
 21 

 
Părintele arhimandrit Ilarion Argatu, sfinţii Părinţi şi Ecumenismul 

    “ECUMENISMUL” ? ...mişcare, fenomen pseudocreştin, panerezie... ? cui foloseşte? 
 

„Însuşirea constitutivă şi firească a Bisericii Creştine Ortodoxe (a dreptei şi adevăratei credinţe 
creştine), ecumenicitatea – universalitatea, o revendică astăzi două mişcări care exprimă duhul epocii: 
Ecumenismul şi Globalizarea. Globalizarea este impusă de forţe politico-economice puternice ce  propun  
modelul unei omeniri unificate, în timp ce ecumenismul acţionează în spaţiul religios, urmărind împlinirea 
visului unui creştinism unit (ortodocşi, catolici, protestanţi, neoprotestanţi, etc.) ţintind în cele din urmă la o 
religie ecumenică, o panreligie, spre o religie universală a tuturor religiilor într-o “nouă eră” (New Age). Este 
dovedit faptul că ecumenismul ameninţă Biserica Ortodoxă, deoarece aceasta alunecă din ce în ce mai mult 
spre tactici şi practici conciliant – sincretiste, care combat principiile de bază ale Credinţei Ortodoxe –dintre 
care dreapta credinţă este prima condiţie esenţială a mântuirii omului împreună cu faptele bune, potrivit cu 
mărturisirea patristică inspirată de Dumnezeu: “ cel care vrea să se mântuiască, mai întâi de toate trebuie să 
ţină credinţa sobornicească, pe care dacă n-o va păstra fără şovăire întreagă şi fără prihană, se va pierde pentru 
vecie”(simbolul de credinţă al Sf. Atanasie al Alexandriei). 

Ecumeniştii şi ecumeniştii ierarhi ortodocşi, cercurile teologice academice şi unii profesori teologi 
ortodcşi susţin că toate religiile, deşi sunt diferite, ele sunt posibile căi de mântuire, paralele cu creştinismul 
şi că Duhul Sfânt lucrează şi în ele (o mare aberaţie, un neadevăr). Din păcate preoţi, profesori teologi 
ortodocşi, învaţă greşit elevii şi studenţii din seminariile şi institutele teologice, viitori preoţi, despre 
ecumenism, propagând neadevărul în credinţa şi Biserica Domnului Iisus Hristos. Lozinca lor este principiul 
Noii Ere (New Age)“Crede orice vrei, numai să nu revendici exclusivitatea adevărului şi a căii mântuirii”. 
Domnul Iisus Hristos a spus: Eu sunt Calea Adevărul şi Viaţa (mântuirea sufletului în veşnicie prin Hristos).         
În final creştinii vor fi obligaţi să renunţe la credinţa cea adevărat ortodoxă în Hristos, alunecând spre orce 
altă religie.                                                          

Pentru atingerea scopului ecumenismului, (unirea tuturor credinţelor creştine), dialogul a fost un 
mijloc în acest scop, chipurile de cunoaştere reciprocă a dogmelor, de acceptare prin compromisuri şi  
concesii, prin lipsa mărturisirii ortodoxe, a tradiţiei, a valorilor şi experienţei duhovniceşti a ortodoxiei pe de 
o parte şi lipsa sincerităţii pe de altă parte (a catolicilor, care prin primatul papal, vor subordonarea 
creştinilor în cadrul ecumenismului, cât şi deopotrivă a protestanţilor şi neoprotestanţilor). Aceştia din urmă 
nu sunt dispuşi să renunţe la principiile lor protestante de bază şi la devălmăşia în care se rostogolesc 
“bisericile” lor, cu hirotonia femeilor, căsătoria homosexualilor, mântuirea numai prin credinţă fără fapte 
(Sola Fide) şi mântuirea prin har, (Graţia Fide) numai prin darul divin şi tot fără fapte (prin ignorarea atât a 
faptelor bune cât şi a celor rele). Datorită nesincerităţii lor şi oportunităţilor egoiste prin care au otrăvit 
dialogurile, au  degenerat în discuţii teologice sterpe, fără finalitate.  

Ecumeniştii au schimbat tactica dialogurilor numindu-le “Dialogurile dragostei” din motive de 
senzaţie şi pentru minimalizarea dogmatică în dorinţa de a eluda (ocoli) disputele dogmatice “Dragostea are 
cea mai mare importanţă”, declamă ei. “Dragostea  impune să ne unim, deşi există diferenţe dogmatice “ . 
Aceste dialoguri ale dragostei nu discută cele care despart, ci cele care unesc, pentru a crea un sentiment fals 
al unirii şi credinţei comune. Pentru credinţa ortodoxă Dragostea şi Adevărul sunt două înţelesuri 
nedespărţite. Un dialog al dragostei fără adevăr este mincinos şi nefiresc.  

Un alt mijloc, sunt“Rugăciunile împreună” în cadru întrunirilor intercreştine, ortodocşi, catolici, 
protestanţi etc,deşi Sfintele Canoane ale Bisericii Ortodoxe interzic cu asprime rugăciunile împreună cu 
eterodocşii, pentru că aceştia (catolici, protestanţi, neoprotestanţi) nu au aceeaşi credinţă cu noi ortodocşii. 
Intercomuniunea, slujirea împreună cu ereticii, este interzisă de Sfintele Canoane, cu atât mai mult ne opresc 
de a participa la “tainele” lor, iar ortodocşii ecumenişti nu s-au arătat consecvenţi (conservatori ai credinţei 
ortodoxe), încălcând aceste canoane.  

Colaborarea pe planuri practice, cu diferitele probleme contemporane (sociale, morale, ecologice,etc) 
trebuie să-i unească pe ortodocşi, catolici, protestanţi, ca şi vizitele la nivel înalt între capii şi ierarhii 
“bisericilor” acestea pentru intărirea legăturilor, sunt alte aspecte şi mijloace ale ecumenismului.  

Este evident şi clar că scopul ecumenismului nu este numai unirea tuturor credinţelor creştine într-o 
primă fază, ci în final instaurarea unei religii universale, nivelarea tuturor religiilor şi preschimbarea 
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Bisericii lui Hristos într-un “club al oamenilor religioşi”, într-o organizaţie lumească asemănătoare 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, fără viaţă şi fără duh. Biserica ortodoxă, în loc să fie judecătoare şi 
mustrătoare a fărădelegii, se preschimbă în susţinătoarea acesteia (ecumenismul), este prinsă în capcana 
perspectivei lumeşti şi este coborîtă la nivelul unei religii lumeşti cu caracter utilitarist. În acelaşi timp este 
nevoită să-şi încalce îndatorirea sa misionară de vreme ce reprezentanţii săi oficiali susţin că toate religiile 
sunt “căi de mântuire plăcute lui Dumnezeu”. Din păcate, la această deschidere panreligioasă participă şi 
ierarhi ortodocşi-ecumenişti, care exprimă puncte de vedere curioase, 
cum ar fi : “Mişcarea ecumenică deşi este de provenienţă creştină, 
trebuie să devină mişcarea tuturor religiilor... Toate religiilor slujesc lui 
Dumnezeu şi pe om. Nu există decât un Dumnezeu..,“; “În esenţă, o 
biserică sau o moschee îl ajută pe om să ajungă la aceeaşi măsură 
duhovnicească”; “Romano-catolici şi ortodocşi, protestanţi şi evrei, 
musulmani şi indieni, budişti şi confucianişti... va trebui să contribuim 
cu toţii la promovarea principiilor spirituale ale ecumenismului, a 
frăţietăţii şi a păcii. Iar aceasta se va putea înfăptui numai dacă vom fi 
uniţi în duhul unui singur Dumnezeu”. De altfel unii ortodocşi 
ecumenişti ajung până acolo încât vorbesc despre pace, dreptate, libertate, dragoste şi despre alte bunuri 
spirituale cu un limbaj rece, lumesc. Ei trec sub tăcere faptul că acestea sunt roade ale Duhului Sfânt, daruri 
dumnezeieşti, care se dobândesc prin voinţa duhovnicească “ în Hristos  Iisus “ şi nu prin întâlnirile 
interreligioase. Trebuie să se accentueze faptul că ortodoxia nu este religie, fie ea şi cea mai bună.  Ea este 
Biserică: descoperirea şi arătarea lui Dumnezeu în istorie. Ea are conştiinţa ecumenicităţii şi a adevărului lui 
Hristos pe care îl deţine, de aceea nu se teme de relaţiile ei cu necreştinii. Cunoaşte, însă, limitele acestor 
legături, aşa cum le-a formulat tradiţia ei patristică şi experienţa ei mistică. De pildă, Sfântul Grigorie 
Palama, deşi trăia în vremea cruntei stăpâniri otomane, nu a şovăit, primejduindu-şi chiar şi viaţa, să spună 
adevărul înaintea turcilor şi să mustre rătăcirea lor. De altfel, cum înfruntau sfinţii mucenici pe închinătorii 
la idoli şi sfinţii noi mucenici pe mahomedani ? Nu mărturiseau, oare, adevărul? Am putea să ni-i închipuim 
rugându-se împreună cu ei ? dar atunci nu am mai fi avut mucenici! Aşadar, Biserica  noastră ortodoxă 
refuză să jertfească pe altarul altor interese unicitatea ei şi să primească lozinca ecumenică care spune că ”în 
toate religiile se adoră acelaşi Dumnezeu, dar sub alt nume”. “Într-adevăr ecumenismul, aşa cum se 
obişnuieşte să fie numit, cu siguranţă este erezie, pentru că el neagă principiile de bază ale Credinţei 
Ortodoxe.  Un exemplu în acest sens este acceptarea teoriei ramurilor, care susţine că fiecare Biserică deţine o 
parte de adevăr, şi de aceea trebuie să se unească toate şi să pună pe masă aceste părţi pentru ca acesta să se 
poată întregi”. Dar noi credem că Ortodoxia este Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească. 
“Ecumenismul este numele comun pentru pseudo-creştinii şi psedo-bisericile Europei Apusene... Tot acest 
pseudo-creştinism, toate pseudo-bisericile nu sunt altceva decât o erezie lângă altă erezie. Numele lor 
evanghelic comun este panerezie. De ce ? Dacă de-a lungul istoriei felurite erezii au tăgăduit, s-au deformat 
anumite însuşiri ale Dumnezeu-Omului şi Domnului Iisus Hristos, aceste erezii europene, însă, se depărtează 
cu totul de El înlocuindu-L cu omul european”(Sf. Iustin Popovici). “Ecumenismul nu este erezie sau 
panerezie, aşa cum este numit de obicei, ci este ceva mai rău decât panerezia. Ereziile erau duşmanii văzuţi ai 
Bisericii, şi astfel ea putea să lupte împotriva lor şi să-i biruiască. Ecumenismul, însă, trece cu vederea 
dogmele şi diferenţele dogmatice ale Bisericilor. El este depăşirea, amnistierea, trecerea cu vederea, ca să nu 
spunem legalizarea şi îndreptăţirea ereziilor. El este un duşman viclean şi tocmai de aici vine primejdia de 
moarte.”(profesorul Andreas Theodoru).  
     Împotriviri faţă de mişcarea ecumenică.Astăzi în lumea ortodoxă multe cărţi, articole şi critici văd lumina 
publicităţii ca reacţie împotriva ecumenismului şi a adepţilor lui. Nu puţini sunt clericii şi preoţii ortodocşi 
care propun retragerea imediată aOrtodoxiei din mişcarea ecumenică şi din congresele ei,deoarece consideră 
participarea ei la acestea nu numai neroditoare, ci şi foarte păgubitoare. Unele Biserici au ieşit deja din 
Consiliul Mondial al Bisericilor, în timp ce altele se neliniştesc datorită participării lor. Această nelinişte a 
fost exprimată şi la întâlnirea Panortodoxă de la Tesalonic din 1998,  unde, printre altele, s-a constatat că 
“după un veac întreg de participare ortodoxă la mişcarea ecumenică şi o jumătate de veac de prezenţă în CMB..., 
prăpastia dintre ortodocşi şi protestanţi se face tot mai mare”. Cunoaştem bine că criteriul ortodoxiei este omul 
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credincios. Nimeni, nici patriarhi, nici sinoade nu-l pot abate de la calea cea dreaptă şi nu-i pot înăbuşi glasul 
conştiinţei. De aceea “nu trebuie să se ţină nici un dialog sau să se ia vreo hotărâre, dacă nu este de acord 
această conştiinţă veghetoare a Bisericii (clerici, mireni şi monahi harismatici)”(Mitroplit Ierotei de Navpact).  

Evenimentele, deja trasate, se desfăşoară într-un ritm ameţitor. Ecumenismul evoluează în cadrul 
perspectivei nivelatoare a globalizării, pe care o impun anumite organisme politico-economice puternice.  
      Nimeni nu mai poate crede astăzi că ecumenismul poate oferi o soluţie completă pentru unitatea 
creştinilor. Datoria noastră de creştini ortodocşi este, ca să nu rămânem nepăsători în credinţa cu adevărat 
ortodoxă. Dacă întradevăr respectăm viaţa semenilor noştri, dacă ne doare pentru lumea apuseană chinuită 
de impasurile tradiţiilor ei religioase, dar şi pentru lumea orientală prinsă în capcanele înşelăciunilor 
diavoleşti, atunci avem datoria să rămânem alipiţi de Sfânta Biserică Ortodoxă, să ţinem nealterată credinţa 
pe care ne-au lăsat-o Sfinţii Părinţi, trăind-o în toată curăţia prin nevoinţa noastră zilnică pentru sfinţirea şi 
îndumnezeirea noastră. Credinţa dreaptă şi viaţa trăită cu acrivie ne vor face vrednici de a mărturisi 
Ortodoxia, dar  - de ce nu ? – şi de mucenicie, dacă vremurile o vor cere… 

Stăruinţa în Ortodoxie, adică în modul autentic de viaţă, şi stăruinţa în adevărul care slobozeşte şi 
mântuieşte, nu este egoism, fanatism sau dispreţ faţă de altă credinţă, ci exprimă dimensiunea universală, 
dragostea şi filantropia Bisericii Ortodoxe. De asemenea ea constituie şi ultima posibilitate pe care o oferă 
pentru o schimbare duhovnicească radicală a Occidentului, dar şi pentru o slobozire a Orientului din robia 
mincinoşilor dumnezei”. (material preluat şi prelucrat pe scurt din „Ecumenismul” de la Sf. Mânăstire 
Paraklitu, din Sf. Munte Athos, Grecia, apărut la editura „Evanghelismos”, Bucureşti 2004). 

Adepţii „ Ecumenismului ”,din diferite motive, politice sau din rea credinţă, ignoră şi doresc să treacă 
cu vederea argumentele expuse în general în pledoariile antiecumeniste, cât şi legile spirituale ale Sfintelor 
Sinoade ecumenice ale SfinţilorPărinţi,inspirate lor din dragoste şi credinţa înDomnul Iisus Hristos de Duhul 
Sfânt,şi dacă ar putea să le şi şteargă la propriu, şi la figurat din conştinţa clerului ortodox, şi a credincioşilor 

Aşa după cum Comunismul-ateu, potrivnic lui Dumnezeu a fost impus de„ocultă” cu forţă şi teroare 
în mare parte popoarelor creştine ortodoxe,pentru a desfinţa credinţa cea adevarată ortodoxă,Ecumenismul-
altă diversiune, cu acelaşi scop şi mijloace perfide, mai mult sau mai puţin subtile, agresează credinţa 
ortodoxă, spre a o anula in final. Astfel, aceştia,(unii ierarhi ortodocşi şi politicieni),se străduiesc cu insistenţă 
şi vor să deruteze şi să demonstreze forţat că au dreptate în lucrarea lor, prin impunerea –Ecumenismului - 
noua erezie a secolului 20, pe care cu o deosebită fervoare şi râvnă, il susţin,--etapă în perspectiva globalizării 
tutror religiilor şi popoarelor--în serviciul organizaţilor „oculte”ce doresc a impune un Dumnezeu comun 
întregii lumi.În acest fel ei,ecumeniştii,vor minimalizarea şi marginalizarea credinţei creştin-ortodoxe în mod 
special: Domnul Iisus Hristos–Mântuitorul şi Fiul lui Dumnezeu–să fie ocultat ca nemaifiind de actualitate, 
într-o viitoare”nouă eră-newage”a tuturor credinţelor,cu un singur fals Dumnezeu,fărăDomnul Iisus Hristos 
şi să anuleze era Creştină (Creştinismul cu valorile lui morale şi spirituale, pentru salvarea sufletelor umane 
în veşnicie). Părintele Ilarion Argatu, ca un mare susţinător şi apărător al ortodoxiei, ca şi mulţi alţi sfinţi 
părinţi, a combătut energic erezia catolicismului despre care spunea că are peste 400 de greşeli dogmatice, 
(primatul papal cu infailibilitatea papei, erezia Filiogve-cum că Duhul Sfânt purcede şi de la Fiul,-celibatul 
preoţilor de mir, ereziile diferitelor ordine călugăreşti,etc..), la care ei vor trebui să renunţe pentru a se putea 
întoarce la ortodoxie, de unde au plecat după1054, erezia protestantă şi neoprotestantă care au amplificat şi 
au dus la maxim greşelile catolice,din care s-au desprins ulterior pînă în prezent,cât şi noua erezie ecumenică 

Unificarea creştinilor ortodocşi, catolici, protestanţi, se va face cândva, când va binevoi bunul 
Dumnezeu, şi nu oamenii după voia lor, după cum este scris că ”va fi o turmă şi un Păstor”. Şi aceasta ca să 
fie una, o credinţă, aşa cum a fost de la început, iar cei care s-au îndepărtat de <<Adevăr>> în credinţă, să 
revină şi astfel să fie bine primiţi de Domnul Iisus Hristos, intru Una Biserica Sa, cea Ortodoxă, AMIN. 

Mărturii ale sfinţilor părinţi, privitoare la ecumenism în cadrul “noii ere”(new age) ca şi a sfinţilor 
părinţi mucenici şi cuvioşi creştini români (prezentaţi parţial anterior) în conştiinţa şi tradiţia creştin 
ortodoxă a neamului românesc găsim in:                    BISERICA ORTODOXA SI ECUMENISMUL 
           Sfântul Nicodim Aghioritul (1749-1809), editorul ”Filocaliei”, (prăznuit la 14 iulie) spunea :          “Se 
cuvine să ne îngrădim pe noi înşine şi să ne osebim de episcopii care, în chip vădit, stăruie în greşeală în cele 
ce ţin de credinţă şi de adevăr. Aşadar, se vădesc a fi eretici sau nedrepţi.” 
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           Canonul 45 al Sfinţilor Apostoli spunea : “Episcopul sau preotul sau diaconul, dacă  numai s-ar ruga                    
mpreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a îngăduit acestora să săvârşească ceva ca şi clerici (să 

săvarşească cele sfinte), să se caterisească.” 
           Canonul 10 al Sfinţilor Apostoli: “Dacă cineva s-ar ruga, chiar şi în casă, cu cel afurisit (scos din 
comuniune), acela să se afurisească.” 
           Cuviosul Paisie Velicikovski - de la Neamţ(1722-1794),stareţul Mânăstirilor Neamţ şi Secu,(prăznuit la 
15 noiembrie): “Au eretici sunt râmlenii (romano-catolicii), cu al lor papă? Ştiu bine că vei zice că sunt 
eretici. Şi de vreme ce sunt eretici, precum şi cu adevărat sunt, atunci Sfânta noastră Biserică îi afuriseşte pe 
dânşii. Şi pe care Sfânta Biserică îi afuriseşte, şi eu, împreună cu Biserica, fiul ei fiind, îi afurisesc.            
„Un asemenea jurământ, adică anatema, asupra celor ce se împotrivesc şi nu se supun Soborniceştii Biserici, 
este pus de patriarhii Răsăritului nu doar pentru oarecare vreme, ci până la sfârşitul lumii va rămâne tare, şi 
neclătit, şi nedezlegat cu darul lui Hristos.” 

Sfântul Fotie cel Mare, Patriarhul Constantinopolei (820-891), prăznuit la 6 februarie: “Cea mai        
bună comuniune este comuniunea în credinţă şi în dragoste adevarată… Nu există nimic mai minunat decât 
Adevărul. Nu există nimic mai plin de iubire decât Adevărul!” 

“Există doar o singură Biserică a lui Hristos, apostolească şi sobornicească. Nu mai multe, nici măcar 
două; iar celelalte sunt sinagogi ale celor ce viclenesc şi sinod al răzvrătitilor. Noi, drept-credincioşii creştini, 
aceasta gândim, aşa credem, pe acestea le vestim. Sfinte Ierarhe Fotie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! 

Sfântul Marcu Evghenikos, Mitropolitul Efesului (1392-1444), singurul apărător al Ortodoxiei la 
sinodul “unionist” de la Ferrara-Florenţa (1438-1439), (prăznuit la 19 ianuarie) spunea: 

“Credinţa noastră este dreapta mărturisire a Părinţilor nostri. Cu ea, noi nădăjduim să ne înfăţişăm 
înaintea Domnului şi să primim iertarea păcatelor; iar fără ea, nu ştiu ce fel de cuvioşie ne-ar putea izbăvi de 
chinul cel veşnic. În materie de credinţă nu există concesie. Chestiunile credinţei nu îngăduie iconomia. Asta 
ar fie egal cu a spune: Taie-ţi capul şi du-te unde vrei!” 

“Vom mărturisi până la ultima suflare, cu toată îndrăzneala, acea bună chezăşie a Sfinţilor Părinţi: 
credinţa mărturisitoare pe care o cunoaştem din copilărie, căreia la început i-am dat glas şi cu care, la sfârşit 
vom pleca de aici, luând cu noi, cel puţin…Ortodoxia!” 
           Sfântul Cuvios Mucenic Cosma Etolianul (1714-1779), prăznuit la 4 august (in calendarul Bisericii 
Ortodoxe Greceşti la 24 august): “Fraţii mei – dacă ar fi cu putinţă să mă urc la cer, şi  să strig cu glas mare 
şi  să vestesc cu glas mare că numai Hristos e Fiu şi Cuvânt al lui Dumnezeu, şi Dumnezeu adevărat şi Viaţa a 
toate – aş vrea să o fac!” 
          “Pe papa al Romei să-l blestemaţi, fiindcă el e cauza. Antihristul e unul papa, iar altul – cel care e în 
capul nostru. Înţelegeţi care, fără să-i spun numele.” 
          “noi avem o poruncă, ce se spune să dăm anatemei pe oricine schimbă sau nu crede în vreun lucru, cât 
de mic, din cele pe care le-au legiuit Părinţii Bisericii noastre.” 
          “Toate credinţele sunt mincinoase, false, toate sunt ale diavolului. Acest lucru l-am inţeles drept, 
adevărat, dumnezeiesc, ceresc, corect, desăvarşit, atât pentru mine însumi, cât şi pentru voi: că numai 
credinţa creştinilor ortodocşi bine-cinstitori e bună şi sfântă, ca să credem în ea şi  să ne botezăm în numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” 

 Preafericitul Timotei, Patriarh al Ierusalimului între anii 1935-1955 se ruga astfel : 
“Bunule Iisuse Hristoase, în Biserica Ta sunt oameni care nu sunt apostolii Tăi şi care nu se roagă ţie. 

Ei au uitat de Ierusalim şi au acceptat Geneva (sediul Consiliul Ecumenic al Bisericilor), unde au creat noi 
table ale legii. Dar şi tu, Geneva, care te-ai înălţat până la cer, până la iad te vei cobori.” 
           Sfântul Arhimandrit şi mărturisitor Iustin Popovici (1894-1979) spunea : “Ecumenismul este numele 
de obşte al pseudo-creştinismului, al falselor biserici din Apus. El cuprinde în sine întregul umanism 
European, în frunte cu papismul. Pseudo-creştinismul şi pseudo-bisericile nu sunt altceva decât erezie peste 
erezie. Numele lor este pan-erezie, a-tot-erezie. De ce? Pentru că de-a lungul istoriei, erezii deosebite au negat 
sau au depreciat anumite calităţi ale Dumnezeului-Om Iisus Hristos, iar aceste erezii înlătură pe Dumnezeu-
Omul, punând în locul Lui pe om. În această privinţă, nu e deosebire esenţială între papism, Protestantism şi 
alte erezii, al căror nume este legiune.”     
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      Părintele Dumitru Stăniloaie (1903-1993) spunea : “Eu nu sunt pentru ecumenism. Socotesc că 
ecumenismul este produsul masoneriei ; iarăşi vor să relativizeze credinţa adevărată.  Ecumenismul este pan-
erezia timpului nostru. Biserica Romano-Catolică si Biserica Ortodoxă nu sunt două surori. Nu există decât 
un singur cap al Bisericii, Iisus Hristos. Nu poate exista decât un singur trup, adică o singură Biserică. Deci 
noţiunea de biserici surori este improprie.” 
           Sfântul Ioan Maximovici,Arhiepiscop de Shanghai şi San Francisco(1896-1966):“Anatema celor ce                                                                                                                                                                                                                                                      
se ridică împotriva Bisericii Ortodoxe şi susţin că Biserica lui Hristos s-a împărţit în aşa-zise  ramificaţii, ce 
diferă una de alta după doctrină şi moduri de viaţă; sau că Biserica nu a existat în chip văzut, ci se va 
constitui abia în viitor, când toate ramificaţiile, sau părţile, sau confesiunile, şi chiar toate religiile se vor uni 
într-un singur trup! Anatema şi celor care nu deosebesc Preoţia şi tainele Bisericii de preoţia şi tainele 
ereticilor, şi afirmă ca botezul şi euharistia ereticilor sunt de ajuns pentru mântuire. De aici, anatema şi celor 
ce au legaturi cu ereticii amintiţi, sau susţin, propovăduiesc şi iau apărarea ereziei ecumeniste, nou apărute , 
a acestora, sub pretextul pretinsei dragoste frăţeşti, sau a presupusei uniri a creştinilor despărţiţi...” 
          Sfântul, preacuviosul, părintele nostru Teodor Studitul (759-826), mărturisitor al sfintelor Icoane, 
(prăznuit la 11 noiembrie) spunea: “Atunci când credinţa e primejduită, porunca Domnului este de a nu 
păstra tăcere. Dacă e vorba de credinţă, nimeni nu are dreptul să zică: Dar cine sunt eu? Preot, oare? N-am 
nimic de-a face cu acestea. Sau un cârmuitor? Nici acesta nu doreşte să aibă vreun amestec. Sau un sărac care 
de-abia îşi câştigă existenţa?... nu am nici cădere – zice – nici vreun interes în chestiunea aceasta. Dacă voi veţi 
tăcea şi veţi rămâne nepăsători, atunci pietrele vor striga.” 

           “Avem poruncă de la însuşi Apostolul Pavel ca – atunci când cineva ne învaţă, ori ne sileşte a face 
vreun alt lucru decât am primit şi decât este prescris de Canoanele Sinoadelor Ecumenice şi locale – acesta 
urmează a fi osândit, ca nefăcând parte din clerul sfinţit.” 
          “Sfântul Ioan Gură de Aur a spus deschis că duşmani ai lui Hristos sunt nu numai ereticii, ci şi cei 
aflaţi în comuniune cu ei.” 

Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (1913-1960), (prăznuit la 5 august): “Iar câţiva dintre slujitorii Sfântului 
Altar din ziua de azi defaimă aceste Sfinte Canoane – Canoanele insuflate de Duhul Sfânt prin Sfinţii Părinţi 
ai celor şapte Sfinte Soboare a toata lumea -  numindu-le bariere ruginite şi zicând: Canoanele, de multă 
vechime pe care o au, au ruginit. 

Şi nu zic că lor, de multa lor grăsime şi nefrică de Dumnezeu, li s-a întunecat mintea şi au năpârlit, 
căzându-le părul, şi barba, şi mustaţa, făcându-se ca femeile. Cum e chipul Domnului şi al Sfinţilor, şi cum e 
chipul lor? De aceea, Sfintele Canoane ale Sfinţilor, ei le calcă în picioare, dar predică sus şi tare că sunt 
ortodocşi.” 

În Sfântul munte Athos se află o icoană înfăţişând cumplita mucenicie a călugărilor atoniţi, martirizaţi 
în mânăstirile Zografu, Vatopedu, Iviron şi schitul Karyes. Martiriul a fost ordonat de împăratul Mihail 
Paleologul (azimitul) şi de patriarhul Ioan Bekkos. Prigonitorii au venit în Sfântul Munte, fiindcă aceşti 
părinţi atoniţi refuzau unirea cu Papa, precum şi “recviemul” latin (slujba de înmormântare romano-
catolică, diferită de cea ortodoxă) impusă de patriarhul papistaş Bekkos (1275 – 1282). 

Domnul Iisus Hristos şi Maica Domnului, împreună cu toţi sfinţii mucenici şi cuvioşi, fac minuni în 
Biserica Ortodoxă, arătând slava Sa şi luminând pe cei de altă credinţă, şi în special pentru slobozirea 
Orientului din robia dumnezeilor mincinoşi.  
           O astfel de minune s-a petrecut de curând, în anul 2004 cu un arab mahomedan, tâlhărit şi ucis de 
confraţi arabi de aceeaşi credinţă mincinoasă, când Maica Domnului prin milostivirea Sa şi cu puterea fiului 
Său, a Domnului Iisus Hristos, a înviat pe cel ucis.  
           Această minune a fost nu numai întru învierea arabului omorât, cât mai ales, luminându-l pe el şi pe 
familia sa, ca să treacă la adevărata credinţă creştin-ortodoxă, şi să-i mulţumească Maicii Domnului şi 
Mântuitorului Iisus Hristos, şi în mod deosebit să mărturisească lumii întregi, salvarea sa trupească, cât şi pe 
cea sufletească, la viaţa veşnică, prin adevărata şi noua lui credinţă. 
           Cu dragoste frăţească din partea lui Aurel Palea ca milostenie, pentru mîntuirea sufletească a tuturor 
credincioşilor ce vor citi şi vor transmite mai departe acest material pentru care să-I mulţumim bunului 
Dumnezeu, Domnului Iisus Hristos, Maicii Domnului şi sfinţilor Săi.  Amin.             
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  MINUNEA  75  Pentru musulmanul ucis de tâlhari şi înviat de Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu    
  În Decembrie 2004, un arab din Arabia Saudită, mahomedan, s-a prezentat înaintea mai multor 

agenţii de publicitate ca să relateze următoarea întîmplare incredibilă, pe care a trăit-o şi care i-a schimbat 
viaţa sa (întîmplarea a apărut la TV, pe Internet, la radio, şi a circulat prin ziarele, magazinele şi pamfletele 
din întreaga Arabie Saudită, Siria, Palestina şi evident, în toate ţările învecinate). Cu ciţva ani în urmă acest 
om s-a căsătorit cu o foarte bogată femeie musulmană, dar stearpă. Ca şi anii trecuţi, şi în ciuda tuturor 
eforturilor lor şi considerabilelor cheltuieli medicale cu mulţi doctori, ei rămâneau fără copii.       

  Părinţii soţului i-au sugerat acestuia să-şi mai ia o a doua soţie în timp ce susţine şi căsătoria iniţială 
(conform legilor locale, care permit pînă la 4 căsătorii simultane).    

  Fiind epuizat, necăjit şi descurajat, el n-a primit sfatul părinţilor săi, ci a ales mai bine să petreacă o 
vacanţă cu soţia sa, în Siria. Acolo au închiriat o limuzină cu şofer  care să le servească şi ca ghid de călătorie 
pentru întreaga şedere şi la excursiile prin întreaga Sirie.  

  Pe măsură ce se derula vacanţa, şoferul a observat că acest cuplu din Arabia Saudită trăia în 
amărăciune, durere şi supărare. Având câştigată familiaritatea faţă de acest cuplu, şoferul i-a întrebat 
prudent, de ce păreau a fi atât de nefericiţi.  Poate era cauza că el nu conducea excursia pe placul lor? Cuplul 
mărturisi şoferului, că sursa nefericirii lor era imposibilitatea de a  avea copii. Soferul, care era de asemeni 
musulman, le-a spus atunci că în Siria, creştinii, în special creştinii ortodocşi au o mânăstire, numită 
Panaghia Saidnaya, (cuvînt arab care înseamnă Maica Domnului, Doamna noastră) şi acei oameni, care nu 
pot avea copii, găsesc mângâiere şi ajutor la Icoana Ei făcătoare de minuni. Cei necăjiţi şi îndureraţi de 
diverse probleme şi necazuri merg la această mânâstire şi primesc să mănânce o bucăţică de fitil de la 
candela care arde înaintea Icoanei făcătoare de minuni. Şi, atunci, “Maria” creştinilor le dăruieşte lor după 
credinţa lor, ceea ce-şi doresc.  

 Emoţionaţi, arabul saudit şi soţia sa i-au cerut şoferului să-i ducă la Mânăstirea Saidnaya la “Stăpâna 
 creştinilor”, şi i-a spus, că dacă vor avea un copil, atunci el se va întoarce şi-i va dărui lui 20.000 de dolari 
americani iar mânăstirii îi va dărui 80.000 dolari americani. 

 Astfel, ei au mers la mânăstire şi au făcut precum au fost învăţaţi. 
 După ce şi-au terminat vacanţa s-au întors în pământul natal şi după un timp soţia a rămas 

însărcinată. În câteva luni ea a dat naştere unui băiat drăgălaş. A fost o adevărată minune a Maicii 
Domnului. Dar minunii îi urmează o altă minune şi mai mare, ca astfel, darul lui Dumnezeu şi mila Maicii lui 
Dumnezeu să nu rămână tăinuit. Căci Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ascultîndu-le şi împlinindu-le 
rugăciunea, a lucrat să le câştige şi sufletele pentru Împărăţia cerurilor, şi prin ei şi alte multe suflete. 

 După ce soţia sa a născut, fericitul tată a vrut să se întoarcă în Siria, ca să-şi îndeplinească promisiunea 
pe care o făcuse. 

 Ajuns în Siria, el a telefonat aceluiaşi şofer şi i-a cerut să fie luat de la aeroportul din Damasc. Însă 
şoferul era viclean şi rău, iar diavolul i-a pus în gând să-l jefuiască pe acel om. Ca să-şi îndeplinească gândul 
şi-a convins pe doi prieteni ai săi, să meargă împreună cu el la aeroport, pentru a lua pe bogatul arab saudit, 
ca împreună să ia toţi banii şi să-l omoare. 

 Astfel ei l-au luat pe bogatul om de la aeroport. Pe drum el le-a spus prietenilor şoferului, că le dă şi 
lor, la fiecare câte 10.000 de dolari americani, în semn de bucurie şi mulţumire că i s-a născut un fiu. Nici nu 
bănuia că ei hotărâseră să-l omoare. Aceşti oameni răi şi însetaţi de bani au deviat de la drumul spre 
mânăstire, şi au mers spre un loc pustiu. Acolo l-au omorât pe acel om, i-au tăiat capul şi alte părţi (mâini şi 
picioare), ale corpului în bucăţi. 

 Orbiţi de patimă şi biruiţi de oroarea faptei lor, pe care tocmai o săvârşiseră, au pus rămăşiţele omului 
în portbagaj, în loc să le lase chiar acolo. 

 După ce i-au luat banii, ceasul şi tot ce avea, ei au mers să caute un alt loc pustiu, pentru a se debarasa 
de rămăşiţe. Însă, pe când se aflau pe drumul naţional, maşina li s-a defectat şi s-au oprit în mijlocul 
drumului. Cei trei tâlhari şi ucigaşi au coborât pentru a descoperi de ce s-a oprit maşina, dintr-odată şi pe 
neaşteptate. Atunci un trecător s-a oprit să-i ajute, dar aceştia, speriaţi că fapta lor teribilă va fi descoperită, 
au pretins că n-au nevoie de ajutor. Dar, în timp ce părăseau locul, automobilistul a reţinut faptul că în 
spatele vehicolului  curgea sânge, şi a telefonat la poliţie, pentru a investiga cazul, căci cei trei arătau a fi 
suspecţi. 
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          Poliţia a venit şi ei au văzut sângele sub maşină, pe pavaj, şi atunci a ordonat să se deschidă 
portbagajul. 

 Ei bine, când ei au deschis portbagajul, o, minunile tale Stapână!, sauditul a ieşit din portbagaj, viu şi 
nevătămat sănătos, spunându-le; 

 “Chiar acum, Preasfânta a terminat de cusut gâtul meu, chiar aici (arătându-le locul pe Mărul lui 
Adam), după ce mai întâi a terminat de cusut restul corpului meu.” 

 Văzând aceasta, cei trei criminali imediat şi-au pierdut minţile, şi au înnebunit. Poliţia i-a încătuşat şi   
i-a dus la un azil de nebuni.Criminalii au început să delireze, zicând că nu poate fi posibil ca sauditul pe care 
ei l-au omorât, decapitat şi disecat să mai fie viu!. 

 Sauditul s-a dus la un centru medical pentru a fi investigat de doctori şi examinatori medicali-medici 
legişti - care au confirmat şi atestat că acele cusături au fost făcute foarte recent, validând prin aceasta 
minunea produsă. Cusăturile erau şi sunt încă evidente. 

 Când sauditul a ieşit din portbagaj, a avut literalmente aparenţa, că tocmai a fost refabricat 
(reasamblat), cu care el se confesa permanent că preasfânta a adunat corpul său şi l-a reînviat, cu ajutorul 
Fiului Ei. Imediat după aceasta sauditul şi-a chemat rudele, să vină în Siria şi au mers împreună la 
mânăstirea Panaghia Saidnaya şi au înălţat rugăciuni de mulţumire, laude şi slavă, şi în locul unui dar iniţial 
de 80.000 dolari americani (cât a promis), el a dat 800.000 dolari americani Sfintei Mânăstiri a Maicii 
Domnului. 

  Astăzi, aşa cum relatează detaliile acestei zdrobitoare minuni, el începe povestirea cu cuvintele: “Când 
eram musulman, aceasta mi s-a întâmplat mie... “ aceasta indicând faptul că atât el cât şi familia sa,  prin 
această minune, ei nu mai sunt musulmani, ci s-au convertit la drepta credinţă creştin ortodoxă 

  Minunea a năucit cu înfricoşare întreaga naţiune arabă şi pe toţi din Orientul Mijlociu.  
              Sfârşitul cărţii minunilor Maicii Domnului şi lui Dumnezeu slavă. 
 

 
Părintele iermonah Gherontie Puiu ctitorul sfintei Mânăstiri Caraiman-Buşteni,jud.Prahova(vezi-pag.18) 

  
  -Părintele ierom.Gherontie Puiu 75ani, la sf.Mânăstire Caraiman,deţinut politic,condamnat 15ani în lagărul 
de exterminare Periprava din Delta Dunării din care a evadat printr-o minune a Maicii Domnului, apoi a 
stat ascuns 10 ani în masivul Caraiman din M-ţii Bucegi. Deşi în vîrstă şi bolnav, din porunca şi cu ajutorul 
Sfintei Maici, construieşte această sf.Mânăst. a Maicii Domnului,spre slava Domnului şi mântuirea neamului. 
Rugăciunea recomandată de părintele ieromonah Gherontie, credincioşilor ce vin în pelerinaj la sfinţia sa ; 
DOAMNE,  ÎNTOARCE-I LA  BUNĂTATE  ŞI  LA  RUGĂCIUNE  PE  TOŢI  VRĂŞMAŞII  MEI.  AMIN.        
Rugăciunea  trebuie spusă de  30  de ori pe zi timp de  40  de zile, şi rezolvă orice dorinţă a celui ce o rosteşte. 
                                                                                                                                            

  


