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ORTODOXIA {I ECUMENISMUL
De ce un cre [tin ortodox nu poate fi
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Înainte cuvântare despre autor
Arhimandritul Serafim Alexiev - fiu credincios [i p\str\tor
al testamentului duhovnicesc al Sfântului Serafim
Sobolev

Arhimandritul Serafim, pe numele s\u de mirean Stoian
Gheorghiev Alexiev, s-a n\scut la 25 februarie 1912 (stil vechi),
în satul Gorno Brodi, regiunea Serres, fiind cel mai mic copil al
unor p\rinţi s\raci şi evlavioşi. Sub presiunea tragicelor evenimente ale celui de-al doilea r\zboi balcanic (16 iunie - 18 iulie
1913), p\rinţii lui au p\r\sit plaiurile natale şi au emigrat,
împreun\ cu numeroşii lor copii, în Sofia.
Tat\l, Gheorghi Alexiev, era turn\tor de clopote din tat\ în
fiu şi a l\sat moştenire meşteşugul s\u celor doi fii mai mari ai
s\i, Dimitr şi Atanas. Fiul cel mai mic, Stoian, a crescut având
o s\n\tate fragil\ şi un suflet sensibil şi blând. El a moştenit de
la mama sa, Nedelia, o femeie cu un spirit religios profund, credinţa arz\toare în Dumnezeu şi dragostea pentru Biserica Lui.
Încurajat în n\zuinţele sale duhovniceşti de ambii p\rinţi şi
de rude, Stoian termin\ cursurile Seminarului Teologic Ortodox
din Sofia ca unul dintre cei mai buni elevi, şi în anul 1934 devine
student la Facultatea de Teologie a Universit\ţii din Sofia. Aici,
el primeşte o burs\ şi îşi continu\ studiile la cunoscuta Facultate
de Teologie a Universit\ţii din Berna, Elveţia.
Studiul într-o instituţie neortodox\ ar fi putut fi v\t\m\tor
pentru un tân\r< cu toate acestea, credinţa, dragostea de adev\r
şi smerenia lui Stoian erau un sol bun, care, în viitor, avea s\
rodeasc\ din belşug. Iar cunoaşterea lumii heterodoxe dobândit\
în aceast\ instituţie, Stoian Alexiev o va folosi mai târziu în alc\7

tuirea lucr\rilor sale critice de respingere a falselor înv\ţ\turi
protestante şi romano-catolice.
Viaţa sa pe meleagurile str\ine a fost s\r\c\cioas\, bursa
ajungându-i doar pentru taxele universitare, în vreme ce pentru
cas\ şi mas\ avea foarte puţini bani. S\r\cia permanent\ şi
eforturile intelectuale susţinute l-au sleit de puteri, Stoian îmboln\vindu-se de tuberculoz\. Când, prin milostivirea lui Dumnezeu, el s-a f\cut bine, s\n\tatea sa avea s\ r\mân\ fragil\ pân\
la ultima sa r\suflare.
În ciuda grelei încerc\ri, studentul înzestrat a absolvit cu
succes Universitatea din Berna şi a primit titlul academic de
doctor în teologie, susţinându-şi str\lucit teza, intitulat\
@Însemn\tatea poruncilor lui Iisus Hristos din predica Sa de pe
munte” 1). În orice caz, cunoştinţele acumulate şi st\pânirea
câtorva limbi str\ine nu l-au umplut de îngâmfare pe tân\rul şi
promiţ\torul teolog. El a n\zuit în mod înţelept la a des\vârşi în
fiinţa sa virtuţile evanghelice şi a deprinde modestia, smerenia,
blândeţea şi cur\ţia inimii.
În 1937, Stoian Alexiev se întorcea în Bulgaria cu o recunoaştere meritorie, dar cu noţiuni teologice întrucâtva dezordonate. Cu toate acestea, pronia dumnezeiasc\ a vegheat asupra
lui. La puţin timp dup\ întoarcerea sa în patria-mam\, el a
vizitat M\n\stirea Rila, pentru a se ruga Sfântului Ioan, în
c\utarea drumului s\u în viaţ\. Aici, marele eremit al Rilei şi
mijlocitor al întregii ţ\ri a Bulgariei a rânduit ca el s\ se
întâlneasc\ cu arhiepiscopul Serafim Sobolev, un ierarh împodobit de Dumnezeu cu nenum\rate daruri ale harului dumnezeiesc, pentru minunata sa smerenie şi nevoinţele ascetice.
Arhiepiscopul, care era pe atunci ierarhul conduc\tor al
comunit\ţilor ortodoxe ale ruşilor emigranţi în Bulgaria, era, de
asemenea, în vizit\ la m\n\stire, ca un pelerin la omul lui Dumnezeu pe care şi el îl cinstea profund. Aceast\ întâlnire a fost,
într-adev\r, important\ pentru Stoian Alexiev. El dorea cu
ardoare, de mult\ vreme, s\ întâlneasc\ un om cu viaţ\ sfânt\ şi
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poart\ cu smerenie în sânul s\u şi z\logul de a auzi cuvintele
cereşti> @Fericiţi cei morţi, cei ce acum mor întru Domnul! Da,
gr\ieşte Duhul, odihneasc\-se de ostenelile lor, c\ci faptele lor
vin cu ei” (Apocalipsa 14, 13).
În a 40-a zi de la adormirea arhimandritului Serafim, dup\
ce s-a slujit panihida pentru odihna sufletului s\u, a început
privegherea de toat\ noaptea în cinstea s\rb\torii luminoase ce
va s\ vin\, care era în mod deosebit drag\ celui proasp\t r\posat> s\rb\toarea Ortodoxiei, ziua în care Sfântul Serafim de Sofia a
trecut la Domnul. În râurile continue de imnuri, ce-L prosl\vesc pe Dumnezeul cel întrupat şi de nep\truns şi Sfânta Sa Biseric\ f\r\ de prihan\, în inimile noastre creşte, în mod firesc,
n\dejdea c\ acolo, în mijlocul corului luminos al lupt\torilor
pentru Ortodoxie, împreun\ cu dreptul s\u avv\, intr\ în veselia
cea cereasc\ fiul s\u credincios şi p\str\torul testamentului s\u
duhovnicesc, arhimandritul Serafim Alexiev.

Note>

1). Aceast\ tez\, de 173 pagini, a fost publicat\ în german\ la Sofia, în
1938. Alt\ lucrare academic\ scris\ de Stoian Alexiev, @Calea omului c\tre
Dumnezeu aşa cum este revelat\ în scrierile lui Blaise Pascal”, a fost tip\rit\,
în traducere bulgar\, într-o broşur\ separat\ (Sofia, 1941).
2). Cea mai mare parte a articolelor menţionate au fost publicate în Jurnalul Misionar Ortodox (JMO), editat în acei ani cu sprijinul activ al ieromonahului Meftodie (Jerev), care era, de asemenea, fiul duhovnicesc al vl\dic\i Serafim.
3). Articolul prezint\ cititorilor condamnarea ecleziastic\ a dogmei sofiologice eretice a protoiereului Serghie Bulgakov şi comportamentul s\u lipsit de
poc\inţ\.
4). Articolul este critica dogmei eronate potrivit c\reia chinurile iadului ar
fi, chipurile, temporare< dogma în cauz\ era susţinut\ de teologul de atunci dr.
Ivan Panciovski, cu care arhimandritul Serafim s-a angajat într-o disput\
public\, în scopul de a ap\ra înv\ţ\tura ortodox\ cu privire la acest subiect.
5). Poemele timpurii ale p\rintelui Serafim au fost publicate în dou\
volume, intitulate @Intuiţii” (1940) şi @Cântece despre viaţ\ şi moarte” (1943).
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CUVÂNTUL MITROPOLITULUI VLASIE
:nt=ist\t\torul Bisericii Ortodoxe
de R\s\rit din Rom=nia

%Bine este a cuv=nta pe Dumnezeu [i a prea;n\l]a numele
Lui, cuvintele lucrurilor lui Dumnezeu cu cinste ar\t=ndu-le [i
nu v\ lenevi]i a v\ m\rturisi Lui. Taina ;mp\ratului bine este a o
ascunde, iar lucrurile lui Dumnezeu, a le descoperi, slav\ este^.
(Tovit XII, 5-6)

:n ;ntreaga istorie a Bisericii Ortodoxe a R\s\ritului, niciodat\
n-a ;ncetat lupta cr=ncen\ contra multora care doreau distrugerea
adev\rului de credin]\. C=t timp Biserica a fost ;n unitate, lupta
a fost mai eficient\, ;ns\ mult mai dificil era s\ se reziste ;n vremurile c=nd aceasta era dezbinat\ [i zguduit\ de lupte fratricide.
Dar de[i mai greu, de multe ori ;n aceste condi]ii s-au descoperit
adev\ratele valori [i lupt\torii mai devota]i.
A[a s-a ;nt=mplat dup\ anul 1054, c=nd Biserica Apusean\ s-a
t\iat ;n chip oficial de la Sf=nta Biseric\ Dreptsl\vitoare a R\s\ritului, prin ceea ce se nume[te ;ndeob[te Marea Schism\. De atunci,
Apusul laicizat [i ad=ncindu-se ;n inova]ii [i erezii, n-a contenit ;ncerc\rile de a supune [i domina R\s\ritul, introduc=nd inova]iile sale
;n toate domeniile vie]ii biserice[ti. Un rezultat al acestei ac]iuni,
a fost [i reforma calendarului f\cut\ de papa Grigorie al XIII-lea
;n anul 1582, care a fost impus\ [i Bisericii R\s\ritului. Dar de
fiecare dat\, aceste ;ncerc\ri au fost respinse cu hot\r=re, fiind
considerate abateri de la tradi]ia Ortodoxiei, abateri condamnate
aspru de anatemele stabilite de Sfin]ii Apostoli [i Sfin]ii P\rin]i
la Sinoadele Ecumenice. Astfel, m\rturie ne stau [i hot\r=rile a trei
sfinte Sinoade de la Constantinopol, care s-au f\cut ;n congl\suire
cu cele trei scaune apostolice, care au refuzat ;nnoirile papista[ilor
(Antiohia, Alexandria [i Ierusalim).
Dup\ ce Papa Grigore al XIII-lea a introdus noul calendar, zis
;ndreptat, ;n anul 1582, la indica]iile astronomului Luigi Lilio,
impun=ndu-le [i bisericilor din R\s\rit ;nnoirile sale, Patriarhul
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ce î[i doresc mântuirea, adic\ via]a ve[nic\ întru Domnul nostru,
Iisus Hristos, în comuniune cu Sfânta Sa Biseric\!
sile[te s\ ne impun\, în locul credin]ei pe care o m\rturisim, o
concep]ie despre lume str\in\ [i cu totul gre[it\.

Biserica Ortodox\, Corabia M=ntuirii - Fresc\ din pridvorul
bolni]ei M\n\stirii Hurezi.
T=lcuire> Asem\narea Bisericii lui Hristos cu o corabie nu este un lucru
nou sau neobi[nuit. Astfel, Ea a fost pre;nchipuit\ ;n Legea Veche, prin
Corabia lui Noe, ce s-a f\cut sc\pare trupeasc\ pentru to]i cei de pe p\m=nt,
ce erau amenin]a]i de potopul trimis asupra lor ca o pedeaps\ pentru ;nmul]irea f\r\delegilor [i a p\g=n\t\]ilor ce se f\ceau. Biserica Noului Israil
(adic\ a Legii celei noi - Legea Darului, ai c\rei fii suntem [i noi), se zugr\ve[te [i se ;nchipuie ca o Corabie a m=ntuirii - nu doar trupe[ti, precum
Corabia Legii Vechi, ci mai ales a m=ntuirii suflete[ti - adic\ o Corabie a
vie]ii ve[nice, care poart\ ;ntr-;nsa pe cei afla]i ;n Biserica Ortodox\ ca m\dulare ale Ei, c\l\torind pe marea vie]ii, ;nvolburat\ de v=nturile [i primejdiile ispitelor [i tulbur\rilor lume[ti, ;ns\ lupt=nd [i n\d\jduind ;ntru atingerea
limanului celui ne;nviforat al m=ntuirii.
C=rmaciul (Capul sau Oc=rmuitorul) Corabiei M=ntuirii (Bisericii
Ortodoxe) este :nsu[i Domnul nostru, Iisus Hristos. Locul de mijloc ;l ocup\
Sf=nta Mas\, chipul Jertfei celei f\r\ de s=nge, pe care este a[ezat\ Sf=nta
Evanghelie - Cuv=ntul de binevestire a Legii celei noi, legea Darului. La o
privire mai ;n am\nunt, pe aceast\ Sf=nt\ Mas\ vedem un chivot, ce simbolizeaz\ Sf=nta Jertf\ - Trupul [i S=ngele M=ntuitorului, adic\ via]a Bisericii [i a m\dularelor Ei. De jur-;mprejurul mesei se afl\ Sfin]ii Bisericii>
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dumnezeie[tii Apostoli Petru [i Pavel [i Sfin]ii Ierarhi, ca iconomi ai Tainelor
dumnezeie[ti [i p\stori ai Bisericii, precum [i Sfin]ii Cuvio[i [i pustnici, care
v=slesc pentru bunul mers al Corabiei, lupt=ndu-se cu armele duhului (rug\ciunea [i nevoin]a) ;mpotriva vr\jma[ilor v\zu]i [i nev\zu]i ai Bisericii, afla]i
pe mal (adic\ ;n afara Bisericii).
Vedem zugr\vit\ ;ns\[i Fiara apocaliptic\, ;n chip de balaur ro[u, ce ;l
poart\ ;n spate pe antihrist< apoi ;i vedem pe to]i ereticii> Arie, Origen,
Evtihie, Macedonie, Nestorie, Dioscor, pe latinii (catolicii sau papista[ii) cu
Papa lor, mahomedanii (musulmanii) - într-un cuvânt, îi vedem pe toţi vrăjmaşii Bisericii, da]i anatemei de c\tre Sfintele Soboare a Toat\ Lumea [i de
c\tre Sfin]ii P\rin]i, purt=nd arcuri [i s\ge]i ;nveninate, cu care ]intesc lupt=ndu-se asupra Bisericii. Ei sunt ;nf\]i[a]i ca odrasle (vl\stare) ale r\ului,
ie[ind dintr-o gur\ de balaur, ce personalizeaz\ ;nsu[i iadul.

„Cel ce, dup\ ce a fost aflat adev\rul, continu\ s\ mai caute
ceva, acela caut\ minciuna” (din Lucr\rile Sinodului VII Ecumenic).
„Cine nu voie[te s\ se fac\ ucenic al adev\rului, acela
ajunge înv\]\tor al r\t\cirii” (Sfântul Leon cel Mare, pap\ al Romei).
„În zilele noastre, adev\rul este atât de ]inut ;n ;ntuneric,
iar minciuna ;ntr-atât de adânc s-a înr\d\cinat, încât niciodat\ nu vom deslu[i adev\rul, dac\ nu-l vom iubi” (Pascal).
„Bunule Iisuse Hristoase! În Biserica Ta sunt oameni
care nu sunt apostolii T\i [i care nu se roag\ }ie... ei au uitat
de Ierusalim [i au acceptat Geneva, unde au f\urit noi table
ale legii. Dar [i tu, Genevo, care te-ai în\l]at pân\ la ceruri,
vei pogorî în iad!” (Comp. Lc. 10, 15). (Din cuvântul Patriarhului Timotei
al Ierusalimului ($ 1955), la Praznicul Sfintei Cincizecimi).

„Europa ne scoate din min]i< dar Europa aproape toat\ [i
în toate s-a p\gânizat. Nu e mai bine oare s-o l\s\m de capul
ei? Adev\rata lumin\ a venit la noi din Bizan]. {i noi nu
suntem copii mici - nu de ieri am ie[it la lumin\< în curând
se vor împlini o mie de ani de când credem în Domnul [i
]inem legea Sa sfânt\. {i în aceasta fie ca al]ii s\ înve]e de
la noi, dup\ cum se [i cuvine> c\ci ADEV|RUL NE APAR64

}INE!” (Sf=ntul Ierarh Teofan Z\vorâtul).
„Drept aceea, voi ce a]i auzit dintru început, întru voi s\
r\mân\. {i de va r\mâne întru voi ce a]i auzit dintru început,
[i voi în Fiul [i în Tat\l ve]i r\mâne” (I In. 2, 24).
„Mai mare bucurie decât aceasta nu am, când aud c\ fiii
mei umbl\ întru adev\r” (III In. 1, 4).
„Iar tu petreci întru cele ce te-ai înv\]at [i te-ai încredin]at, [tiind de la cine te-ai înv\]at” (II Tim. 3, 14).
„C\ nu putem ceva împotriva adev\rului, ci pentru
adev\rul” (II Cor. 13, 8).
„S\ [tii c\ noi trebuie s\ slujim lui Dumnezeu, nu vremii”
(Sfântul Atanasie cel Mare, Epistol\ c\tre Dracontie).

„Noi nu ne cl\tim din adev\r [i nu-l dezmin]im, c\ci
suntem ;nsemna]i cu aceea[i pecete a credin]ei [i n\d\jduirii
noastre. C\ci pe oamenii cei ce cinstesc din toat\ inima pe
Dumnezeu, nimic nu-i poate îndemna cu atâta putere la acela[i cuget, precum poate s\ o fac\ în]elegerea în înv\]\tura
despre Dumnezeu< [i nimic nu înclin\ spre dezbinare, cum
înclin\ nepotrivirea în aceast\ înv\]\tur\” (Sfântul Grigorie Teologul, Cuvântul 6, stih 11,12).

„Doamne, une[te-i pe to]i în acela[i cuget [i z\misle[te
oameni însemna]i, care s\ gândeasc\ la fel despre adev\rata
Ta credin]\ [i dreapt\ m\rturisire” (Rug\ciunea dinainte de moarte
a Sfântului Chiril, dasc\l al slavilor).

„Cea mai bun\ comuniune este p\rt\[ia în credin]\ [i în
dragostea adev\rat\... Nu exist\ nimic mai minunat, decât
Adev\rul” (Sfântul Fotie, Scrisoare c\tre papa Nicolae I).
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Partea întâi
ECUMENISMUL {I APAREN}A LUI „CRE{TIN|”

Principiul 1
Adev\rul este universal, în vreme ce erezia nu poate [i
nu trebuie s\ fie universal\
A) Biserica Ortodox\ este de]in\toarea adev\rului

Sfânta Biseric\ Ortodox\, asemenea unei cor\bii m=ntuitoare, ce plute[te prin lumea care „toat\ întru cel r\u zace”
(I In. 5, 19), a fost întemeiat\ de Domnul nostru, Iisus Hristos,
pentru a vesti lumii „cuvântul cel adev\rat” (Tit 1, 9). Cât de
bine t\lm\ce[te Sfântul Teofan Z\vorâtul> „Prin Cuvânt este
reprezentat\ întreaga înv\]\tur\ cre[tin\, care înseamn\
cuvântul auzit de Hristos Mântuitorul de la Tat\l [i adus pe
p\mânt” (In, 8, 26< 4, 24) [i „r\spândit pe ;ntinderea lui de
apostoli prin puterea Duhului Sfânt” (Mt. 28, 19< In. 14, 26< 16,
13). Este drept [i adev\rat acest cuvânt, venind de la Dumnezeu, Care este adev\rat [i drept în toate cuvintele Sale. El
este drept [i în ceea ce legiuie[te, [i în ceea ce f\g\duie[te...
A[adar, (cuvântul) „adev\rat este numai acel care de la
Dumnezeu a venit... fiind f\r\ adaos, f\r\ sc\dere [i f\r\
schimbare...”
Acest cuvânt a fost încredin]at Bisericii [i slujitorilor ei episcopilor [i preo]ilor, care sunt datori s\-l propov\duiasc\
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„cuminecare”, un grup a executat în fa]a altarului un dans...
La catedrala Sfântul Pavel din Londra, un festival de trei luni
al tineretului a fost încheiat cu o slujb\ alc\tuit\ din muzic\,
dram\ [i dans”. Ca s\ vede]i, ecumenistul indian Ronni
Seckwiera [i-a sus]inut doctoratul pe tema dansului ca mijloc de exprimare liturgic\, el însu[i dansând în timpul liturghiei rug\ciunea domneasc\ „Tat\l nostru”. În revist\ este
inserat\ o imagine fotografic\> pastorul oficiaz\ pe masa din
altar „euharistia”, iar în fa]a lui se contorsioneaz\ dansatorul indian. E cu neputin]\ s\-]i imaginezi o parodie mai
profanatoare!
Ipostaze blasfemiatoare ale amestecului lumescului [i
profanului ;n aspectele liturgice ale bisericii catolice>
Octombrie 2005.
„Preotul” catoliic iezuiit Steve Kellyy ]ine o
„liiturghiie” priivat\ undeva ;n Los Angeles.
:n planul secund,
observ\m un „acompaniiament” lumesc doii chiitarii[tii. At=t
cadrul, c=t [i vestiimenta]iia [ii modul de
a[ezare al „personajelor” acesteii adev\rate parodiii liturgiice
nu au nimiic ;n comun nicii m\car cu
r=nduiieliile rituluii eretiic latiin< ba, maii
mult, conservatoriii catoliicii se arat\ scandaliiza]ii, dincolo de
oriice limiit\, de aceste maniifest\rii ale fenomenuluii
„aggiiornamento”, ampliificat dup\ Conciiliiul Vatiican II.
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19.05.2005
Papa Benedict al
XVI-lea se odihne[te confortabil, pe un
scaun de lemn, la
umbra unei „Mennorrah” uria[e - un
candelabru cu [apte
bra]e, specific iudaismului< mai sus, se
poate
vedea
[i
@Steaua lui David”.
Papa ;[i a[tepta r=ndul, ;n vederea ;nceperii unei cuv=nt\ri ;n Sinagoga din Cologne,
Italia.

O „liturghie” imoral\. :ntr-o rulot\ dintr-o parcare din afara
capitalei austriece, un @preot” catolic liberal ]ine o slujb\
„liturgic\” pentru tinerii afla]i la picnic, din ini]iativa „Mi[c\rii
de tineret” a Arhidiocezei Catolice de Viena.
Fotografia din pagina urmatoare este f\cut\ cu ocazia
aceluia[i eveniment, o t=n\r\ cite[te Apostolul.
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@Liturghie” cu clovni la Catedrala Catolic\ din Salzburg (dreapta, jos).
@Arhiepiscopul” Alois Kothgasser de Salzburg, Austria (al doilea
dinspre st=nga), ;[i une[te palmele cu un clovn. Scena se petrece ;n
altarul Catedralei, ;n timpul unei misse, ;n data de 16.10.2004, cu
inten]ia de a-[i amuza asisten]a.
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În Australia, „studen]ii Institutului anglican de teologie
au prezentat la televiziune un serviciu liturgic, ale c\rui
ectenii au fost concepute punându-se la baz\ lectura ziarului
de duminic\”. S-au citit [tiri despre evenimentele din via]a
politic\, comercial\ [i sportiv\, iar dup\ fiecare [tire urma
o rug\ciune.
Justificând jazzul în liturghie, colaboratorii revistei
„Risk” sus]in c\ „percu]ia este la fel de expresiv\ ca dang\tul clopotelor biserice[ti”. Care om credincios îns\ va fi de
acord cu o asemenea inep]ie? C\ci nu este nimic comun
între dang\tul de clopot, care treze[te în inima sentimente
religioase sfinte, [i muzica de jazz cu ritmul ei s\lbatic [i b\taia turbat\ a tobelor, ce stârnesc sentimente carnale la tineret. Argumentul precum c\ jazzul atrage în sfintele l\ca[uri
tineretul este lipsit de orice temei. C\ci jazzul nu va aduce tineretul la poc\in]\, ci mai curând va alunga din biseric\ pe oamenii evlavio[i, ceea ce se [i întâmpl\ în multe biserici
heterodoxe. Nu jazzul [i nu dansurile vor atrage pe tineri la
Hristos, ci duhul de jertf\ [i cur\]ia moral\!
Judecând dup\ toate acestea, scopul „reprezenta]iilor
liturgice” descrise e acela de a se face din Euharistie un paravan în spatele c\ruia s-ar s\vâr[i parodii nelegiuite, profanând-o în a[a m\sur\, încât ea s\ devin\ absolut de prisos în
era ce vine a antihristului.
În articolul „Rug\ciune, laud\ [i protest”, Brian Fraust
vorbe[te cu însufle]ire despre noile forme ale serviciului divin, care reprezint\ „o adev\rat\ expresie a Duhului, care
creeaz\ [i înnoie[te totul”. Autorul, speculând în chip blasfemiator textul sfânt al Apocalipsei (21, 5), în spiritul Adun\rii
C.E.B. de la Upsala, care [i l-a ales lozinc\, atribuie
Sfântului Duh aceste „liturghii” cu jazz [i dansuri, cu glume
[i veselie. De[i nu Sfântul Duh al lui Dumnezeu, ci duhul
r\ut\]ii (Ef. 6, 12), potrivnic Lui, stimulând coruperea tine448

În antichitatea cre[tin\, un reprezentant tipic al intoleran]ei masonice de ast\zi a fost împ\ratul roman din secolul
al IV-lea, Iulian Apostatul (Paravatul). Botezat fiind, el s-a
întors la p\gânism [i reprezint\ un prototip uimitor al antihristului. Ac]ionând corespunz\tor, el inten]iona s\ restabileasc\, dup\ placul iudeilor, templul din Ierusalim, distrus
de romani în anul 70 d.Hr., în ciuda cuvintelor M=ntuitorului Hristos, c\ din el „nu va r\mâne piatr\ pe piatr\” (Lc.
21, 6). Dar, în aceast\ ini]iativ\ a sa îndreptat\ împotriva lui
Dumnezeu, Iulian a suferit un e[ec total, dup\ cum scrie istoricul Ammian Marcelul> limbi uria[e de foc au ]â[nit de
sub temelia fostului templu, împiedicând pe iudei s\-l refac\.
În al doilea an al
domniei nelegiuite a
lui Iulian (361-363), au
sosit la el trei soli din
Persia - fra]ii Manuil,
Savel [i Ismail, cre[tini ortodoc[i profund
credincio[i, pe care
regele persan Alamundar (care avea o
atitudine tolerant\
fa]\ de cre[tini) i-a
trimis pentru restabilirea dup\ r\zboi a
rela]iilor de pace cu
Bizan]ul. Împ\ratul
a organizat în cinstea
lor ofrande p\gâFlavius Claudius Iulianus (331-363),
cunoscut [i sub numele de
ne[ti pompoase. FraIulian al II-lea.
]ii îns\ au refuzat s\
asiste [i s\ participe la aceast\ primire.
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Aflând c\ solii persani m\rturisesc credin]a lui Hristos,
Iulian, de mânie, a uitat de conduita diplomatic\ [i interesele
statului, [i, dup\ multe interog\ri [i torturi, i-a condamnat pe
solii cre[tini la moarte. Prin aceasta, el a provocat un nou
r\zboi cu Persia, în timpul c\ruia a fost învins [i ucis. Cei
trei fra]i au procedat deschis [i cinstit< refuzând s\ participe
la jertfirile p\gâne[ti, ei au declarat> „N-am venit aici pentru
a ne lep\da de credin]a în Hristos, ci pentru a înt\ri
leg\turile de pace între cele dou\ state!”. Iulian a sus]inut cu
viclenie cuvintele lor, r\spunzând în mod inten]ionat c\
„pacea râvnit\ nu poate fi asigurat\ decât prin armonie
religioas\ [i prietenie reciproc\”. „Despre ce fel de prietenie
poate fi vorba, a continuat el, dac\ nu dori]i s\ serba]i
împreun\ cu noi în cinstea marilor zei, ca s\ înt\rim pacea
între noi... Dac\ îns\ nu sunte]i de aceea[i p\rere cu noi în
cinstirea zeilor no[tri, atunci a]i venit nu pentru înt\rirea, ci
pentru stricarea p\cii!”.
Drept r\spuns la o amestec\tur\ atât de tenden]ioas\ a
lumii politice cu credin]a religioas\, fra]ii au delimitat aceste
aspecte ale rela]iilor dintre oameni, subliniind c\ acordul de
pace, pentru negocierea c\ruia au venit, se refer\ doar la
leg\turile politice, militare [i comerciale dintre state [i nu
prive[te convingerile religioase ale reprezentan]ilor acestora.
Ap\rând cu t\rie credin]a lor ;ntru Hristos, ei au spus în cele
din urm\ c\ - nici în Persia, nici aici -, nimeni nu ar putea
s\-i rup\ de la credin]a în Hristos Mântuitorul [i s\-i conving\ s\ treac\ la p\gânism.
M\rturisirea neînfricat\ a fra]ilor mucenici în fa]a lui
Iulian Apostatul trebuie s\ serveasc\ drept exemplu pentru
orice cre[tin ortodox cu adev\rat credincios în atitudinea
fa]\ de ispititorii de ast\zi - ecumeni[tii care, sub masca de
„pacificatori”, vor s\-ii uneasc\ pe cre[tinii ortodoc[i cu hete466

rodoc[ii [i chiar cu ateii, cel pu]in în „rug\ciunea comun\ pentru pace”. O asemenea „rug\ciune” îns\, laolalt\ cu neortodoc[ii [i necre[tinii, nu este pl\cut\ lui Dumnezeu, ci este
„rug\ciune ce se preface în p\cat”, despre care se arat\ în
Psalmul 108, 6. Dimpotriv\, cur\]ia credin]ei ortodoxe este
cea dintâi condi]ie pentru realizarea unei adev\rate p\ci,
c\ci f\r\ ajutorul harului lui Dumnezeu, orice pace este
nesigur\. În ceea ce-ii prive[te pe ecumeni[ti, ei sunt f\]arnici în dorin]a lor de pacificare, c\ci, dup\ cum spune autorul Psalmilor, ei „gr\iesc pace c\tre aproapele lor, dar
cele rele sunt în inimile lor” (Ps. 27, 3) asemuindu-sse apostatului Iulian, care vorbea [i el de pace, dar a dezl\n]uit
r\zboiul, în care a pierit el însu[i.
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