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5. CÂTEVA OBSERVAȚII LEGATE DE PROBLEMA CALENDARULUI 

 

În legătură cu problema calendarului, deşi lucrurile sunt foarte clare, adăugăm totuşi încă câteva 
argumente cu privire la această chestiune. 

Iată câteva fragmente din Arhiva Cancelariei Sfântului Sinod - extras din dosarul lucr ărilor Sfântului 
Sinod al Bisericii Autocefale Române – sesiunea din toamna anului 1923, pagina 33-39: 

”Pentru curmarea erorilor constatate în acest calendar I.P.S. Mitropolit Primat al Bisericii noastre, Dr. 
Miron Cristea, a prevenit chiar de acum doi ani pe Sanctitatea Sa Patriarhul ecumenic, care, la rândul său, a 

convocat, spre împlinirea acestei preveniri, abia în cursul acestui an o conferinţă panortodoxă la Constantinopol. 

Acesta e motivul ştiin ţific ; dar pe lângă el, Biserica Ortodoxă, şi îndeosebi Biserica Ortodoxă Română, 1-a avut în 

vedere la revizuirea calendarului său şi pe cel economic, întrucât, din cauza aceloraşi sărbători ţinute în două 

rânduri, se produce în munca şi în economia românească prin repaosul pe rând al lucrătorilor de diferite 

confesiuni creştine de la noi o pagubă însemnată, care s-a calculat de unii la mai multe sute de milioane lei pe zi. 

Motivul economic a tras greu în cumpănă la noi, mai ales pentru Ardeal, de unde i s-a lămurit Sfântului Sinod de 

diferite asociaţiuni comerciale şi industriale, că, din cauza unor vechi deprinderi, creştinii ortodoxi nu lucrează pe 

alocurea nu numai în sărbătorile lor, dar nici în cele ale calendarului gregorian.” 

După cum vedeţi, însăşi Patriarhia Română pune pe mamona – economia, lumescul, interesele materiale – 

mai presus de hotărârile Sinoadelor Ecumenice ale Sfinţilor Părinţi prin care a lucrat Duhul Sfânt. 

Revenim la textul documentului:  

”În fine, al treilea motiv, care a determinat Biserica Ortodoxă să-şi revizuiască calendarul, este de ordin 

religios şi social. Se ştie că Biserica este deapururi datoare să încerce unirea creştinilor de diferite confesiuni.[…] 

Prin coincidenţa între ele a sărbătorilor romano-catolice şi ortodoxe, calendarul Iulian îndreptat rezolvă si 

chestiunea ecumenică amintită mai sus în bună parte. […]” 

Iată, de fapt, ce se ascundea în spatele motivelor aşa-zis ”ştiinţifice” şi economice de ”îndreptare” a 
calendarului: ecumenismul – unirea ortodocşilor cu celelalte confesiuni religioase cu scopul viclean de a distruge 
ortodoxia, după cum o arată făţiş şi eretica enciclică a Patriarhiei de Constantinopol din 1920 

(http://www.ecum.ro/dokumente/dokumente/enciclica_patriarhiei_ecumenice.pdf). 

 Redăm, în continuare, câteva texte pe care le-am putea intitula: ”Sfântul Ioan Iacob şi problema 
calendarului ”.  

Iată un fragment din afişul înrămat, aflat până nu demult în paraclisul mănăstirii Cuviosului Gheorghe de la 
Hozeva (care adăposteşte moaştele Sfântului Ioan Iacob Românul) şi chiar şi la mănăstirea Sihăstria. Textul acestui 
afiş mărturiseşte adevărul privind cauzele pentru care tânărul monah Ioan a fost nevoit să părăsească Lavra 
Neamţului, unde se afla închinoviat: 
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Din păcate, astăzi acest afiş nu mai există. Un grup de pelerini români, aflaţi la Sfintele Locuri în perioada mai-iunie 2007, a 
aflat de la un vieţuitor al mănăstirii hozevite că în perioada Postului Mare a acelui an, în timpul unor lucrări de spălare a 
picturii în frescă din interiorul paraclisului, acesta s-ar fi deteriorat chipurile din cauza apei (!) şi a fost înlăturat ... Acţiunea a 
coincis, din păcate (şi nu întâmplător!), cu acoperirea sfintelor moaşte ale Cuviosului Ioan şi cu mutarea sa într-un odios 
sicriu de... termopan... Nu ştim care mai este situaţia azi.  

 

Alt text despre Sfântul Ioan Iacob Românul: 

Zilotismul Sfântului Ioan Iacob Românul şi cenzura oficială bisericească 
(sau din Învăţătura de credinţă cenzurată a Sfântului Ioan Iacob Românul) 

Posted by traditiaortodoxa  pe iulie 3, 2007 

 Un Sfânt foarte cenzurat în mediile oficiale bisericeşti (BOR şi după cum vom vedea, nu numai) este 
Sfântul Ioan Iacob Românul, sihastrul din pustia Hozevei. Deşi s-au editat nu mai puţin de 5 ediţii ale cărţii "Din 
Ierihon către Sion", numai una dintre ele este completă, respectând întocmai manuscrisele sfântului. Iată doar 
câteva exemple de pasaje cenzurate din cartea Sfântului, urmând ca în ultima parte a acestui articolul să ne referim 
la cenzura operată asupra unor pasaje din viaţa sa: 

”Din această pildă putem cunoaşte câtă cumpătare aveau Sfinţii Părinţi când era vorba de taina Credinţei. 

Lepădarea ucenicului s-a făcut prin neştiinţă, din cauza prostimii lui. Iar dacă se întâmpla cumva ca cineva să 

tăgăduiască cu bună ştiinţă sfânta şi dreapta Credinţă, atunci toţi se tânguiau pentru el, ca şi pentru cel mort, şi 

nimeni dintre credincioşi nu aveau voie să facă legături cu cel lepădat. 
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 Mai tare se fereau de el, decât de cel bolnav de ciumă. În asemenea cazuri Biserica punea legătură de 

afurisenie pentru cel căzut din credinţă şi numai după o lungă pocăinţă era primit din nou între credincioşi, însă 

nu avea voie să se împărtăşească până în ceasul morţii, iar dacă era cumva cleric, atunci pierdea dreptul la slujbă 

pentru toată viaţa. Aşa era în vremea veche. 

  Dar astăzi, ce ne este dat să vedem în lumea creştinilor noştri? Cutare frate sau cutare cleric predică 
învăţătura comunistă, laudă dogmele cele fără Dumnezeu (ale ateilor), ba fac şi tovărăşie cu dânşii şi nimeni ne 

se fereşte de el şi nici nu i se dă pedeapsa cuvenită. Unii se mai feresc puţin de cei înşelaţi, alţii însă se sfiesc, 

temându-se de răzbunare, iar alţii mai habotnici îi laudă pe unii ca aceştia că au îndrăzneală şi sunt râvnitori 

pentru dreptate. 

(Dumnezeu Sfântul să ne păzească de asemenea înşelăciune!) 

Dacă socotim bine, vedem că înşelăciunea comunistă, cu întunericul masoneriei şi cu toată ceata ateilor 
din Apus nu este altceva decât o lepădare de Credinţă. Ca să fie protejaţi de guvernul ateilor, păstorii cei 

duhovniceşti ascund astăzi toiagul mustrării şi pleacă steagul credinţei în faţa stăpânirii lumeşti. Ba unii îi laudă 

pe stăpânitorii comunişti şi le fac paradă (Te deumuri). Se tem păstorii să nu jignească pe fiarele cele 

cuvântătoare.” 

Iată un alt text cenzurat de Patriarhia Română: 

Referindu-se la creştinii ortodoc şi prigoni ţi de comunişti , Sfântul Ioan Iacob spunea: „To ţi aceştia intră în 

rândul noilor mucenici, cari udă mereu pomul Sfintei Credinţe şi îmblânzesc mânia lui Dumnezeu, care cu 

dreptate este pornită asupra lumii necredincioase de astăzi. Mai sunt apoi o mulţime de râvnitori ai credinţei, cari 

trăiesc ascunşi prin pădurile cele nestrăbătute din Siberia şi Caucaz. Ei duc o viaţă aspră ca şi Sfinţii Părinţi din 

vechime, iar Milostivul Dumnezeu îi acoperă ca să nu fie descoperiţi de Stăpânire. Apoi clericii şi mirenii cari nu 
ascultă de Biserica lui Alexei, se adună în locuri ascunse sub pământ (în catacombe) şi fac slujbe. Aceştia fac 

parte din Biserica liberă a "Catacombelor" şi au astăzi 10 arhierei şi mulţime de preoţi, cari se poartă mireneşte 

la arătare. Prin rugăciunile lor ne miluieşte Dumnezeu şi pe noi nevrednicii, care nu avem nici o silă şi totuşi ne 

poticnim spre cele deşarte şi nu purtăm grijă de mântuire.” 

Iată ce scria Sfântul Ioan Iacob şi în legătură cu încălcarea canoanelor Pidalionului de către Patriarhia 
Ecumenică (textul acesta fiind, de asemenea, cenzurat): 

 „Lumea creştină de azi care nu prea ţine seama de canoanele Pidalionului a trebuit să recunoască prin lege că 

scriitorul Pidalionului este Sfânt. Patriarhia Ecumenică din Ţarigrad, care a defăimat odinioară Sfintele Canoane 

din Pidalion, astăzi prin acte oficiale hotărăşte că cel care a alcătuit Pidalionul - prin hotărâre sinodală - este 

trecut în rândul Sfinţilor! 

Iată un semn de încurajare pentru bieţii creştini râvnitori, carii pătimesc pentru apărarea Sfintelor Canoane şi 

cari sunt luaţi în batjocură de lumea modernă când pomenesc de Pidalion! Şi dacă nu ascultăm de Sfintele 

Canoane, atunci înseamnă că nu cinstim nici pe Cuviosul Nicodim şi nici pe Sfinţii Părinţi din vechime. Iar 

hotărârea care au făcut-o pentru canonizare (adică recunoaşterea) Cuviosului Nicodim este ca o grămadă de 

cărbuni aprinşi în capul celor cari au hotărât aceasta. Pe marele apărător al Sfintelor Canoane şi a vechiului 
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Călindar l-au aşezat între Sfinţi, iar cartea Sfintelor Canoane şi Călindarul vechi îl ţin sub picioare!  
Tu care eşti neîntrecut la sfătuire şi prea dulce vorbire, vorbeşte şi acum tainic, la inima Păstorilor duhovniceşti 

de după «Perdeaua Roşie» ca să nu mai facă tovărăşie cu Stăpânirea întunericului, ca să nu mai înjuge Biserica la 

carul sovietic, să nu mai facă slujnică pe Mireasa lui Hristos, care este Biserica.” (Cuvânt de laudă pentru Sfântul 

Nicodim Aghioritul). 

Redăm, în continuare, câteva stihuri închinate de Sfântul Ioan Iacob Sfântului Ierarh Marcu al Efesului:  
 
”A Sfântului Ierarh Marcu al Efesului (Evghenicos), Apărătorul Ortodoxiei: 
 
Cu arma credinţei ai biruit 

Pre soborul Romei cel răzvrătit 

Iar acum, la ceruri stând, 

Sârguieşte ajutând 

Pre norodul Ortodox, 

Înaltpreasfinţite Marcu! 

Carele pus-ai hotar 

Spre cei cu viclean calendar.” 
 

Dar iată că Sfântul Ioan Iacob nu este cenzurat numai pe meleagurile noastre, ci pretutindeni unde 
învăţătura lui de credinţă curat Ortodoxă, deranjează politica oficială bisericească. Aşadar, în anul 2001, 
Mănăstirea Grigoriu din Muntele Athos editează Viaţa Sfântului în limba engleză, tradusă după originalul din 
limba greacă. Dar să vedem în cele ce urmează, care sunt pasajele cenzurate total în cartea neo-atoniţilor de la 
Grigoriu, comemoratori ai patriarhului eretic, ecumenist de Constantinopol: 

1. ”Sfântul Ioan Iacob în mânăstire s-a împrietenit cu cei mai bătrâni şi mai învăţaţi părinţi, cu care 

discuta despre mântuirea sufletului şi problema schimbării calendarului, care era încă mult discutată atunci şi 

constituia o problemă cheie. S-a împrietenit cu un frate din Bucovina şi pe acest frate stareţul a hotărât să-l facă 

călugăr împreună cu alţi fraţi, dar el n-a voit, spunând că mai întâi să facă Botezul adevărat prin afundare după 

cum s-a rânduit prin Sfinţii Apostoli, iar nu prin stropire cum se făcea atunci în Bucovina. După ce l-a botezat, a 

fost făcut şi călugăr şi cu acesta fratele Ilie s-a hotărât ca să meargă la Muntele Athos, unde se păstrează 

Calendarul adevărat ortodox. ” (pagina 15 în ediţia greacă). 

2. ”În toamna lui 1936 Ioan (Iacob) porneşte spre Locurile Sfinte unde se păstrează Calendarul Ortodox 
neschimbat moştenit de la Sfinţii Părin ţi ai Bisericii de Răsărit. ” (pagina 16 în ediţia greacă) 

3. ”După câtva timp a murit Patriarhul Nicodim al României şi după obicei toate patriarhiile îi fac 

parastase la 40 de zile. Când a făcut parastas şi Patriarhul din Ierusalim, arhimandritul Victorin îl cheamă să ia 

parte şi pe părintele Ioan (Iacob), dar nu s-a dus, pentru că Patriarhul Nicodim, cât a trăit, a persecutat Biserica 
cu calendarul adevărat Ortodox. Din cauza aceasta, arhimandritul Victorin s-a supărat foarte tare şi n-a vrut să 

treacă pe la Iordan. ” (pagina 20 în ediţia greacă).  
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4. ”Părintele Ioan (Iacob) ţinea foarte mult la respectarea canoanelor Bisericii Ortodoxe de Răsărit,  din 

care pricină a avut mult de suferit. Din momentul când a fost hirotonit preot în Biserica Sfântului Mormânt şi până 

la sfârşitul vieţii, Părintele Ioan n-a slujit împreună cu alt preot. De asemenea, când slujea Sfânta Liturghie, nu 
punea la Proscomedie pe clericii de care auzise a fi masoni.” (pagina 23 în ediţia greacă). 

Ceea ce spunea Sfântul Ioan Iacob referindu-se la canonizarea Sfântului Nicodim Aghioritul de către cei ce nu-i 
respectă învăţătura, li se potriveşte exact acestor neo-atoniţi comemoratori de la Grigoriu şi celor din 
Patriarhia Română, numai că de această dată chiar în cazul lui - în timp ce îi recunosc sfinţenia, îi cenzurează 
fără ruşine şi fără frică de Dumnezeu învăţătura, pe care nu i-o recunosc; învăţătura curată datorită căreia s-a 
sfinţit !: 

Iară hotărârea ce au făcut-o pentru canonizare (adică recunoaşterea), [Sfântului Ioan Iacob Românul] este ca o 
grămadă de cărbuni aprinşi în capul celor cari au hotărât aceasta. ” Pe marele apărător al Sfintelor Canoane şi a 
vechiului Călindar l-au aşezat între Sfinţi, iar cartea Sfintelor Canoane şi Călindarul vechi îl ţin sub 
picioare!...” 

 

MĂCELUL DE LA CUCOVA – m ărturie a părintelui Ioanichie Pârâială, 

ucenicul Sfântului Ioan Iacob Românul 

Posted by traditiaortodoxa  pe iulie 5, 2007 

În anul 1992, înainte de trecerea sa la Domnul, părintele schimonah Ioanichie Pârâială, ucenicul Sfântului 
Ioan Iacob Românul, a trimis ultima sa mărturie, despre măcelul de la Mănăstirea Cucova, citând un articol apărut 
în presa vremii, respectiv într-un număr al ziarului “Dreptatea Putnei” din luna decembrie a anului 1935; iată în 
cele ce urmează mărturia părintelui Ioanichie: 

În ziua de 22 decembrie, distinsul nostru prieten, deputat de Cetatea Alba, dl. Theodor Iacobescu, în urma 
intervenţiilor domnului Nicuşor Graur, a adresat domnilor miniştri de Interne şi Justiţie, următoarea interpelare: 

“Domnul ministru de Interne, în discursul rostit, accentua marea grijă pe care domnia sa a avut-o pentru 
păstrarea ordinii şi mai ales abilitatea ce s-a manifestat în preîntâmpinarea dezordinelor. În judeţul Putna, în tot 
timpul anilor 1934-1935, a fost dezlănţuită o adevărată teroare împotriva credincioşilor stilului vechi. Teroarea 
administrativă, după devastările bisericilor din Răcoasa şi Angheleşti, a culminat cu măcelul de la Cucova, unde s-
au comis sălbăticii şi orori nemaipomenite. Credincioşii de stil vechi din judeţele Putna, Bacău şi Tecuci, au hotărât 
ridicarea unei mănăstiri în comuna Cucova, judeţul Putna. Ei au cerut şi au primit autorizaţie de construcţie atât de 
la ministerul de interne cât şi de la primăria din Cucova. Având deci toate formalităţile legale îndeplinite, 
credincioşii au dobândit un teren prin act autentic întocmit la Judecătoria Sascut şi au ridicat apoi mănăstirea şi 
câteva chilii, împrejmuind totul cu un gard. Au început şicanele administrative, zi şi noapte, jandarmii încercând să 
pătrundă în curtea mănăstirii sub diferite pretexte, insultând, ameninţând şi lovind. 
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În ziua de 27 mai a.c, la trei săptămâni după ordinul de mai sus, organele administrative şi numeroşi 
jandarmi au descins la Cucova, cu hotărârea de a pătrunde cu forţă în curtea mănăstirii. 

Credincioşii din interior s-au opus, închizând porţile şi comunicând că nu primesc jandarmii înăuntru, 
pentru că le este teamă. A început atacul care repede s-a transformat într-un adevărat măcel. S-au tras sute de 
focuri de armă, s-au aruncat bolovani şi pietre, s-a izbit cu parul, sapa, toporul, ciomagul etc., pentru a-i forţa 
pe cei dinăuntru să deschidă porţile. Credincioşii n-au ripostat cu nici cel mai mic act de violenţă, au luat icoana 
Maicii Domnului şi au ridicat-o strigând: „Omorâţi-ne, privim moartea cu ochii”. Atacul a durat toată ziua, 
terminându-se fatal cu pătrunderea jandarmilor în curtea mănăstirii, fiind omorâţi 5 oameni şi rănite 28 de 
persoane, din care multe au rămas infirme pe toată viaţa. S-a devastat totul, fiind dărâmate biserica, chiliile, gardul 
şi fiind distruse icoanele, cărţile sfinte, odoarele bisericeşti şi veşmintele. 

Astăzi pe locul unde a fost mănăstirea, chiliile şi gardul nu se mai găseşte nimic, totul a fost ras până la 
pământ. Terminându-se măcelul, a început urmărirea credincioşilor care au putut să scape şi sute de oameni au fost 
fugăriţi prin păduri timp de două luni de zile, iar acei care au fost prinşi, în frunte cu răniţii, au fost bătuţi, 
maltrataţi, raşi pe cap, li s-au tăiat bărbile şi au fost deferiţi Parchetului Putna. Un număr de 40 de persoane au 
fost deţinute timp de 4-5 luni de zile, fiind închişi în închisori împreună cu criminalii de rând şi torturaţi zilnic 
pentru a mărturisi lepădarea de credinţa lor. Astăzi s-a dat împotriva lor rechizitoriul Parchetului de Putna, pentru 
acuzaţia de rebeliune în masă. Acestea sunt faptele. 

Aşa că, nu numai că nimeni n-a fost pedepsit pentru crimele comise, nu numai că nimeni n-a fost tras la 
răspundere pentru barbariile, ticăloşiile şi maltratările săvârşite, nu numai că nimănui nu i s-a cerut socoteală 
pentru sângele vărsat, dar tot credincioşii au avut de suferit în urmă, fiind arestaţi şi deţinuţi luni de zile, iar astăzi 
trimişi în judecată. 

Întrebăm: Au cunoştinţă domnii miniştri de Interne şi Justiţie de măcelul de la Cucova ? Au cunoştinţă că 
acolo organele administrative au ucis 5 oameni şi au rănit grav 28 de persoane? Cine sunt autorii crimelor comise ? 
Cine sunt autorii barbariilor săvârşite ? Cine răspunde pentru sângele vărsat ? Ce măsuri au luat domnii miniştri de 
Interne şi Justiţie împotriva autorilor acestui măcel ? Cine a fost dat în judecată dintre ei ? “ Nimeni. 

La Cucova a fost măcel în toată puterea cuvântului, au fost ucişi oameni care nu vroiau nici măcar să se 
apere; asasinii au fost acoperiţi de imunitate: credinţa se plăteşte cu sânge. Eu am fost aici – m-am pus cu faţa la 
pământ ca să scap cu viaţă. 

Monahul Ioanichie, rugaţi-vă pentru mine, păcătosul. 

(extras din cartea Sfântul Ioan Iacob Românul – Din Ierihon catre Sion, ediţia Ierusalim 1999, pag. 658, 659). 
 

_______ 
NOTĂ: 



7 

 

Faptele s-au petrecut astfel: în ziua de Paşti a anului 1935, preotul nou-calendarist din localitate, Trăistaru, a 
declarat oficial în biserică faptul că va distruge mănăstirea vechi calendaristă. Această ameninţare a fost transmisă 
de către cei ce o auziseră credincioşilor din Cucova, care au organizat paza mănăstirii pe timp de zi şi noapte. 

În ziua de 23 aprilie 1935, dimineaţa, au sosit jandarmii din Valea Seacă şi Sascut, împreună cu doi preoţi 
nou-calendarişti şi un grup de civili din localitate, ca sprijin. Credincioşii baricadaţi în interiorul mănăstirii au fost 
somaţi să deschidă porţile. Întrucât jandarmii s-au convins că nu pot face faţă, au cerut ajutor la eşalonul superior şi 
în jurul prânzului au sosit circa 200 de jandarmi înarmaţi de la Legiunea din Focşani, însoţiţi de un procuror. Au 
început din nou somaţiile şi focurile de avertisment. Pentru a forţa intrarea în interiorul mănăstirii, primarul din 
comună, Ioan Tâţu, a adus doi boi şi un lanţ, cu care a smuls o bucată de gard. 

Au pătruns jandarmii şi au început să tragă în mulţime omorând primul om, în persoana lui Ioan Hanga 
din Cucova. Călugărul Eftimie Ioan, de loc din localitatea Balş, judeţul Iaşi, a fost rănit, maltratat, i-au băgat 
un par pe gură şi l-au aruncat într-o groapă din curtea mănăstirii, unde a murit. Chiar şi numai acest exemplu 
este de ajuns pentru a descrie barbaria măcelului, însă au mai fost omorâţi 5 credincioşi şi alţi 28 au fost răniţi 
grav. Cei ce au fost arestaţi, au fost transportaţi la sediul legiunii de jandarmi din Focşani şi bătuţi groaznic, iar în 
urma refuzului acestora de a trece la calendarul nou, au fost condamnaţi la 6 luni închisoare. Biserica şi altarul 
Mănăstirii Cucova au fost devastate şi dărâmate, iar cărămida transportată la preotul Trăistaru, participant activ la 
crimele săvârşite. 

Măcelul de la Cucova n-a încheiat şirul crimelor săvârşite împotriva Bisericii Ortodoxe păstrătoare a 
vechiului calendar din România; aceasta pentru că forţele răului care au introdus schimbarea calendarului 
bisericesc, nu erau călăuzite de Duhul Sfânt şi nu se puteau opri când au văzut rezistenţa eroică a celor ce iubeau 
adevărul de credinţă. 

Atenţie! Am pus acest text pentru a se vedea cu câtă ură au fost persecutaţi cei care au vrut să păstreze 

vechiul calendar, indiferent de ţară. Prin aceasta nu vă îndemnăm să intraţi în Biserica de Stil Vechi din România 
(Mitropolia Slătioara), după cum nici noi nu am făcut aceasta. Reamintim poziţia noastră exprimată şi în 
mărturisirea de credinţă:  

”[…] dorim să menţionăm că nu avem comuniune cu Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România 

(Mitropolia Slătioara), deoarece aceştia sunt în comuniune cu kiprianiţii – o grupare schismatică desprinsă din 

Biserica Ortodoxă vechi-calendaristă din Grecia, precum şi datorită poziţiei nedefinite pe care aceştia o au faţă de 

serghianism, apostata Patriarhie a Moscovei şi cei ce ţin de ea.  

Nu avem comuniune ori legătură nici cu vreo altă Biserică de sil vechi aflată pe teritoriul României.” 
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ARĂTAREA CINSTITEI CRUCI A DOMNULUI NOSTRU IISUS HRIST OS 

ÎN 1925 LÂNGĂ ATHENA 

Posted by traditiaortodoxa  pe iulie 27, 2007 

Materialul care urmează a fost tipărit în revista „Orthodox Life”, Vol. 22, Nr. 2 (martie-aprilie, 1972), pp. 18-
20. 

<– Iată o fotografie cu minunea, aşa cum a apărut în presa vremii…  

La începutul secolului XX, şi mai cu seamă în anii ‘20, în Grecia şi la 
Patriarhia Ecumenică din Constantinopol au apărut puternice curente seculariste şi 
anti-bisericeşti. Printre diverse acţiuni ale acestor forţe obscure, s-a numărat şi 
introducerea samavolnică a calendarului gregorian. Calendarul gregorian era mai 
curând potrivit pentru afaceri, schimburi de capital şi alte activităţi laice, din punct 
de vedere liturgic, însă, el este practic inutil şi chiar dăunător. În fapt, este imposibil 
de a reconcilia calendarul gregorian cu Pascalia noastră canonică creştin-ortodoxă. 
Prin urmare, introducerea unor schimbări în calendarul bisericesc de către o Biserică 
locală creează o discrepanţă liturgică inadmisibilă în interiorul Bisericii însăşi.  

În acea perioadă, un mare număr de creştini din Grecia refuzaseră să accepte 
aceste schimbări anti-canonice şi anti-bisericeşti, impuse cu ajutorul poliţiei. Aceşti 
oameni au suferit prigoane, arestări şi privaţiuni de tot felul din partea autorităţilor 

secularizate.  

Dar ochii duhovniceşti ai adevăraţilor creştini ortodocşi au văzut clar, chiar dacă pe atunci ei n-au înţeles pe 
deplin în ce constă răul noului calendar, acesta fiind de fapt, precursorul şi semnul prevestitor al celei mai mari 
erezii a tuturor vremurilor - ecumenismul. Aşadar, printre creştinii greci se instalase nedumerirea şi confuzia. Mulţi 
începuseră să şovăie. Aşa cum arienii, în 351, controlau puterea lumească, reuşind cu sprijinul acesteia să-şi 

impună erezia lor în întreg imperiul, tot aşa, reformatorii calendarului ţineau sub control puterea de stat în Grecia.  

În aceste vremuri tulburi şi vitrege, Atotmilostivul Dumnezeu a văzut necazurile poporului Său. Din nou, ca 
şi în 351, Domnul a trimis minunata arătare a semnului Preacinstitei Sale Cruci, ca să pecetluiască adevărul şi să-i 
facă de ruşine pe falşii învăţători.  

Arătarea semnului Sfintei Cruci s-a petrecut astfel:  

În 1925, în ajunul prăznuirii Înălţării Preacinstitei şi de viaţă dătătoarei Cruci a Mântuitorului nostru, la 14 
septembrie potrivit vechiului calendar bisericesc ortodox, se săvârşea privegherea de toată noaptea în biserica 
Sfântului Ioan Teologul, situată în împrejurimile Atenei. La orele 9.00 seara, în biserică şi în jurul ei se aflau peste 
2000 de credincioşi dreptslăvitori, deoarece rămăseseră prea puţine biserici adevărat ortodoxe lăsate deschise din 
întâmplare de către autorităţile civile. Bineînţeles că o astfel de adunare n-a putut rămâne neobservată de către 
autorităţi. În jurul orelor 23.00, autorităţile au trimis la biserică un batalion de poliţie „pentru a preveni tulburările 
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ce se pot isca într-o mulţime atât de mare”. Însă din cauza numărului mare de credincioşi adunaţi acolo, poliţia nu a 
putut să îl aresteze pe preot, nici să întreprindă vreo acţiune concretă, astfel că poliţiştii s-au amestecat cu mulţimea 
credincioşilor, care deja umpluseră curtea bisericii.  

Astfel, în pofida adevăratelor motive ale prezenţei lor acolo, împotriva voinţei lor, dar potrivit Voii lui 
Dumnezeu, care covârşeşte toată puterea omenească, ei au devenit părtaşi ai minunatei trăiri a mulţimii 

credincioşilor.  

La orele 23:30, pe cer, deasupra bisericii, în direcţia nord-est, a început să se contureze o Cruce luminoasă, 
strălucind puternic. Strălucirea ce izvora din cruce a luminat biserica şi mulţimea noroadelor; mai mult încă, în 
razele ei, stelele de pe cerul fără nori au pălit, iar curtea bisericii s-a umplut de o lumină aproape materialnică. 
Crucea însăşi era alcătuită dintr-o lumină foarte densă şi se putea observa clar că avea forma unei cruci bizantine 
cu bara de jos înclinată. Această minune cerească a durat o jumătate de oră, până la miezul nopţii; după aceea, 
Crucea a început să se înalţe încet, pe verticală, ca în rânduiala slujbei Înălţării Sfintei Cruci, când preotul înalţă 

crucea în biserică. După ce s-a înălţat drept în sus, Crucea a dispărut treptat.  

Este cu neputinţă graiului omenesc a povesti cele petrecute în curtea bisericii în timpul arătării dumnezeieşti. 
Toată lumea a căzut la pământ, plângând şi cântând slavoslovii, rugându-se şi lăudându-L pe Domnul, într-o 
singură inimă şi un singur glas. Printre cei ce plângeau se aflau şi poliţiştii, care descoperiseră, pe neaşteptate, în 
adâncul inimii lor, credinţa curată, precum cea a pruncilor. Mulţimea credincioşilor şi batalionul de poliţie devenise 
o singură turmă de credincioşi. Cu toţii erau cuprinşi de o dumnezeiască bucurie, mai presus de fire.  

Privegherea a continuat până în zori, la ora 4.00, după care tot acest puhoi omenesc s-a revărsat în oraş, 

ducând vestea minunii petrecute, în urma căreia ei se aflau încă tremurând şi plângând de bucurie.  

Unii dintre necredincioşi, sofişti şi inovatori, înţelegând păcatul şi vina lor, dar nevrând să se căiască, au 
încercat prin orice mijloace să explice sau să tăgăduiască minunea. Faptul că forma Crucii a fost observată atât de 
viu şi de limpede, ca fiind cea bizantină (numită uneori crucea rusească), cu trei bare transversale, cea de jos fiind 

înclinată, exclude complet orice argumente în favoarea unui fenomen fizic întâmplător.  

Iar faptul că o astfel de apariţie a Crucii a avut loc la apogeul primei mari erezii, ar trebui să-i surprindă pe 
creştinii ortodocşi prin sensul deosebit al însemnătăţii problemei calendaristice şi a tot ceea ce este legat de aceasta. 
Nici o persoană de bun simţ nu poate adopta o atitudine superficială, invocând raţionamente seculare ori argumente 

lumeşti. Inovatorii, asemeni arienilor în 351, au fost lăsaţi fără replică.  

 

Mărturii ale celor prezenţi la arătarea semnului Sfintei Cruci, deasupra bisericii Sfântului Ioan 
Teologul, de pe Muntele Hymettus – 14 septembrie 1925  

 

Presa vremii relatând despre arătarea minunată a Sfintei Cruci: 
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1. Ioan D. Glymis, ofiţer de poliţie – acum pensionat, în vârstă de 78 ani Strada Aristotel, nr. 73, Cartierul 

Peristeri (o suburbie a Atenei):  

„Eram unul dintre agenţii de la Academia de Poliţie, trimişi să oprească săvârşirea slujbei de priveghere din 

seara aceea, acum mai bine de 50 de ani, în biserica de parohie cu hramul Sfântului Ioan Teologul. Ortodocşii 

vechi calendarişti îşi ţineau slujbele aici, fiind ajunul praznicului Înălţării Sfintei Cruci [după vechiul calendar]. 

Fiind o mulţime mare de oameni adunată acolo – mai mult de 2000 de suflete, nu am încercat să îl arestăm pe 

preot, aşa cum ni se ordonase, ci ne-am aşezat, în linişte, printre credincioşii ce umpluseră curtea ce împrejmuia 

construcţia bisericii, aşteptând răbdători sfârşitul slujbei. Pe la orele 22:30, am auzit un tumult puternic şi 

neobişnuit, venind din partea mulţimii, care striga în uimire. Neîntârziat, am alergat să vedem ce se întâmplă… şi 

am văzut. Toată mulţimea aceea de credincioşi era într-un freamăt şi într-o stare de bucurie duhovnicească fără 

seamăn. Unii plângeau; alţii, strigând, din adâncul inimii lor: „Doamne, miluieşte!”, îngenuncheau privind spre 

cer; alţii, copleşiţi de emoţie, îşi pierdeau simţirea pentru câteva clipe. Apoi, şi noi, am privit, şi, ce să vezi? O, 

minune! O cruce imensă, apărută pe cer, chiar deasupra bisericii, care era acum luminată, dimpreună cu tot locul 

înconjurător, de razele ce ieşeau dintr-însa. La început, am fost stăpâniţi de frică, dar mai apoi, uitând până şi 

scopul venirii noastre acolo, ne-am venit în simţiri, îngenunchind şi plângând ca nişte prunci.  

E de prisos să mai spunem că, plini de emoţie, am rămas să participăm şi la restul slujbei de priveghere – nu 

ca prigonitori, ci ca ortodocşi dreptslăvitori, iar dimineaţa, când ne-am întors la Academie, am povestit tuturor 

despre minunea preaslăvită pe care ne-am învrednicit a o trăi şi vedea.  

Imediat după aceasta, s-a făcut o investigaţie oficială, iar noi toţi a trebuit să depunem mărturie sub 

jurământ, că am văzut Cinstita Cruce limpede, sus pe cer.”  

 
2. Atanasie Primalis, Conductor de tramvai – acum pensionat, în vârtsă de 80 ani, Strada Kavales, nr. 17, 

Niceea (o suburbie a Atenei): 

„În noaptea aceea a anului 1925, când s-a arătat semnul Sfintei Cruci, făceam ultima cursă cu tramvaiul pe 

care îl conduceam, pe traseul meu obişnuit. Ajunsesem la staţia Omonia şi întorceam, în zona scuarului, în 

momentul în care am văzut pe cineva uitându-se în sus şi strigând: „Priveşte! Crucea! Crucea!” În aceeaşi clipă, 

am apăsat frânele şi am oprit vehiculul. Am scos repede capul pe geamul tramvaiului, şi, o! nevrednicul de mine, 

am văzut şi eu Preacinstita Cruce a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos – slăvit fie Numele Său, 

strălucind deasupra Muntelui Hymettus. Nu îmi amintesc cât a durat aceasta. Ştiu doar că ce am văzut atunci m-a 

schimbat într-un alt om; de atunci, toţi membrii familiei mele au devenit fii credincioşi ai Adevăratei Biserici 

Ortodoxe, păstrătoare a calendarului patristic.”  

 


