şi osânda de               

la 228 a Nomocanonului. 

Şi atunci vor ieşi şi din îngrădirea Pashaliei hotărâtă între 22 martie şi 25 aprilie,               

atrăgându-şi asupră-şi pe lângă alte osândiri sinodiceşti şi pre aceea a canonului I a Sf.               

Sobor din Antiohia, ce zice: 

,,Toţi cei ce îndrăznesc a dezlega hotărârea Sfântului şi Marelui Sinod, cel adunat în Niceea,               

în fiinţa bunei cinstiri a prea iubitorului de Dumnezeu Împăratul Constantin, pentru sfânta             

sărbătoare cea mântuitoare a Paştelor, să fie neîmpărtăşiţi şi lepădaţi de la Biserică, de vor               

stărui împotrivindu-se mai cu prigonire celor bine dogmatisite. Şi acestea să fie zise pentru              

mireni. 

Iar dacă vreunul dintre proestoşii bisericeşti episcop, sau prezviter, sau diacon, după            

hotărârea aceasta, ar îndrăzni pentru răzvrătirea popoarelor şi turbarea Bisericilor, a se            

osebi şi cu Iudeii a săvârşi Paştele; pe unul ca acesta Sfântul Sinod din data aceasta de                 

acum străin de Biserică l-au judecat, ca pe unul ce nu numai lui şi s-au făcut pricinuitor de                  

păcat, ci şi multora de stricăciune şi de răzvrătire. Şi nu numai pe unii ca aceştia îi                 

cateriseşte de liturghie, ci şi pre cei ce vor cuteza a se împărtăşi cu aceştia după caterisire. 

Iară cei caterisiţi să se lipsească şi de cinstea cea din afară, pe care o au câştigat sf. Canon                   

şi preoţia lui Dumnezeu”. 

Şi aceste abateri însuşi ei mai înainte au declarat că sunt o erezie vădită[1], deoarece calcă                

dogma ceea ce hotărăşte că ,,Mântuitorul nostru Iisus Domnul a înviat după Pasca evreiască              

duminică”. Şi în cazul acesta trebuie să ascultăm pre Sfântul Apostol Pavel ce zice: ,,De               

omul eretic după una şi a doua sfătuire te fereşte …” (Tit 3, 10-11). 

Încă şi Sfântul Ioan Gură de Aur învaţă: 

,,Când este cuvântul, adecă despre dogmele credinţei, atuncea nu se cuvine a se încredinţa              

cineva cu aşa minte şi cugetare, ci să ţie şi să păzească pre toate cele ce le-au apucat şi                   

le-au primit; şi măcar înger din cer de a veni şi i-ar vesti altele, să nu le primească (Galateni                   

1, 9)”[2]. Şi iarăşi acest apostol zice: 

,,Vedeţi, ca nu cumva să fie cineva jefuindu-vă pre voi prin filosofie şi prin deşartă amăgire                

după predania oamenilor şi după stihiile lumii, iar nu după Hristos” (Coloseni 2, 8), precum               

se laudă şi noii calendarişti zicând că calendarul lor cel de curând născut este conform               

ştiinţei de astăzi, la care ne îndeamnă să ne supunem ! 

Dar nu-şi aduc aminte de cea zisă, cum că: 

,,Pentru nimeni nu e taină că ştiinţele şi artele au renunţat de mult la duhul religiei şi al                  

moralităţii. Oamenii de astăzi – auziţi – îndeosebi învăţaţii, sunt cei mai ignoranţi             

(neştiutori) din punct de vedere creştinesc”[3](Corinteni 1). 

  

  

  

V 

  

Deci cu dreptate va zice cineva că cu schimbarea calendarului nu e lucru curat, decât numai                

vânzarea Ortodoxiei pentru bani. Căci ce alt poate fi la mijloc ? când până mai ieri P.S.                 
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sinodali ziceau că nici cu vârful degetelui nu se poate atinge de cele neatinse, iar astăzi                

datorită învârtelii de mai sus, a propagandelor eretice, cu amândouă mâinile s-au apucat şi              

au zguduit pacea ortodocşilor creştini, schimbându-le calendarul şi Pascalia … etc. 

Pentru aceasta, vremea este să amintim ceva şi: 

  

  

  

VI 

Despre cei ce uneltesc făţarnică economie şi despre supunere 

  

Zice Sf. Vasilie cel Mare: 

,,Mai cu sârguinţă să luăm aminte de înşine, nu cumva pe vreun om necinstitor de               

Dumnezeu cu cuvântul sau cu lucrul, vrând să-l îndreptăm, după harul cel către noi, cu               

iconomie să ne purtăm cu înduplecarea lui, că ,,Vai celor ce zic răului bun şi bunului rău                 

!”[4] 

Deci pentru cei ce ştiu adevărul şi-l acoperă, puind pricină că-şi caută de pacea lor, altul                

aruncând greutatea asupra arhiereilor, celălalt uneltind pe făţarnica politică, toţi târând şi            

aruncând greutatea unul asupra altuia acoperind ca într-un mormânt cuvântul lui           

Dumnezeu, şi cu tăcerea arată cum că fac pogoromânt a se face unele ca acestea, asculte                

ce le zice dumnezeiescul Meletie Mărturisitorul: 

,,Cel ce are ştiinţă şi cunoaşte bine adevărul şi pe urmă îl acoperă şi nu-l propovăduieşte                

arătat, nici dumnezeieştile canoane şi legi nu le arată şi nu le părtineşte, este cu dreptul să                 

se numească şi să se muncească întocmai cu cei ce le calcă”. 

Şi iarăşi: ,,Nu este cu dreptate şi cu cuviinţă binecredincioşilor a tăcea acolo unde urmează               

călcare a poruncilor lui Dumnezeu, ca din aceasta să-şi întărească înşelăciunea ceilalţi            

potrivnici. Pentru că au zis un părinte mare: Unde este primejdie a se despărţi cineva de la                 

Dumnezeu şi la Dumnezeu să se aducă răul, ce bine credincios poate să tacă, ori cu totul să                  

se liniştească ? Pentru că tăcerea care o face, arată cum că şi el se învoieşte a se face                   

aceste rele. Şi aceasta o arată Mergătorul înainte al Domnului şi vitejii Macavei, care pentru               

o mică poruncă a legii s-au primejduit până la moarte şi n-au predat nici cea mai mică parte                  

a poruncii. Ci şi războiul de multe ori este lăudat şi lupta se arată mai bună decât                 

vătămătoarea de suflet pace. Că mai bine este a sta cineva împotrivă la cei rău cugetători,                

decât a le urma lor şi de la Dumnezeu a se despărţi şi a se uni cu ei”[5]. 

Iar dumnezeiescul Gură de Aur zice: ,,Dacă nu este bine a tăcea cineva când se               

nedreptăţeşte un om cum nu are să se muncească acela care trece cu vederea şi tace când                 

legile cele dumnezeieşti şi canoanele se ocărăsc ?[6] 

Însă unii, din întunecarea cea mai de pre urmă, se încontrează şi zic că aceste schimbări nu                 

sunt dogme. O ! vai de ei ! 

,,Ci aceştia, cari zic acestea, au uitat că sunt porunci stăpâneşti, apostoleşti şi sinodiceşti şi               

de nevoie urmează ca să se păzească, şi arată cu aceasta cum că voiesc ca să golească                 

dogmele şi să le lase pustii de toată bisericeasca rânduială şi de punerea de lege. Ci însă                 

să-i întrebăm: Dogmele cum au să se întărească ? Ne răspunde Sf. Ioan Gură de Aur cum                 
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că la petrecere îi trebuieşte cuiva dogme drepte, iară dogmelor le trebuieşte petrecere             

curată. 

Iar petrecerea curată de unde se naşte ? Au nu se săvârşeşte prin mijlocirea              

dumnezeieştilor porunci şi a sfinţitelor legi ale Bisericii şi ale cinstitelor predanii şi             

aşezământuri părinteşti ? Iar de vom scoate din mijloc sfintele canoane şi stăpâneştile             

porunci şi celelalte, are să se strice şi curata petrecere, iar de se va strica curata petrecere,                 

pierdem şi dogmele cele drepte şi avem să rămânem pustii de tot binele şi întunecaţi”[7]. 

Dar ce mai zic unii ca aceştia ? 

Fiindcă, zic ei, suntem mai mulţi cei ce am primit noul calendar şi ca să nu se facă                  

sminteală, trebuie cei puţini să urmeze nouă. 

Dar auză cel ce le zice Sf. Vasilie cel Mare: 

,,Tot lucrul ce stă împotriva voii lui Dumnezeu, sminteală este”. Şi fiindcă Sfântul Constantin              

au zis că rânduiala Pashaliei şi calendarul e lucrat numai din voia lui Dumnezeu[8], pentru               

aceasta zice: 

,,Se cuvine cei mulţi să-şi taie voia lor şi să urmeze celor puţini la voia lui Dumnezeu. Şi să                   

nu lase ei porunca lui Dumnezeu pentru că sunt puţini şi să urmeze celor mulţi la călcarea                 

poruncii. Pentru că de era aşa să se facă lucrul, se cădea şi Proorocul Ilie şi Apostolii şi                  

atâţia alţi Părinţi care s-au nevoit pentru adevăr, să acopere adevărul şi să urmeze celor               

mulţi, fiindcă erau ei puţini. Însă iată ce ne zice Marele Vasilie: ,,Pentru voia şi porunca lui                 

Dumnezeu, se cuvine cineva să arate vitează îndrăzneală, măcar de şi unii se smintesc din               

necunoştinţă”[9]. 

Iar dumnezeiescul Gură de Aur zice: ,,Se cuvine ca să stăm cu vitejie împotriva tuturor               

acelora care ne împiedică de la punerea cea bună. Ascultă ce zice Hristos: ,,Cela ce iubeşte                

pre tată sau pre mamă mai mult decât pre Mine, nu este vrednic de Mine” (Matei 11, 37).                  

Pentru că când uneltim vreun lucru plăcut lui Dumnezeu, pre acela care vrea să ne               

împiedice să-l socotim ca pe un vrăjmaş al nostru şi războinic, măcar ori şi cine de s-ar                 

întâmpla”[10]. 

Iar purtătorul de Dumnezeu Ignatie zice: 

,,Cel ce zice ceva afară de cele ce porunceşte Dumnezeu, măcar de se pustniceşte, sau               

minuni de face, sau prooroceşte, să ţi se pară ca un lup ce este îmbrăcat în piele de oaie,                   

care strică şi prăpădeşte oile”. 

Încă şi dumnezeiescul Meletie Mărturisitorul zice: 

,,Să nu ascultaţi nici de călugări, nici de preoţi la acelea care rău vă sfătuiesc. Şi ce zic nici                   

de preoţi ? Ci nici la arhierei să nu vă plecaţi, nici să vă supuneţi, când vă sfătuieşte să                   

faceţi, ori să ziceţi şi să cugetaţi acelea care nu au mărturii din Scriptură şi nu sunt de folos                   

sufletelor voastre”[11]. 

Şi iarăşi zice: ,,Se cuvine ascultătorilor cuvântului celor ce sunt învăţaţi cu Scripturile să              

cerce cu socoteală dreaptă acele care le zic dascălii şi arhiereii; şi câte sunt unite cu                

Scripturile să le primească, iară câte sunt neunite să le lepede; şi despre aceia cari rămân                

întru învăţăturile străine să se întoarcă despre ei … Iar ascultătorii cei ce nu ştiu atâta                

Scripturile, să cunoască pre cei sfinţiţi din roadele Sf. Duh” (cap. 2). 

Iar pricina pentru care au poruncit Sf. Apostol Pavel supunere este aceasta: 
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,,Pentru că mai sus au zis pentru povăţuitori laudele acelea, adică a mai marilor voştri               

văzându-le bunele săvârşiri şi viaţa lor cea cu fapte bune, să le urmaţi credinţa. Pe urmă                

după ce au zis acestea şi i-au arătat cum că sunt drepţi întru toate, atuncea au zis: ascultaţi                  

şi supuneţi-vă unor dascăli şi arhierei ca acestora. Iar dacă arhiereul şi povăţuitorul tău este               

rău după credinţă, adică de are dogme ereticeşti şi hulitoare, fugi de dânsul măcar de ar fi                 

înger din cer”[12]. 

Drept aceea, dacă Duhul Sfânt, prin Sfinţii Părinţi, la Sfintele Soboare au hotărât aceea şi               

aceea, cine poate să se certe cu Sf. Duh ? Cine poate să dea lecţie Sf. Duh Dumnezeu ? 

Prin urmare, fiindcă noii calendarişti au uitat pre: ,,Pierde-va Domnul pre toţi cei ce grăiesc               

minciună” (Psalmi 5, 6), şi de aceea ca să poată ademeni pre poporul ortodox ca să                

primească noile lor reforme, prin scrierile lor întruna zic că toate Bisericile Ortodoxe s-au              

înţeles pentru reforme la acel congres din Constantinopol, pe când, după cum am văzut,              

cele 3 patriarhii şi cea mai mare parte din Bisericile Ortodoxe nu s-au învoit. 

Şi fiindcă pe de o parte noii propagandişti calendarişti dăscălesc pre ortodocşi cum că şi Sf.                

Munte al Atonului au primit noul calendar papistăşesc – către care veste ortodocşii stau cu               

mâinile încrucişate. 

Iar pe de altă parte văzând că noii calendarişti pentru a-şi întări scorniturile lor              

întrebuinţează silă asupra ortodocşilor ca: închisoare, amenzi mari, excluderea din          

monahism şi altele[13], contra libertăţii conştiinţei în ceea ce priveşte credinţa, garantată            

nu numai de Domnul Iisus Hristos (Luca 9, 23). 

Pentru aceasta, ca să dovedim cum că monahii din Sfântul Munte Athos stau la postul               

datoriei lor, ca şi cei despre care a fost vorba mai sus. 

 

 

[1] La urma Ceaslovului 1896, pag. 699. 

[2] În tâlc. stih. 5, cap. XIV către Romani. 

[3] Articolul ,,O ligă pentru educaţia morală”, de N.N. Alexandri, 1923. 

[4] În tâlcuirea la Prof. Isaia. 

[5] Cartea sa în stihuri. 

[6] Cuv. 64 la Sfinţitul Mucenic Vavila. 

[7] Cartea ,,Pentru deasa împărtăşire”, starea 11. 

[8] Evsevie, Viaţa Sf. Constantin, cartea a 3-a, cap. XVII. 

[9] ,,Pentru deasa împărtăşire”, starea 9. 

[10] Cuv. 19 pentru feciorie, tomul 6. 

[11] ,,Pentru deasa împărtăşire”, starea 11. 

[12] Tâlcuirea celor 14 Epistolii la cartea Evr. XIII, 17. De asemenea ceteşte şi tâlcuirea               

cap. 23 de la Matei a Sf. Teofilact, unde arată că cel ce îndeamnă spre ceva rău, nu din                   

scaunul lui Moisi, nici din Lege grăeşte. 

[13] Vezi ,,Mitropolia Moldovei”, 1925, pag. 7. 
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Epistolie 

sau 

Trâmbiţa sihaştrilor din Sfântul Munte Athos (III) 

Adică, scurt răspuns, adresat celor ce au întrebat despre 

schimbarea calendarului nostru bisericesc ortodox, zis ,,stil vechi” 

  

ÎNCHEIEM 

zicând: 

  

Noi smeriţii vieţuitori din acest Sfânt Munte al Atonului supranumit ,,Grădina Maicii            

Domnului”, fraţi, monahi şi schimonahi, ierodiaconi, preoţi şi duhovnici, mărturisim de faţă            

şi fără înconjur cum că, cu darul lui Dumnezeu, suntem şi voim a rămânea fii ai Sfintei                 

Biserici Creştine Ortodoxe de Răsărit, fiecare în felul cum mila Lui ne-a chemat şi ne-a               

rânduit, hotărâţi de a nu pleca cândva genunchiul înaintea idolului din Vatican, papei. 

Şi văzând cum că s-a aprins focul în Biserica Domnului nostru Iisus Hristos prin însuşi               

oarecare din Biserică, ne-am adunat împreună după îndemnul Sf. Ioan Damaschin ce zice: 

,,Cunoscându-mi, zice, micşorimea şi nevrednicia mea, ar fi trebuit să tac pentru totdeauna             

şi să mă mulţumesc a plânge păcatele mele înaintea lui Dumnezeu. Dar văzând că Biserica               

este cuprinsă de mare vijelie, am crezut că nu trebuie să mai tac, pentru că mă tem mai                  

mult de Dumnezeu, decât de oricine de pre pământ”[1]; şi sosind ora …, trâmbiţăm dând               

alarmă în poporul ortodox, încă o dată aducându-i aminte cum că, după dreptul de cetăţenie               

în Biserica Domnului nostru Iisus Hristos, oricine, devenind membru al acestei Sfinte Biserici             

prin botez şi împărtăşire cu celelalte sfinte taine[2], are datorie şi el – poporul – să-şi apere                 

pre Mama Sa, Biserica, Mireasa lui Iisus Hristos al cărei Cap Însuşi El este (Efeseni 4, 16). 

Totodată declarăm de pre acum cum că, conform hotărârilor sfintelor canoane pomenite            

întru această broşură, tuturor celor ce au făptuit schimbările cele mai înainte înşirate, nu ne               

vom supune şi împărtăşirea cu ei nu vom face, după hotărârea canonului 3 al Sf. Sobor al                 

III-lea Ecumenic, ce zice: ,,Şi îndeobşte clericilor celor ce împreună cugetă cu ortodoxul şi              

ecumenicul sinodul aceasta le poruncim ca episcopilor celor ce au apostasit (revoltat) sau             

s-au depărtat, nici decât să se supuie, sub nici un fel de chip”. 

Care de altfel şi Sfântul Ghermano cel Nou, patriarhul Constantinopolului, iată ce scrie             

mirenilor: 

,,Cercetez pre toţi mirenii ortodocşi, câţi se ţin de Soborniceasca Biserică a Răsăritului şi              

sunt fii adevăraţi ai ei, să se depărteze cu toată fuga de cei căzuţi preoţi sub latinism; şi nici                   

la biserică cu dânşii să se adune, nici blagoslovenie să primească din mâinile lor. Că mai                

bine este prin casele voastre lui Dumnezeu a vă ruga deosebi, decât în biserici să vă adunaţi                 

cu cei de cele latineşti-papistăşeşti cugetători; iar de nu, pre aceiaşi a lor osândă veţi lua-o                

şi voi cu ei”[3]. 

Şi aceasta deoarece cum să mai aibă ceva din darurile Sf. Duh cei de cele latineşti                

cugetători, când ştim că acel ucenic al Sf. Paisie numai că au zis un ,,poate” au zburat de la                   

dânsul darul sf. botez; şi pre care văzându-l aşa de nenorocit Cuv. Paisie nu i-a mai zis                 

fiule, ci fugi de la mine, omule ![4] 
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Şi de aceea şi Sf. Sobor din Antiohia, prin canonul 1, hotărât au zis că pre cei ce schimbă                   

ceva din cele ce au rânduit Sf. Sobor din Nikeea, din data aceea streini de Biserică i-au                 

judecat. 

Şi pentru aceasta, să se ştie cum că dacă nu se vor pocăi cei ce au plăsmuit acele reforme,                   

precum şi cei ce s-au învoit cu dânşii, niciodată numele lor nu se va pomeni la sfintele slujbe                  

întru acest sfânt loc şi Ierusalim. 

Aşadar, până ce va apărea, cu ajutorul lui Dumnezeu, alte tomuri, numite ,,Pascalia şi              

calendarul din punct de vedere canonic şi dogmatic” în care va fi expus pre larg şi minunile                 

arătate şi lucrate de dreapta puterii Celui Prea Înalt pentru întărirea ortodoxului nostru             

calendar, ca: 

  

1. Minunea arătării sfintei lumini la Sf. Mormânt al Domnului nostru Iisus Hristos în             

Ierusalim, la Paştele nostru ortodox, iar nu la cel papistăşesc. 

2. Minunea din părţile Iliopoliei celei din Eghipet cu vărsarea din pământ a acelor oase              

vechi de oameni, în joia cea mare a ortodocşilor, iar nu a papistaşilor. 

3. Minunea pomenită de Coresie în Epistolia 63 a lui Papa Leon, cu umplerea de apă a                

acelei fântâni secate, la ale noastre ortodoxe Sfinte Paşti, iar nu la ale latinilor. 

4. Minunea din Belgrad cu transformarea în piatră a aluatului acelei latince papistaşe ce             

se pricea cu o ortodoxă, care, zicea că atunci este la 20 iulie Sf. Ilie, iar nu cu 13 zile mai                     

înainte, precum bâiguiesc rătăciţii papistaşi. 

5. Minunea transformării din oameni în draci întrupaţi ai acelor de demult lavrioţi care             

s-au unit cu apostazia papistăşească a lui Mihail Împăratul şi a Patriarhului Ioan Vecul, care               

afurisiţi stau până în ziua de astăzi, neputrezi şi cu înfricoşat chip, spre pilda cugetătorilor               

de cele latineşti. 

6. Minunea săvârşită de demult cu înecarea acelor copii de papistaşi care, singuri ei au              

cerut de la Dumnezeu ca să se înece în mare, dacă Sfântul Grigorie Palama după dreptate şi                 

adevăr se luptă contra papistaşilor, spre ştiinţa noilor reformişti. 

7. Minunea cu clopotul de la Biserica Sf. Dimitrie din Salonic, pre care noii calendarişti              

cu mari sforţări nu au putut să-l urce în clopotniţă în ziua de 26 octombrie papistăşesc, însă                 

ortodocşii, după 13 zile, la adevărata zi de 26 octombrie a Sf. Dimitrie, cu minune l-au                

ridicat sus. 

8. Minunea arătării pre cer a sfintei cruci în adevărata zi de 14 septembrie, duminică,              

anul acesta, spre întărirea ortodoxului nostru calendar şi spre ruşinarea noilor calendarişti,            

care trimiseseră oaste din Atena spre a opri pre ortodocşi de a se ruga lui Dumnezeu. 

9. Minunea împuţirii agheasmei mari descântată de către noii calendarişti din          

Mânăstirea Vatopedului din Sf. Munte în ziua de 6 ianuarie papistăşesc. 

10. Minunea surpării marelui policandru din Biserica Vatopedului asupra noilor         

calendarişti care, nenorociţii de ei, se opinteau a săvârşi anul acesta praznicul Sfintei Cruci,              

la 14 septembrie, mai înainte cu 13 zile, după papistaşi. 

11. Minunea săvârşită anul acesta cu Antreiu, elenul din Pireu, ce căzuse în America în              

protestantism (adventism), pre care îl deznădăjduiseră doctorii despre viaţa copilului ce           

trăgea de moarte şi de la faţa căruia fugind într-o biserică, cu suspinuri striga: Doamne, de                

este dreaptă credinţa tuturor celor ce nu mărturisesc Ortodoxia, să-mi moară copilul, iar             



dacă credinţa ortodoxă cu toate predaniile ei este adevărată, să trăiască; şi întorcându-se             

acasă găseşte copilul sănătos; şi care sfătuirea râvnitorului cu ortodoxul calendar – a cuv.              

duhovnic Ieronim Aghioritul din Atena – a mărturisit în public minunile lui Dumnezeu. 

12. Minunea săvârşită cu cei 3 copii – cu ortodoxul calendar – din Mahalaua Pangrati,              

Atena, ce priviseră mult timp pre cuviosul şi înaltul sfătuitor duhovnic Mateiu            

Ieroschimonahul Aghioritul, pre vremea când liturghisea la Biserica Înălţarea Domnului din           

Atena; şi care copii, anul acesta, unul făcând pre preotul, altul pre diaconul, celălalt pre               

cântăreţul, cetesc toată rânduiala sf. liturghii şi când au rostit rugăciunea sfinţirii, o ! mila               

Ta Hristoase Dumnezeule ! prescura s-a transformat în carne naturală. 

13. Minunea istorisită de familia înfocatului râvnitor al Ortodoxiei, D. Vasile Antoniu           

funcţionar la C.F.R. din Iaşi, cu uscarea mâinii jandarmului ce îngrozea cu moartea pre cei               

cu vechiul calendar. 

14. Minunea aruncării în aer a morii aceleia din jud. Vaslui, ce anume s-a cercat să               

macine în ziua de Buna Vestire stil ortodox vechi. 

15. Minunea dezrădăcinării din pământ a copacilor şi risipei caselor acelor 2 fraţi – S.              

Chiriţă – din com. Păţeşti, jud. Putna, printr-un îngrozitor uragan, şi care fraţi apostaziaseră              

cu noul calendar. 

16. Minunea cu sugerea de către doi şerpi pre o femeie din Dobrogea – după cum               

dovedesc multele scrisori venite din Sf. Munte – care împotriva unei descoperiri            

dumnezeieşti căuta să spele rufe în ziua de Buna Vestire stil ortodox. 

17. Minunea săvârşită în Schitul Bucium din Iaşi – metohul Prodromului – cu unul ce              

avea o însărcinare cu ortodoxul calendar, care fierbinţeala boalei lui ajungând la 42 şi 2 linii,                

în mâinile morţii strigă ,,Iisuse al meu” şi îndată aude adâncul inimii: ,,Nu te teme, înainte”. 

  

Mai avem în ştiinţă şi alte minuni, care vremea chemând, le vom publica împreună cu               

dezvoltarea acestora; până atunci: 

  

  

Ultima concluzie 

Fraţilor, fiindcă la pace ne-a chemat pre noi Domnul de aceea, să nu încetăm rugându-ne               

tuturor celor ce au sărit afară din staulul lui Hristos, pânâ când îi vom pleca ca să se                  

întoarcă şi să urmeze aceea care o voieşte Dumnezeul păcii, pentru ca să împărăţească              

pacea între noi, să domnească unirea, împreună glăsuirea, ca să fie dragostea între păstori              

şi oi, între arhierei şi creştini, între preoţi şi mireni, între stăpânitori şi supuşi, ca să                

lipsească departe de la noi smintelile, turburările, neunirile, despărţirile, ca cele ce sunt             

stricătoare şi pierzătoare ale sufletelor noastre, şi caselor noastre, şi Bisericilor noastre şi la              

toată obştească petrecere. Şi în scurt timp ca să fim toţi un trup şi un Duh, toţi cu nădejde,                   

după cum ne-am chemat, ca şi Dumnezeul păcii să fie cu noi, întru împreună glăsuire cu                

socoteala boierilor ce au zis: 

,,Măritului Stăpânitor (adică lui Marchian Împărat) i-au plăcut ca nu după împărăţeştile            

cărţi, ori după regulamentele civile să urmeze prea cuvioşii episcopi, ci după canoanele cele              

legiuite de Sfinţii Părinţi”[5]. 

La auzul acestora, Sfântul Sobor Ecumenic al III-lea au hotărât: 
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,,Împotriva canoanelor nici o lucrare să poată, ale Părinţilor canoane să se ţie”. Şi iarăşi: Ne                

rugăm ca fără zicerea împotrivă, lucrările cele făcute de oarecare, în toate eparhiile, spre              

vătămarea canoanelor, să rămâie nelucrătoare, ci să stăpânească canoanele în toate. Toţi            

acestea le zicem. Toate lucrările să se surpe. Canoanele să stăpânească … după hotărârea              

Sf. Sinod al II-lea şi în toate celelalte eparhii hotărârile sfintelor canoane să stăpânească”. 

Iar dacă aceasta nu va fi, adică spre a readuce lucrările la locul lor, atunci, întru Hristos                 

Iisus Domnul nostru, rugându-vă pre voi fraţilor şi surorilor, de orice vârstă şi stare, să               

stăm întăriţi întru cele predanisite de Sfinţii Părinţii noştri şi să întrebuinţăm orice mijloace şi               

orice jertfe, pentru a putea trece această vijelie de acum, neînghiţiţi de valurile ridicate              

asupră-ne de vrăjmaşul neamului omenesc prin organele lui, care – ori cine ar fi ei – mult                 

mai bine făcea dacă-şi punea toate forţele spre stârpirea atâtor diavoleşti secte, ca:             

adventismul, sabatismul, anabaftismul, pocăismul şi altele, decât să silească pre ortodocşi           

să se lepede de strămoşeasca lor predanie bisericească ortodoxă. Şi acelora care, din             

necunoştinţa celor pomenite întru această filandă, zic: crede în inima ta, pre ascuns, precum              

cred şi cei cu ortodoxul calendar, iar pre faţă, zi că eşti cu cel nou şi din când în când, zice,                     

du-te la biserica lor; deci auzind acestea, să nu ne supunem lor, sub nici un chip. O ! nu, şi                    

iar nu ! Aţi auzit de Dumnezeieştii Părinţi cum ne sfătuiesc ca cu toată puterea să fugim de                  

unii ca aceştia cugetători de cele latineşti noi reformişti. Acum însă mai ascultaţi şi pre Sf.                

Apostol Pavel care foarte lămurit ne arată că cel ce voieşte să se mântuiască, trebuie să                

mărturisească cu gura aceea ce crede cu inima, căci zice: ,,Dar ce zice Scriptura: ,,Aproape               

este cuvântul în gura ta şi în inima ta” (A Doua Lege 30, 14), adică cuvântul credinţei care                  

propovăduim. Că de vei mărturisi cu gura ta pre Domnul Iisus şi vei crede în inima ta, că                  

Dumnezeu l-a ascultat din morţi, te vei mântui. Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu                 

gura se mărturiseşte spre mântuire” (Romani 10, 8-11). Însă iarăşi vă rugăm pre toţi,              

adunaţi-vă într-una – conform şi dreptului ce vi-l dă constituţia, care garantează libertatea             

credinţei fiecăruia – şi sfătuiţi-vă cu un cuget spre unire, iar mai vârtos rugaţi-vă              

Dumnezeului îndurărilor, ca să reverse mila Sa asupra noastră, a tuturor, spre a nu cădea               

sub osânda atâtor anateme sortite atât defăimătorilor sfintelor canoane, cât şi celor ce se              

vor învoi cu ei. 

Şi totodată arătându-le cu degetul porunca apostolului ce zice: ,,Staţi şi ţineţi predaniile” (II              

Tesaloniceni 2, 15); căci zice iarăşi: ,,Nu aţi luat cuvânt omenesc, ci precum este adevărat               

Cuvântul lui Dumnezeu” (I Tesaloniceni, 2, 3). Şi atunci mult mai bine ar face noii               

calendarişti dacă ar asculta pre vestitul Gamaleil, care îi sfătuieşte zicându-le: 

Şi … dacă vremea va chema, cu darul lui Dumnezeu, să fim gata a ne jertfi pre însuşi viaţa                   

noastră după cum toţi suntem datori, pentru păstrarea şi apărarea a tuturor celor predate              

până acum de Sfânta Biserică Creştină Ortodoxă de Răsărit, împreună cu care se numără şi               

calendarul ortodox, numit ,,iulian stil vechi”, pentru apărarea cărora am pus în joc toată              

fiinţa noastră, toată căldura inimii noastre, întâmplându-se orice ni se va întâmpla. 

Caci, poate nu e de mirare, dacă se vor afla careva şi acum ca Teofil patriarhul Alexandriei,                 

vrăjmaşul Sfântului Ioan Gură de Aur, care Teofil pentru a sa răutate, cu putere ostăşească,               

a omorât 10.000 de monahi ce se nevoiau în Muntele Nitriei, fiindcă nu voiseră să predea                

pre Cuviosul Isidor Preotul. 

Dar se ştie că sfârşit groaznic a avut ticălosul Teofil şi ce chinuire, vai ! va avea în vecii                   

vecilor; iar pre cei 10.000 de Cuvioşi Părinţi, Sf. Biserică Ortodoxă a Răsăritului îi              

prăznuieşte împreună cu cei ce s-au nevoit muceniceşte. 



Rămâne acum la voia fiecăruia a alege orice care va voi, dar să nu uite pre cea zisă de                   

Domnul că: ,,Iată vin degrab şi plata mea cu mine este ca să dau fiecăruia după fapta lui”                  

(Apocalipsa 22, 12). 

Aşadar, fiindcă iarăşi au zis Domnul că: 

,,Fără de Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 5) cu adâncă umilinţă să-L rugăm fraţilor, ca                 

darul Său să se înmulţească pe deplin întru noi, spre unirea şi întărirea tuturor celor care                

după apostolul: ,,Lupta cea bună s-au luptat, alergarea au săvârşit şi credinţa au păzit” (II               

Timotei 4, 7-8). 

Deci, aceasta să fie credinţa noastră, acum şi mâine şi poimâine şi în toate zilele vieţii                

noastre. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu, şi nouă şi vouă: tuturor celor ce chemăm prea sfântul şi de                 

mare cuviinţă Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii                 

vecilor. Amin. 

Ai voştri ai tuturor de tot binele doritori, mai mici între schimonahi, nemonahii Teofilact şi               

Arsenie Aghioriţii români, vieţuitori în pustnicescul Schit al Sf. Ierarh Vasile, din Sfântul             

Munte Athos. 

Scriere alcătuită după cererea tuturor celor ce cugetă împreună cu cele înfăţoşate aici. 

 

 

[1] Sf. Ioan Damaschin, ,,Trei cuvântări la sfintele icoane”. 

[2] ,,Curs de drept bisericesc”, de episcopul Silvestru, tradus, pag. 80. 

[3] Iosif Vrienie, tomul 2, pag. 20, elină. 

[4] În viaţa Sf. Paisie cel Mare. 

[5] În prolegomena la Pedalion, pag. 10. 

 

Epistolie 

sau 

Trâmbiţa sihaştrilor din Sfântul Munte Athos (IV) 

Adică, scurt răspuns, adresat celor ce au întrebat despre 

schimbarea calendarului nostru bisericesc ortodox, zis ,,stil vechi” 

  

Zice Domnul: 

Iată vin zile, şi voi trimite foamete pe pământ, 

nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete 

de a auzi cuvântul Domnului (Amos 8, 11) 

 

Veniţi fiilor, ascultaţi-mă pre mine 

frica Domnului voi învăţa pre voi 

(Psalmi 33, 11) 

 

Luaţi aminte norodul Meu la legea Mea, 
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plecaţi urechea voastră la graiurile gurii Mele, 

deschide-voi gura Mea, spune-voi vorbele 

cele din început (Psalmi 77, 1-2) 

  

Fraţilor necunoscuţi, 

  

A dat Domnul cu rugăciunile Sf. Părinţi ca să primească scrisoarea de la frăţia ta, şi acum,                 

deşi nevrednici, însă datori suntem a vă sfătui, ca să nu vă întristaţi de ispita care este, ci                  

să vă gătiţi de altele mai mari dacă voiţi a fi creştini. 

Nimeni din voi să nu sufere ca fur, sau ca ucigaş, iar dacă suferă cineva pentru calendarul                 

Sf. Biserici, bucuraţi-vă căci cu unele ca acestea vă faceţi părtaşi sfinţilor (I Petru cap. 4,                

12-18). Şi nu vă jeluiţi la stăpânirea întunericului, să fie orişice împrejurări cât de grele, să                

suferiţi mai bine paguba (I Corinteni 6, 7). Creştinii trebuie să se judece la Biserică, cum                

scrie la Sf. Evanghelie (Matei 18, 15-17) şi Pedalionul la urmă, vedeţi că la arhierei trebuie                

să se judece creştinul, iar nu la masoni. 

Fraţilor, vă daţi voi seama unde am ajuns noi azi cu Biserica ? Nici cum creştinilor nu li se                   

cade a se conforma cu chipul lumii acesteia (Ioan cap. 2, 15-16). Creştinii trebuie să fie o                 

societate de oameni cu care vieţuiesc uniţi de legile cele dumnezeieşti pe calea ierarhicească              

a preoţiei, vedeţi sf. epistolă de Dumnezeu tipărită în anul 1833, art. 2. Creştinii sunt o                

societate de oameni făcători de pace (vedeţi cartea lui Ilie Miniat, faţa 326-327, şi II Petru                

1,2, Varuh 4, 1-5, canonul 2 al Soborului al VI-lea). Toate acestea poruncesc a păzi legea lui                 

Dumnezeu, nu a oamenilor şi a lui Dumnezeu să o lăsăm. Oameni buni şi fraţilor, cetind                

până aici înţelegeţi că Biserica este o societate de oameni credincioşi, iar nu o casă făcută                

de piatră sau de lemne (Matei 18, 20). Fraţilor, dar oare statul, adică lumea, ce este, ştiţi                 

voi doar nu ? Să vă spun eu: statul or lumea este o societate de oameni zidiţi pe reguli de                    

viaţă constituţională, având nădejde în arme şi fără Dumnezeu. Fraţilor, cetind până aici             

înţelegeţi voi ce-i chipul lumii acesteia ? 

Acum gândiţi-vă, oare ce societate de oameni se poate numi Biserică şi Stat ? Nu se poate                 

numi şi Biserică şi Stat. Iată astăzi toată Biserica cu arhiereii cu preoţii sunt sub ascultarea                

ministerului mason. Iată Statul au sporit şi Biserica Domnului s-au pustiit (Daniil 7, 8-25).              

Acum iată Europa au vrăjmăşit pe arhierei şi i-au pus sub ascultare şi acum voieşte să                

schimbe legea cea dumnezeiască şi calendarul, care este măsura timpului (Daniil, cap. 3).             

Aceasta este ce scrie Sfânta Evanghelie (Matei 4, 15). Acum iată arhiereii înşălaţi cetesc ca               

nişte descântători şi proşti, vă închinaţi la ei ca la idoli şi ei nici un bine nu pot facec în                    

popor, numai rău, adică turburări. Căci acum nu mai sunt sub ascultarea celor 7 Soboare, ei                

acum sunt sub ascultarea 7 Puteri. Aceasta au păţit căci când erau ei la putere, au păzit                 

legea lui Dumnezeu. De-atâta Dumnezeu i-au descoperit înaintea oamenilor că-s amăgitori,           

ca să se ferească că-s amăgitori, ca să se ferească de ei. 

Şi această stăpânire nehirotonisită cu dânşii au zidit din iznoavă chipul lumii acesteia, căci îl               

dărâmaseră sfinţii, şi acum urgisire s-au vărsat peste ei (Psalmi 100, 4, 9, Apocalipsa 16,               

10, Psalmi 75, 12). Au dat şi legi, care nimeni nu va trăi, care va umbla în calea lor                   

(Iezechiil 20, 25). Această stăpânire nehirotonisită n-au avut pe Dumnezeu în inima lor,             

duhul au pus în inima lor duh de vicleşug (Osia 2, 14). Această stăpânire nehirotonisită au                

apostaziat contra lui Dumnezeu cu toate ascultările ei (Daniil, cap. 7). Şi iată acum s-au               

babilonit tot pământul şi trebuie a plânge (Amos, cap. 9, Sofonie, cap. 1, 21, Ioil 1, 13 şi                  



cap. 2, 12, Isaia 13) şi toată Sfânta Scriptură se vede că este împărăţia răutăţilor a celor 7                  

duhuri (Amos cap. 2, 8). Boierii ei sunt boierii întunericului celui de miazănoapte şi              

călătoresc jos la iad: pe împăraţi îi nimicesc, din ţară îi izgonesc şi ei călătoresc alăturea cu                 

Agaria împărăţia turcilor, lui Kain (Iezechiil 32, 22 şi Pilde 21, 16). 

Vedeţi, fraţilor, căci arhiereii înşelându-se au dus toată lumea în rătăcire. Căci dacă ar voi               

cineva din turci sau evrei să vină la creştinism, acuma nu ştie la care să vie, căci sunt peste                   

400 secte de creştini. Au 400 de Dumnezei şi de Hristoşi sunt ? Numai aceia vor fi adevăraţi                  

care vor sta în toate aşezământurile. Arhiereii şi preoţii sunt funcţionari de stat, care afară               

de lege au supus Biserica lui Hristos statului. Sunt trădătorii împărăţiei lui Dumnezeu, nu              

trebuie să-i ascultăm, ci să fugim de ei ca de ciumă. Vedeţi că împărăţia creştinească este                

mai presus de orişice împărăţie, dacă este şi împăratul creştin (Efeseni, cap. 6, 12-16,              

Filipeni 1, 16, Faptele Apostolilor 3, 4). Vedeţi dacă popii şi arhiereii lui Dia au supus                

Biserica lui Hristos statului, căci nu cunosc nici un Dumnezeu, apoi cum rămâne cu cuvântul               

Sfintei Evanghelii a Domnului nostru Iisus Hristos (Matei, cap. 28, 18 şi cap. 11, 23) ? 

Oameni, cunoaşteţi că starea de lucru în care ne găsim noi astăzi cu Biserica, presupunem               

că ar fi Domnul nostru Iisus Hristos acel profet şi împărat şi om cum scrie la Sfânta                 

Scriptură. Şi acum ori şi în ce fel aceşti preoţi şi arhierei nevrednici sunt de treapta preoţiei                 

lui Iisus Hristos. Căci de este Iisus Hristos Nazarineanul Mesia, ei au trădat împărăţia              

mesianică, ei nu vor să se lupte cu stăpânirea întunericului pentru Hristos şi pre cei ce arată                 

adevărul îi opresc. Iar de nu este Iisus Hristos, ei rămân vinovaţi, ca amăgitori care               

amăgesc lumea, acum 2.000 ani, în urma păgânilor în numele unui om mort, de atâta               

vreme aducea jertfă ca unui Dumnezeu. La rând şi popii lui Dia de azi, şi celorlalţi zişi                 

dumnezei (vedeţi Înţelepciunea lui Solomon, cap. 14, 15), popii făceau acest fel de             

amăgeală, pentru că se hrăneau ei din jertfe (vedeţi istoria dumnezeului Bel). Iată şi aceşti               

popi învaţă meseria cântărilor şi amăgesc pe proşti, dar ei în materie de religie nu cred                

nimica. Iată lucru rău îi arată că nu calcă în urma Dumnezeului răstignit (Filipeni 3, 19, II                 

Corinteni 11, 12-14, I Timotei 6, 3-5, Iuda 1, 16, 19, Isaia 1, 10). 

Oameni buni, vedeţi nu cumva să ziceţi: dacă ne înşeală ei vor da seamă, nu aşa (vedeţi                 

Ieremia cap. 14, 16). Poporul cel evreiesc, care au ascultat de arhiereii şi preoţii cei înşelaţi,                

iată căci 20 veacuri stau în valea plângerii, lepădaţi ca nişte cai răi, şi ascultătorii lui Lucifer                 

toţi s-au îmbrăcat în întuneric (Iuda cap. 1, 6-7, II Petru 2, 4-5). De aceea, oameni buni,                 

trebuie să ne trezim din nesimţire, căci este moartea minţii şi a sufletului, mai înainte de                

moartea minţii şi a sufletului, mai înainte de moartea trupului, vedeţi la Mineiul cel mare, 31                

octombrie, Sf. Simeon B. 

Trebuie să dăm război cu aceşti arhierei şi călugări vicleni, care sub formă de evlavie şi                

credinţă amăgesc lumea cu minciuni şi ne batjocoresc credinţa noastră cea sfântă, celor ce              

credem în Sfânta Evanghelie. Iar înţelepţia şi puternicia norodului trebuie a da război asupra              

acestor vicleni, măcar că şi ei nu cred nimic în materie de religie (Daniil 7, 25, Iezechiil 7,                  

25, Ieremia 23, 11-15, Maleahi 2 şi Iezechiil 34). Dară iată starea de lucru în care am ajuns                  

noi azi cu Biserica în cap cu arhiereii şi călugării vicleni, ocărăşte onorul veacului, zisă               

înţelepciunii civilizaţiunii moderne. Dar iată starea de lucru îl arată mai întunecat, că toate              

veacurile care s-au desfăşurat până acum, se vede astăzi cu Biserica nu numai că desultă               

Dumnezeii Domnului, dar urăşte înţelepciunea veacului şi desultă şi ocărăşte chipul prin            

urmări. 

Oameni credincioşi şi necredincioşi, cu dreptate este a sta în loc, şi ori şi ce ceremonie                

religioasă de cult să spui dreaptă, ori nedreaptă, de aceşti oameni vicleni, zişi arhierei, popi,               



diaconi şi călugări, care atâta vreme au frământat omenirea cu minciunile lor în numele              

adevărului şi dreptăţii. Să ne sculăm să-i întrebăm trei lucruri deocamdată şi să vedem ce               

răspuns vor da ei în faţa a toată lumea. Prima întrebare această să fie: dacă Domnul nostru                 

Iisus Hristos Nazarineanul este acea piatră care s-au smuls din munte fără de mână de om                

care loveşte chipul lumii acesteia, cum scrie la Sfânta Scriptură, să spuie ei, unde e               

împărăţia ei ? Dacă această împărăţie au fost acea mesianică, de ce au căzut ? Dacă ei sunt                  

slujitorii Dumnezeului celui răstignit adevărat, pentru ce au venit în ascultarea oamenilor            

celor fără Dumnezeu ? Au doar mai tari sunt oamenii ca Dumnezeu ? Căci dacă sunt oameni                 

mai tari decât Dumnezeu, atunci la ce mai foloseşte Dumnezeu ? La acestea trei întrebări să                

răspundă mai întâi papa cel viclean ca Lucifer şi pe urmă toţi la rând până la monahul cel                  

prost cu părul în fundul comănacului şi fără deosebire de eresul adventiştilor şi             

evangheliştilor. 

Căci iată, fraţilor, uitaţi-vă acum, să lăsăm cele trecute şi să vedem ce-i astăzi cu               

schimbarea calendarului bisericesc, căci după aşezămintele creştineşti nu se poate schimba,           

şi ei cum vedem cât de uşor l-au schimbat, necondamnând nimeni, şi s-au apucat de vânat                

oamenii de rând care ei nu cunosc o alunecare ca aceasta, ei sunt datori a feri poporul de                  

alunecări, dar ei îi impun în alunecări cu ajutorul stăpânirii întunericului. Orbi la minte sunt               

acei oameni care zic că aceştia sunt apostoli ai Domnului. Spuneţi că v-au sechestrat Sfânta               

Scriptură şi banii ce aţi avut în cărţi. Bine, fraţilor, primarul şi jandarmul sunt unii turci, dar                 

nici turci, căci turcii nu fac aşa. Care vasăzică Sfânta Scriptură de cetit pe bani este sfântă                 

când te duci la ei, dar când este vorba să mai facă ce scrie în ea, te opresc. Dar ciudat                    

lucru, fraţilor, nu vă miraţi de voi, căci primarul v-au sechestrat Sfânta Scriptură şi ce aţi                

avut în cărţi, căci primarul este ajutorul stăpânirii întunericului, adică lumesc (vezi Iacov 4,              

4). Şi vă miraţi de noi duhovnicii, pentru că nu primim în Sfântul Munte această schimbare                

necanonică, mie mi-a poruncit să pun Sfânta Scriptură în foc. Iar la un bătrân i-au luat vreo                 

două scripturi şi nu i le-a mai dat, probabil că i le-a pus pe foc, şi i-au luat opt poli de aur şi                       

pe urmă i-au dat o cârcă pe uşă afară. 

Oameni, feriţi-vă că aceştia nu sunt arhierei şi preoţi, aceştia sunt lupi şi trebuie să fugim                

de dânşii ca de ciumă, căci nu-s după scriptură (Faptele Apostolilor 20, 20-30, I Petru, Tit 1,                 

7-11, Matei 10, 7-10, Iuda 1, 3-13). Oameni, treziţi-vă că Biserica voastră este pustie, urlă               

lupii în ea, voi căutaţi de politică, nu de Biserică că s-au pustiit. Iată sabia lui Dumnezeu şi                  

focul vine ca să cucerească tot pământul. Cine au făcut una ca aceasta ? Voi aţi făcut prin                  

voi, că voi votaţi pentru Stat, nu pentru Biserică, şi nici votul universal nu-l aveţi, nici nu                 

cunoaşteţi însemnătatea şi puterea lui, şi de veţi tăcea vine întărirea răutăţii şi pustiirea              

Bisericii, aceşti preoţi şi arhierei care vi-i dă statul nu sunt canonici, ci sunt ai lui Ierovoam                 

(III Împăraţi 12, 31, 32). 

Vedeţi că popa trebuie să fie ales de popor credincios (canon 13 Laodichia). Alegerile cele               

făcute de boierii cei necredincioşi nu sunt alegeri, ci sunt caterisite (canon 3, Soborul VII).               

Vedeţi că nu aveţi popi în Biserică. Unde vi-i Biserica cea Sobornicească şi Apostolească ?               

Aţi făcut-o primărie şi Europă, va sta şi cârciumă cum scrie la Agatanghel, peşteră de               

ucigaşi de suflete (Nomocanon 74). De la monahi ce vă aşteptaţi ? Aceştia sunt morţi de                

mult, au pierdut dreptul de vot şi sunt nelucrători. Voi, mirenii, lucraţi şi învârtiţi toată               

politica în mijlocul pământului, voi aveţi a da seamă înaintea lui Dumnezeu pentru pustiirea              

Bisericii. Călugării rămân vinovaţi căci nu vor să spuie rătăcirea voastră şi mânia lui              

Dumnezeu, căci ei sunt străjeri la uşa Bisericii (Iezechiil 33, 7). Iată călugării au început a                

vă îmboldi, iată ,,Boldurile”, ,,Trâmbiţa sihaştrilor”, apărută din Atena, opera monahului           

Arsenie Cotea din anul 1925, care nu dă alarmă regulat, căci şi el este opocit trezit din somn                  



cu focul în Biserică. El este şeful străjerilor, care toţi dorm. Dar măcar trâmbiţa care sunteţi                

voi, treziţi-vă, şi vedeţi Biserica în flăcări. Nu staţi cu gura căscată şi cu mâinile subţioară,                

puneţi-vă la lucru, nu vă temeţi, Biserica lui Hristos nu va arde. Va arde toată materia care                 

nu este a lui Dumnezeu, adică materia fiarei aceleia cu 7 capete, care este răutatea. 

Oameni, întoarceţi-vă la Dumnezeu, păziţi legea Lui, cum scriu canoanele şi toată Sfânta             

Scriptură. Retrageţi-vă votul din Stat, aşezaţi-vă societate prin vot universal şi împingeţi-le            

spre unire, aşezaţi-vă oameni aleşi la treapta preoţiei şi ascultaţi de ei. Cinstiţi sfintele              

icoane cum se cuvine şi sfintele posturi şi sfintele praznice, conform calendarului iulian, cum              

şi toată rânduiala Sfintei Biserici Soborniceşti şi Apostoleşti a Răsăritului, şi nu vă luaţi după               

mulţimea fărădelegilor, nici nu vă înfricoşaţi de armele lor, că nici mulţimea nu va birui, nici                

armele lor, ci singur adevărul. Daţi lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu şi ce-i al Statului daţi                  

Statului. Şi aşa zicând singur voi scăpa de rătăcirea lumii, căci ea se omoară cu armele ei şi                  

cursa se va sfărâma şi noi vom scăpa. 

Nu vă temeţi în acest mare război, căci pentru credincioşi este Învierea lui Hristos. Să auzim                

glasul trâmbiţei şi al aleşilor, din oile fiarei celei cu 7 capete, căci fiara merge la pieire,                 

gloria ei cade, pentru necredinţă, necunoştinţă şi neascultare de Dumnezeu. Vedeţi gloria            

evreilor (II Paralipomene 3, 14-18, Apocalipsa cap. 13, 9, 10, Plângerile lui Ieremia 4, 2-6,               

Osia 3, 4). Vedeţi şi gloria Europei (Apocalipsa 12, 3-6). Întoarceţi-vă la Dumnezeu, fraţilor,              

nici unul din voi să nu voiască a fi membru fiarei, că foarte vă înşelaţi fiind lacomi. Mai bine                   

fiţi membrii lui Hristos. Căutaţi Malah plata fiarei (Daniil 7-11, Apocalipsa 20, 1-14). Vedeţi              

plata fiarei şi slujiţi cu voie, ori lui Dumnezeu, ori fiarei (Sirah, cap. 11). 

 

Epistolie 

sau 

Trâmbiţa sihaştrilor din Sfântul Munte Athos (V) 

Adică, scurt răspuns, adresat celor ce au întrebat despre 

schimbarea calendarului nostru bisericesc ortodox, zis ,,stil vechi” 

  

Pentru botez 

Sfânta Drusila, fiica lui Traian, singură s-au botezat, prin trei afundări, şi s-au miruit cu               

mirurile conform calendarului niceean (canon 50 al Sf. Apostoli şi nomocanon 97),            

nicidecum prin stropire; ziceţi cuvintele care scrie la molitfelnic. 

  

Pentru sfânta mărturisire 

Vedeţi sf. epistolă a Sfântului Apostol Iacov 5, 16, Isaia 1, 16, Pilde 15, 29, Psalmi 34, 17,                  

Ioan 9, 31, Psalmi 107, 3. 

  

Pentru înmormântare 

Cetiţi singur prohodul cum este scris, la priveghere nu faceţi jocuri, după obiceiul idolatric,              

cetiţi sfânta psaltire, cei ce nu ştiţi carte faceţi cu aţele metanii la sfânta rugăciune şi ziceţi:                 

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pre mine, păcătosul; 60 de aţe             



pentru sfânta psaltire şi pentru canoane, tot aşa, şi să puneţi mortul în groapă. Vedeţi cum                

pe Sf. Simeon nişte oameni proşti l-au îngropat, vedeţi şi Patericul fil. 28, 40. 

  

Pentru nuntă 

Apoi voi vreţi să vă găsească a doua venire a lui Hristos iubind necurăţenia ? adică,                

fărădelegea ? Uitaţi-vă la turcii lui Ham, fiul lui Noe. El nicidecum nu se deosebea de femeie,                 

în timpul mâniei lui Dumnezeu. Iată toată sămânţa lui Ham oameni negri sunt. Cei ce aveţi                

femeie, vedeţi ce scrie Sf. Apostol Pavel (I Corinteni, cap. 7, 29-37 şi cap. 6, 15-20, Romani                 

13, 11, II Corinteni 6, 2, 3, Efeseni 5, 14, Tesaloniceni 5, 6). Cine nu vrea să fie feciorelnic,                   

să facă logodnă, că logodna este ca şi nuntă, căci de se va strica o logodnă, pe urmă este                   

curvie (vedeţi canonul 17 al Sf. Apostoli). Urmaţi cum scrie la Pedalion, şi să nu se                

logodească neamuri, dar fiţi în curăţenie până va trece vijelia, sau mai bine zisă mânia lui                

Dumnezeu (vedeţi cartea Sf. Simeon Tesalonicul, cap. 36). 

Rău fac cei ce fac a doua nuntă. Cei divorţaţi este preacurvie. Nunta şi popa care pe                 

divorţaţi cunună se cateriseşte. Vedeţi la Mineiul cel mare 25 februarie, Sf. Tarasie şi 8               

februarie, Sf. Teodor Stratilat. Acum iată popii cei fărădelege au ucis multe suflete cu              

divorţul. Femeia nu se lasă că-i slută, că-i bolnavă sau răpitoare, sau limbută, sau îndrăcită,               

se lasă numai dacă este curvă (Matei 5, 32, Marcu 10, 11-12 şi cuvântul 50 al Sf. Apostoli).                  

Cuvânt Sf. Ioan Gură de Aur; cartea Măsura de grâu. A doua nuntă este lăsată numai                

pentru poporul cel prost, dar îi afară de creştinism, se face numai pe temeiul actelor de                

moarte, nicidecum prin despărţire, căci cel ce se lipeşte de curvă, este un duh cu ea, şi cel                  

ce se lipeşte de Dumnezeu, este un duh cu el (I Corinteni 6, 15-18). Vedeţi ce scrie în                  

Pedalion, căci de va voi a lua o femeie, omul care prinde pe femeia lui în curvie, aceasta                  

s-au strecurat în Pedalion din legile Sinodului român şi nu sunt creştineşti. Ai prins pe               

femeia ta în păcatul curviei, o vei lăsa dar nu vei lua altă că faci preacurvie, îndoit păcat. 

  

Pentru pravilă 

Nu sunteţi ca să cetiţi aceleaşi rugăciuni. Trebuie să fiţi ca şi călugării (canonul 12, 13                

Laodichia, Luca cap. 18, a doua carte aşezământul Sf. Apostoli, cap. 35, Isus Sirah 2, 11).                

Bărbatul, femeia şi copiii sunt o biserică, la miezul nopţii trebuie să se scoale la rugăciune,                

vedeţi cuvântul Sf. Ioan Gură de Aur, cartea Măsura de grâu. Cei ce nu ştiţi carte faceţi cu                  

aţele metanii cu Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pre mine            

păcătosul, 30 de aţe la miezul nopţii, 10 la ziua, 10 la vecernie, una înaintea mesei şi 10                  

după masă şi când dispuneţi de timp, mai cetiţi câte un acatist şi câte un paraclis. Aceasta                 

neîncetat în toate zilele, iar restul timpului, lucrul mâinilor, pentru cele de nevoie. Păziţi              

toată legea lui Dumnezeu, aşezată de Sf. Părinţi, plătiţi contribuţiunile statului, acelea ce nu              

ating în legea lui Dumnezeu. 

Iar de oamenii aceia ce ating legea lui Dumnezeu, staţi împotrivă până la moarte. Oamenii               

trebuie să asculte de stăpânire; dar şi stăpânirea trebuie să facă voia lui Dumnezeu, cu               

dreptate, nu să-şi facă voia ei numai pentru interesul celor ce stăpânesc (Fapt. c. 13, 46).                

Căci împăratul pe scaunul lui Dumnezeu stă, este arhiereu lui Dumnezeu, al doilea după              

arhiereul care stă la sf. jertfelnic (vedeţi cuvântul Sf. Împărat Constantin în istoria lui              

Evsevie. De la Dumnezeu s-au dat împărăţia împăratului şi lui Dumnezeu trebuie să             

slujească (Înţelepciunea lui Solomon cap. 6, 8-11, Psalmi 9, 5-11, a cincea carte a lui Moise                

17, 15-20). Împăratul de la altar trebuie să primească slava. Acum puteţi voi pricepe în ce                



fel trebuie să fie arhiereu lui Dumnezeu, care slujeşte la sf. jertfelnic. Eu aici nu am toate                 

cărţile, dar vedeţi în cartea Sf. Sobor Niceean. Împăratul este al doilea arhiereu al lui               

Dumnezeu. Aceasta este rânduiala creştinească şi îngerească, şi dacă nu stăm după această             

rânduială de viaţă, cu neputinţă este a avea arme de pace şi dragoste pe pământ (vedeţi                

cartea Teologii, partea I, nr. 12). 

Acum uitaţi-vă în situaţia lumii de azi, această regulă de viaţă are ? Împotrivă merg toate, şi                 

care este pricina ? Întâi este pentru că arhierei nu aveţi vrednici de altar. Al doilea, nu aveţi                  

popor pregătit ca să înţeleagă. În sfârşit, nu-i nici cine a învăţa, nu-i nici a asculta. Măi,                 

oameni surzi, aţi auzit voi, că Tronul şi Altarul este mai scump ca viaţa. Voi socotiţi că tronul                  

şi altarul se păzesc cu tunurile ? Nu, cu înţelepciunea. Uitaţi-vă, unde este astăzi altarul ?                

Este în mâinile boierilor celor fărădelege şi fără Dumnezeu. Aţi pierdut altarul, acum vă              

pierdeţi şi voi. Măi, vine sabia lui Dumnezeu să ardă pe toţi cei fărădelege de pe faţa                 

pământului şi vor arde cum ard paiele şi gunoaiele şi vor rămâne numai cei credincioşi, căci                

fără de tron şi altar nu se poate trăi pe pământ. 

Tronul şi altarul este scaunul lui Dumnezeu. Pâinea şi vinul de la sf. jertfelnic este trupul lui                 

Hristos. Iată evreii ce au păţit dacă n-au stat să apere tronul şi altarul, iată şi vagabonzii                 

prin toate ţările. Asemenea şi întunecimea dracilor cei căzuţi din slava îngerească. Aşa şi voi               

veţi păţi dacă nu veţi păzi tronul şi altarul. Acum dacă arhiereii cu supuşii lor n-au ştiut să                  

apere altarul, iată acum pogoară Dumnezeu la iad şi tot poporul fărădelege cu ei (Isaia cap.                

3, 10-14). Măi, oameni, dacă înţelepciunea începe de la altar şi tron, iată azi altarul este în                 

robia şi ascultarea celor fără de Dumnezeu şi fără nici o hirotonisire religioasă. Numai în               

puterea voturilor voastre s-au suit peste altar şi scaunul lui Dumnezeu boierii. Arhiereii             

altarului tremură înaintea unui deputat de colegiul al treilea (Isaia 43, 7, 8 şi cap. 44, 6, 7). 

Această stare de lucrare este luciferie, nu creştinism (vedeţi în cartea a patra a Sf.               

Augustin, cap. 13). Măi, oameni, vedeţi că cu voturile voastre boierii s-au făcut mai mare               

decât împăraţii şi arhiereii, unşii lui Dumnezeu, i-aţi făcut pe ei ca nişte dumnezei, pe               

nimeni nu recunosc. Iată ei stau pe scaunul lui Dumnezeu. Acum închinaţi-vă lor şi ascultaţi               

de ei. Iată pentru această someţie dumnezeiască, legea spune anatema pe boierii voştri             

care defaimă altarul şi tronul şi pre voi care i-aţi iubit mai mult decât altarul şi tronul lui                  

Dumnezeu (I Corinteni 16, 22). 

Apoi, pentru că popii cunună divorţaţii, altă anatemă şi caterisire, pentru cămătărie,            

caterisire, pentru că nu învaţă norodul legea lui Dumnezeu întru adevăr, anatema şi             

caterisire, canonul 7 al Sf. Apostoli despre schimbarea Paştelor, păcat neiertat şi anatema şi              

caterisire. Canonul 27 al Sf. Apostoli pentru că îngrozesc pe credincioşi cu pedeapsă şi se               

jeluie la autorităţi asupra cuiva, caterisire. Canonul 42, 43, pentru că se joacă în cărţi, în                

tagme, fac beţii, banchete, serbări cu jocuri şi cântări, caterisire şi de dar se lipsesc, iar                

mirenii se afurisesc. Canonul 69, pentru că nu păzesc posturile şi miercurea şi vinerea peste               

tot anul, duhovnivilor caterisire, iar mirenilor afurisire. Canonul 81, duhovnicii care au şi altă              

deregătorie afară de Biserică, de nu se va lepăda, caterisire. Canonul 7 al Soborului III,               

celor ce se vor ispiti să adauge sau să scadă din aşezământul Sf. Părinţi şi din sfintele                 

canoane şi legi, duhovnicului caterisire, iar mirenilor afurisire. Canonul 9 al Soborului VI             

cateriseşte pre duhovnicul care intră în tractiruri şi canoanele 10, 11 şi 24 pre cei ce iau                 

camătă, sau cumpără doctorii de la doctori jidani sau joacă, sau privesc jocuri, tot aşa               

cateriseşte, iar pe mireni afuriseşte. Canonul 27 al Soborului VI şi 12 şi 21 ale Soborului din                 

Gangra cateriseşte pe duhovnicul care îmbracă haină mirenească. Canonul 51 al Soborului            

VI cateriseşte pre cei ce fac comedii şi serbări cu glume, iar pe mireni afuriseşte. Canonul                



64 al Sf. Apostoli, 55 şi 56 ale Soborului VI şi altele caterisesc pre duhovnicul care defaimă                 

legiuitele posturi, iar pe mireni îi afuriseşte. Canonul 96 al Soborului VI pe duhovnicii care               

tund sau rad bărbile sale îi cateriseşte, iar pe mireni îi afuriseşte. 

Măi, oameni buni, vedeţi voi de câte canoane soborniceşti sunt ei caterisiţi, iar canoanele              

10, 11 şi 45 ale Sf. Apostoli şi canonul 33 al Soborului celui din Laodichia şi canonul 1 al                   

Marelui Vasilie opresc a te ruga dimpreună cu cei caterisiţi, iar cei ce nu vor asculta să fie                  

dimpreună cu ei caterisiţi. Cartea învăţăturii pentru duhovnici, cuvântul ,,Pentru preoţia cea            

lucrătoare” zice: Ori cine duhovnic fiind va face vreun păcat caterisitor, întru aceeaşi dată să               

se caterisească şi de preoţie, adică să se oprească, că duhovnicul trebuieşte să             

blagoslovească, rugăciune de deslegare să cetească şi să slujească şi să împărtăşească pre             

cei ce se mărturisesc şi să mijlocească către Dumnezeu pentru cei ce se pocăiesc şi acestea                

toate cel caterisit nu poate să le lucreze. Tot acolo unde zice ,,cum să iconomisească pre                

acei preoţi care au căzut în păcate” zice: pre presviterii cei căzuţi în caterisenie, opreşte-i               

duhovnice, nu numai de a nu mai sluji, ci şi de a boteza, de a cununa, de a spovedi şi de a                      

face o sfeştanie şi alte lucrări preoţeşti şi răspunsul Sf. Nicolae patriarhul la întrebarea a 8-a                

zice: nici blagoslovit este Dumnezeul nostru, nici Hristos adevăratul Dumnezeul nostru,           

hotărăşte să nu zică, dar ei la canoane nu caută, numai să poată amăgi poporul să trăiască,                 

dar în religie nu cred nimic. 

Măi, oameni, voi nu vedeţi că ei au lepădat adevărul şi întăresc minciuna ? Parcă scris este                 

că mulţi prooroci mincinoşi vor fi şi pre mulţi vor înşela (Matei 24, Ieremia cap. 5, 31). Voi                  

nu vedeţi că ei adevărul tăgăduiesc şi minciuna întăresc ? Şi pre cei ce arată adevărul îi                 

gonesc ? Cunoaşteţi măi că vă veţi osândi (vedeţi şi Maleahi cap. 2 şi Iezechiil cap. 34). Iar                  

pravila 74 a nomocanonului îi face ucigaşi de suflete, căci ucid sufletele oamenilor. Căutaţi              

toate la Pedalion şi pentru aceştia ziceţi: gata de pieire. Acum cei ce nu voiţi a merge la                  

pieire, degrabă pocăiţi-vă şi răbdaţi până la sfârşitul războiului (Matei 24, 13, Isus Sirah              

cap. 2, 13). 

Măi, oameni buni, căutaţi Sf. Scriptură şi înţelegeţi timpurile, căci suntem în ceasul al              

11-lea. Cercetaţi cartea IV Împăraţi, Daniil cap. 7, cunoaşteţi căci cu aceste 7 puteri venirea               

lui antihrist este. Vedeţi că toată legiunea sobornicească voi aţi stricat-o: nu aveţi pravilă,              

nici calendar, nici pashalie. Iată adulterul cămătară pustiirea Bisericii, uciganiile au dat            

omorul de lege (Osia cap. 4, 17-18, Miheea cap. 3, 5-6, Sofonie cap. 3, 1-4). Toată                

fărădelegea aţi întărit-o cu politica voastră. Acum să observăm un lucru: mişcarea oştilor de              

miazănoapte şi vor mişca (Daniil cap. 11, 40 şi Iezechiil 9, 1), împăratul cel spus de Daniil                 

are să minţească că el este Mesia, dar vai de aceia care i se vor închina lui. Toţi acei care au                     

schimbat toate îl cred. Acestea sunt zilele necazului, iadul pe pământ, că voi l-aţi pus cu                

voturile voastre în aceste zile grele, şi după trecerea acestor zile, necaz mare are să fie                

(Daniil 12, 12, Matei 24, 29, Isus Sirah cap. 10, 1-12, Matei 24, 21, Agatanghel cap. 9,                 

Ieremia cap. 5, 15-30; 6, 6, 13; Maleahi cap. 4, 1, cap. 3, 17-18, Zaharia cap. 13, 7-9). 

Iată atunci va fi linişte şi pace, nu va fi foamete şi sabie pe pământ (vedeţi Maleahi cap. 3,                   

11, 12 şi cap. 4, 2, 3). Uraganul o să sufle pe pământ. V-aţi făcut dumnezei pământeşti;                 

acum fiţi gata de război cu împăratul cerului şi al pământului, şi dacă veţi birui veţi fi                 

dumnezei. Nimeni din voi să nu zică, nu pot ieşi la război, şi femei şi copii gata fiţi (Ioil 3,                    

8-13). Căci împăratul cel mare al cerului au mobilizat toată armata, stă gata ceasul ne-a               

sosit (vedeţi Apocalipsa 19, 11-21). Vine cu război să cucerească tot pământul, care l-au              

răpit boierii voştri şi să-şi mântuiască poporul din mâinile boierilor celor fără de Dumnezeu,              

care s-au făcut stăpâni peste jertfelnicul Său, ca în zilele lui Madiam vrea să facă cu voi şi cu                   



dumnezeii voştri. Apele sunt popoarele fiarei celei cu 7 capete, Europa voastră cea vicleană              

(Apocalipsa 17, 15, Isaia cap. 9, 13-20, Judecători 7, 8-22). Aşa are să păţească Europa               

voastră vicleană ce nu a văzut război al lui Hristos, căci ei dau război spiritului şi nimeni nu                  

cunoaşte, din cei în duh şi cei înţelepţi Domnului cunosc (vedeţi Apocalipsa 6, 2, Isaia cap.                

27). Şarpele cel din apă este care se ridică din popor (Apocalipsa 13, Psalmi 82, 10, Isaia                 

21, 5-9). 

Măi, fraţilor, arhiereii voştri nu cred nimica în materie de religie, prooroci nu sunt ca să-i                

certe, oamenii nu cunosc ce fac. Acum s-au adunat la sobor ca să strice praznicele lui                

Dumnezeu de pe pământ, fără nici o frică, se împlineşte cum spune la Psalmi 73, 9-10. Cu                 

ştiinţa Domnului s-au aşezat calendarul (Isus Sirah 33, 8-9, Soborul VII canonul 1, cartea a               

cincea a lui Moise cap. 12, 32). A schimba praznicele lui Dumnezeu este păcat de moarte                

(Numerii cap. 12). În zadar avem preoţi învăţaţi dacă sunt necredincioşi (Evrei 4, 12, Isus               

Sirah 19, 21). Ceea ce au legat Sf. Apostoli şi Sf. Soboare este legat în cer şi pe pământ.                   

Cine nu voieşte a fi scaunul Sf. Apostoli cu credinţa nu este cu scaunul (vedeţi cartea Sf.                 

Simeon Tesalonicul cap. 33 şi toată Sf. Scriptură). Împăratul neînvăţat şi fără de credinţă              

duce poporul în pierzare (Isus Sirah 10, 3). Evreii pentru că n-au păzit legea lui Dumnezeu                

au pierdut împărăţia (Înţelepciunea lui Solomon 1, 8-10). Aşa o să păţiţi şi voi, căci               

împăratul trebuie să aibă grijă de Biserică. Dacă împărăţia Europei nu voieşte a unifica              

Biserica conform legii lui Dumnezeu, are să-i certe până când va rări toate minciunile din               

boierii Europei, şi acum are să se îmbrace cu blăstămurile poporului şi ruşinea cea veşnică,               

căci au dus lumea în eroare (Isaia 30, 28 şi cap. 66, 6). 

Măi, oameni buni, faceţi reparaţie Bisericii lui Hristos şi să nu vă conformaţi cu adventiştii.               

Cinstiţi sfintele icoane şi sfânta cruce, cum şi toată regula Sfintei Biserici Apostolească şi              

Sobornicească. Întoarceţi-vă la Dumnezeu, cetiţi Sf. Scriptură cât de des cu înţelepciune,            

căci nu mai este pe cât au fost, mult au trecut, puţin au rămas, suntem la uşă (Romani cap.                   

3, 11, Efeseni cap. 6, 10, cum şi toată Sf. Scriptură arată). Lăsaţi-vă de popii statului,                

măcar de se vor întoarce iar pe vechi, la ei nu este dedus după tâlcuirea canonului 28 al Sf.                   

Apostoli, că zice: Cela ce cu dreptate s-au caterisit au pierdut lucrarea preoţiei, drept aceea               

şi mâinile, să zicem, de s-ar mişca, în zadar le mişcă, şi lucrul cel de dânsele făcut, se pare                   

adică a fi, ci cu adevărul nu este. Şi Teodor Studitul zice că preotul caterisit nici un lucru                  

ieraticesc face, ci este lumesc (mirean) acoloşi. Iar canoanele cele mai sus arătate şi a 2 din                 

Antiohia şi a 9 din Cartaghen opresc cu cel caterisit a te ruga, gândiţi-vă la sabia mâniei lui                  

Dumnezeu. 

Vedeţi şi Psalmi 49, 17-22 cum îi mustră Dumnezeu că în deşert poartă cuvântul Lui prin                

gurile lor. Vedeţi şi Psalmi 63, 2-6 cum vă vânează pre voi cu cuvintele cele viclene şi vă                  

duc în pieire. Vedeţi şi Psalmi 82, 1-5 cum le-a pus vrăjmaşul în inimile lor ca să piardă tot                   

creştinismul. Vedeţi şi Psalmi 85, 13 că n-au pre Dumnezeu înaintea lor. Credincioase sunt              

poruncile Domnului întărite în veacul veacului şi ei le-au stricat (Psalmi 110, 7, 8). Acum               

pentru stricarea legii să aşteptăm că vine bătaia lui Dumnezeu (Psalmi 88, 26, 30). 

Treziţi-vă, fraţilor, şi privegheaţi (Luca 21, 34-36, I Tesaloniceni 5, 17, Luca 18, 1, Romani               

12, 12, Coloseni 4, 2). Luptaţi pentru credinţă căci vremea scurtă este. Ascultaţi pre cei ce                

vă învaţă de bine din Sf. Scriptură şi canoane (I Tesaloniceni 5, 11, Iacov 1, 22). Iar pre cei                   

ce vă scot din Sf. Scriptură şi din canoanele soborniceşti nu-i ascultaţi, măcar ori cine ar fi ei                  

(Iuda 1, 11-13, 16-20). Păziţi Biserica cea vie mai tare, nu zidirea, că zidirea se schimbă.                

Voi nu înţelegeţi că porţile iadului sunt vrăjmaşii adevărului, şi pre omul cel ce este               

într-însul Biserica lui Dumnezeu nu vor birui, dar nu biserica asta de piatră ori de scânduri                



că această se preface (Matei 16, 18). Pre Evanghelie şi pre cuvântul lui Dumnezeu nimeni               

nu le va birui (Luca 21, 28). Mântuitorul zice: De mă iubeşte cineva pre Mine, poruncile Mele                 

păzeşte (Ioan cap. 14, 15-21). Aicea e desluşit, căci cei ce nu păzesc poruncile Lui, adică,                

dumnezeieştile canoane şi legi aşezate de Duhul Sfânt prin Sf. Părinţi, pre Dumnezeu nu-L              

ascultă şi sunt Lui ca nişte vrăjmaşi. Şi iarăşi zice: Rămâneţi întru Mine şi Eu întru voi,                 

precum mlădiţa nu poate să aducă rod, de nu va rămâne în viţă, aşa şi voi de nu veţi                   

rămâne întru Mine, veţi merge la foc (cap. 15, 4, 5). Toţi cei ce s-au tăiat de la aşezământul                   

Sf. Părinţi şi au făcut alt aşezământ, nu prin Domnul, s-au tăiat de la Hristos şi merg la foc. 

Daţi laudă lui Dumnezeu încotro veţi întoarce (I Timotei cap. 2, 8, Efeseni 5, 19, Coloseni 3,                 

16, Psalmi 148 şi 150). Cel ce va opri să nu vă rugaţi şi să nu slăviţi pre Dumnezeu, este                    

protivnic lui Hristos, căci Mântuitorul şi Apostolii şi Sf. Părinţi îndeamnă, dar nu opresc.              

Preotul trebuie să asculte de canoanele soborniceşti, dar nu ordinele oamenilor. Preotul se             

cuvine să păstorească turma lui Hristos de voie, nu cu forţa, că apostolii pe nimeni n-au                

făcut cu forţa, şi fără agoniseală mârşavă (I Petru cap. 5, Tit cap. 1, 7-9). În dar ai luat, în                    

dar să dai (Matei 10, 18). Nu să neguţătorească harul lui Dumnezeu. Măi, voi nu cunoaşteţi                

că au picat şi ei în mare erezie ca şi Papa Grigorie când s-au despărţit de Biserica Răsăritului                  

în anul 1582, dând cu piciorul în sfintele canoane, să nu fiţi şi voi grigorieni. Până acuma ei                  

au avut putere a lega şi a deslega, dar acum nu mai au, li s-au luat darul, ei singuri sunt                    

legaţi. 

Sf. Apostol Pavel zice: Ascultaţi pe mai marii voştri în Domnul, dar nu pre cei după ordin                 

(Tesaloniceni 5, 12-13), de aceştia fugiţi. Vor veni, zice Domnul, hristoşi mincinoşi şi             

prooroci mincinoşi şi pre mulţi vor înşela (Matei 24, 24) şi adevărat că Mântuitorul Hristos               

au aşezat legea Lui prin Sf. Apostoli şi Sf. Părinţi spre mântuirea credincioşilor, iar acum alt                

hristos mincinos au venit şi au aşezat legea lui mincinoasă, adică calendarul nou, spre              

omorârea sufletelor oamenilor, iar prooroci mincinoşi sunt preoţii de acum, căci au lepădat             

adevărul şi întăresc minciuna, se caterisesc ei singuri cu gura sa. Zice Scriptura: Dintre voi               

se vor scula şi vor grăi îndărătnicii ca să înşele pre mulţi (Faptele Apostolilor 20, 29-30).                

Apostolul Ioan au proorocit pentru vremea de acum (cartea 1, cap. 2, 18-19). Aceştia sunt               

lupi răpitori (Matei 7, 15). Lucrători răi (Filipeni 3, 2) făţarnici îi numeşte Domnul (I Timotei                

cap. 4, 2). Deşi sunt din mijlocul credincioşilor (Faptele Apostolilor 15, 24, 20, 30). Iar de                

credinţă s-au lepădat (Ioan 2, 9) şi pre Dumnezeu în sine nu-L au (II Ioan 9), ci lăcomia şi                   

mândria au (Isaia 3). O jale nemărginită când vezi întunericimea soarelui şi sarea împuţită              

(Matei 5, 13). 

Cercetaţi bine dumnezeieştile Scripturi şi canoane şi vedeţi că învăţătura lor este împotriva             

Duhului Sfânt, pentru că toate proorociile sunt prin oamenii cei insuflaţi, de Duhul Sfânt              

făcute (II Petru 2, 20-21). Şi calendarul iulian şi sfintele canoane şi ei le calcă şi le defaimă.                  

Ei s-au îmbrăzdat altă lege afară de Sf. Soboare, voiesc să strămute Evanghelia lui Hristos               

(Galateni cap. 1, 7). Ei defaimă adunările cele întru Domnul care le fac credincioşii, unde               

este şi singur Domnul Hristos (Matei 18, 20). Dar nu defaimă adunările cele nelegiuite, care               

sunt iluzioanele, serbările cele cu cântece drăceşti şi cu bătăi în palme, la care iau parte şi                 

ei, unde credincioşilor nu se cuvine a merge (Psalmi 1, 1). Acestea sunt urâte lui Dumnezeu                

(Psalmi 25, 5). Canonul 12 Sardichia îndatoreşte precum pe proistoşi aşa şi pre mireni să               

facă şapte slave pe zi lui Dumnezeu, iar mirenii dacă nu pot merge la biserică în toate zilele,                  

să facă în casele sale, afară de ce se cuvine preotului; şi care nu ştiu a face să asculte de                    

care ştiu, iar ei vă opresc. 



Ei defaimă şi călugăria, nu voiesc ca cineva să ducă o viaţă cu curăţenie, precum Sf. Apostol                 

Pavel zice (I Corinteni 7, 7-40). Îndeamnă pe credincioşi desfătări şi mâncări de cărnuri,              

care sunt oprite de Sf. Apostoli (I Corinteni cap. 8, 8, Romani 14, 17, Galateni 5, 13, Evrei                  

13, 9). Vezi creştinii dintâi, în viaţa Sf. Apostol Marcu, viaţa Sf. Dositei şi tâlcuirea canonului                

51 al Sf. Apostoli zice: Călugărului nu este iertat a mânca carne, iar canonul 27 zice: Ceea                 

ce zic vouă ucenicilor Mei, tuturor hristianilor o zic (Marcu 13, 37). Deşi zice Sf. Apostol                

Pavel: Ce se vinde în măcelărie mâncaţi, însă zice celor necredincioşi, precum şi Dumnezeu              

israiltenilor când au cerut le-au dat dar mâncarea încă fiind în gura lor şi i-au şi certat                 

Dumnezeu (Numerii cap. 11, 4, 13, 18, 20, 32, 33). Şi Sf. Apostol Pavel zice: Să nu fim şi                   

noi poftitori de rele cum aceia au poftit (I Corinteni 10, 6). El au zis celor necredincioşi, dar                  

nu celor credincioşi, care vor mântuire, că aceia nu trebuie să vieţuiască după trup (vezi               

Romani 8, 2, 13). 

Juncii şi cele hrănite sunt: Aşezământul cel vechi şi cel nou, căci cel vechi se arată prin                 

junci, că jertfă de dobitoace avea. Iar cel nou prin cele hrănite că pâine aducem acum la                 

jertfelnic, care pâine mai cu adevărat s-ar fi numit hrănite, fiindcă se alcătuiesc din grâu,               

deci ne cheamă pre noi Dumnezeu să mâncăm bunătăţile şi ale celei vechi scripturi şi ale                

celei nouă. Cel ce dă cuvântul descoperit se înţelege că hrăneşte şi îngraşă pe cei ce-l                

primesc şi împlinesc. Cei chemaţi suntem noi toţi chemaţii prin cuvânt de Dumnezeu, dar ne               

lepădăm (tâlcuirea Evangheliei Matei 22, 4). Iar viţel gras şi înjunghiat, cu adevărat Fiul lui               

Dumnezeu cel ce se înjunghie şi se mănâncă este. Viţel se înţelege neispitit de jugul legii                

păcatului, pâinea o frângem fiindcă din grâu se face, hrănit se zice, dar se înţelege fiindcă                

este trup, viţel se numeşte, şi acelaşi este viţel şi hrănit (tâlcuirea Evangheliei Luca cap. 15,                

22-25). Aşa se înţelege cum Scriptura arată, dar nu cum ei vă predică trupeşti, căci ei sunt                 

predicatori trupeşti, nu duhovniceşti (Galateni cap. 5, 16-25, Romani cap. 5, 16-25, Romani             

cap. 1, 29-32). 

Omorâţi patimile trupeşti cu poftele (Coloseni 3, 5, 6, Marcu cap. 9, 28-29). Ei cu totul au                 

călcat legea şi defaimă Sf. Soboare şi canoanele Sf. Părinţi. Feriţi-vă de ei, că Dumnezeu               

pedepseşte şi pre cei ce îi ascultă pre ei (Ieremia 4, 16, Efeseni 5, 6, 7, II Tesaloniceni 2, 3,                    

Coloseni 3, 6, Matei 24, 4). Ei şi-au alcătuit a lor lege (II Timotei 4, 3, 4). E foarte trist când                     

vezi popor aşa greu la minte şi nu înţelege, dă un diamant pe o nucă, adică cele vremelnice.                  

E o jale nespusă când vezi că diavolul şi-au găsit servitor din proestoşii noştri ca să înşele                 

mulţi şi să încuie sfintele biserici. Nimeni ostaş fiind se amestecă cu lucruri lumeşti ca               

voievodului să fie plăcut (II Timotei 2, 4, vezi şi cuvântul 24 şi cap. 3, 12). Şi nu vă temeţi                    

dacă vă găsesc că fericiţi veţi fi dacă vor goni pentru dreptate, iar prigonitorilor mânie şi                

urgie (Romani 2, 8). Fiţi tari în credinţă, ţineţi-vă de Biserica Răsăritului, nu vă luaţi după a                 

Apusului. Dacă vă vor sili, luptaţi până şi la sânge ca să înţelegeţi că credinţa ce cu forţa nu                   

e de la Dumnezeu (Apocalipsa 13). Domnul pe nimeni n-au silit. 

Fiţi împlinitori cuvântului, iar nu numai ascultători, amăgindu-vă înşivă pre voi singuri (Iacov             

1, 22). 

Credincioase sunt toate poruncile lui Dumnezeu întărite în veacul veacului, făcute întru            

adevăr şi în dreptate. Izbăvire au trimis norodului Său. Poruncit-au în veci aşezământul de              

lege al Său (Psalmi 110, 7-8). Iar vrăjmaşii Domnului acuma l-au stricat. Zis-au întru inimile               

lor: Veniţi şi să stingem toate praznicele lui Dumnezeu de pre pământ. Acuma nu este nici                

un prooroc şi pre noi nu ne va mai cunoaşte (Psalmi 73, 9-10). 



Scoală-Te Dumnezeule, judecă pământul că Tu vei moşteni întru toate neamurile (Psalmi            

81, 8). Deci aceasta să fie credinţa noastră acum şi mâine şi poimâine şi în toate zilele vieţii                  

noastre. 

Treziţi-vă, nu dormiţi. Fiecare creştin este al doilea preot, dator a răspândi adevărul lui              

Dumnezeu în lume (I Petru cap. 2, 9, Isaia 43, 21, Ieşirea 19, 6). 

Aşa să ne ajute Dumnezeu şi nouă şi vouă: tuturor celor ce chemăm pre sfântul şi de mare                  

cuviinţă numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.                

Amin. 

  

  

PRAVILA 

  

Pre care au dat îngerul Domnului marelui Pahomie începutul întru acest chip: Prea Sfântă              

Treime, şi după Tatăl nostru, Doamne miluieşte de 12 ori, Slavă … Şi acum …, Veniţi să ne                  

închinăm de 3 ori, Psalmul 50, Crez într-Unul Dumnezeu. Apoi 100 de rugăciuni: Doamne              

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pre mine păcătosul. După aceasta           

Cuvine-se să te fericim …, şi sfârşitul. Şi aceasta una rugăciune este. De acestea a săvârşi                

12 în zi şi 12 în noapte au poruncit, iar eu zic: fă măcar 2-3 ziua şi 2-3 noaptea ori cât poţi                      

pentru mântuirea ta, nu fi fără de grijă dacă nu mergi la biserică. Privegheaţi (Luca 21, 36 şi                  

18, 1 şi I Tesaloniceni 5, 17). 

 

Epistolie 

sau 

Trâmbiţa sihaştrilor din Sfântul Munte Athos (VI) 

Adică, scurt răspuns, adresat celor ce au întrebat despre 

schimbarea calendarului nostru bisericesc ortodox, zis ,,stil vechi” 

  

Din Pateric 

Fila 201. Al 15-lea cuvânt al lui Avva Pamvo 

  

Avva Pamvo au trimis pre ucenicul său ca să vândă rucodelia sa, şi făcând zile 16 (după                 

cum ne spunea nouă) noaptea dormea în tinda Bisericii Sfântului Apostol Marcu; şi văzând              

slujba bisericii, s-a întors la bătrânul. A învăţat încă şi câteva tropare. Deci a zis lui                

bătrânul: ,,Te văz fiule turburat, nu cumva vreo ispită ţi s-au întâmplat în cetate ?”               

Răspuns-a fratele: cu adevărat avvo, cu lenevire cheltuim zilele noastre în pustia aceasta şi              

nici canoane, nici tropare nu cântăm; că mergând în Alexandria, am văzut cetele bisericii              

cum cântă, şi am fost în mâhniciune multă, căci nu cântăm şi noi canoanele şi troparele. 

I-a zis lui bătrânul: amar nouă, fiule, că au ajuns zilele în care vor lăsa călugării hrana cea                  

tare, cea zisă prin Sfântul Duh, şi vor urma cântărilor şi glasurilor, căci, care umilinţă, care                

lacrimi se nasc din tropare ? Când stă cineva în biserică sau în chilie şi îşi înalţă glasul său                   

ca boii ? Că dacă înaintea lui Dumnezeu stăm, suntem datori să stăm cu multă umilinţă, şi                 



nu cu răspândire, că n-au ieşit călugării în pustia aceasta ca să stea înaintea lui Dumnezeu                

şi să se răspândească şi să cânte cântări cu vers şi să puie glasuri la rânduială cu meşteşug                  

şi să-şi clatine mâinile tărană picioarele, ci suntem datori cu frica lui Dumnezeu şi cu               

cutremur, cu lacrimi şi suspinuri, cu glas evlavios şi umilit şi măsurat şi smerit să aducem lui                 

Dumnezeu rugăciune. Că iată îţi zic ţie fiule, că vor veni zile când vor strica creştinii cărţile                 

Sfintelor Evanghelii şi ale Sfinţilor Apostoli şi ale dumnezeieştilor Prooroci, ştergând Sfintele            

Scripturi şi sfintele canoane, şi scriind tropare şi cuvinte elineşti, şi se va revărsa mintea la                

acestea; iar de la acelea se va depărta, şi pentru aceasta părinţii noştri au zis: în anul 400                  

de la Hristos, cei ce sunt în pustia aceasta, să nu scrie vieţile şi cuvintele părinţilor pe                 

membrană, că este scumpă, ci pre hârtii, că va să şteargă neamul cel de pre urmă vieţile                 

sfinţilor părinţilor noştri şi vor scrie după voia lor, căci mare este nevoia ceea ce va să vie. 

Şi au zis lui fratele: aşa dar, se vor schimba obiceiurile şi aşezămintele creştinilor şi nu vor fi                  

preoţi în biserică ca să se facă acestea ? Şi au zis bătrânul: într-acest fel de vremi se va răci                    

dragostea la mulţi şi va fi necaz nu puţin năpădirile păgânilor şi poruncile noroadelor              

neastâmpărate ale împăraţilor, desfătare a preoţilor, lenevire a călugărilor. Vor fi egumeni,            

nebăgând seamă de mântuirea lor şi de a turmei, osârdnici toţi şi silitori la mese şi                

gâlcevitori, leneşi la rugăciuni şi la clevetiri osârdnici, gata spre a osândi vieţile bătrânilor şi               

vieţile lor nici urmându-le, nici auzindu-le ci mai vârtos ocărându-le şi zicând: hă, hă, de am                

fi fost şi noi în zilele lor, ne-am fi nevoit şi noi. Iar episcopii în zilele acelea vor fi sfiindu-se                    

de feţele celor puternici, judecând judecăţi cu daruri, nepărtinind săracul la judecată,            

necăjind pre văduve, şi pre săraci chinuindu-i. Va intra încă şi în norod necredinţa, curvie,               

urâciune, vrajbă, zavistie, întărâtări, furtişaguri şi beţie. 

Şi a zis fratele: ce dar va face cineva în vremile şi anii aceia ? Şi a zis bătrânul: fiule, întru                     

acest fel de zile, cel ce mântuieşte, îşi mântuieşte sufletul său, şi mare se va chema întru                 

Împărăţia Cerurilor. 

Până aici, cuvântul al 15-lea al lui Avva Pamvo din Pateric. 

Vedeţi, creştinilor, ce spune Sfântul Pamvo că de 1531 de ani au proorocit ceea ce va să fie                  

în zilele noastre, dar acei oameni sfinţi cu 1531 de ani mai înainte au ştiut ce are să fie şi                    

ne-au lăsat în scris ca să nu ne rătăcim cei ce vom vrea să credem în sfintele lor cuvinte,                   

dar voi nicidecum nu voiţi să credeţi în cuvintele sfinţilor care cu mii de ani ne-au spus nouă                  

mai înainte cele ce vor să fie astăzi, dar vai pre aceia îi defăimaţi cu batjocuri şi credeţi                  

acestor antihrişti de astăzi care nu mai este vrednic ca nici nume de creştin să mai aibă, şi                  

nu ştie de la mână până la gură. Cum, omule, ai putut orbi aşa de straşnic creştin fiind, dar                   

neştiind de cine te povăţuieşti. Citeşte cuvântul de mai sus cu înţeles şi vei vedea singur că                 

toate cele proorocite în acest cuvânt s-au împlinit astăzi, şi de popi şi de norod, dar mult                 

mai adevărat s-au împlinit la viclenii călugări, căci au adus în biserică nu boi cum zice avva                 

Pamvo, ci adevărat pe diavol, dar îl ţin acoperit cu rogojina, căci ca să facă mai mare urlet                  

în biserică şi zgomot, pentru cor au adus organe la Mânăstirea Neamţ, Agapia şi Văratec,               

dar în loc de organ, îi zice orgă, adică nu au adus pre diavolul cel bătrân, ci un drac mai mic,                     

şi nu l-au vârât încă în biserică ci în şcoala de cântări alături cu biserica. Văzut-aţi cum îl                  

păstrează sub rogojină, pentru că este puiul diavolului, dar când va creşte mare, atunci îl               

scot afară de sub rogojină şi îl vâră în biserică, aceasta este cât mai curând. Văzut-aţi că                 

laudă pre Dumnezeu cu organele lui. Nabucodonosor, cu care cânta el la praznicele cele              

idoleşti la care nu au vrut cei trei coconi din Vavilon să se închine, şi i-au vârât în cuptorul                   

cel cu foc, tot aşa fac şi aceştia de moda nouă la cei care nu se supun la eresurile lor cele                     

din nou scornite. 



O, creştinilor, pentru ce nu credeţi lui Dumnezeu, pentru ce nu credeţi Sfinţilor Apostoli,              

pentru ce nu credeţi Sfinţilor Părinţilor noştri, prin care s-au lucrat cârma Bisericii Ortodoxe,              

Pedalionul, temelia Bisericii lui Iisus Hristos, fără care cârmă şi canoane nu se poate să se                

mântuiască nici o suflare omenească de sub cer, măi creştine şi călugăre nebun, dacă              

Sfânta Evanghelie îţi porunceşte, că dacă mai-marele tău au orbit să nu mai mergi după el,                

că orb pre orb povăţuindu-se, amândoi vor cădea în groapă, dar vai nu vedeţi că mai-marii                

bisericii voastre au orbit de 3 ori, nu o dată, nu mai păzesc nici un singur cuvânt al                  

Mântuitorului, nici evanghelia, nici apostolul, nici canoanele, toate le-au socotit gunoaie           

neruşinate, toate le-au batjocorit, cu tot felul de destrăbălări, cum mai puteţi voi zice că               

aveţi conducători care vă conduc la calea mântuirii. 

Veţi şti, creştinilor, că din cauza conducătorilor voştri bisericeşti, care sunt dezbrăcaţi de             

darul Duhului Sfânt, nici voi nu mai puteţi să ştiţi în cine să mai credeţi, pentru că toţi popi                   

holdei sunt fără de dar şi vă botează pre voi şi vă cunună amăgindu-vă că vă blagoslovesc                 

cu darul Duhului Sfânt, dar ei neavând Duh Sfânt, voi rămâneţi tot nebotezaţi şi              

neînţelepţiţi, şi nu vă puteţi lumina ca să ştiţi în cine să credeţi. Pentru că toată                

înţelepciunea omului de la Duhul Sfânt este, dar mi se pare că se întâmplă cu voi ceea ce                  

s-au întâmplat Sfântului Mucenic Hristofor, cel cu capul de câine, că după multa lui              

mărturisire înaintea păgânilor, neputând păgânii să înţeleagă cuvântul adevărului din pricina           

păgânătăţii care era încuibată în inimile lor, au zis Sfântul Hristofor către ei: În zadar mai                

spui orbului de răsăritul soarelui, pentru că la omul orb nu foloseşte soarele, dar luna nici                

atâta şi de stele nu mai zicem. Pentru că de la Iisus Hristos şi până astăzi niciodată nu au                   

fost Biserica noastră zguduită din temelii ca acuma. Că ori şi câte ispite au venit asupra                

Bisericii, întotdeauna au fost sprijinită de câţiva stâlpi ai credinţei, dar astăzi Biserica             

noastră creştină ortodoxă la noi în ţară este zguduită din temelii fără să mai poată fi                

sprijinită de vreun stâlp al credinţei, adecă de vreun arhiereu, dar în toată ţara noastră au                

mai rămas numai 4 preoţi care mai păstrează adevărata credinţă, şi prin aceştia se mai               

mângâie puţin creştinii cei înţelepţi care mai sunt povăţuiţi pe cărarea cea adevărată care se               

luminează de la cele 4 stele ce clipesc printre haosul cel mare întunecos, întru a căruia                

mijloc domneşte pre scaun antihrist. 

Iubiţilor fraţi creştini, după cum se spune la hronograf şi la Scriptură, că Dumnezeu au               

întemeiat cerul şi pământul pe cele 4 stihii: adecă răsăritul, asfinţitul, miazăzi şi             

miazănoapte. Aceste 4 stihii sprijineau cerul şi pământul ca 4 stâlpi, dar cei 4 evanghelişti,               

adică cei 4 stâlpi ai Bisericii Creştine Ortodoxe, aceştia sprijinesc credinţa cea în Hristos,              

aceştia sunt cei 4 stâlpi ai Bisericii noastre de care se sprijină Biserica noastră de toate                

ispitele care vin asupra ei de la eretici, dar să nu ne deznădăjduim nici noi în aceste zile de                   

necaz, că vedeţi prea bine că milostivul Dumnezeu nu ne-au părăsit cu totul, că tot ne-au                

păstrat 4 stâlpişori ai credinţei ca să avem de unde a ne rezema de această furtună                

papistăşească, şi cine voieşte să fie creştin şi voieşte să nu se prăbuşească, să alerge din                

toate laturile ţării ca să se sprijinească de stâlpişorii credinţei măcar o dată în an, până când                 

Dumnezeu va voi. 

Fraţilor creştini, vă rog pre voi pre toţi şi oricare din voi veţi ceti această carte, să nu faceţi                   

cum vă este obiceiul, că o cetiţi o dată şi pre urmă o aruncaţi după sobă. Vă rog să cetiţi                    

mai de multe ori şi cu înţeles, ca să puteţi înţelege puterea cuvintelor, ca să vă folosiţi                 

sufleteşte, ca să nu vă mai amăgească fiii pierzării cu eresul lor. 

Iubiţilor şi fraţilor creştini, eu păstorul şi smeritul între monahi, deşi mă aflu în mare               

depărtare de frăţiile voastre, dar înţelegând suferinţele voastre cele în 7 ani care aţi suferit               



cei drept slăvitori creştini, cu lacrimi şi cu toată dragostea, încheind această carte, voiesc a               

vă lăsa. Aceste puţine cuvinte de mângâiere, atât vouă cât şi urmaşilor voştri, celor ce or                

bine voi a urma sfintelor canoane ale Sfinţilor Părinţi, tuturor vă poruncesc să păstraţi              

această carte, ca o amintire să o ţineţi. Că în această carte se află toate suferinţele                

creştinilor ortodocşi din anul 1924 până în anul 1931, care s-au întâmplat în zilele noastre.               

Să vă fie ştiut tuturor creştinilor ortodocşi, că toate suferinţele şi necazurile cele arătate în               

această carte, şi destrăbălări care se văd scrise aici, s-au lucrat în timpul ateilor şi               

neîndumnezeiţilor mitropoliţi, Miron al Bucureştilor şi Pimen al Iaşiului, în anii arătaţi mai             

sus, stăpânind ei în aceşti ani aceste două scaune mitropolitane. 

În zilele acestor blestemaţi mitropoliţi s-au surpat Biserica Ortodoxă din România. Prin            

eresul forţat cu abuz de putere, care l-au născocit ei cu 13 zile mai curând a sărbătorilor şi                  

Paştele cu 5 şi 4 săptămâni mai curând ca după Pascalia întocmită şi aşezată de Sfinţii                

Apostoli şi Sfinţii Părinţi, dar ştiut să vă fie tuturor creştinilor că cât va fi lumea nu se poate                   

schimba nimic din cele aşezate. Pentru că după cum aţi cetit întru această carte mai sus. Că                 

oricare nu se va supune sfintelor canoane, fie anatema. 

Fraţilor şi iubiţilor creştini, 

Nu e nimic mai urât, 

Folositor popii decât 

Vilfa lor jos a o pune, 

Lui Hristos a se supune, 

Având ei maţe de câine, 

Cu punga plină de bani 

De la Papa Piu din romani, 

Ca Iuda cel blestemat 

În răchită spânzurat, 

Şi maţele i-au crăpat, 

Ba şi dracul i-au luat, 

Zicându-le: o blestemaţi, 

Drept a satanei fraţi. 

Amin zic vouă, nu vă ştiu pre voi. Duceţi-vă de la mine blestemaţilor în focul cel veşnic. 

Ai voştri şi ai tuturor de tot binele doritori mai mic între monahi Arsenie Cotea, vieţuitor în                 

pustnicescul schit al Sfântului Ierarh Vasilie, Sfântul Munte Athos. 

  

  

Preacuvântare înaintea cuvântului cel pentru suferinţele 

monahilor şi cucernicilor creştini din România, judeţul Neamţ, 

de către mitropoliţi şi popii ighemoni, care muncesc pre 

creştini pentru dreapta credinţă 

  

Atena, 1931, aprilie 25 

  

Fraţilor creştini, vă aduc la cunoştinţă următoarele: cu data de 25 aprilie 1931, am primit în                

Atena plângerile monahilor şi ale creştinilor din România, judeţul Neamţ, şi din întreaga             



ţară, în care arată necazurile, muncile şi suferinţele care le suferă de către mitropoliţi,              

episcopi şi popi ighemoni, care poartă nume de creştini şi amăgesc lumea la pierzare, cu               

multe meşteşuguri drăceşti şi pre cei care nu se supun lor, îi muncesc cu tot felul de munci                  

ca în timpul lui Diocleţian şi a lui Neron cel spurcat şi a lui Leon Armeanul şi Maximian cel cu                    

nume de fiară. 

Fraţilor creştini, în această puţină scriere, voiesc a vă aduce la cunoştinţă şi chiar vă rog din                 

inimă ca să luaţi bine aminte la cele ce veţi ceti de aici înainte, că voiesc cu ajutorul bunului                   

Dumnezeu să vă arăt toate meşteşugurile ighemonilor mitropoliţi sau mai bine a zice ale              

dracilor întrupaţi, care la vedere este om, dar într-însul este duh diavolesc, pentru care              

lucru veţi vedea mai bine şi vă veţi încredinţa, când veţi ceti toate isprăvile lor diavoleşti.                

Dar la începutul acestor suferinţe scrise ne face datoria, ca mai spre bine încredinţarea              

creştinilor, să scriem câteva proorocii ale Sfinţilor Prooroci, care le-au proorocit pentru popii             

de astăzi şi pentru faptele lor. 

  

Din proorocia lui Miheea 

Capitolul 3 

  

Fărădelegile căpeteniilor lumeşti şi preoţeşti. 

1. Şi va zice: auziţi acestea căpeteniile casei lui Iacov şi cei rămaşi ai casei lui Israil; au nu                   

este vouă a cunoaşte judecata ? 2. Cei ce urâţi cele bune, şi căutaţi cele rele, şi jefuiţi pieile                   

lor, de la ei şi cărnurile lor de pre oasele lor. 3. Precum au mâncat cărnurile poporului meu,                  

şi pieile lor le-au jupuit de pre dânşii şi oasele lor le-au frânt şi le-au împărţit ca trupurile în                   

căldări, şi ca carnea în oală. 4. Aşa vor striga către Domnul şi nu va auzi pre ei, şi va                    

întoarce faţa sa de către ei în vremea aceea, pentru că au făcut vicleşug întru izvodirile sale                 

asupra lor. 5. Aceasta zice Domnul asupra proorocilor celor ce amăgesc pre poporul meu:              

cei ce muşcă cu dinţii săi, şi mărturisesc pace peste ei, dar nu s-au dat în gura lor,                  

ridicat-au asupra lor război. 6. Pentru aceea noapte va fi vouă din vedere şi întuneric va fi                 

vouă din vrăji, şi va apune soarele peste prooroci şi va întuneca peste ei ziua. 7. Şi se vor                   

ruşina cei ce văd vise, şi se vor batjocori vrăjitorii, şi vor grăi asupra lor toţi, că nu este cine                    

să-i asculte pre ei. 8. De nu voi umplea eu tăria cu duhul Domnului şi cu judecată şi cu                   

putere, ca să vestesc lui Iacov păgânătăţile sale şi lui Israil păcatele sale. 9. Auziţi acestea                

povăţuitorii casei lui Iacov şi ceilalţi ai casei lui Israil, cei ce urâţi judecata şi toate cele                 

drepte le răzvrătiţi. 10. Cei ce zidiţi Sionul cu sângiuri, şi Ierusalimul cu strâmbătăţi. 11.               

Povăţuitorii lui pentru daruri judecau, şi preoţii lui pentru plată răspundeau, şi proorocii lui              

pentru argint vrăjeau, şi pre Domnul se odihneau, zicând: au nu este Domnul întru noi ? Nu                 

vor veni asupra noastră rele. 12. Pentru aceea pentru voi, Sionul ca o ţarină se va ara, şi                  

Ierusalimul ca o păzitoare de poame va fi, şi muntele casei întru desiş de dumbravă. 

  

Din proorocia Zahariei 

Capitolul 11 

  

4. Acestea zice Domnul Atotţiitorul: paşteţi oile junghierii, 5. Care cei ce le-au câştigat le               

junghiau şi nu le păreau rău, şi cei ce le vindeau ziceau: bine este cuvântat Domnul, că                 

ne-am îmbogăţit, şi păstorii lor nu pătimeau nimic pentru ele. 9. Şi am zis: nu voi paşte pre                  



voi, ce moare moară, şi ce lipseşte lipsească, şi ceilalţi mănânce cărnurile aproapelui său.              

16. Că iată eu voiu ridica păstor pre pământ, pre ceea ce lipseşte nu o va cerceta, şi pre cea                    

rănită nu o va căuta, şi pre cea zdruncinată nu o va vindeca, şi pre cea întreagă nu o va                    

îndrepta, şi cărnurile celor alese le vor mânca, şi încheieturile lor le va sfărâma. 

  

Din proorocia Ieremiei 

Capitolul 15 

  

15. Doamne, adu-ţi aminte de mine, şi mă cercetează, şi mă apără de cei ce mă gonesc,                 

nu-i răbda îndelung, cunoaşte, că am luat pentru tine ocară. 16. De la cei ce defaimă                

cuvintele tale, pierde-i pre ei, şi va fi cuvântul tău mie spre veselie, şi bucurie inimii mele,                 

că s-a chemat numele tău peste mine, Doamne Atotţiitorule ! 17. Nu am şezut întru               

adunarea celor batjocoritori, ci mă temeam de către faţa mâniei tale, deosebi şedeam, că              

de amărăciune m-am săturat. 

Cap. 17: 5. Acestea zice Domnul: blestemat este omul, care are nădejde spre om, şi va                

rezema de dânsul trupul braţului său, şi de la Domnul se va depărta inima lui. 9. Adâncă                 

este inima decât toate, şi este om, cine îl va cunoaşte pre el ? 10. Eu sunt Domnul cel ce                    

cerc inimile, şi ispitesc rărunchii, ca să dau fiecăruia după căile lui şi după rodurile izvodirilor                

lui. 11. Precum potârnichea cloceşte fără să scoată pui, aşa cel ce adună avuţia sa cu                

nedreptate, la jumătatea zilelor lui o va pierde şi în cele mai de pre urmă va fi nebun. 

Cap. 18: 14. Au lipsi-vor de la piatră colţuri, sau zăpadă din Livan, au abate-se-va apa cu                 

sila în sus ducându-se ? 15. Dar poporul meu m-a uitat pre mine, tămâiat-a în deşert şi a                  

ocolit în căile lor, potecile veşnice, ca să bată cărările, ce nu au cale de umblat. 16. Ca să                   

facă pământul lor spre pustiire şi spre batjocură veşnică. 

Până aici sunt puţine proorocii, pentru vremile de astăzi şi isprăvile popilor de acum. 

 

Epistolie 

sau 

Trâmbiţa sihaştrilor din Sfântul Munte Athos (VII) 

Adică, scurt răspuns, adresat celor ce au întrebat despre 

schimbarea calendarului nostru bisericesc ortodox, zis ,,stil vechi” 

  

Fraţilor creştini, 

Acum cu cea mai mare dragoste şi cu lacrimi voiesc a vă arăta puţin din parte, pre cât îmi                   

este prin putinţă, despre suferinţele monahilor pustnici şi cucernicilor creştini din judeţul            

Neamţ, Bacău şi Suceava. Fraţilor creştini, au zis un sfânt în cartea numită Pateric că de nu                 

ar fi împărăţit în lume Navuzardan bucătarul cel mare nu s-ar fi ars Biserica Domnului.               

Adevărat, fraţilor creştini, că din pricina îmbuibării pântecului am ajuns în starea aceasta cu              

Biserica. Pentru că de la patriarh şi până la cel mai prost cleric, toţi au rătăcit din calea                  

adevărului. Fraţilor, cel mai mare peşte care cu greu se vânează, înghiţind o mică buruiană               

ce se cheamă măslad, îndată se rostogoleşte şi ameţeşte de cap şi îl vânează cel mai prost                 

pescar, dar tot aşa ni s-au întâmplat şi nouă cu mitropoliţii noştri şi episcopi şi popi, că                 



nemaiţiind socoteală de canoane, de posturi şi de toate Sfintele Scripturi au înghiţit             

măsladul papistăşesc şi au înnebunit din credinţă, pentru că ocupându-se numai cu mâncări             

şi băuturi şi cu tot felul de destrăbălări s-au îngrăşat ca porcii şi au pierdut şi frica de                  

Dumnezeu şi ruşinea de oameni şi au ajuns la cuvântul de la Cântările lui Moisi, care zice:                 

îngrăşatu-s-au, îngroşatu-s-au, lăţitu-s-au şi au părăsit pre Dumnezeu, Cel ce l-au făcut pre             

el. Aşadar, s-au împlinit acest cuvânt de mai sus la conducătorii Bisericii noastre Ortodoxe              

de Răsărit. 

Pentru că aceşti mitropoliţi şi episcopi şi popi, care după faptele lor de faţă care le lucrează                 

azi se numesc antihrişti de Sfântul Ioan Gură de Aur, depărtându-se de toate rânduielile              

creştineşti şi lepădându-se de toate sfintele aşezăminte şi nemaiconsiderând pe sfinţi ca            

sfinţi, s-au făcut ei pe ei sfinţi şi au călcat toate sfintele canoane în picioare şi în loc de                   

Dumnezeu au primit pe Papa Pius de la Roma, pe spurcatul protestant şi pentru multele               

milioane de franci au dat Biserica noastră sub stăpânirea papei. Fraţilor creştini, la toţi vă               

zic şi pe toţi vă rog, cetiţi cu luare aminte şi înţelegeţi cele scrise, ca nu cumva să fiţi fără                    

de răspuns ca şi jidanii, pentru că zice Domnul în Evanghelie: de nu aş fi venit şi nu aş fi                    

grăit lor, păcat nu ar avea, dar aşa răspuns nu au. Dar ce zice Proorocul David ? Tauri graşi                   

m-au înconjurat, dar cine sunt taurii cei graşi ? Ana şi Caiafa, arhiereii Ierusalimului care au                

răstignit pe Iisus Hristos şi care au omorât pe prooroci şi pe toţi sfinţii care îi prăznuieşte                 

Biserica noastră de Răsărit. Fraţilor, Ana şi Caiafa nu au vrut să cunoască că este               

Dumnezeu, dar aceşti de azi L-au cunoscut oarecând, dar acum se căiesc că L-au cunoscut,               

că după cum vedeţi că s-au răsculat din toate răsputerile lor cu mari batjocuri asupra               

creştinilor şi asupra Sfintei Biserici şi asupra scumpului Sânge al Mântuitorului, cu care s-au              

zidit Sfânta noastră Biserică. 

Fraţilor creştini, aceşti antihrişti, zic ei că acei de demult au fost oameni neculţi şi au făcut                 

ce au vrut, dar acuma ei sunt sfinţi părinţi şi fac ce vor ei. Fraţilor creştini, vă rog din suflet                    

veniţi şi nu vă amăgiţi după lichelele acestor diavoli întrupaţi care zic că sunt sfinţi. Sfinţii                

niciodată nu s-au lăudat că sunt sfinţi, dar aceşti ucigaşi se bat cu pumnul în piept şi zic că                   

sunt sfinţi, că suduie toate lucrurile sfinte dar singure vorbele lor îi arată că sunt draci                

întrupaţi. Mântuitorul Iisus Hristos, Sfinţii Apostoli şi toţi sfinţii care îi prăznuieşte Sfânta             

noastră Biserică de Răsărit, aceşti sfinţi au fost cu adevărat următori ai lui Iisus Hristos,               

aceştia, fraţilor, aveau viaţă dumnezeiască, petreceau prin peşteri, prin munti, prin           

crăpăturile pământului, goi, mâncarea lor era buruieni, rădăcini, la 2 şi la 3 zile mâncau, alţii                

la 7 zile, alţii la 40 zile. Alţii mâncau pâine de orz şi se sârguiau la tot felul de nevoinţe                    

aspre pentru împărăţia lui Dumnezeu, şi aşa bunul Dumnezeu văzând sârguinţa lor cea             

mare le-a dăruit şi darul facerii de minuni, care tămăduiau tot felul de neputinţă omenească. 

Aceşti sfinţi făcători de minuni au făcut cele 7 Sfinte Soboare care au fost la număr la toate                  

soboarele 5562 toţi făcătorii de minuni, aceştia au aşezat Pascalia iuliană, aceştia au făcut              

cartea numită Pidalion, adică cârma Bisericii Creştine Ortodoxe de Răsărit. În această carte             

se află toate canoanele Sfintei noastre Biserici, această carte este temelia Bisericii Ortodoxe,             

fără această carte nu se poate cârmui Biserica Ortodoxă nici un ceas de vreme, după cum                

vom arăta mai jos, aceşti sfinţi făcători de minuni toţi au suferit munci de la păgânii de la                  

soboare, şi pretutindeni aceşti sfinţi au fost cu ochii scoşi, cu limbile tăiate, cu urechile,               

mâinile şi picioarele tăiate, şi multe alte tot felul de munci au suferit până ce au luat                 

sfârşitul prin sabie, dar toate le-au răbdat pentru sângele Mântuitorului care l-a vărsat pe              

cruce pentru Sfânta Biserică. Dar pentru răbdarea acestor sfinţi s-au păstrat Sfânta noastră             

Biserică până în ziua de astăzi. 



Dar acum să vedem şi să descoperim şi minunile sfinţilor papistaşi care zic că luptă pentru                

credinţă, să vedem ce minuni au săvârşit sfinţii Papei Grigorie şi ai Papei Pius, cei cu câte 10                  

ţiitoare şi cu luleaua în gură şi jupuiţi de bărbi şi hămuşiţi ca găinile opărite, dar mai întâi să                   

începem cuvântul de la Lucifer cel mare, Miron Cristea cel nebotezat. 

Satana satanelor, Pimen Ateul al Iaşiului, dimpreună cu toţi slujitorii lor diavoli şi tot              

regimentul lui Veliar şi toată tabăra lui Abadon care sunt toţi la un cuget, au săvârşit                

următoarele minuni, nemaiîncăpându-şi în piele şi nemaiavând de care nebunii să se mai             

apuce, că toate cele de sub cer nebunii le-au isprăvit de făcut, s-au sculat asupra               

înţelepciunii lui Dumnezeu şi asupra sfinţilor făcători de minuni şi au zis în sine ca oarecând                

Lucifer în cer, când au gândit ca să se suie pe scaun mai sus ca Dumnezeu, tot aşa şi aceşti                    

nebuni au zis între ei cuvânt de hulă asupra lui Dumnezeu, şi au zis: să stingem toate                 

praznicele lui Dumnezeu de pe pământ şi să nu se mai pomenească numele Lui încă. 

Dar ei nu cu nădejdea în Dumnezeu cu smerenie, nici cu oarecare pildă duhovnicească, ci cu                

mândrie ca diavolul, cu nădejdea la jandarmi, cu nădejdea la arme, la temniţe şi la lanţuri şi                 

la tot felul de munci păgâneşti, au stricat aşezământul Sfinţilor Apostoli şi al Sfinţilor Părinţi               

şi au supus Biserica Ortodoxă sub conducerea spurcatului papă catolic. Dar totodată, în anul              

1924 octombrie 1, au mutat data sfintelor zile şi 1 octombrie l-au pus în 14, dar totodată                 

mulţi monahi şi creştini nu s-au supus spurcatului lor ordin. Dar bieţii monahi neavând unde               

aş păstra credinţa şi fiind lipsiţi şi de toate cele de nevoie trupească au plecat prin munţi                 

rătăcind prin pustietăţi, dar fiind vreme de iarnă şi-au făcut fiecare câte o peşteră mică               

săpată în piatră şi în pământ umed, ca să-şi poată ţine zilele lor amărâte până în primăvară.                 

Dar antihriştii care se numesc arhierei, vrând a-i trage pe toţi la pierzare, nu au putut suferi                 

petrecerea monahilor celor din pustiuri în adevărata credinţă, şi în 15 decembrie 1924 s-au              

ridicat asupra monahilor pustnici. 

Călugării papistaşi luând în ajutor cete de jandarmi care nu aveau suflet, ci aveau o mutră                

la fel cu cei care au pironit pe Domnul pe cruce, dar sărmanii călugări au primit veste de                  

venirea acelor ighemoni şi au fugit toţi prin munţi care pe unde au putut scăpa, dar gonitorii                 

au prădat ceva din lucruri, care le-au plăcut, şi la icoane şi alte lucruri le-au dat foc                 

arzându-le de iznoavă. Iar acei călugări la număr 27 au petrecut toată greutatea iernii pe               

sub copaci suferind o răbdare ca de fiare sălbatice, dar în fruntea acestei goane au fost                

Pimen satana la Iaşiului, Nicodim Munteanu, episcop şi Sodermiteanu, Dionisie Sangarzan           

ighemon, Ioanichie Moroi primul ighemon, Ilarion Bălăiţă şeful ighemonilor. 

În anul 1926 februarie 12, 3 monahi Galaction, Paisie şi Veniamin care îşi făcuseră o mică                

peşteră în muntele rus au fost prinşi de jandarmi şi duşi la arest, unde au stat 3 zile şi 3                    

nopţi arestaţi într-un coteţ cu 40 gâşte, dar cele suferite nu se pot spune. După 3 zile au                  

fost scoşi de un om credincios Ion Toma, care făcându-i-se milă au dat mită un ţual de lână.                  

La acest bairam păgânesc au fost conducătorii ighemoni Nicodim Munteanu arhiereu,           

Dionisie Sangarzan, călugării Filaret Buliga casier, Iosif Crăciun schivnic papistaşi. 

În anul 1927, în Muntele Pârâul Negru Neamţ se aşezase ca la 30 călugări în pustiu, dar                 

nemaiputând diavolul a suferi credinţa ortodoxă s-au pornit din nou muncitorii de creştini             

asupra acestor călugări. Pimen ighemonul Iaşiului, Nicodim Munteanu ighemonul Mânăstirii          

Neamţ, Ilarion Bălăiţă, Ioanichie Moroi ighemonii Mânăstirii Secu, dar la această goană au             

avut în ajutor 9 polcuri de ostaşi câte 60 în polc. Nu aveai ce să vezi în timp de 30 zile decât                      

muncile lui Diocleţian şi ale lui Teofil Episcopul de Constantinopol, care au ars 10.000 de               

pustnici în Muntele Nitriei. Tot aşa era şi în acele zile pe acei munţi, călugări pustnici care au                  

scăpat cu fuga, s-au ascuns prin stânci, prin pământ s-au îngropat, prin găurile copacilor şi               



care pe unde au putut să scape. Dar căpeteniile ostaşilor aveau cleşte pentru scoaterea              

dinţilor şi bărbilor de la călugării care îi prindeau. În acea goană s-au prins 7 monahi, din                 

care doi au fost Partenie şi Gherasim; acei călugări au fost bătuţi de moarte cu ceasloavele                

în cap până ce au fărâmat toate cărţile bătându-i. La unii le-au scos bărbile cu cleştele şi                 

alte multe batjocuri le-au făcut, candelele – ce atârnau la mult timp în câte o margine ce se                  

ţinea legate – erau sfărâmate de arme. 

Goana aceea a durat 30 zile cu începerea de la 16 septembrie, dar în acele 30 zile nu se                   

vedea în acele locuri altceva decât peşteri triste sărace arzând în flăcări de foc, huiete de                

arme şi răcnete ca de fiare sălbatice, răcnind pe cine să înghită, bătăi de care nu s-au                 

pomenit din timpul domnitorilor muncitori de creştini, vaiete şi plângeri şi glasuri sfârşite cât              

abia se auzea din gurile lor, fiind istoviţi de bătăi şi de multele suferinţe. Călugării prinşi au                 

fost duşi la arest cu multe feluri de batjocuri păgâneşti. 

Vă aduc la cunoştinţă, fraţilor creştini, că o dată cu stricarea sfintelor aşezăminte, mulţi              

credincioşi nu s-au supus balaurului celui veninos, care caută pierzarea tuturor creştinilor            

români. Evlavioşii creştini care nu s-au supus balaurului s-au sfătuit frăţeşte şi în casa              

evlavioşilor creştini Mihai Urzică şi Ioan Urzică au făcut un mic paraclis pentru a se aduna                

puţini creştini în zilele de duminică şi în sfintele sărbători, pentru a asculta sfânta slujbă               

după predaniile creştine ortodoxe şi pentru a-şi face toate nevoile care se cer de la               

Dumnezeu pentru oricare creştin. Dar bieţii şi sărmanii creştini au făcut acea casă în paraclis               

pe nădejdea Sfântului Apostol Pavel, care au hotărât tuturor creştinilor din lume că în timp               

de goană, fiind asupriţi de păgâni şi nemaiputând a se servi de biserică de frica păgânilor,                

să ia preoţii câte un sfânt antimis şi să meargă în locuri ascunse pentru a săvârşi sfânta                 

liturghie. Tot aşa au făcut şi aceşti credincioşi în România, judeţul Neamţ, comuna Vânători,              

au alcătuit un mic paraclis în casa numiţilor mai sus credincioşi. Dar acest paraclis s-au               

înfiinţat prin osârdia mai sus numiţilor celor doi creştini şi cu ajutoarele mai multor creştini               

au fost înfiinţată bisericuţa, nu de bancheri, că bancherii s-au închinat balaurului, ci de babe               

văduve care cu fusul se hrănesc şi de oameni foarte săraci. 

Să nu vă miraţi de aceasta şi să ziceţi că Biserica noastră nu are cinste, că sunt numai                  

săraci şi nimeni din cei bogaţi nu este între noi, pentru că zice în cartea cu Patimile şi în                   

Evanghelie, că câţi după Hristos umblau, toţi din cei proşti erau. Iisus Hristos cu săracii au                

zidit biserica, nu cu bogaţii, dar acum să vedem ce au făcut ighemonii cu biserica noastră,                

nemaiputând suferi. Fiind puterea autorităţilor în mâna păgânilor mitropoliţi şi poporul, în            

anul 1928 august 4, au trimis armată multă la mica noastră biserică. Armata a fost condusă                

la acest loc de popa satului Gheorghe Bîrliba şi de alt ighemon popa Petrescu, care în scurt                 

au şi crăpat, şi de un alt ighemon protopopul Dobrea din satul Crăcăuani. Dar ce au făcut                 

acei blestemaţi popi idoleşti cu jandarmii ? 

Au înconjurat biserica şi toate împrejurimile, au legat pe preotul călugăr Glicherie şi fratele              

Mihai şi pe Mihai Urzică, Ioan Urzică, Vasile Valic şi Ioan Valic, pe aceşti 6 oameni i-au legat                  

la câte 4 perechi de fiare şi le-au dat bătăi de moarte. Au tras 4 căruţe în faţa bisericii şi au                     

încărcat toate lucrurile din biserică în care, dar până le-au sfărâmat şi le izbeau ca pe nişte                 

lucruri de batjocură. Pe urmă au aruncat şi pe oamenii cei legaţi peste lucruri, legându-i cu                

lanţuri. După aceasta, stând carele încărcate, oamenii deasupra cei legaţi, popii au dat ordin              

jandarmilor de au luat toată hrana acelor gospodari şi o bucată de slănină ca de 7 ocale şi o                   

putină de brânză au dus în sfântul altar şi şezând cu dosul pe sfânta masă, cu ţigările în                  

gură, au mâncat slănină, brânză cu anafură, au băut agheasmă, dar fumul din lulele era ca                

negura. Copiii acelor creştini erau pierduţi de groaza ighemonilor prin păpuşoaie şi prin             



păduri, soţiile acelor creştini plângeau în toate părţile, nu ştiau pe bărbaţii lor să-i plângă               

sau copiii să-i caute, că nu mai aveau nădejde nici de viaţa soţilor lor, nici de a copiilor, dar                   

la gospodărirea lor nu se mai gândeau, că erau distruse de mâinile acelea blestemate,              

uitaseră toate de jalea nebuniilor făcute de acei păgâni popi. 

Au pornit carele cu legaţii şi cu lucrurile la Parchetul din Piatra Neamţ, în tot drumul                

bătându-i cu tot felul de batjocuri care de ruşine nu le pot scrie. Sosind la Parchet, lucrurile                 

le-au aruncat într-un grajd nu ca pe nişte odoare sfinte, ci ca pe nişte lucruri netrebnice, dar                 

acele odoare au fost toate lucrurile sfinte de care se serveşte biserica, de la cel mai mare                 

până la cel mai mic. Acei creştini legaţi au fost aruncaţi într-un beci plin de noroi, unde au                  

fost ţinuţi 30 zile, dar bătăile şi muncile şi batjocurile care au suferit acei preoţi şi creştini,                 

cine le va putea spune cu de-amănuntul ? Că popii beau cu călăii în oraş şi tot la 2 şi la 3                      

ceasuri trimiteau câte 12 călăi la bătaie şi încălecau pe ei şi îi băteau de sărea sângele în                  

podul temniţei şi răcneau călăii la preot şi ziceau: de eşti sfântul lui Dumnezeu, porunceşte               

zidului să sară din temelii şi să scapi. 

Vedeţi, fraţilor, ce lucrează mitropoliţii noştri, care se bat cu pumnul în piept şi zic că ei îşi                  

dau seama de turmă. Că hulesc ca jidovii la răstignirea Mântuitorului, când au zis: de eşti                

Tu, Fiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce. Vedeţi, fraţilor, de la cine ascultaţi liturghia,               

la cine vă cununaţi, la cine vă botezaţi, la cine vă împărtăşiţi şi cui credeţi, lui Ana şi Caiafa,                   

dar nicidecum preoţilor. Dar după 30 zile, când acei creştini nu mai aveau duh de viaţă                

într-înşii i-au pus în libertate, dar ce i-au folosit libertatea, că în scurt 3 dintre ei şi-au dat                  

sfârşitul, iar alţi 3 care au rămas, au rămas cu moartea în mână, fiind toate oasele şi toate                  

măruntaiele fărâmate într-înşii, toate lucrurile sfinte care au fost duse la Parchet le-au dat              

popii pe rachiu şi tutun. 

 

Epistolie 

sau 

Trâmbiţa sihaştrilor din Sfântul Munte Athos (VIII) 

Adică, scurt răspuns, adresat celor ce au întrebat despre 

schimbarea calendarului nostru bisericesc ortodox, zis ,,stil vechi” 

  

Fraţilor creştini, 

În anul 1929, august 18, din nou au ridicat război popii asupra pustnicilor din Râpa Cărei,                

judeţul Neamţ, iar le-au ars cărţile, icoanele şi hrana, pe călugări batjocorindu-i cu tot felul               

de bătăi şi arestându-i. În anul 1929, un monah pustnic anume Partenie, întorcându-se de              

la oraş cu puţină pâine pentru hrană, l-au întâmpinat un popă din Târgu Neamţ la 1 km de                  

oraş, numele popii Petrescu, au prins pe monah, l-au izbit cu capul de roatele trăsurii, s-au                

pus cu vizitiul pe el, l-au dus acasă şi l-au arestat cu gâştele fiind tot plin de sânge. A doua                    

zi l-au scos la bătaie şi bătându-l cumplit l-au arestat cu porcii. A treia zi, iarăşi scoţându-l,                 

l-au bătut şi l-au aruncat într-un beci, a patra zi scoţându-l l-au dus la poliţie şi la parchet şi                   

de acolo l-au pus în libertate. Tot acel popă Petrescu, tot în acel an, cu nişte hingheri de                  

modă nouă au prădat pe preotul Pamvu şi Veniamin de nişte cărţi sfinte şi alte lucruri sfinte. 

Tot acel popă, în anul 1929, înapoindu-se de la Piatra Neamţ, era în ziua de 20 iulie când                  

norodul cel credincios prăznuia pe Sfântul Prooroc Ilie, dar fiind ora 4 după amiază, acel               



haldeu se înapoiase de la Piatra spre casă, dar în satul Ghindioane văzând toată lumea că                

serba, nu l-au răbdat diavolul să tacă, ci oprind motorul au blestemat pe oameni cu cuvinte                

spurcate. Şi zicând ca să crape el dacă în acea zi este Sfântul Ilie, şi odată cu acel cuvânt de                    

hulă nu l-au mai suferit Sfântul Ilie, ce la minut l-au săgetat prin cap şi i-au pierit vederile şi                   

peste un ceas ajungând acasă au crăpat. Şi s-au făcut privelişte mare oamenilor de spaimă               

şi dracilor bucurie, dar la înmormântarea acelui neîndumnezeit nici un clopot nu a sunat,              

pentru că au fost preşedintele fabricii din Târgu Neamţ şi i-au sunat fabrica 2 ore şi au pierit                  

pomenirea lui cu sunet. 

Tot în anul 1929, în satul Roznov, 2 călugări treceau pe drum, anume Ruvim şi Ioachim, dar                 

popa acelui sat văzând au înştiinţat jandarmii şi i-au prins. Şi ducându-i la post, i-au apucat                

de poalele hainelor şi atâta i-au învârtit izbindu-i cu capul de pereţi până ce le-au rupt                

hainele. După aceea, i-au tuns, i-au ras, i-au pudrat şi i-au purtat prin tot satul spre                

batjocură şi după 3 luni de arest i-au liberat. 

În anul 1930, ieromonahul Pamvu, monahii Galaction şi Veniamin din mijlocul pădurii fiind             

prinşi de jandarmi au fost duşi la post, unde au fost arestaţi 3 zile. În luna februarie în 2                   

zile, au fost arestaţi în casă fără foc dar şi fără uşi sau ferestre. La judecata acestor monahi                  

au fost protopopul Dobrea din satul Crăcăuani şi un alt haldeu, Bolohan, din satul Agapia. În                

3 zile, nu au avut o zare de foc, nici o mică fărâmitură de pâine, sau o picătură de apă, de 3                      

ori au fost dezbrăcaţi în pielea goală făcându-le control pentru sfintele taine la cele mai de                

ruşine părţi ale trupului, crezând că vor găsi sfintele taine ascunse la părţile ruşinoase, dar               

nebunii căutau sfintele taine după a lor credinţă, că ei când merg în vreo parte pun sfintele                 

taine în tureatca ciubotei sau în tabachere. După 3 zile de batjocură, i-au pornit la Piatra                

Neamţ la Parchet, fiind într-o duminică când toată lumea se afla pe drumuri, dar râsul şi                

batjocura nu se pot scrie care se făceau de către lume deşartă asupra monahilor. 

Mai departe, fraţilor creştini, să ştiţi şi aceasta, că din anul 1924 până în prezent popii şi                 

jandarmii nu încetează de asemenea batjocuri, tot popa şi tot jandarmul când întâlneşte o              

babă sau orice om mergând la biserica din Vânători îi sparge sticla cu untdelemn de cap,                

lumânările le rupe şi le calcă în picioare, jertfa cea pentru biserică o aruncă la câini pe                 

drumuri, şi pe oameni îi bate şi arestează, lucruri cu adevărat păgâneşti. Vedeţi, fraţilor,              

unde au ajuns schimbarea calendarului, vedeţi fraţilor ce lucrează popii lui Dia, vedeţi şi              

înţelegeţi rătăcirea şi idolatria popilor care zic că luptă pentru biserică, înţelegeţi fraţilor             

creştini şi vă aduceţi aminte de cuvântul din Sfânta Evanghelie care zice: au vei culege din                

spin smochine, sau din smochin ciuline ? 

Nu, fraţilor, nu vă amăgiţi, că nu este cu putinţă ca omul potrivnic lui Dumnezeu să fie                 

plăcut lui Dumnezeu. Dar nu aţi auzit ce zice Sfânta Evanghelie, că nici un rob nu poate sluji                  

la doi domni, adică lui Dumnezeu şi diavolului ? Fraţilor creştini şi cei ce voiţi a vă îndrepta,                  

răspundeţi voi la această întrebare: biserica, icoanele, cărţile sfinte, crucile, sfintele vase şi             

toate sfintele lucruri de care şi-au bătut joc aceşti arhierei şi popi, ale cui chipuri au fost ?                  

Nu ale lui Dumnezeu ? Dar dacă ei respectă Sfânta Biserică şi luptă pentru Dumnezeu,               

pentru ce au făcut acestea şi le fac ? Dar chipul monahicesc şi bărbile şi părul al cui chip                   

este ? Nu al lui Dumnezeu ? Pentru ce au tuns călugări şi i-au ras, fiind ei slugi ale lui                    

Dumnezeu ? Aţi cetit vreodată despre venirea lui antihrist, aţi văzut ce spune că va veni                

blând si smerit. Cu gura muguleşte şi cu ochii se uită peste cap, dar să nu aşteptaţi alţi                  

antihrişti, că aceştia toţi sunt antihrişti. Pentru că zice Sfântul Ioan Gură de Aur că tot omul                 

care este contra orişicărui lucru sfânt, antihrist este. 



Dar mă minunez de nebunia care zace în inimile voastre şi voiţi a cunoaşte adevărul şi a                 

urma poruncile lui Dumnezeu şi slujitorilor Lui celor adevăraţi. Vă amăgiţi toţi cu aceasta şi               

ziceţi: cum să mă las de preot, şi cum să mă îngrop fără preot, şi cum să mă lepăd de                    

Biserică ? Frate creştine, cine te îndeamnă să te lepezi de Biserică sau de preot ? Nu te                  

îndeamnă nimeni la acest lucru, să nu fie aceasta vreodată. Dar te rog, frate creştine,               

cercetează preotul şi vezi de este preot sau diavol. Frate creştine, te rog din suflet pentru                

numele Domnului şi scumpului Lui Sânge care l-a vărsat pe cruce pentru mântuirea             

sufletelor noastre, te rog frate, dacă eşti atât de nebun şi nu pricepi în altfel meşteşugul şi                 

rătăcirile acestor diavoli întrupaţi, aţi auzit vreodată ce zice gura Mântuitorului în Sfânta             

Evanghelie, şi mai mult pentru preoţi zice aceasta: Fiţi sfinţi, precum şi eu sunt. 

Dar mergi, frate nebune, într-o biserică unde se află pictură zugrăvită dumnezeiască Sfânta             

Treime şi toţi sfinţii prooroci, sfinţii apostoli, sfinţii ierarhi şi preoţi şi toţi sfinţii mucenici prin                

care au stătut biserica neclintită de eresuri până astăzi. Uitaţi-vă cu luare aminte, oare veţi               

vedea din atâtea milioane de sfinţi vreunul cu arma alergând după altul pentru a-l omorî,               

sau vreunul ras sau tuns, cu pipa în gură, sau în orişicare chip drăcesc asemenea acestora                

de astăzi, dacă voi ziceţi că sunteţi creştini şi urmaţi poruncilor lui Dumnezeu, pentru care               

nevoie vă închinaţi potrivnicilor lui Dumnezeu. Creştine nebune, au doară crezi că vei minţi              

lui Dumnezeu şi zici că crezi Lui, şi la nevoile tale chemi pe dracul cel cu luleaua în gură                   

să-ţi facă servici creştinesc, au tu crezi că Dumnezeu va da ţie darul Duhului Sfânt prin                

bolboroseala tutunarului şi potrivnicului lui Dumnezeu, nu frate, nu te amăgi. 

Pentru pompa lumească şi fala lumii cinsteşti pe antihrist, voi sunteţi învăţaţi să fiţi tot cu                

popa la cap, fie turc, fie neamţ sau armean, popă să fie, nu aşa frate, nu. Că Sfinţii Părinţi                   

nu aşa ne-au învăţat pe noi. Sfinţii Părinţi au pătimit munci şi moarte de sabie pentru                

credinţă de la popi idoleşti, dar voi vă faceţi tovarăşi cu ereticii la goana creştinilor. Veţi şti                 

că cei ce ziceţi că ţineţi stilul vechi şi vă faceţi serviciile la popii satului, antihrişti sunteţi şi                  

voi ca şi dânşii, pentru că daţi prilej de curaj ereticilor şi înmulţiţi numărul lor şi prin acea                  

legătură ne defăimaţi pe noi şi înjosiţi Biserica Ierusalimului şi scădeţi numărul creştinilor.             

Dar vă rog, fraţilor creştini, pe voi cei ce ziceţi că nu puteţi să vă îngropaţi fără preot. Dar                   

mai bine vă este vouă a vă îngropa de eretic, decât de voi înşivă. Canoanele zic să te                  

îngropi singur unul pe altul şi când vei găsi preot să-i faci datoriile. Voi faceţi pe alăturea cu                  

canoanele. Canoanele poruncesc să nu botezi copilul la popa eretic, în lipsă de preot să-l               

boteze un creştin, adevărat creştin credincios şi de va muri copilul botezat de un mirean               

este botezat, iar dacă va trăi să se boteze de preot adevărat creştin credincios. 

Dar voi care nu puteţi o zi fără popă, ce fel de creştini sunteţi voi ? Nu vedeţi în ce stare au                      

ajuns credinţa noastră astăzi, că în toată ţara românească sunt numai 4 preoţi şi căutaţi să                

vă îngropaţi cu popa ? Oare sfinţii mucenici când se tăiau de sabie prin gunoaie, se mâncau                 

de fiare prin temniţe şi aruncaţi prin ape, care preoţi îi prohodeau şi cu ce pompă se                 

îngropau ? Dar luaţi seama, fraţilor, că prin credinţa acelora am cunoscut noi pe Dumnezeu               

al acelora care în toată viaţa lor au fost goniţi şi munciţi pentru credinţă. Fraţilor creştini,                

iarăşi vă spun, eu nu vă sfătuiesc să vă lepădaţi de biserică sau de preot, ferească                

Dumnezeu de acel lucru, dar ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur, de omul eretic, după a doua                  

şi a treia sfătuire, fugi de el. Dar voi, fraţilor, nu cunoaşteţi eresul cel spurcat al acestor popi                  

care l-au introdus în Biserica noastră cu schimbarea calendarului. 

Pentru că popii lepădând toate predaniile Sfinţilor Apostoli şi ale Sfinţilor Părinţi, pentru             

lăcomie au vândut credinţa pe banii pontificiului Papa Pius, pentru că ei s-au făcut popi               

pentru pântece şi pungă, dar nicidecum pentru a păzi predaniile şi aşezămintele celor 7              



Soboare Ecumenice, şi nicidecum pentru a conduce noroadele la calea mântuirii, după cum             

aţi văzut la proorocia de mai sus. Dar vai fraţilor, fiind proşti ca şi dânşii, nu pricepeţi                 

rătăcirea lor, pentru că zice Sfânta Evanghelie că orb pe orb povăţuindu-se, amândoi vor              

cădea în groapă. Aşa şi voi, fraţilor, voi fiind orbi şi păstorii voştri mai orbi, vă veţi prăbuşi                  

în prăpastia iadului dacă nu veţi crede adevărului de mai sus scris şi de cele ce urmează de                  

aici înainte. 

O, fraţilor creştini, cu lacrimi vă spun şi vă rog să nu credeţi că pentru câştig lumesc am                  

tipărit această carte. Că ştie Dumnezeu că şi eu am avut moşii şi turme de dobitoace, poate                 

mai mult ca voi, dar pentru dragostea lui Dumnezeu m-am lipsit de toate. Şi iarăşi vă spun,                 

nu am ieşit din pustiu pentru că am urât pustiul sau viaţa monahicească, nu fraţilor, nici                

pentru că iubesc petrecerea lumească, să nu gândiţi de aşa fel, ci pentru voi am lăsat                

liniştea pustiului. Că lumea mai înainte am lăsat-o, că dacă nu lăsam lumea de 20 ani, acum                 

nu aş fi avut de unde să ies, dar să nu credeţi voi, fraţilor, că noi nu ne cunoaştem datoria                    

care ne opreşte a umbla prin lume. Dar iarăşi ne face datoria ca în timp de război să ieşim                   

la luptă. 

Că aşa porunceşte Mântuitorul Hristos ca să nu luăm osânda slugii celei leneşe care au               

ascuns talantul în pământ, şi alte multe pilde sunt care poruncesc pentru aceasta. Dar iubiţii               

noştri fraţi creştini, noi, monahii, pentru dragostea voastră ne-am lipsit de liniştea noastră             

pustnicească şi am venit în mijlocul vostru pentru a vă arăta toate spurcatele eresuri ale               

acestor popi, cu care vă amăgesc ei la calea pierzaniei. Dar voi, fiind orbi de izvoada mai de                  

mult din nebuniile lor, acum nu mai cunoaşteţi nimic din adevăr, dar cu toate că v-am scris                 

şi mai sus ceva din eresurile lor, doar ca mai bine să înţelegeţi, vă spun aici cu                 

de-amănuntul toate câte îmi sunt prin putinţă, ale popilor blestemate fapte care le lucrează,              

neavând voi acele fapte a le lucra nici mirenii. Că după hotărârea sfintelor canoane numai o                

faptă de mai jos dacă ar face-o un preot, nu mai poate fi preot, dar aceşti haldei, antihrişti                  

şi ighemoni, ce este cu ei dacă pentru una nu mai poate fi preot, dar pentru atâtea cine ar                   

mai îndrăzni să-i zică preot ? 

  

  

  

Fraţilor creştini, 

Vă rog cu lacrimi, lăsaţi nebunia la păgâni şi vă înţelepţiţi creştineşte. Până când nu credeţi,                

până când vă înnebuniţi ? Voi nu cunoaşteţi şi nu ştiţi că creştinii ortodocşi un Dumnezeu                

au, dar voi pentru ce credeţi la o mie de dumnezei ? Dumnezeul creştinilor o lege au dat                  

creştinilor ca să păzească, dar voi câte ţineţi şi în câţi credeţi, preoţi ai Dumnezeului               

creştinesc ? Acestora li s-au poruncit de către Duhul Sfânt, prin Sfinţii Apostoli şi Sfinţii               

Părinţi, ca preoţii noştri să păzească sfintele canoane nestrămutate, să fie cucernici,            

evlavioşi, lunea, miercurea şi vinerea întocmai ca postul cel mare, să fie milostivi de săraci,               

neagonisitori, blânzi, sfătuitori de lucruri duhovniceşti, să nu aibă nici o altă ocupaţie afară              

de datoria preoţească. Este preotul dator ca dacă nu va face azi vecernia şi la noapte                

utrenia să nu facă liturghie, preotul care va face liturghie fără utrenie şi fără vecernie fur şi                 

tâlhar este. Şi alte multe datorii sunt ale preoţilor creştini, care se cade să le păzească. 

Doar popii de astăzi cu totul sunt surzi să audă cel mai mare lucru, că Paştele de multe ori                   

le face la două săptămâni din postul mare, toate sfintele sărbători le-au făcut zile de lucru,                

când lăsăm sec ei mănâncă carne, de luni, miercuri şi vineri nu vor să ştie, biserica o                 



deschid o oră în săptămână şi atunci se sfătuiesc acolo cum să omoare pe creştinii care                

păzesc sfintele predanii, şi cetesc jurnale în biserică în loc de cuvinte dumnezeieşti, mulţi din               

ei în timpul liturghiei nu fac nici lucrare în sfântul altar, numai pândesc liturghiile şi după                

heruvic ies cu sfântul potir gol, numai acoperit, dar într-însul nimic. Popii statului sunt şi               

profesori, şi preşedinţi pe la mai multe bănci, şi avocaţi, au fabrici şi mori de măcinat, şi                 

mulţi sunt şi negustori. Barba şi părul le tunde şi le rade pentru a-şi face târsină la ceas şi                   

şireturi la ghete că sunt trainice, unde vede un monah sau un mirean cu barbă, îl arată la                  

jandarmi şi la minut îl rade şi îl vâră la puşcărie, punând motiv că barba şi părul este corp                   

delict, nu are voie să o poarte. Din barba monahilor face domnii procurori şireturi de ghete,                

fiind blagoslovite de popii lor. Pe Iisus Hristos L-au răstignit jidanii la cel mai de batjocură                

loc al Ierusalimului, barbele călugărilor şi părul l-au pus popii la papucii lor şireturi. Dar nici                

pipele nu le lipseşte din gurile lor, ca la draci. Un popă are câte 3 sau 4 preotese, dar pentru                    

scurtimea cuvântului le las celelalte. 

Dar despre viclenii călugări şi călugăriţe care sunt încuibaţi prin mânăstiri, ce să mai zicem ?                

Sărmana lume, când au văzut potopul că i-au acoperit cu eresul schimbării calendarului, au              

alergat din răsputeri din întreaga ţară în cele mai însemnate mânăstiri din ţară: la              

Mânăstirea Neamţ, la Agapia şi Văratec, ca să afle cuvânt de mângâiere şi să-i înveţe cum                

să stea împotriva eresului sosit în Biserică. Dar ce să vezi ? În Mânăstirea Neamţului, cine                

au întâmpinat pe sărmanii creştini veniţi de la marginile ţării cu mălaiul în traistă şi desculţ ?                 

I-au întâmpinat un închinător de idoli de arhiereu Nicodim Munteanu, care este alcătuit din              

160 kg şi din haine de mătase învelit hoţul cel mare, dar era însoţit de 120 purtători de                  

haine negre numindu-se călugări, toţi frezaţi, tunşi şi unşi. Dar înţelegând acel arhiereu             

păgânesc pricina venirii poporului, au grăit către popor cu mâinile la piept, plin de venin               

diavolesc, şi au zis: Fiii mei iubiţi, vă încredinţez prin cuvintele mele arhiereşti că              

schimbarea calendarului nu este nici o sminteală sufletească, ci o îndreptare a timpului.             

Pentru că calendarul vechi au fost făcut de oameni neculţi, de Nicolae şi Spiridon              

nemaizicându-le sfinţi. Şi au zis blestematul: Eu ştiu ce au făcut Nicolae şi Spiridon şi               

aranjez eu mai bine ca aceia, eu voi răspunde de sufletele voastre. Da, înţeleg că un                

arhiereu poate să răspundă înaintea lui Dumnezeu pentru popor dacă este în adevărata             

credinţă, dar eretic fiind, oare ce va face numai pentru el singur ? Ereticul poate să                

răspundă pentru cazanul cu carne, că el va mânca tot, dar pentru sufletele creştinilor este               

câine mort şi de două ori mort, aşa zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Dar călugării aceia eretici                  

care mai de care spuneau la norod: Hă, hă, da acum este bine că mâncăm carne mai                 

degrabă, şi alte multe blestemate bârfeli. 

Dar stareţa de la Agapia fiind întrebată de norod pentru eres, au răspuns la norod: Antihrist                

de va veni la ordinul mitropolitului şi aceluia mă închin. Aţi văzut că s-au împlinit cuvântul                

Domnului din Evanghelie care zice: Când veţi vedea urâciunea pustiei stând în locul cel sfânt               

aproape este sfârşitul. Aţi văzut, fraţilor, cine stăpâneşte mânăstirile ? O satană de muiere              

care atârnă la cântar 170 kg, în atâta hoit nu este cu putinţă a sta alt duh încuibat decât al                    

satanei. Această muiere destrăbălată are cumetri pe 6 jidani din Târgu Neamţ, această iudă              

suduie maicile şi surorile de cruci şi de Paşti şi de toate lucrurile sfinte, şi pe maicile cele cu                   

viaţă duhovnicească şi pe surori le asupreşte cu toate necazurile şi multe suferinţe le pune               

asupra lor, dar pe cele care fac copii le blagosloveşte şi le protejează cu toate cele de nevoie                  

şi le mângâie, zicându-le să fie binecuvântată de Maica Domnului că ai putut să naşti, bunul                

Dumnezeu să-ţi ajute să-l creşti fiica mea. Aşadar, cu blagoslovenia maicii stareţe Evpraxia             

din Mânăstirea Agapia sunt la 30 maici cu copii după ele. 



Dar ceva mai este de arătat: maica stareţă nu ştie Crezul şi nici Tatăl nostru. Maica stareţă                 

au făcut în mânăstire muzeu şi au adunat din biserici tot felul de odoare sfinte, icoane,                

cruci, cărţi, veşminte, şi le-au pus în muzeu pentru spurcatul câştig de 20 lei intrarea. Şi                

fum de tutun în loc de tămâie, au făcut şi cinematograf de la ora 7 seara până la 10, de la                     

ora 10 până la 2 are teatru compus din maici şi surori tinere. Profesiunea acestui teatru şi                 

cinematograf este cuvioasa maică Irina Leca, al doilea antihrist, slabă de 150 kg, dar ca să                

nu mai lungesc cuvântul veţi şti, fraţilor, că şi Mânăstirea Văratec la fel este, aproape toate                

mânăstirile din ţară una sunt. Dar se află în fiecare mânăstire câte 10 sau 20 suflete ale lui                  

Dumnezeu, care mai păzesc sfintele predanii, dar stareţii şi stareţele şi administratorii            

mânăstirilor nu au altă grijă de 7 ani decât vede un călugăr cu stilul vechi repede îl arată la                   

jandarmi şi îl arestează, dar de ce suferă acel suflet, cine poate să ştie ce nevoie este,                 

fraţilor. Şi zicem ceva şi despre călugării care mănâncă carne, că în multe cărţi cu scriptură                

se găseşte scris că călugării care mănâncă carne nicidecum nu se deosebeşte de jidani, dar               

călugării din mânăstiri şi călugăriţele mănâncă carne ba şi în postul cel mare. 

 

Epistolie 

sau 

Trâmbiţa sihaştrilor din Sfântul Munte Athos (IX) 

Adică, scurt răspuns, adresat celor ce au întrebat despre 

schimbarea calendarului nostru bisericesc ortodox, zis ,,stil vechi” 

 

Un adaos îngrozitor pentru tot creştinul cel ce voieşte să se mântuiască. 

Fraţilor creştini, peste Biserica noastră Creştină Ortodoxă de Răsărit au sosit iznoavă            

groaznică, muncire de creştini şi dărâmarea Bisericii. Vă fac cunoscut că în luna noiembrie în               

una din zile, anul 1931, popa Atanasiu din satul Davideni, judeţul Neamţ, au prins un preot                

de stil vechi şi vroind să-l radă, poate să-l şi omoare, nu i-au ajutat Dumnezeu că fiind                 

preotul arestat, popa era şi profesor la copii de sat şi fălindu-se în faţa copiilor că va                 

distruge viaţa acelui preot pe vechi, fără de veste au căzut pe spate umflat cu limba scoasă                 

şi ochii şi au crăpat în faţa a 130 copii de şcoală, în luna noiembrie într-o zi de vineri, anul                    

1931. 

Altă ispravă mânăstirească. În judetul Neamţ, Mânăstirea Agapia se află un schit pustnicesc             

ce se numeşte Agapia Veche în care se afla o bătrână Magdalena cu două ucenice care                

ţineau pe stilul vechi, dar aflându-le stareţa Macrina au trimis seara la ora 9 patru jandarmi                

şi aflându-le cu mălaiul în cuptor, nu le-au îngăduit a-l scoate, ci legându-le le-au dus la                

stareţă şi le-au arestat pe 90 zile, dar mălaiul a rămas să se coacă 90 zile. Şi după porunca                   

lui antihrist, au oprit stareţa leafa la 72 de călugăriţi pentru stilul vechi. Scris este că numai                 

antihrist va lucra asemenea lucruri. 

Fraţilor creştini, Sfânta noastră Biserică este într-o jale mult mai mare şi mai fioroasă ca în                

zilele răstignirii, pentru că atuncea mergea spre creştere, dar acum merge spre dărâmare,             

că toţi taurii cei graşi arhierei şi popi ce răcnesc din răsputeri cu armele întinse asupra                

Sfintei Biserici, asupra sfintelor dogme şi asupra sfintelor posturi vedeţi că au adus postul              

Sfinţilor Apostoli la 2 zile, pe anul 1983 la 8 zile după Sfinţii Apostoli. Alta nu avem de zis,                   

decât de plâns că Biserica noastră se află în cea mai tristă stare în lacrimi şi suspinuri şi                  



tânguire, carele vine de la mai marii noştri bisericeşti care s-au lepădat de sfintele legi şi                

conduc biserica cu arma, bătându-şi joc de suferinţele Mântuitorului Iisus Hristos. 

Dar în Mânăstirea Neamţ 670 ani nu s-a mâncat carne la masa de obşte, dar în anul 1927                  

au mijlocit diavolul de au pus stareţ pe arhiereul nicodim şi au spurcat toate vasele               

mânăstirii cele de obşte cu carne, şi acum la masa de obşte se dă carne la călugări ca la                   

sinagoga jidovească, dar mai marii Bisericii noastre au ajuns la cuvântul sfântului apostol,             

care zice: Nu daţi cele sfinte câinilor, nici mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu              

cumva călcându-le, întorcându-se să vă rupă. Dar aşa am păţit noi cu mai marii noştri, că                

omul fiind în cinste nu au priceput, alăturatu-s-au cu dobitoacele cele fără de minte şi s-au                

asemănat lor. Dar aceşti buhai graşi, ajungând la putere, ne-au rupt legătura sfântă care              

duce la mântuire şi au călcat în picioare darul Duhului Sfânt şi ne-au lipsit de legătura                

dragostei care era între noi. 

De 7 ani nu se curmă bătăile, schingiuirile, aresturile şi tot felul de necazuri asupra               

dreptslăvitorilor creştini, de la răsărit până la asfinţit, de la miazăzi până la miazănoapte, în               

întreaga ţară vaiete şi bocete şi urâciune, în toată casa, în tot satul şi oraşul. Popi                

nebotezaţi, oameni necununaţi şi înmormântaţi numai cu o cruce şi un Tatăl nostru, Sfânta              

noastră Biserică în flăcări de foc şi mitropoliţii, episcopii, popii având jandarmi la dispoziţie              

stau pe toată pacea, între cazanele cu carne şi buţile cu vin, fiind serviţi de ţiitoare şi tot                  

felul de haimanale. Aceşti ighemoni au adus eresul în Biserică pe nădejdea tunurilor şi a               

puştii. Pentru că materie duhovnicească nu este între ei, nici o nădejde dumnezeiască nu              

mai au, Dumnezeul acestor antihrişti sunt jandarmii şi puşca şi tunurile. Iisus Hristos şi toţi               

sfinţii şi-au vărsat sângele pentru zidirea Bisericii, dar aceşti potrivnici varsă sânge de             

creştini pentru a dărâma Biserica. 

Fraţilor, aceşti arhierei de acum nu mai cred deloc în Dumnezeul cerului şi al pământului, că                

de ar crede ar suferi pentru credinţă. Dar ei cred dumnezeului lor Papa Grigorie al XIII-lea,                

că acela aşa au lucrat: 40 ani s-au luptat contra creştinilor, dimineaţa slujea în biserică şi                

după-amiază tăia creştinii pe străzi. Şi aceştia de azi arhierei pre care îl au Dumnezeu, că                

lucrurile acelora le lucrează. Dar nicidecum aceşti arhierei de azi nu mai cred Dumnezeului              

nostru, că cea mai multă parte a lor zice că Dumnezeu au îmbătrânit şi nu mai poate să                  

conducă soarele, şi zic ei că s-au tocit osia la soare şi nu merge exact, dar nebunii mai mult                   

cred în rugina de ceas făcut de nemţi decât în Dumnezeu, că voia lor le-ar fi să meargă                  

soarele după ceas, nu ceasul după soare. 

Vă rog, fraţilor, nu vă închinaţi buhailor comunali care poartă sfintele cruci pe pieptul lor în                

zadar, că nu au nicidecum mai multă deosebire decât un buhai sau porc. Pentru că lucruri                

porceşti şi idoleşti lucrează. Fraţilor, aţi citit vreodată în vreo carte despre Iisus Hristos, că               

au lucrat cele ce lucrează aceşti haldei ? Iisus Hristos nu a ridicat tunuri si ostaşi pe Muntele                  

Eleonului pentru a bombarda pe jidanii cei din Ierusalim care nu credeau Lui, nici nu au                

învăţat oarecare din sfinţi că cu sabia sau cu tunul să aducă lumea la credinţă; El au                 

poruncit sfinţilor apostoli şi le-au zis: mergeţi şi propovăduiţi Evanghelia la toate neamurile             

cu dragoste şi cu blândeţe, dar pe nimenea să nu asupriţi, dar voi, porcilor şi haldeilor şi                 

ighemonilor, din care Scriptură v-aţi învăţat ca cu tunul şi cu bătăi să ţineţi credinţa lui Iisus                 

Hristos în lume ? Măi, nebunilor şi vicleni arhierei, voi sunteţi adevărat cum au zis Sfântul                

Apostol Pavel, bată-vă Dumnezeu să vă bată, păreţi văruiţi, că pe dinafară vă arătaţi              

luminoşi, dar înăuntru sunteţi cuibar de şoareci plini de toate mârşăveniile şi vicleşugurile             

drăceşti. 



Fraţilor creştini, cât veţi vedea baioneta întinsă spre creştini să fugiţi de arhierei şi de popi                

ca de dracul, că Hristos nu a învăţat acestea, ci tatăl lor satana, la care ei slujesc. Şi iarăşi                   

vă rog, fraţilor, să nu vă pierdeţi nădejdea că vom pieri din cauză că suntem puţini.                

Aduceţi-vă aminte ce zice Domnul în Evanghelie: nu te teme, turmă mică, că eu cu tine                

sunt. Cu nădejdea în Dumnezeu să credem că credinţa ortodoxă nu va pieri până în sfârşit,                

dar cei ce vor să mergeţi la dracul, ţineţi-vă de cei care cu tunurile vrea să păzească                 

credinţa. Dar iarăşi vă rog, fraţilor, să nu vă pierdeţi nădejdea pentru multele necazuri şi               

suferinţe. Văzându-i pre ei în pace şi linişte şi desfătări, şi noi în tot felul de necazuri, ci să                   

ne mângâiem cu cuvântul Proorocului David, care zice: puţin de nu mi s-au alunecat              

picioarele spre pierzare, pacea păcătoşilor văzând. Dar noi, fraţilor, să ne îmbărbătăm în             

credinţă şi să nu ne temem de muncile ereticilor şi nici de un fel de necazuri ce ne-ar aduce                   

ei asupra noastră pentru adevărata credinţă, ci să ne îmbărbătăm cu cuvântul Sfântului             

Apostol Pavel, carele zice: 

Fraţilor, ajutorând, vă şi rugăm, ca să nu luaţi voi darul lui Dumnezeu în deşert, că zice, în                  

vremea primită te-am ascultat şi în ziua mântuirii ţi-am ajutat ţie. Iată acum e vreme bine                

primită, iată acum este ziua mântuirii. Întru nimica nedând nici o sminteală, ca slujba              

noastră să fie fără prihană, ci întru toate punându-ne pre noi înainte ca slugile lui               

Dumnezeu, întru multă patimă, în necazuri, în nevoi, în strânsori, întru bătăi, în temniţe, în               

zărvi, în ostenele, în posturi, întru curăţie, în ştiinţă, întru multă răbdare, în bunătate, întru               

Duhul Sfânt, în dragoste nefăţarnică, întru cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu,            

prin armele dreptăţii, cele de-a dreapta şi cele de-a stânga, prin mărire şi ocară, prin grăire                

de rău şi laude, ca nişte înşelători şi adevăraţi, ca nişte necunoscuţi şi cunoscuţi, ca nişte                

muritori şi iată suntem vii, ca nişte pedepsiţi şi nu omorâţi, ca nişte întristaţi şi pururea                

bucurându-ne, ca nişte săraci iară pre mulţi îmbogăţind, ca nimica având şi toate avându-le. 

Aşa, fraţilor, cunoaşteţi adevărul şi pre fiii adevărului îi ascultaţi, ca să vă folosiţi sufleteşte,               

ascultaţi pre cei puţini care vă învaţă calea adevărului şi defăimaţi pre cei mulţi care vă                

povăţuiesc la pierzare, dar cele ce am scris până aici, v-am arătat puţin din cele ce lucrează                 

potrivnicii lui Dumnezeu. Am scris ca să înţelegeţi voi care ziceţi că tot acea slujbă fac şi                 

aceşti haldei ca şi preoţii adevăraţi, dar pentru cei neînţelepţi, tot ceea ce face, ori ar fi                 

slujbă un măgar în loc de preot, ori un antihrist, tot aceea face, dar dacă voi cei nepricepuţi                  

şi care nu cunoaşteţi calea adevărului şi de oamenii duhovniceşti nu vroiţi să ascultaţi şi               

ziceţi că ori care tot om este, şi nu vroiţi să credeţi oamenii care vă spun adevărul, credeţi                  

sfintelor canoane dacă sunteţi creştini, căci canoanele sprijinesc Sfânta noastră Biserică de            

la sfinţii apostoli şi până astăzi, dar mulţi din voi nu credeţi nici în oameni duhovniceşti care                 

vă învaţă adevărul şi nici în canoane. Voi pândiţi pre acela să-l ascultaţi, care vă spune cum                 

vă place vouă, dar creştinul care este creştin nu caută duhovnic cu meşteşug şi caută               

duhovnic după adevăr, care învaţă noroadele numai din sfintele canoane, pentru că ori preot              

ori mirean care nu se povăţuieşte din sfintele canoane, acela nu vede pre Dumnezeu sau               

mântuirea. Că precum corabia fără de cârmă nu se poate cârmui să iasă la liman, aşa                

creştinul fără a păzi canoanele nu se poate mântui. 

Măi, frate creştine, voi mergeţi pe la mânăstiri şi acolo întrebaţi despre credinţă, dar cu cine                

vorbiţi voi acolo, cu nişte nebuni mai mari ca voi, care nimic nu ştiu din canoane şi din altă                   

scriptură. Chiar mitropolitul Pimen şi alţii ca el, când spune cuvânt la oameni, spune nişte               

prostii lumeşti de să-ţi astupi urechile şi să fugi. El spune de francezi şi englezi, cutare şi                 

cutare, pe unde zboară cu aeroplanul, el arată ceasul la lume în loc de canoane, şi alte                 

nebunii de aşa fel. Dar vă spun adevărat că când mergi azi într-o mânăstire mare, că de                 

cele mici nu mai vorbim, este adevărat ca într-un târg jidovesc ce vezi câţiva călugări sau                



câteva călugăriţe cu luleaua în gură, cu ceaşca de cafea sorbind, călugări cu bărbile cioplite               

şi părul tuns stau câte 4 sau 5 la vorbă, povestind ce au cetit la Universul sau la Furnica, la                    

fel şi maicile se ocupă numai cu luxul şi cu mâncărurile cele cu multe meşteşuguri,               

mâncarea cea uscată şi peşterile cele prin munţi le face a nu le vedea, ba zice că doară nu a                    

omorât la drum să se chinuiască aşa fel. 

Vei şti, călugăre viclean şi speculator de haină călugărească, că nu ai omorât la drum, dar                

nici pre Dumnezeu nu Îl vei vedea cu asemenea fapte, vei vedea tu cât mai curând dacă ai                  

omorât la drum sau nu, vei şti că din început Biserica lui Dumnezeu cu călugări s-au păzit,                 

dar nu cu cei care fumează tutun ca voi, şi beau cafea în aşternut ca jidanii, şi mănâncă                  

oaia din cârlig ca lupii, crudă; că fiind ameţiţi de beţie, 6 popi din Mânăstirea Neamţ, anume                 

Trifon, Galeci, Teofan şi Ghimnazie şi 2 monahi au mâncat 2 berbeci cruzi din cârlig la Iaşi,                 

fără să pună mâna pe dânşii, rupeau cu gurile ca câinii cei turbaţi, dar la drum nu au                  

omorât. Vedeţi, fraţilor, la cine mergeţi voi pentru a vă arăta calea adevărului. Dar dacă               

s-ar scrie toate nebuniile lor, ar trebui o carte atâta de mare, de nu ar fi cu putinţă a o                    

ridica cineva, dar cine este om are de unde să înţeleagă, destul este cât s-a scris. 

Dar cum vedeţi iar, bieţii creştini nu au mai avut alte mijloace de a mai păstra credinţa                 

decât s-au unit la un loc câţi au fost de o credinţă şi după multe suferinţe au făcut o                   

societate ca să fie mai puternici contra ereticilor. Dar ereticii tot nu încetau de a-şi bate joc                 

de creştini, dar vrând să râdă de nebunia lor au chemat pe vicarul Mitropoliei Iaşiului,               

Grigorie, ca să le spuie un sfat duhovnicesc, ca să-i convingă pentru sărbătorile schimbate.              

Dar viind arhiereul a intrat în biserică nefăcând măcar o cruce, au ieşit afară s-a luat cu                 

oamenii la dezbatere pentru ceea ce au fost chemaţi, dar norodul care era ca la 2.000 i-au                 

cerut arhiereului să le arate adevărul din canoane. El nu a voit, că se izbea cu capul de                  

pragul cel de sus, el a început a spune alte prăpăstii de ceas şi de soare, dar din canoane                   

nici nu a vrut să audă. Dar în modul care au vrut el să amăgească pe noroade nu a fost                    

ascultat, ci după mai multă batjocură l-au huiduit ca pe un eretic, într-un glas tot norodul                

i-au zis antihrist, papistaş, drac întrupat, huo, huo, ca la câinii cei turbaţi şi l-au gonit de                 

acolo cu multă ruşine. 

Fraţilor creştini, vă rog din suflet, fie arhiereu fie preot, sau monah sau mirean, care va                

mărturisi calendarul său că este bun, să fugiţi de acela ca de un drac, că nici un păcat nu                   

departă pe om de Dumnezeu ca eresul. Dar iarăşi vă spun şi vă rog ca să vedeţi că toţi care                    

v-aţi botezat de popii cei care sunt pe nou nu sunteţi botezaţi, şi cei cununaţi sunteţi                

necununaţi şi petreceţi curveşte şi păgâneşte şi toate câte le faceţi la popii papei nimic nu                

aţi făcut, ci mai rău vă spurcaţi după cum veţi vedea în următoarele canoane, care sunt                

temelia Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, la care popii eretici îşi astupă urechile să nu le               

audă. 

Acum, vă scriu câteva canoane spre mai bine încredinţare şi să nu mai aveţi gură de a zice                  

că nu aţi ştiut, şi eu mai micul între voi să nu am a-mi da seama că nu v-am arătat cele                     

adevărate. 

 

Epistolie 

sau 

Trâmbiţa sihaştrilor din Sfântul Munte Athos (X) 

Adică, scurt răspuns, adresat celor ce au întrebat despre 



schimbarea calendarului nostru bisericesc ortodox, zis ,,stil vechi” 

 

Din Pidalion, faţa 8 

Prolegomena îndeobşte despre sfintele canoane, ce este canonul 

Cum că de către toţi se cuvine a se păzi dumnezeieştile canoane nestrămutate. Că cei ce nu                 

le păzesc, se supun sub înfricoşatele certări, ori canonisiri. 

Episcopilor, acestea s-au rânduit vouă pentru canoane de către noi, voi însă rămânând             

într-însele vă veţi mântui şi pace veţi avea, iară nesupunându-vă vă veţi munci şi luptă unii                

cu alţii necurmată veţi avea, plata neascultării cea cuvenită luând-o. Cum că cel ce vorbeşte               

din canoane sinodiceşti, cuvântul lui este vrednic de crezare. 

  

Din Pidalion, pagina 10 

Cum că dumnezeieştile canoane sunt mai tari şi decât împărăteştile legi. Leon înţeleptul, în              

cartea a 5-a din Vasilicale, titlul 3, cap. 9, zice: Primesc pre sfintele şapte Ecumenice               

Sinoade ca pe Sfânta Evanghelie, ce s-au hotărât de Sfinţii Părinţi a se întrebuinţa şi după                

moarte a se anatematisi cei ce azi în credinţă ori în canoane ar păcătui. Vezi, iubitule,                

înfricoşat cuvânt, cei ce pun în defăimare sfintele şi dumnezeieştile canoane ale Sfinţilor             

Părinţilor noştri, care şi pre Sfânta Biserică o sprijinesc şi pre toată creştineasca petrecere              

împodobind-o, o povăţuiesc către dumnezeiasca evlavie, fie anatema. 

  

Pidalion, foaia 275 

Canonul 1 de la Antiohia  

Toţi cei ce îndrăznesc a dezlega hotărârea sfântului şi marelui Sinod cel adunat în Nicheea,               

în fiinţa bunei cinstiri a prea iubitorului de Dumnezeu, sfântul împărat Constantin, pentru             

sfânta sărbătoare cea mântuitoare a Paştilor, să fie neîmpărtăşiţi şi lepădaţi de la Biserică.              

De vor stărui mai cu prigoniri, împotrivindu-se celor bine dogmatisite şi acestea să fie zise               

pentru mireni. Iară dacă vreunul dintre proestoşii bisericii, episcop sau presbiter sau diacon,             

după hotărârea aceasta, ar îndrăzni pentru răzvrătirea popoarelor şi tulburarea bisericilor a            

se osebi şi cu jidanii a săvârşi Paştile, sau mai înainte de jidani, pre acesta Sfântul Sinod din                  

dată acum străin de Biserică l-au judecat ca pre unul ce nu numai luişi s-au făcut pricinuitor                 

de păcat, ci şi multora de stricăciune şi de răzvrătire. Şi nu numai pre unii ca aceştia îi                  

cateriseşte de liturghie, ci şi pre cei ce vor cuteza a se împărtăşi cu aceştia caterisiţi să se                  

lipsească şi de cinstea cea din afară şi cea dinlăuntrul altarului, atât de toată preoţia şi de                 

toată sfinţita lucrare, cea cuvenită celor sfinţiţi, şi nici a mai avea nume de sfinţit, şi nici a                  

şedea împreună cu cei sfinţi. Şi în scurt a zice să fie lepădaţi de toată lucrarea cea din altar                   

şi de cea de afară, fiindcă unii ca aceştia şi pre sineşi s-au vătămat cu călcarea hotărârii                 

acesteia şi pre alţii i-au făcut să o calce, fie anatema. 

  

Întâiul şi al doilea Sinod, foaia 244, canonul 15 

Sfântul Sinod acesta porunceşte că dacă episcopii cu capurile goale prin biserici vor             

propovădui eresul şi cu îngroziri îl va învăţa, cei ce se vor despărţi de el pentru eresul cel                  

propovăduit, unii ca aceia nu că vor fi pedepsiţi, dar şi de cea mai mare cinste se vor                  



învrednici că, cu osebirea aceasta, nu au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica                

de schismă şi de răzvrătire. 

  

Canonul 32 al Sfinţilor Apostoli, foaia 26, la tâlcuire 

Zice Sfântul Ioan Gură de Aur că nici sângele muceniciei nu poate spăla păcatul osebirii şi al                 

dezbinării Bisericii, şi a dezbina cineva Biserica este răul cel mai cumplit şi decât a cădea în                 

eres. Scrie însuşi Dionisie al Alexandriei Mărturisitorul în epistolia cea către Navat episcopul,             

că se cuvine a pătimi cineva orişice rău ar fi numai a nu dezbina Biserica, şi că este mai                   

slăvită mucenicie ce ar suferi cineva pentru a nu dezbina Biserica decât mucenicia cea              

pentru a nu sluji idolilor, fiindcă în mucenicia cea pentru a nu sluji idolilor mărturiseşte               

pentru folosul sufletului său, iar întru cea pentru a nu dezbina Biserica mărturiseşte pentru              

folosul şi unirea a toată Biserica. 

Sfântul Marele Vasilie, în canonul 91, adeveresc şi Sfinţii Apostoli şi toate soboarele într-una              

adeveresc că ereticul şi schismaticul una sunt. Ereticul este care nu crede în Sfânta Treime               

despre adevăr. Schismatic se numesc toţi care rătăcesc din credinţă şi răzvrătesc Biserica şi              

calea sfintelor canoane şi fac schismă şi urâciune între oameni. 

Acum să vă scriu şi canoanele contra ereticilor şi schismaticilor, ca să înţelegeţi voi care nu                

voiţi să credeţi că popii cei cu nou nu mai au nici un dar. 

  

Din Laodiceea, pagina 249, canonul 33 

Nu se cuvine cu eretici sau cu schismatici a ne ruga împreună, cu ereticii pentru că rătăcesc                 

din credinţă şi cu schismaticii, adică cu cei ce după credinţă sunt ortodocşi, dar de               

Soborniceasca Biserică sunt despărţiţi pentru oarecare predanii şi obiceiuri ale Sfintelor           

Soboare. 

  

Din Calcedon, foaia 254, canonul 1 

Cu multe dovezi arată canonul acesta că botezul ereticilor şi al schismaticilor este neprimit.              

Şi că se cuvine a se boteza ei când se întorc la dreptslăvitoarea şi Soborniceasca Biserică. 

1. Pentru că botezul este unul şi pentru că el se află în singură Soborniceasca Biserică, iară                 

ereticii şi schismaticii afară din Soborniceasca Biserică aflându-se, prin urmare nici un botez             

au. 

2. Apa botezului se cade mai întâi a se curăţi şi a se sfinţi prin rugăciunile preotului şi prin                   

darul Prea Sfântului Duh, apoi să curăţească şi să sfinţească pre cel ce se botează într-însa,                

dar ereticii şi schismaticii nu sunt preoţi, ci mai vârtos fur de cele sfinte. Nici curaţi, ci                 

necuraţi. Nici sfinţiţi, ca unii ce nu au Duh Sfânt. Deci nici botez au. 

3. Prin botezul cel în Biserica Sobornicească se dă iertarea păcatelor, iar prin botezul              

ereticilor şi schismaticilor, afară fiind de Soborniceasca Biserică, cum poate a se da iertarea              

păcatelor ? 

4. Cel ce se botează, după ce se botează, se cuvine a se unge cu Sfântul şi Marele Mir,                   

carele s-au sfinţit prin venirea Sfântului Duh. Iară ereticul şi schismaticul neavând Sfânt             

Duh, ca un despărţit de el pentru eres şi pentru schismă, adică pentru dezbinare de               

Soborniceasca Biserică, cum poate a sfinţi mirul cel de acest fel ? 



5. Preotului i se cuvine a se ruga către Dumnezeu pentru mântuirea celui ce se botează.                

Iară ereticul şi schismaticul, fur de cele sfinte fiind şi păcătos (nu atâta pentru fapte, ci mai                 

mult pentru eres şi pentru schismă, care este păcat mai mare decât toate), cum poate fi                

ascultat de Dumnezeu, în vremea când zice Scriptura că pre păcătoşi nu-i ascultă             

Dumnezeu ? 

6. Pentru că nu poate fi primit de la Dumnezeu botezul ereticilor şi schismaticilor, fiindcă ei                

sunt vrăjmaşi ai lui Dumnezeu şi antihrişti numindu-se de Evanghelistul Ioan, deci pentru             

toate acestea şi altele. 

Canonul acesta cu scumpătate voieşte a se boteza toţi ereticii şi schismaticii adăugând şi              

aceasta, că socotinţa aceasta a fi, adică neprimit botezul ereticilor şi al schismaticilor, nu              

este nouă, adică a părinţilor Sinodului acestuia (adică din timpul lui Agripa, episcopul             

Cartaginei, precum am zis în Prolegomena Sinodului acestuia, care mai au ajuns pre însuşi              

moştenitorii apostolilor); şi care socotinţă cu multă silinţă şi scumpătate este unită între             

toate cu apostoliceştile canoane 45-46 şi 68 şi nu numai de obşte. Canonul acesta leapădă               

botezul ereticilor şi al schismaticilor, ci şi îndeosebi care din părinţii cei 84 ai acestui Sinod,                

cu o osebită lucrare, adică cu 84 de hotărâri îl leapădă. Pentru aceasta şi cel de-al II-lea                 

Sinod Ecumenic în canonul 7 al său în parte au păzit canonul acesta şi au dat anatema pre                  

eretici şi pre schismatici. 

  

Prolegomena 

Despre Sinodul cel adunat în Calcedon în timpul lui Chiprian, care şi-au rânduit întâi că câţi                

din Biserică clerici adică vor lăsa credinţa, aceştia întorcându-se iarăşi să se primenească             

numai ca nişte mireni, şi al doilea că atât să fie de neputernic botezul ereticilor şi al                 

schismaticilor încât aceştia întorcându-se şi după ortodoxie botezându-se, să nu se           

socotească că a doua oară se botează, cu al doilea botez, ci să se socotească că întâia oară                  

primesc botezul ca cum cu totul neavând botez adevărat. Însemnează că nu numai în Africa,               

ci şi în Asia era obicei a se boteza a doua oară cei botezaţi de eretici întorcându-se la                  

ortodoxie, unde însuşi Ştefan aceasta au scris către dânşii, dar asienii nu numai nu s-au               

înduplecat, ci şi sinod au adunat în Iconia în anul 258, între care Icsarac, au fost Sfântul                 

Filimon al bisericii întru care s-au adunat părinţii din Capadocia, din Lichia, din Galatia şi din                

alte eparhii, şi au rânduit ca nici o sfinţită lucrare a ereticilor să fie primită, ci şi botezul lor                   

şi hirotonia şi orice altă taină să nu fie primită nefiind vrednici nici de un cuvânt. Şi Sfântul                  

Dorotei porunceşte în foaia 55 din Dodicavilon că trebuie să se boteze ereticii şi schismaticii,               

dar şi cei botezaţi de ei nu sunt botezaţi, ci spurcaţi. 

  

Din Anghira, canonul 9, foaia 258, tâlcuirea 

Iară câţi atâta s-au temut de munci, încât numai ei s-au lepădat de credinţa cea întru                

Hristos, ci şi asupra altor credincioşi s-au ridicat, şi ori însuşi ei au silit să slujească                

ereticeşte şi să-şi lepede, sau pricinuitori s-au făcut, poate chiar şi arătându-i către gonaci              

pe unde erau ascunşi. Hotărăşte canonul ca 3 ani să asculte Scripturile, 6 să cază, unul să                 

stea cu cei credincioşi, apoi sfârşindu-se 10 ani de pocăinţă să se împărtăşească cu              

dumnezeieştile taine. Însă în aceşti 10 ani se cade a se cerceta de arhiereu sau de duhovnic                 

şi cealaltă viaţă a lor, şi de vieţuieşte rău şi cu lenevire, să li se mai adauge 10 ani de                    

pocanie, dar de va fi fost preot, să nu mai fie. Mergeţi, creştinilor, şi vă botezaţi la popii                  

statului. 



  

Canonul 45 al Sfinţilor Apostoli, tâlcuirea 

Canonul acesta rânduieşte ca oricare episcop sau presbiter sau diacon, numai împreună s-ar             

ruga dar nu şi ar liturghisi împreună cu eretici, să se afurisească, că cela ce împreună se                 

roagă cu afurisiţii, precum acest fel sunt ereticii, trebuie împreună a se afurisi şi el. După                

canonul 10 al acestoraşi apostoli. Iară de au iertat ereticilor acestora să lucreze vreo slujire               

ca clericii să se caterisească, fiindcă oricarele cleric va liturghisi cu cel caterisit, precum unii               

ca aceştia sunt şi ereticii, după canonul 2 şi 4 al Soborului al III-lea împreună se cateriseşte                 

şi el după canonul 11 al apostolilor. Că se cuvine pre eretici a-i urî şi să ne întoarcem feţele                   

despre ei ca de către un drac, dar nu cândva să ne şi rugăm împreună cu ei, sau să iertăm                    

lor a lucra vreo slujire bisericească, ori ca nişte clerici ori ca nişte sfinţiţi, să nu fie. 

  

Din Gangra, canonul 19 

Evstatienii, toate făcându-le împotriva dumnezeieştilor canoane şi a predaniilor, duminicile          

şi în celelalte dezlegate zile postea, iară întru cele de post dezlega cugetând pentru sineşi că                

au ajuns întru deplinătate, adică sfinţi, şi dar nu mai au trebuinţa de aicea înainte de                

apostoli şi de canoane. Care acest fel de socoteală aveau şi masalienii şi vagomilii, ereticii,               

unii ca aceştia fie anatema. 

Postiţi, fraţilor, când vă porunceşte cei de moda nouă, că veţi lua plata la fel cu ei. 

  

Din Gangra, canonul 17 

Dacă vreuna din muieri pentru păruta nevoinţă şi-ar tunde părul care l-au dat Dumnezeu              

spre pomenirea supunerii, ca una ce strică porunca supunerii, anatema să fie. 

  

Tâlcuirea 

Pavel Apostolul scriind către corinteni, zice: capul muierii bărbatul (fiindcă din Adam s-au             

luat Eva, şi pricinuitor al ei s-au făcut), şi mai jos, de nu-şi acoperă capul său muierea                 

tundă-şi părul. Iară de este lucru de ruşine a se tunde sau a se rade muierea, apoi                 

învelească-şi capul, şi iarăşi muierea de are plete şi păr mult este slava şi cinstea ei. Iară                 

Evstatie şi ucenicii lui învăţa să-şi tundă muierile părul, ca şi când aceasta făcea lucru               

cinstitor de Dumnezeu şi faptă bună. Neînţelegând nepricepuţii că învăţătura lor aceasta şi             

însuşi firii se împotriveşte care atât de mult judecă a fi lucru potrivit la muieri părul, încât                 

nici pe o muiere nu o au făcut Dumnezeu pleşuvă şi fără păr, precum pre mulţi bărbaţi i-au                  

făcut. Pentru aceasta, canonul acesta dă anatema pe cele ce ar urma acest lucru. 

  

Din Sinodul al VI-lea, canonul 1, foaia 145 

Cele scrise de Teodorit împotriva dreptei credinţe şi a celor 12 capete ale fericitului Chiril şi                

epistolia ceea ce se zice a lui Iva, sinodiceşte le-au anatematisit şi le-au lepădat. Şi credinţa                

cea de Sfântul Sinod al VI-lea de curând adunat întru această împărătească cetate în zilele               

fericitului întru aducere aminte Constantin fostul nostru împărat, care noi mult am primit             

tărie prin cele ce binecinstitorul de Dumnezeu împărat cu peceţi au întărit tomurile             

(scrisorile) acestui sinod, spre asigurarea cea întru toţi vecii. Şi iarăşi mărturisim a păzi              

neatinse şi nestricată ceea ce el a învăţat lămurit cu iubire de Dumnezeu, învăţându-ne a               



slăvi două fireşti voi şi două fireşti lucrări la întrupeasca iconomie a Unuia Domnului nostru               

Iisus, adevăratul Dumnezeu. 

Iară pe cei ce pe dreapta dogmă a adevărului o au strâmbat, şi o voie şi o lucrare întru Unul                    

Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos pe popoare a crede au învăţat, cu hotărârea bunei              

cinstiri de Dumnezeu osândindu-i, pe Teodor zicem al cetăţii Faran, pe Chir al Alexandriei,              

pe Onorie al Romei, pe Serghie, pe Pir, pe Pavel, şi pe Petru care în aceasta de Dumnezeu                  

păzită cetate au preseduit, pe Macarie fostul episcop al Bisericii antiohienilor, pe Ştefan             

ucenicul lui, şi pe Polihronie cel fără de minte (anatematisindu-i); de aici neatins fiind              

obştescul Trupul lui Hristos Dumnezeului nostru, şi în scurt a zice: Legiuim cu ale tuturor               

bărbaţilor celor ce au fost bună încuviinţarea Bisericii lui Dumnezeu, care au fost luminători              

în lume, Cuvântul vieţii ţiindu-l, credinţa a o păzi adevărată, şi până la sfârşitul veacului               

neclătită a rămâne, şi conscriptele şi dogmele lor cele de Dumnezeu predanisite. Lepădând             

şi noi, şi anatematisind pe toţi pe care i-au lepădat şi i-au anatematisit (şi ei), ca pe                 

vrăjmaşii adevărului, şi care au întărâtat cele deşarte împotriva lui Dumnezeu, şi nedreptate             

au cugetat spre înălţime. 

Iar dacă cineva dintre toţi nu vor ţine şi nu vor îmbrăţişa prozisele dogme ale bunei cinstiri                 

de Dumnezeu, şi nu vor slăvi, şi nu vor propovădui aşa, şi s-ar apuca a meşteşugi împotriva                 

acestora, fie anatema, după hotărârea cea acum aşezată de către proarătaţii sfinţii şi fericiţii              

părinţi, şi din creştinescul catalog ca un străin să se scoată şi să cadă. Că noi nici a se                   

adăuga, nici iarăşi a se scoate, după cele mai înainte hotărâte, nicidecum am socotit, sau               

nici măcar după orice fel de cuvânt am putut. 

  

Al Sfântului Ioan Pustnicul, canonul 21 

Femeile cele ce strică pe feţi cu meşteşugire, şi cele de dau şi cele ce iau buruieni ca să                   

piarză şi negata fac să cadă prunci, noi hotărâm aceasta a se economisi până la 5 ani să                  

mănânce mâncare uscată după al 9-lea ceas, adică după vreme, şi 300 metanii pe zi. 

  

Pravila lui Matei Basarab 

Soborul de la Laodiceea, canonul 33 

Tot episcopul, sau popa, sau monahul, sau mireanul care va face Paştele cu jidanii, sau               

înainte de ei, sau va muta alte sărbători, sau va schimonosi posturile şi alte uscături va                

tâlcui amăgind poporul spre dracul, fie anatema. 

Din pravila Matei Basarab de la Sfântul Simeon Tesaloniceanul, canonul 134. 

 

Epistolie 

sau 

Trâmbiţa sihaştrilor din Sfântul Munte Athos (XI) 

Adică, scurt răspuns, adresat celor ce au întrebat despre 

schimbarea calendarului nostru bisericesc ortodox, zis ,,stil vechi” 

 

Pravila Matei Basarab 



Din legile împărăteşti 

  

Copiii creştinilor care mor nebotezaţi sunt la un loc cu cei păgâneşti, la un loc care este                 

puţin stropit cu lumină. De nevoie este în caz de moare copilul nebotezat, să-l boteze               

mireanul, dacă preot nu este. 

Până aicea canoane din Pidalion. 

Dacă sfintele canoane nu ar fi fost de folos sfintei noastre Biserici, nu s-ar fi scris de Sfinţii                  

Apostoli şi de Sfinţii Părinţi. Dacă Sfinţii Apostoli când se primejduiau de înecare cu corabia               

pe Marea Tiberiadei nu ar fi avut nevoie de Iisus Hristos ca să-i scape de înecare, nu ar fi                   

strigat: Iisuse, miluieşte-ne ! Şi fiind Iisus pre apă umblând în apropiere, certând pre valuri               

îndată s-au alinat valurile şi au scăpat corabia de înecare şi pre apostoli. 

Dar ştiut să vă fie, fraţilor creştini, că această minune şi pildă s-au făcut pentru pilda şi                 

învăţătura noastră ca să ştim şi noi când ne înconjoară valurile eresurilor unde să alergăm               

ca să aflăm liman de scăpare de negura eresurilor care ne acoperă pentru a ne zăpăci de                 

cap, ca să pierdem calea mânturii celei adevărate. Dar de nevoie este a şti că corabia cea                 

învăluită de valuri este Biserica noastră, care se învăluieşte de valurile eresurilor. Apostoli             

suntem noi care ne ţinem de Biserica Răsăritului şi suntem primejduiţi de înecare cu valurile               

eresurilor, scăparea noastră sunt cuvintele sfintelor canoane insuflate de Duhul Sfânt prin            

Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi, adică chiar înşişi cuvintele Mântuitorului, care sunt aşezate             

în cartea numită Pidalion, adică cârma Bisericii Ortodoxe care ne-au lăsat-o milostivul Iisus             

Hristos prin vărsarea Lui de sânge ca orişice nevoie de înecare ne va înconjura să alergăm la                 

această cârmă a Biserică, adică la Pidalion, adică la Iisus Hristos, şi să zicem: Iisuse,               

miluieşte-ne. Şi ascultând de cuvintele Sfântului Duh cele scrise în această carte, ne vom              

povăţui la limanul de scăpare, precum oarecând Sfinţii Apostoli fiind în primejdie de moarte              

şi alergând la Domnul Iisus au scăpat de înecare când au zis: Iisuse, miluieşte-ne. 

În acele timpuri nu era Biserică, nu era Pidalion, Biserica era Corabia cu cei 12 Apostoli,                

Pidalionul era Iisus Hristos. Diavolul atuncea se lupta numai cu acea Corabie pentru a o               

îneca, că ştia vicleanul că din acea corabie se naşte mântuirea neamului omenesc, dar prin               

vrăjmăşia lui cea rea au îndemnat mulţimea jidovească, pre aceia care nu păzeau legea lui               

Moise după adevăr şi acei călcători de lege, părându-le grele poruncile lui Moise şi ale lui                

Iisus Hristos, L-au răstignit, socotind că din 12 Apostoli care erau ascultători cuvântului lui              

Dumnezeu, dacă vor omorî pe Hristos, va pierde toată învăţătura Lui şi Apostolii fiind puţini               

de frică se vor lepăda. Dar Apostolii deşi au fost puţini, însă cunoscând adevărul şi puterea                

lui Iisus Hristos, cu darul Duhului Sfânt au biruit pre diavol şi pre toată mulţimea jidovilor                

necredincioşi şi a tuturor limbilor rele fără de lege de sub cer, toate le-au biruit cu nădejdea                 

lui Hristos. Tot călcătorul de legea lui Hristos au pierit, tot împotrivnicul s-au stins, toţi graşii                

pământului s-au făcut mâncare viermilor şi de râsul dracilor. Nu este altă credinţă şi altă               

nădejde de mântuire decât în Iisus Hristos şi în canoanele Sfinţilor Părinţi, cine va călca               

numai un singur canon, porunceşte gura lui Iisus Hristos, să fie scos din catalogul creştinilor               

– la soborul 6, canonul 1. 

Dar voi cei ce vă numiţi monahi şi creştini, spuneţi-mi, mă rog vouă, spuneţi-mi care sunt                

semnele voastre de monah şi de creştin botezat în numele lui Iisus Hristos, spuneţi-mi, mă               

rog, care canoane le păziţi voi ca creştini, care rânduieli, care învăţătură, a căror Apostoli şi                

a cărui Hristos (poate ale lui Crista Murche învăţături le păziţi voi, şi posturile la cânile                

harţigurie a armenilor). Vă dovedesc faptele voastre că acelea le păziţi, că acelea sunt              



pentru voi. Pentru că cele ce păziţi voi, Iisus Hristos şi Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi nu au                  

învăţat, voi Paşte nu aveţi, voi posturi nu aveţi miercuri, vineri şi luni, le-aţi pierdut rostul. 

Ca muierea cea beţivă când pune pânză la ţesut şi încurcă rostul şi la toată urma aruncă                 

urzeala în foc, pentru că tot lucrul cu urzeală se începe. Dacă urzeala se încurcă sau se                 

risipeşte, toată lucrarea se nimiceşte. Tot aşa aţi făcut şi voi şi faceţi, călugărilor vicleni, că                

în loc să vă trudiţi să descurcaţi urzeala cea încurcată de eretici, voi o faceţi grămadă cu                 

bârfeli drăceşti şi o aruncaţi în foc unde veţi merge şi voi. Voi muieri aveţi (canoanele                

opresc), voi barba o radeţi, părul îl tundeţi, în postul mare mâncaţi carne, de celelalte               

posturi nu mai zic, că le-aţi mâncat cu carne de cal, voi tutun fumaţi la fel cu dracii, jucaţi                   

ca slujitori dracilor, purtaţi politica cu boierii la fel cu dracii, vă bateţi ca ucigaşi furaţi, ca şi                  

tâlhari, slujba Bisericii nu că aţi lăsat-o şi nu o mai citiţi decât pe jumătate, şi un sfert, dar                   

aţi scos-o şi din cărţi afară. Voi purtaţi haine scumpe ca împăratul, voi alegeţi cele mai                

scumpe mâncări şi băuturi, dar mânia voastră este ca a aspidei şi ca a tigrului. Casele                

voastre luxoase ca ale închinătorilor de idoli, pentru că vă închinaţi la case şi la bani, în care                  

aveţi fripturi, vinuri şi alte băuturi scumpe, ţigări, parfumate şi tot felul de lucruri drăceşti               

contra mântuirii omului creştin. 

Măi, călugăre nebun şi mirean zăpăcit de fumul acestei lumi înşelătoare, dacă v-aţi botezat              

pentru ce nu păziţi credinţa botezului, pentru ce păziţi tot cele păgâneşti ? Nu aţi citit pilda                 

smochinului cel uscat la Evanghelie ? Că legea lui Moise până la Hristos au fost, dar viind                 

Hristos şi Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi, au trecut umbra legii, uscându-se smochinul şi              

dând pildă tuturor credincioşilor că toate eresurile s-au uscat, toate au pierit botezându-se             

în Hristos. Dar voi cui credeţi şi cui slujiţi ? Voi vreţi ca din nou să înviaţi legea jidovească                   

prin episcopii voştri cei călcători de poruncile lui Iisus Hristos, voi sunteţi orbi sau nebuni               

sau surzi, sau cu toţi aşa vroiţi ? Măi călugăre creştine nebun, tu nu ai citit nici o carte cu                    

scriptură după scriptura Bisericii Creştine de Răsărit şi după învăţăturile Mântuitorului           

Hristos ? Dacă nu ai citit, citeşte, măi creştine cu viaţă jidovească, citeşte Evanghelia,              

Apostolul, Pidalionul, Tezaurul liturgic, Cartea Patimilor, Psaltirea, învăţăturile Sfinţilor         

Părinţi, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, ale lui Simeon Tesaloniceanul, ale lui Efrem Sirul,               

Isaac Sirul, Ioan Scărarul, şi vei afla tu bine că crezând acestor arhierei de azi ai Ţării                 

Româneşti care toţi slujesc dracului, dar voi care nu înţelegeţi adevărul şi nici nu vroiţi să                

auziţi, cu ei veţi merge la tatăl vostru, diavolul, căruia îi slujiţi pentru că vă astupaţi urechile                 

de la adevăr şi vă faceţi cale de pierzare, după cuvântul Domnului carele zice: Norodul meu                

cu urechile greu aud şi cu inima nu vor să înţeleagă. 

Măi, nebunilor călugări şi nepriceputule noroade, Iisus Hristos spune tu cu care tun au adus               

lumea la credinţă, cu care puşcă, cu care forţă, cu care temniţă, cu care şi câte polcuri de                  

armată, cu care sudalme şi înjurături, pe cine au bătut Mântuitorul pentru credinţă, de cine               

şi-au bătut joc, la cine i-au ras barba, pe care au tuns, pe cine au dezbrăcat de haina                  

călugărească, pe cine au arestat, cui au dat foc la casă, câte icoane au ars şi cărţi sfinte,                  

câte candele au fărâmat cu armele, câte femei văduve le-au bătut în cap cu lumânări şi                

untdelemn, în care altar au mâncat Iisus Hristos slănină cu anafură, pe care jertfelnic au               

stat cu dosul fumând tutun, pe câţi au legat în lanţuri şi în cătuşi în 33 de ani, câte temniţe                    

au umplut Iisus de credincioşi sau de păgâni ? Dar voi, nebunilor, cui slujiţi, cui vă închinaţi,                 

de cine ascultaţi ? Puteţi a zice că nu diavolul, dar se înţelege lucrul că aşa vroiţi voi şi aşa                    

vă place. Pentru că nu puteţi cunoaşte adevărul, că vi s-au întunecat mintea de saţiul               

mâncării şi de duhul beţiei, întru carele este curvia. Şi cei ce nu vroiţi să credeţi ruşinaţi-vă                 



şi cei înşelaţi întoarceţi-vă de vroiţi mântuire, căci zice Sfântul Apostol Pavel: Chiar noi sau               

înger din cer de ar grăi vouă afară de cele ce am grăit, fie anatema. 

Dar credinţa voastră unde este, orbilor ? Iisus Hristos nu au fost ucigaş de oameni, voi dacă                 

sunteţi creştini, pentru ce credeţi ucigaşilor ? Ana şi Caiafa au nu au fost arhierei ucigaşi ?                 

Veţi crede că aceşti ucigaşi slujesc lui Dumnezeu ? Nu, frate, nu, să-ţi iei grija că lui                 

Dumnezeu nu-I trebuie în bisericile Lui ucigaş, nici vărsător de sânge. Credinţa, Biserica şi              

toată rânduiala bunei credinţe a lui Iisus Hristos s-au păstrat cu blândeţe, cu dragoste, cu               

curăţenie, cu păzirea sfintelor canoane şi cu toată buna rânduială, pentru care credinţă             

milioane de sfinţi şi-au vărsat sângele ca să păstreze adevărul şi Biserica lui Iisus Hristos.               

Dar cum veţi zice că serbaţi pe sfinţi, dacă voi aţi lepădat toate aşezământurile lor ? În zilele                  

cele de sărbătoare lucraţi, în posturi vă desfătaţi şi pre credincioşi îi goniţi, frate creştine.               

Cum 1924 de ani ai mers pe calea cea adevărată şi milioane de kilometri şi când ai ajuns                  

aproape de casa ta ai lăsat drumul cel adevărat şi mai bine vroieşti să sari în prăpastie                 

decât a mai merge puţin pe calea adevărului, pre care cu siguranţă vei putea ajunge la casa                 

ta ? 

Spune-mi, frate creştine, care îţi este pricina de nu voieşti a merge la casa ta ? Poate au                  

asfinţit soarele, poate au pierit luna şi stelele au lipsit, poate s-au acoperit cerul cu nori şi                 

pământul cu negură şi ai pierdut drumul ? Adevărat aşa este, frate, că soarele cel mare şi                 

licnarul cel luminos al ţării noastre s-au stricat şi au întunecat şi tot omul merge în                

prăpastie, că au pierit lumina din ţara noastră şi tot omul a căzut în prăpastie şi s-au                 

fărâmat de iznoavă. Dar voiesc a vă arăta puţin şi despre soarele şi licnarul României care                

au luminat în Biserica Românească Ortodoxă până în anul 1924. 

Epistolie 

sau 

Trâmbiţa sihaştrilor din Sfântul Munte Athos (XII) 

Adică, scurt răspuns, adresat celor ce au întrebat despre 

schimbarea calendarului nostru bisericesc ortodox, zis ,,stil vechi” 

 

Fraţilor creştini ortodocşi ai neamului nostru românesc, vroiesc a vă face ştiut şi aceasta,              

pentru întărirea credinţei voastre. Din oraşul sfânt Ierusalim, din prea sfânta Născătoare de             

Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria S-au născut Mântuitorul nostru Iisus Hristos,           

pricinuitorul de mântuire la tot omul de sub cer. Din Sfânta Mânăstire Neamţ au ieşit               

luminătorii Bisericii Ortodoxe Române care au luminat toată ţara cu lucrurile adevărului,            

care ne-au povăţuit câteva veacuri pe urmele Domnului Iisus Hristos cu toată buna             

rânduială, neavând o iotă, adică o salvă de sminteală pentru credinţă. Din Sfânta Mânăstire              

Neamţ au ieşit mitropoliţi, sfinţi, episcopi, preoţi, şi tot felul de oameni şi dascăli iscusiţi               

care povăţuiau lumea pe calea adevărului. Din Mânăstirea Neamţ au ieşit cărţi bisericeşti,             

care au umplut tot pământul, de care s-au folosit tot pământul şi tot omul creştin, nu numai                 

în România, ci din Africa până la America, şi în scurt a zice de la margini şi până la marginile                    

pământului au ajuns cărţile sfinte ale Mânăstirii Neamţului. 

Dar deşi Iisus Hristos au lucrat mântuirea în Ierusalim, şi antihrist tot în Ierusalim are să                

împărăţească, pe Muntele Sionului peste puţin timp. Tot aşa şi cu Mânăstirea Neamţ, deşi              

au ieşit atâţia luminători ai mântuirii şi atâtea cărţi sfinte, dar precum are să iasă antihrist                

din Ierusalim, adică are să împărăţească în Ierusalim, tot aşa fraţilor, şi în Mânăstirea              



Neamţului astăzi domneşte satana, care domnea oarecând în Sodoma şi Gomora, cu numele             

arhiereu Nicodim şi cu lucrurile toate introducerile lui. Că ale Sodomei şi Gomorei el este cel                

întâi lucrător la toate lucrurile satanei. Acesta au stricat toate rânduielile sfinte ale             

mânăstirii, acesta au primit întâi eresul cel mare cu schimbarea calendarului, acesta au             

gonit monahii cei de bună credinţă, acesta a ars icoanele, cărţile sfinte, şi au fărâmat               

candelele pustnicilor, acesta au tuns şi au ras barbele monahilor, acesta a dat voie la               

monahii lui catolici să mănânce carne şi să aibă ţiitori, pentru care pravila şi canoanele               

porunceşte că monahul care va avea muiere şi va mânca carne 12 ani să se postească cu                 

pâine şi apă, făcând câte 700 metanii pe zi. 

Dar voi, fiind papistaşi, canoane nu aveţi că v-au dezlegat sodomiteanul, crezând că             

dezleagă măgarul de la gard. Acesta a scurtat slujba Bisericii de la 3 ore de slujbă a adus-o                  

la una, acesta a dezlegat a se lucra în sărbători, acesta a desfiinţat sfintele posturi care nu                 

se pot desfiinţa nicidecum de creştini (afară decât de păgânul acesta care a spurcat vasele               

mânăstirii cu hoit, le-au făcut ca pre el), acesta a stricat toate cărţile sfinte şi au introdus                 

minciuni şi batjocuri în locul sfintelor cuvinte, acesta şi-a bătut joc de toată cinstea              

mânăstirii, au gonit pre monahii care aduceau cinste mânăstirii şi păstrează pre haldei care              

sunt la fel cu el, fără Dumnezeu şi fără suflet, prin acest ateu au ajuns Mânăstirea                

Neamţului într-o stare de plâns. 

Mânăstirea Neamţului a fost mama tuturor mânăstirilor din ţară şi mântuirea a multor             

suflete, astăzi este un cuib de eretici, fără de nici o rânduială sobornicească sau aşezământ               

al Sfinţilor Părinţi. Astăzi, când un om evlavios intră în vreo mânăstire din cele mari –                

Neamţ, Agapia, Văratec, Adam, Ţigăneşti –, parcă acel om intră la teatru, că ori călugăr ori                

călugăriţă începe a râde de el, găsindu-i o oarecare pricină. Toţi călugării din mânăstiri sunt               

cei mai batjocoritori oameni din ţară şi cu credinţa şi cu faptele. Dar ruşinaţi-vă, viclenilor               

călugări şi călugăriţe, toţi acei care ziceţi că păziţi poruncile lui Dumnezeu şi ascultaţi pe               

mai-marii voştri şi ziceţi că vă ţineţi de biserică şi nu părăsiţi Biserica. 

Bine, măi omule nebun, dar ce a poruncit Dumnezeu să păzeşti: zidul sau credinţa ? Ce te                 

foloseşte pre tine a sta în zid fără adevărul lui Iisus Hristos şi fără canoane ? Voi niciodată                  

nu aţi citit de Pavel Tebeul şi de Marcu de la Muntele Franc care 90 de ani nu a văzut zidul                     

bisericii, şi alţii cu miile pre care Biserica lui Iisus Hristos astăzi îi laudă şi tot pământul li se                   

închină, pre care numai voi cu papistaşii îi batjocoriţi ? Au voi niciodată nu aţi citit la Sfântul                  

Apostol Pavel, care a zis: voi, preoţilor, cunoscut să vă fie ca ori şi când va cădea biserica în                   

mâinile păgânilor, să luaţi câte un antimis sfinţit, şi ori în care loc vă veţi putea ascunde de                  

la faţa ereticilor, acolo să slujim sfânta liturghie ? Dar voi, viclenilor, când auziţi acest               

cuvânt, vă astupaţi urechile şi nu vroiţi să-l auziţi ca să-l vestiţi la norod, ci îl ţineţi ascuns                  

ca să aveţi dreptul ca să păziţi zidul. 

Dar ce zice proorocia Sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos în cartea cu sfârşitul omului               

? Au, fiule, Dumnezeu în lăcaşuri de mâini omeneşti crezi că va locui ? Nu, viclene, nu, dar                  

să ştii tu aceasta că biserica este făcută din zid în forma cerului pentru a ne putea aduna                  

frăţeşte şi a ne ruga lui Dumnezeu după adevăr, şi pentru a putea aprinde candele şi                

lumânări din cauza vremurilor, şi pentru a fi un aşezământ sfânt după porunca lui              

Dumnezeu, unde zice că precum în cer şi pre pământ. Dar şi satana când era în cer făcea                  

slujba ca în cer, dar dacă s-a mândrit ca voi, l-a trimis Dumnezeu în iad la cei mândri, dar                   

tot la fel şi voi, v-aţi făcut mai deştepţi ca sfinţii, aţi stricat pacea Bisericii lui Iisus Hristos de                   

pre pământ, şi nu mai este pre pământ ca în cer. Dar voi staţi în ziduri ca catolicii, plini de                    

trufie înconjuraţi de arme şi de jandarmi, şi noi ne vom ruga pe sub copaci afară din ziduri.                  



Pentru că de ar fi zis Dumnezeu să păzim zidurile am păzi zidurile, dar sfintele canoane nu                 

porunceşte pentru ziduri a se păzi, ci pentru credinţă porunceşte, că cine nu o va păzi                

nestrămutată să fie anatema. 

Dar anatema să fiţi voi şi cu cei ce cred în voi, după cuvântul Sfinţilor Apostoli şi a Soborului                   

de la Niceea şi celelalte toate soboare. 

Pre voi singure lucrurile voastre vă descoperă rătăcirea, că nici o faptă după Dumnezeu nu               

este întru voi, că voi pre creştini îi goniţi şi pre adventişti îi protejaţi cu faptele voastre cele                  

fără de lege. Că voi puteţi să staţi contra adventiştilor pentru că vă vădeşte din fapte că                 

sunteţi ca şi ei şi mai rău ca ei. 

Acum să zicem ceva şi pentru aceia care laudă credinţa adventiştilor şi zice că adventiştii nu                

fac rele ca creştinii şi învaţă tot la fapte bune. Adventiştii, măi creştine nebun, care tu nu                 

înţelegi adevărul, adventistul s-au dat dracului cu credinţa, care este rădăcina mântuirii            

neamului creştinesc, dar învaţă la fapte bune, dar tu creştine, care eşti cu credinţa creştin,               

cine te învaţă la lucruri rele ? Iisus Hristos în Evanghelie, sau Apostolul, sau Sfinţii Părinţi,                

sau canoanele, care dintre acestea te învaţă să ucizi, să curveşti, să furi, şi alte rele de                 

acest fel ? Care scriptură ortodoxă te învaţă să faci rău ? Cunoaşte, omule, ce eşti biruit de                  

faptele diavolului şi te trage ca cu totul să te dai lui, cât vei fi creştin pentru tot păcatul este                    

pocăinţă, dar după ce te vei da dracului, al dracului eşti, pocăinţă nu mai ai. După cuvântul                 

Sfântului Ioan Gură de Aur, care zice că cel ce se dă dracului de bunăvoie, al dracului să fie,                   

dar ştiut este din multe dovezi din Scriptură că cel ce rătăceşte din credinţă, creştin nu mai                 

este şi mântuirea nu o va vedea. 

Pentru cei ce zic că credinţa lipovenilor este mai bună ca oricare credinţă, dar să se ruşineze                 

şi aceştia, dar ştiut să vă fie tuturor despre lipoveni, pentru că mulţi vă amăgiţi şi mergeţi la                  

bisericile lipoveneşti. Dar ca să vă depărtaţi de acei spurcaţi amăgitori cu evlavia lor, de               

nevoie este a arăta eresul lor de faţă celor ce nu cunosc. Dar veţi şti şi aceasta că lipovenii                   

de credinţă sunt ortodocşi, dar lucrul care ne opreşte pre noi a ne feri de ei este acesta: în                   

tot anul, în noaptea de înviere, când se cântă în biserică ‘veniţi, fraţilor, să ne îmbrăţişăm şi                 

să iertăm toate pentru înviere’, ei atunci sting toate luminile în biserică şi curvesc toţi ori şi                 

cu cine se întâmplă, dar câţi copii se nasc din fetele lor din acea noapte, care vor fi de parte                    

bărbătească, pre aceia ei îi fac preoţi ai lor. Dar ei nu au alţi preoţi decât din cei ce se nasc                     

în noaptea de înviere din fetele lor, zămisliţi în acea spurcată curvie în bisericile lor, la care                 

lucru ţin ei că aşa se cade să fie preotul, născut din fecioară fără de bărbat. Acesta este                  

eresul lor cel spurcat, care ne opreşte pre noi a ne ruga cu ei. Canoanele noastre poruncesc                 

că cine va săruta mâna unui popă lipovean 15 ani să nu se împărtăşească, mâncând uscat                

în toate zilele şi câte 300 metanii pe zi. 

Dar de nevoie este a arăta şi hoţiile unui viclean călugăr şi popă care s-au încuibat în                 

Bucureşti de câţiva ani, care înşeală lumea cu jurnalul numit Glasul monahilor. Numele             

acestui înşelător este ieromonahul Dionisie Lungu. Măi, tâlharule şi vicleanule cu nume de             

călugăr, tu cu vicleşugul tău ai întrecut pe toţi ceilalţi papistaşi, fraţi ai tăi, că tu cu glasul                  

monahilor al tău ca să poţi amăgi bani mai mulţi, de multe ori cânţi şi în struna celor                  

dreptcredincioşi cu vicleşug. Dar tu măgarule şi hoţule, ai lăsat viaţa şi liniştea călugărească              

şi umbli din casă în casă pe la oameni săraci şi pe la călugări şi prin trenuri, făcând pe                   

oamenii cei necăjiţi să se aboneze la minciunile tale, numite de tine Glasul monahilor, pe               

care de multe ori am văzut chipul Maicii Domnului şi al Domnului şi al altor sfinţi, şi omul şi                   

jidanul după ce citeşte câteva minciuni pe el, se duce cu jurnalul la ieşitoare ? Aceasta este                 

isprava ta, hoţule, cea numită Glasul monahilor. Măi nebunule, glasul monahilor este a păzi              



făgăduinţa cea călugărească înaintea altarului, viaţa cea pustnicească, a propovădui          

adevărul, a păzi şi a citi cărţile Sfinţilor Părinţi, a ieşi la lupta cea contra papistaşilor de azi şi                   

a ereticilor cu care stai tu la masă şi mănânci banii şi munca ţăranilor. Glasul monahilor este                 

învăţăturile Sfinţilor Părinţi, care au luptat până la tăiere de sabie, propovăduind adevărul,             

dar tu tâlharule încuibat în Bucureşti, desfătându-te în tot felul de dezmierdări, cu sudoarea              

săracilor ţi-ai pus nume mare, Glasul monahilor. Vă rog, fraţilor creştini, ori şi unde veţi               

vedea pe acest înşelător şi papistaş, cu scuipat să-l huiduiţi, că înşelător este şi eretic de                

moda nouă cu adevărat. 

Dar de nevoie este a zice puţin şi despre eretici şi înşelători, cei cu oastea Domnului. 

Fraţilor creştini, înţelegeţi şi aceasta, că ori şi care creştin când se botează se face ostaş al                 

lui Iisus Hristos, primind toate poruncile Domnului şi lepădându-se de satana. Dar voi de ce               

nu păziţi adevărul şi vă înşeală toate sectele dracului care este în aceste zile ? Nebuni şi                 

antihrişti care zic ei că au înfiinţat oastea Domnului, oare a cărui Domn s-au făcut ei ostaşi ?                  

Mi se pare că s-au făcut ostaşi ai domnului iadului. 

Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi au învăţat că creştinii ortodocşi sunt ostaşi ai Domnului, cei               

care vor păzi poruncile lui Dumnezeu. Dar aceşti eretici nu păzesc adevărul, pentru că au               

scornit ură ereticească. Posturile şi sărbătorile le-au lepădat din rânduiala Sfinţilor Părinţi, ei             

învaţă a nu se însura lumea şi pre cei însuraţi îi desparte şi treieră lumea, adunaţi în                 

cârduri, un harhalic de strânsură. Cântă numai cântece alcătuite de ei cu meşteşug ca să               

poată amăgi lumea, canoanele zic că cel ce va introduce în Biserică alte citiri sau cântări,                

afară de cele aşezate de cele 7 Soboare Ecumenice, să fie anatema. Aceştia fac toate               

slujbele bisericeşti cu organele lui Cain, cu tobele faraonilor, cu patifonul francezilor, cu             

toate instrumentele dracului. Cine poate să zică că aceştia sunt ostaşi ai lui Dumnezeu ?               

Aceştia se culcă 100 de femei şi 40 de bărbaţi cu popa Trifa şi zămislesc preoţii ca şi                  

lipovenii. 

Vă rog, fraţilor, feriţi-vă de tot ereticul, de tot înşelătorul, de tot vicleanul, care învaţă cât                

un fir de nisip altele afară de credinţa noastră cea lăsată de Mântuitorul Iisus Hristos şi                

Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi prin cele 7 Sfinte Soboare Ecumenice, că tot cel ce învaţă                

altele afară de acestea, adică de cele aşezate de Duhul Sfânt prin Sfinţii Părinţi, de la                

diavolul este şi potrivnic lui Dumnezeu şi la tot neamul creştinesc. Pentru că toţi aceşti               

eretici lucrurile lui satana le lucrează şi învăţăturile lui le învaţă. Feriţi-vă, fraţilor, de tot               

ereticul şi de toată învăţătura lor cea vicleană. Că nu este altă credinţă sub cer plăcută lui                 

Dumnezeu decât credinţa ortodoxă cea adevărată, dar mulţi dintre voi, creştinilor, vă            

amăgiţi şi vă daţi la păgânism că vi se pare mai uşoară credinţa şi viaţa lor cea spurcată.                  

Dar voi, dacă vroiţi să nu vi se pară grea viaţa creştinească, să nu faceţi lucruri păgâneşti                 

care cer pocăinţă aspră, pentru că în împărăţia lui Dumnezeu nu poate intra nimic spurcat,               

dar dacă te-ai spurcat trebuie să te cureţi prin pocăinţă, care se cere pentru păcatele tale, şi                 

aşa vei vedea şi vei moşteni împărăţia cerurilor. Iar dacă vă amăgiţi cu credinţa păgânilor               

pentru că este uşoară şi nu are pocăinţă pe lumea asta, o zi sau o săptămână sau o lună                   

sau un an, sau 5, 10, 20 pentru ori şi care păcat după măsura lui, dacă aceasta nu vei                   

face-o, atunci să fii sigur că vei munci veşnic în muncile iadului, dar aşa fraţilor, nu vă                 

amăgiţi cu viaţa păgânilor, că nu aveţi nici un folos. 

 

Epistolie 



sau 

Trâmbiţa sihaştrilor din Sfântul Munte Athos (XIII) 

Adică, scurt răspuns, adresat celor ce au întrebat despre 

schimbarea calendarului nostru bisericesc ortodox, zis ,,stil vechi” 

 

Fraţilor creştini, nu vă miraţi pentru cei mari ai Bisericii că cum de nu păzesc credinţa.                

Pentru că ei nici unul nu sunt botezaţi, nici Miron, nici Pimen, dar să vă spun adevărul. În                  

anul 1928, am stat în Ierusalim 9 luni, dar în acel timp au sosit la Ierusalim o femeie                  

transilvăneană cu numele Maria, dar peste câtva timp acea muiere a spus că ea nu este                

creştină ortodoxă, ci catolică, şi vrea să se boteze cu botezul ortodox, dar după multe mile                

de rugăminţi către prea sfinţitul Patriarh Damian al Ierusalimului i-au dat 3 preoţi de limbă               

greacă şi unul român şi cu mai mulţi închinători români şi au mers cu 6 maşini la Apele                  

Iordanului, şi s-a botezat acea muiere în ziua de 6 aprilie 1928, dar după întoarcerea în                

Ierusalim, sosind sâmbătă s-a împărtăşit şi după ce a primit sfintele taine în faţa Sfântului               

Mormânt al Domnului Hristos, înaintea a 2.000 de oameni la ora 4 dimineaţa a mărturisit că                

ea este nepoata lui Miron Cristea şi de multe ori a vrut să se boteze în Bucureşti, dar el nu a                     

vroit, ci o învăţa cu mare stăruinţă că botezul catolicilor este cel mai bun dintre toate. 

Dar a spus muierea: să nu vă mai miraţi de cei mari că cum au primit eresul, dar înţelegeţi                   

că nu l-au primit, ci l-au avut, l-aţi primit voi care nu l-aţi avut. Vedeţi pre cine are România                   

patriarh, pe singur antihrist la care vă închinaţi voi, orbilor, şi adevărului îi daţi cu piciorul.                

Mântuitorul şi milostivul Iisus Hristos, ca dovadă şi ca nişte mărturii adevărate, ne-au lăsat              

în Ierusalim lucruri necuvântătoare care să păstreze adevărul şi credinţa cea adevărată            

până în sfârşit, şi ca lucrurile cele necuvântătoare să le ruşineze pre dobitoacele cele              

cuvântătoare care ascund adevărul, pentru că Iisus Hristos a ştiut că slujitorii şi conducătorii              

Bisericii au să se facă dobitoace. Pentru că şi pre El dobitoacele cele fără de minte L-au                 

răstignit, chiar şi Proorocul David mai înainte a zis în Cartea Psalmilor: Alăturatu-s-au cu              

dobitoacele cele fără de minte şi s-au asemănat lor. 

Dar ştiu să vă fie tuturor fraţilor creştini că în Ierusalim la Sfântul Mormânt al Domnului, în                 

fiecare an la Paştele ortodox, după calendarul vechi iulian, în Sâmbăta Mare la ora 2 după                

amiază vine sfânta lumină din cer pe Sfântul Mormânt. Şi luând-o patriarhul în nişte vată, o                

pune în două forme de aur şi ieşind în faţa Sfântului Mormânt aprinde toate limbile creştine                

lumânări, având tot omul în mână 33 lumânări (ruşinaţi-vă cei de moda nouă). În dosul               

Bisericii celei Mari a Sfântului Mormânt, la 80 de scări în adâncul prăpastiei se afla locul                

unde a fost Sfânta Cruce a Domnului ascunsă de jidani, de unde a găsit-o Sfântul Împărat                

Constantin cu maica sa Elena. Tot de acolo a răsărit şi busuiocul în 4 feluri, pentru aceea el                  

se pune deasupra crucii, la sfinţirea aghesmei. 

Dar la acel loc de la suprafaţa pământului în adâncime 80 de scări şi din adâncime în sus 30                   

metri se afla acel loc astupat cu o lespede de marmură pentru a nu se prăbuşi lumea în                  

prăpastia de mai jos. Dar înainte de 14 septembrie cu 7 zile, din acea lespede izvorăşte                

agheasmă necurmat până în ziua de 14 septembrie, aceea înseamnă mai înainte vestirea             

praznicului cinstitei cruci, iar din acel loc sfânt se tămăduieşte tot felul de boli. Aceasta se                

face în 14 septembrie stil vechi, să se ruşineze cei de moda nouă. În Ierusalim se afla la                  

casa lui Caiafa măslinul la care a fost Domnul legat şi bătut, la casa lui Simeon Chirineanul                 

se afla o piatră pe care a căzut Domnul cu palma când mergea cu crucea la Golgota. 



La Ghetsimani se afla 3 măslini între care se ruga Domnul când L-au prins ostaşii; pe Valea                 

lui Iosafat, ca la 2 kilometri de la Ghetsimani se afla dudul între care au ferăstruit jidanii pe                  

Proorocul Isaia, şi mulţi alţi copaci verzi se aflau pe unde s-au făcut semne mari şi pietre.                 

Acestea se păstrează de Dumnezeu pentru ruşinarea necredinciosilor şi a ereticilor, pentru            

că la judecată copacii aceştia şi pietrele acestea vor mărturisi cu glas omenesc adevărul, ca               

să ruşineze pre necredincioşi şi ca să se împlinească Scriptura, care zice că dacă voi veţi                

tăcea, pietrele şi lemnele vor striga. 

Ruşinaţi-vă cei de moda nouă, ruşinaţi-vă viclenilor călugări şi călugăriţe, că cunoaşteţi            

adevărul şi îl ascundeţi, pentru ca să nu vă lipsiţi de odihna voastră cea trupească, dar ce                 

zice apostolul ? Câţi cu dreptarul acesta vor umbla, goniţi vor fi, dar voi care vă odihniţi pe                  

Dumnezeu şi goniţi pe creştini, ce răspuns veţi da în ziua aceea ? Ruşinaţi-vă cât aveţi timp                 

de bârfele voastre, că mai pe urmă va fi târziu. Să nu crezi, vicleanule, că vei scăpa de                  

osânda lui Dumnezeu cu minciuni. Tu, vicleanule călugăr, eşti ostaşul lui Hristos, tu acum              

trebuie să ieşi la război contra ereticilor, aceasta este ascultarea voastră, nu a zice că unde                

să merg ? Să iau lumea în cap ? Măi, nebunule călugăr, tu nu vezi că în timp de război                    

pământesc lasă palatele şi fug pe sub copaci şi pe sub garduri şi prin munţi, şi dacă                 

biruieşte se întoarce iar la palate; dar tu, nebunule, stai şi păzeşti zidurile papistaşilor şi               

arăţi la dumnezeii tăi jandarmii să omoarte pre cei care mai înainte îţi erau fraţi ai tăi. Cu                  

voi s-au împlinit cuvântul din Evanghelie care zice că va da frate pe frate la moarte, dar voi                  

veţi vedea. 

Fraţilor creştini, acum s-au împlinit cântarea celor trei coconi din Vavilon, că de groaza              

ighemonilor nu mai putem a aduce jertfe văzute lui Dumnezeu că ni le aruncă la câinii lor, şi                  

nu putem ajunge cu jertfele la sfânta biserică, ci au rămas numai atâta ca să plângem                

înaintea lui Dumnezeu cu nişte cuvinte ca acestea ale celor trei coconi din Vavilon, care               

numai ei erau credincioşi şi plăcuţi lui Dumnezeu, dar de groaza păgânilor neputând aduce              

jertfă lui Dumnezeu cu aceste cuvinte, stihul 

  

13. Că, Stăpâne, ne-am împuţinat, am început a plânge înaintea lui, mai vârtos decât toate               

neamurile şi suntem împilaţi în tot pământul astăzi pentru păcatele noastre. 

14. Şi nu este în vremea aceasta Domn, şi prooroc, şi căpetenie, nici ardere de tot, nici                 

jertfă, nici prinos, nici tămâie, nici loc a aduce înaintea ta şi a afla milă. 

15. Ci cu suflet umilit şi cu duh plecat să fie primiţi. 

16. Ca într-o ardere de tot de berbeci şi de junci, şi ca întru zeci de mii de miei graşi, aşa să                      

fie jertfa noastră înaintea ta astăzi, şi să se sfârşească după tine că nu este ruşine celor ce                  

nădăjduiesc spre tine. 

17. Şi acum urmăm ţie cu toată inima, şi ne temem de tine şi căutăm faţa ta. 

18. Să nu ne ruşinezi pre noi, ci fă cu noi după blândeţile tale şi după mulţimea milei tale. 

19. Scoate-ne pre noi după minunile tale, şi dă slava numelui tău, Doamne. 

20. Şi să se înfrunteze toţi cei ce arată robilor tăi relele şi să se ruşineze de toată puterea                   

ta, şi tăria lor să se sfărâme. 

21. Şi să cunoască că tu eşti Domnul Dumnezeu însuţi, şi slăvit peste toată lumea. 

  



Aşa, fraţilor creştini, numai cu nişte cuvinte ca acestea ne vom mai putea mângâia în aceste                

timpuri şi zile de necaz pentru că am ajuns, cum zice scriptura, că vom fugi de lup şi ne va                    

întâmpina ursul, şi vom fugi de urs şi ne va întâmpina leul. Tocmai aşa am ajuns noi astăzi                  

zilele rele proorocite de sfinţii prooroci de mii de ani, dar pentru mai multă îmbărbătare în                

credinţa noastră creştinească ni se cade nouă a vă arăta şi puţinul cuvânt al lui Avva Pamvo                 

din Pateric. 

Fraţilor creştini, cu multă trudă şi necaz am tipărit această carte, pentru că în timpul               

compunerii acestei cărţi, multe ispite m-a cuprins. Că în cursul unui an întreg care am lucrat                

la această carte, de multe ori am fugit cu cerneala în mână şi de multe ori scriam mai mult                   

cu lacrimi, decât cu cerneală, din cauza greutăţilor care mă înconjoară, dar pentru             

dragostea lui Dumnezeu şi pentru folosul vostru, nu m-am descurajat a vă arăta cele de               

folos în aceste zile amărâte. Ştiu cu adevărat că sunt foarte multe greşeli din tipar, dar vă                 

rog să le îndreptaţi din citire, că nu sunt aşa de mari ca să nu le puteţi citi. Şi vă rog să mă                       

iertaţi, căci ca om păcătos nu am putut să lucrez fără de greşeală. 

Rog pre Bunul Dumnezeu ca prin citirea acestor puţine cuvinte să vă înţelepţească şi să vă                

povăţuiască pe calea mântuirii şi vă rog să vă rugaţi şi pentru mine păcătosul, şi eu                

nevrednicul rog pre Bunul Dumnezeu să ne învrednicească a dobândi bunurile cele veşnice,             

întru Împărăţia Lui cea cerească. Amin. 

 


