TIMPUL
MĂRTURISIRII
ADEVĂRULUI!
SUNTEM NOI ORTODOCȘI CU ADEVĂRAT?

volum de articole publicate
Radu Iacoboaie
PITEȘTI
2014

1

2

Doamne, aprinde iarăși evlavia în noi,
Pe care au avut-o primii Tăi creștini
Și ajută-ne să fim la Judecata de Apoi
Încununați de Tine și fericiți, senini.
Ne întărește pe noi în credință pe vecie,
Gustând mereu din ospățul Tău ceresc
Iar viața noastră să ți-o jertfim doar Ție,
Zdrobind păcatul și duhul cel lumesc.
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CUVÂNT ÎNAINTE
Dedic acest volum cu recunoștință și dragoste tuturor părinților ortodocși care m-au sprijinit,
foștilor deținuți politici Dumitru Oniga, Traian Popescu, Virgil Totoescu, Ion Gavrilă Ogoranu și eroilor
rezistenței anticomuniste din munți, de asemenea părintelui profesor Dumitru Stăniloae, marilor
duhovnici ai neamului românesc (Iustin Pârvu, Arsenie Papacioc, Arsenie Boca, Ilie Cleopa), părinților
Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Ioanichie Bălan, Sofian Boghiu, Adrian Făgețeanu, Amfilohie Brânză,
Sfinților Domnitori români Ștefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu (împreună cu fiii săi Constantin,
Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul de taină Ianache Văcărescu), Mihai Viteazul, sfinților mărturisitori și
mucenici din închisorile comuniste (Valeriu Gafencu, Ilie Lăcătușu, Virgil Maxim, Radu Gyr, Ioan
Ianolide și mulți alții), precum și tuturor celor care și-au făcut datoria de creștini până la capăt, luptând
pentru apărarea țării și credinței noastre ortodoxe, libertății și demnității poporului român.
Lucrarea de față, care reunește doar articolele publicate și de care am cunoștință până acum, se
dorește a fi un mic îndreptar orientativ de viață ortodoxă, fiind adresată în primul rând credincioșilor
ortodocși români de pretutindeni, pentru care ortodoxia nu reprezintă doar o noțiune oarecare, fără fond
sau o simplă religie între religii. Fără îndoială, că aș dori să fie receptată pozitiv și de către unii cititori
care nu au cunoscut încă frumusețea învățăturilor și cântărilor ortodoxe.
Ideea de a alcătui acest volum s-a născut întâmplător, după un dialog purtat în tren și la ceas
târziu de noapte cu un fost coleg de liceu, care avea deja în spate, după propria lui mărturisire, 20 de ani
de practică în yoga. Aceste discuții m-au făcut să înțeleg mai bine, cât de deformată este viziunea din
exterior asupra ortodoxiei, receptată ca o religie dogmatică și închisă, prea învechită și chiar intolerantă...
Mai mult însă, mi-a confirmat o dată în plus adevărul de necontestat, că SINGURA CREDINȚĂ
MÂNTUITOARE ESTE ORTODOXIA.
Dialogul a fost desigur unul civilizat și fără excese de ambele părți, deși împărtășeam în mod
evident concepții și credințe diferite. M-a intrigat faptul că interlocutorul meu, care cunoștea se pare
toate marile religii ale lumii, era ferm convins de superioritatea sistemului yoga față de toate credințele
religioase, de fapt al M.I.S.A. lui Gregorian Bivolaru (cel cu terapia cu urină, cu pornografia și
desvirginarea adeptelor yoghine). Și mai susținea faptul că yoga este creștină... Susținea ideea conform
căreia la Dumnezeu se poate ajunge pe diverse căi iar ortodoxia era, prin urmare, doar una dintre acestea.
Spunea că Dumnezeu se află în toate lucrurile ce ne înconjoară, că încarnarea e posibilă și altele
asemenea...
I-am adus destule argumente care contraziceau „adevărurile” sale, respingând ferm orice
relativizare a adevărului și orice compromis. I-am mărturisit că pentru mine este evidentă legătura dintre
mântuire și Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că mântuirea sufletului se face tocmai prin mijlocirea lui
Hristos, Fiul lui Dumnezeu (prin împlinirea poruncilor evanghelice, prin Sfânta Spovedanie, Sfânta
Împărtășanie ș.a.).
Până și logica de bun simț ne îndeamnă să ne punem următoarea întrebare: cum ar putea să fie
mântuiți cei care nu cred cu adevărat în Hristos și resping învățăturile Sale? Și așa nu se mântuiesc mulți
dintre ortodocși. Mântuirea nu este ușor de dobândit. Și atunci cum se pot mântui alții, care trăiesc cu
totul în afara ortodoxiei și învățăturilor creștine?
Învățătura noastră ortodoxă ne arată că aceștia vor fi judecați și mântuiți după alte criterii. Nu
vor putea fi mântuiți cei care au intrat în contact cu învățătura lui Hristos și au respins-o. Nu vor putea
mărturisi la Judecata de Apoi că nici nu au auzit de ea. În schimb, ceilalți necreștini vor fi judecați după
legile lor și după legile firii (morale), punându-se în balanță toate faptele săvârșite în decursul existenței
lor pe pământ.
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În această modestă lucrare, mi-am propus să subliniez ce înseamnă a fi ortodox cu adevărat și ce
este ortodoxia. Pentru că, mulți dintre noi își închipuie doar că sunt ortodocși. Nădăjduiesc că ea va fi de
un real folos tuturor cititorilor pentru luminare și întărire în credință, că va fi un îndemn spre apărarea
credinței noastre ortodoxe și mărturisirea lui Hristos în această lume, care se descreștinează tot mai mult
chiar sub ochii noștri, sub influența diverselor ideologii satanice și duhului lumesc cu toate patimile și
ispitele sale.
Sunt perfect conștient de importanța și greutatea misiunii alese, a mărturisii Adevărului, în
pofida faptului că sunt un istoric autodidact și scriitor, că am scris deja o serie de articole și cărți (mai
ales antologii), nefiind un teolog licențiat, ci doar un simplu cugetător și practicant al ortodoxiei ca mod
de viață. Dar trag nădejde că Dumnezeu mă va lumina și mă ajuta să mărturisesc adevărul până la capăt.
Pentru că fără ajutorul Lui, oricum nu putem face nimic. Iar ceea ce pare sau este cu neputință la oameni,
e cu putință la Dumnezeu.
Știu că sunt nevrednic și păcătos înaintea lui Dumnezeu. Dar mă rog să primesc puțin har și
gândul cel bun pentru a duce la bun sfârșit ceea ce am început. Nădăjduiesc că tot efortul depus nu va fi
în zadar și nu va fi doar un glas care strigă în pustiu ...
Iubiți frați ortodocși, dintre toate păcatele, cele mai mari sunt hula împotriva lui Dumnezeu și
mândria. Mândria, această patimă grea, prin care a căzut Lucifer din rai, este opusul smereniei
creștine și este cea care se opune cel mai mult mântuirii noastre. Din mândrie sau iubirea de sine
excesivă derivă sfidarea lui Dumnezeu, aroganța, egoismul, materialismul și toate celelalte. Există chiar
o strânsă legătură între mândrie și egoism, așa cum la polul opus există legătura dintre smerenie și
milostenie (altruism). Și vedem această mândrie cu precădere la secte, inclusiv la secta francmasonică.
Noi, ortodocșii nu urâm pe cei de alte confesiuni, pe nimeni, ne rugăm pentru toți, în vreme ce masonii
ne urăsc pe noi de moarte. Noi nu judecăm oamenii, ci faptele când luăm atitudine pentru Adevăr, în
timp ce toți sectanții, masonii și ateii vedeți cum ne judecă atât de aspru (în special pe preoții ortodocși).
Un ortodox adevărat se vede mai întâi pe sine păcătos și nu judecă pe aproapele său. El judecă și
urăște doar păcatul. Pilda Vameșului și a Fariseului, care se citește cu trei săptămâni înainte de începutul
Postului Mare, este relevantă în acest sens. Am putea spune, că vameșul din acesta, care se căiește pentru
păcatele și dobândește iertare și îndreptare, este tipul ortodoxului adevărat, care asemenea fiului risipitor
din parabola cu același nume, se întoarce la Dumnezeu și se roagă cu smerenie și pocăință adevărată. De
altfel, fără smerenie nu poate exista pocăință.
Iar Fariseul, care îl judeca în sinea lui pe vameș și se înălța astfel pe sine, este tipul ortodoxului
formalist, a ortodoxului doar cu numele sau a cărturarului teolog sau nu, care nu are credința cea
adevărată. Omul mândru, fățarnic, este arogant, nu își recunoaște greșelile și păcatele, pe care de fapt
nici nu le conștientizează. De aceea, nu are motive să se pocăiască și este total neputincios în această
privință.
Să ne păzim așadar fraților de mândrie cât de mult putem și când nu putem, să cerem mereu
ajutorul lui Dumnezeu, al Maicii Domnului și sfinților. Avva Dorotei spunea atât de frumos: ,,Priviți
smerenia sfinților...”. Iar adevărata smerenie ne-a arătat-o chiar Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
de la Nașterea Lui și până la răstignirea Lui pe cruce. Dumnezeu s-a smerit tocmai pentru a deprinde și
noi virtutea smereniei. Amintiți-vă de spălarea picioarelor ucenicilor Lui și așa mai departe. Amintiți-vă
de cuvintele Sale, că Dumnezeu le stă împotrivă celor mândri iar cei smeriți se vor înălța.
Să avem smerenie în gândurile noastre (smerita cugetare) pentru a dobândi smerenia autentică
(în fapte). Smerenia este un dar de mare preț, dar ea se învață încă din familie prin educația creștină, apoi
prin cultivarea valorilor morale, precum modestia și altruismul.
Să ne păzim fraților de orice părtășie cu sectanții, care s-au înmulțit foarte mult, ducând la
pierzare nenumărate suflete cu botezul în dreapta credință. Ei sunt asemenea lupilor între oi și
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vedeți cât de mult se străduiesc să facă evanghelizări, să predice altora cuvântul lui Dumnezeu
(dar în chip răstălmăcit, schimonosit, având alte înțelesuri, pentru că diavolul nu este creator, ci el
caricaturizează și denaturează toate lucrările divine asemenea unui clovn la curtea unui rege
medieval). Ei fac o campanie pragmatică și destul de agresivă, merg la locuințele oamenilor,
discută pe străzi, distribuie tot felul de pliante, broșuri și cărți. Organizează conferințe de
evanghelizare (de prozelitism).
Să îi avertizăm fraților și pe ceilalți din jurul nostru, din familiile noastre, rude, prieteni și
cunoscuți despre ofensiva aceasta masonică care se duce împotriva ortodoxiei. Avem această
datorie creștină să mărturisim adevărul, să-L mărturisim pe Hristos, în faptă și cuvânt. Iar cu
sectanții pot vorbi numai anumiți preoți sau monahi.
Nădăjduiesc că poporul român va avea evlavie tot mai mare către Sfinții Închisorilor, către
părintele Iustin Pârvu, părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa și toți ceilalți, care și-au închinat viața Lui
Dumnezeu și neamului românesc.
Credem că urgia profețită de părintele Iustin cu aproape un an în urmă, pentru 2014 (lunile
aprilie-mai), se referă exact la impunerea buletinelor electronice în România. De aceea, am tras un nou
semnal de alarmă în această lucrare, pentru a sensibiliza mai mult opinia publică și mai ales pe toți drept
măritorii creștini.
Ar fi bine ca toți preoții ortodocși să-i pomenească pe martirii din lagărele și închisorile
comuniste în cadrul Sfintelor Liturghii, când ies cu Sfintele Daruri (observând cum nu se mai face
această pomenire astăzi în unele biserici sau se face foarte pe scurt), care au luptat pentru apărarea
credinței ortodoxe, pentru demnitatea și libertatea poporului român.
Iubiți frați ortodocși întru Hristos, noi trebuie să ne unim și să ne întărim cu adevărat în
credința noastră, pentru că ne așteaptă vremuri de prigoană tot mai vădite și mai grele. Nu trebuie să
cădem în nici o cursă diavolească și mai cu seamă în deznădejde, cumplit păcat îndreptat împotriva
Duhului Sfânt. Să ne rugăm și noi bunului Dumnezeu să-i ocrotească prin mila Sa și să-i mântuiască pe
toți dreptmăritorii creștini de pretutindeni și din toate timpurile.
CE ÎNSEAMNĂ A FI CU ADEVĂRAT ORTODOX? Încă de la bun început este bine a face
următoarea precizare. Ortodoxia nu este așa cum spun unii, o simplă religie între religii. Ea reprezintă
modul de viață autentic creștin, cel care ia în considerație atât Vechiul Testament, dar mai ales pune în
practică învățăturile din Noul Testament, propovăduite de Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dunezeu,
mai apoi de Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți ai ortodoxiei.
Ortodoxia afirmă învățătura revelată omului prin persoana Sfintei Treimi cea de o ființă,
nedespărțită (Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt) și realizează comuniunea cu Dumnezeu prin Sfintele Taine ale
Bisericii. Ea nu este rodul minții omenești iar pentru cine o cercetează cu adevărat și o trăiește, este de o
profunzime dumnezeiască. Toate religiile au fost create de om și pentru oameni. Ca atare, nu sunt și nu
pot fi perfecte. Perfecțiunea este numai atributul lui Dumnezeu.
Din punct de vedere etimologic, pornind de la traducerea din limba greacă a termenilor ,,orthos”
și ,,doxos”, ortodox înseamnă dreptmăritor creștin. Iar alăturarea cuvintelor ,,orthos” și ,,doxa” înseamnă
în traducere dreapta credință, adevărata închinare sau slăvire a lui Dunezeu.
Ne amintim poate ce s-a întâmplat cu Cain, care l-a ucis pe Abel din invidie. Lui Abel totul îi
mergea bine pentru că jertfea lui Dumnezeu din ceea ce avea mai bun, din bunătățile sale, înțelegând că
așa este cel mai bine să facă cu darurile primite tot de la El. Abel poate întruchipa pe toți dreptmăritorii
creștini, care Îl cinstesc așa cum se cuvine pe Dumnezeu.
Înțelegem că ortodox înseamnă a fi mai înainte de toate creștin, dar creștin în adevăratul înțeles al
cuvântului. Creștin este cel care îi urmează lui Hristos, modelul său suprem, lucrând în viața lui
personală poruncile evanghelice, se împărtășește din cele 7 Sfinte Taine ale Bisericii, respectă Tradiția
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(învățătura lăsată de Sfinții Părinți ai ortodoxiei), dar și pe toți slujitorii lui Dumnezeu, preoții și monahii.
Respectă canonul primit de la preotul său duhovnic pentru vindecarea și mântuirea sufletului său.
A fi ortodox cu adevărat nu este tocmai ușor. Înseamnă a te jertfi permanent pentru Hristos și
semenii din jur, a te lăsa răstignit pe crucea necazurilor și încercărilor. Înseamnă mai ales a fi smerit și
blând asemenea Mântuitorului (Care nu s-a întrupat pentru a judeca omenirea, ci pentru a desăvârși
legea). Înseamnă a ajuta pe cei din jur, a face acte de milostenie în ascuns față de ochii oamenilor. A fi
ortodox român înseamnă a te jertfi pentru Dumnezeu și neamul românesc.
Ortodox este cel care trăiește cu adevărat ortodoxia, creștinul smerit, care zilnic aduce
rugăciuni lui Dumnezeu (de cerere, de mulțumire, de slavă Lui), având astfel o credință vie, lucrătoare,
puternică. Nu este ortodox doar cu numele, adică fiind botezat în ortodoxie. Nu este nici căldicel, cu alte
cuvinte slab în credință, superficial. El își cunoaște destul de bine credința ortodoxă în aspectele sale
fundamentale și este statornic în aceasta.
Creștinul adevărat cunoaște importanța mărturisirii păcatelor (Sfânta Spovedanie) și a pocăinței,
care o precede. Pocăința nu este o simplă căință (părere de rău de moment), ci desprinderea reală de
păcat și patimi, întoarcerea la Dumnezeu, asemenea fiului risipitor din parabola evanghelică. El nu se
spovedește foarte rar, ci caută să se spovedească în cele patru posturi ale anului și mai des, ori de câte ori
este necesar, când simte povara păcatelor sale. Respectă posturile dar și zilele de post din cursul
săptămânii (miercurea, vinerea). Participă cu evlavie la Sfintele și Dumnezeieștile Liturghii, în care se
săvârșesc Sfânta Taină a Euharistiei și Sfânta Împărtășanie, în care se aduce slavă lui Dumnezeu pentru
darurile Sale.
Un ortodox adevărat își face desigur datoria față de casnicii săi, față de rude și prieteni. Mai mult,
face milostenie față de străini aflați în mari greutăți și suferințe. Cunoaștem pilda samarineanului
milostiv, care l-a ajutat pe cel căzut între tâlhari. După pocăința sinceră, credem că milostenia este cea
care ne apropie cel mai mult de Împărăția Cerurilor. Ea poate fi materială sau sufletească (prin sfaturi și
încurajări).
A fi ortodox cu adevărat, mai ales în vremurile actuale, mai înseamnă și a-L mărturisi pe
Hristos în FAPTĂ și CUVÂNT, începând de la facerea semnului Sfintei Cruci când trecem pe lângă o
biserică sau mănăstire și până la martiraj, primirea cununei muceniciei.
Ortodoxul ia atitudine, nu poate sta nepăsător sau stingher în turnul său de fildeș, văzând cum se
năruie cetatea ortodoxiei, așteptând ca alții să facă acest lucru. El se opune cu fermitate tuturor
concepțiilor, ideologiilor și sistemelor politice satanice precum: comunismul, globalismul actual,
ecumenismul, materialismul, evoluționismul, dar și legilor anticreștine. Este conștient că trebuie să se
supună stăpânirii (conducătorilor), atâta timp cât aceasta nu încalcă flagrant legile lui Dumnezeu. În caz
contrar, trebuie să se opună, să ia atitudine, precum a făcut Mântuitorul când i-a izgonit pe negustorii din
templu. El nu tolerează corupția, înrobirea economică, înstrăinarea avuțiilor naționale, distrugerea
mediului înconjurător (vezi cazul exploatării cu cianuri de la Roșia Montană și exploatării gazelor de șist
din județul Vaslui) și comportamentele aberante.
Un ortodox trăiește în trezvie, adică este vigilent și prudent. Este conștient de cursele diavolești,
adeseori foarte frumos ambalate și ispititoare, cum ar fi inițierea în francmasonerie (cultul adorării
satanei), intrarea în diverse secte așa-zis creștine (create și sponsorizate în mare parte tot de oculta
mondială), aderarea la practici de yoga sau alte ideologii amintite deja, participarea la ritualuri magice
(de magie neagră, de magie albă), spiritism, deschiderea psaltirii, ghicitul (în palmă, cărți, cafea),
zodiacuri, horoscoape, ședințe de bionenergie și radiestezie, terapii cu cristale și așa mai departe.
A fi ortodox cu adevărat este greu dar nu este și imposibil. Creștinul autentic este cel ce
dezvoltă o comuniune tot mai strânsă cu Dumnezeu dar și cu ceilalți frați ortodocși întru Domnul.
Am fost învredniciți să facem parte și dintr-un popor care s-a născut creștin. Sfântul Apostol
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Andrei ne-a încreștinat aproape cu două milenii în urmă, propovăduind evanghelia strămoșilor noștri din
zona Dobrogei de astăzi. Este Întâiul Apostol chemat de Hristos și a fost ales de Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române drept ocrotitorul României.
Așadar, românii au în spate 2000 de ani de creștinism. Sunt puțini oare? Spiritualitatea ortodoxă
ne-a marcat întreaga istorie, tradițiile și cultura. Iată un motiv în plus să ne apărăm cu mai mult curaj
identitatea noastră creștină, credința ortodoxă transmisă din generație în generație până în zilele noastre.
Pentru ortodoxie și-au dat viața nenumărați români adevărați. Ei au luptat eroic. Dar noi, noi ce facem?
În esență, putem spune că a fi ortodox cu adevărat înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu mai
presus de oricine și orice, din toată inima și din tot cugetul nostru, a-ți iubi neamul și pe aproapele
tău ca pe tine însuți.
Iubiți frați ortodocși, să participăm mai des la sfintele slujbe ale Bisericii, îndeosebi la Sfintele și
Dumezeieștile Liturghii din zilele de sărbătoare. În Sfânta Biserică să ne rugăm împreună și să aducem
slavă Lui Dumnezeu. Aici ne reînnoim harul primit la Sfântul Botez. Aici putem cânta împreună
frumoasele noastre cântări ortodoxe.
Ne bucurăm întotdeauna să ascultăm cum se cântă la strană, la sfârșitul Sfintei Liturghii, cântarea
Veniți creștini și regretăm pe de altă parte toate înnoirile care se fac în unele biserici (mai ales Catedrale),
unde creștinii noștri cântă Crezul și ascultă cântări, care se îndepărtează de tradiție.
Veniți creștini la rugăciune
În casa Domnului cel sfânt
Veniți creștini, plecați genunchii
Și fruntea voastră la pământ.
Când clopotele-ncep să sune
În zori cu glasul lor duios
Răsună-n undele lor tainic
Chemarea Domnului Hristos.
Veniți cei osteniți la Mine
Cei osteniți și apăsați
Odihnă, pacea Mea cea sfântă
Și mângâiere să luați.
Răsună munți, răsună dealuri,
Pământu-ntreg de glasul sfânt
Se pleacă-n fața Lui natura
Văzduhul tot cu nori și vânt.
Dar omu singura făptură
Împodobit cu chip ceresc
Azi nu mai vrea să ia aminte
La glasul cel dumnezeiesc.
Creștinii noștri din vechime
Pe sub pământ zideau altare
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Și pe furiș la miezul nopții
Mergeau cu toții la-nchinare.
Azi stau locașurile sfinte
Pe înălțimi strălucitoare
Dar câți creștini le calcă pragul
În zilele de sărbătoare?
Vai! Masa Domnului e-ntinsă
Dar cei poftiți nu vin la ea
Ei n-aud glasul Lui ce strigă:
Veniți creștini la masa Mea!
Veniți, veniți la rugăciune
În fața Sfântului Altar
Veniți să dezlegăm păcatul
Și să ne înnoim cu har!
Carte de cântări ortodoxe, Ed. Anestis, pp.137-139
Doamne, Dumnezeul meu, miluiește-mă pe mine robul Tău după mare mila
Ta. Descoperă-mi voia Ta cea Sfântă și ajută-mă s-o împlinesc și să fac numai ceea
ce este bine plăcut înaintea Ta. Dăruiește-mi iertarea păcatelor mele, întărire în
credință, smerita cugetare, duhul blândeții și al răbdării, curățire de orice patimă,
izbăvire de vrăjmașii văzuți și nevăzuți, sănătate trupească și sufletească, toate cele
de folos mântuirii mele.
Ajută-mi cu Harul Tău să săvârșesc lucrul ce am început în Numele tău: al
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne, să nu-mi fie mie această mărturisire
spre osândirea sufletului meu, ci pentru mântuire și dobândirea vieții veșnice,
pentru întărirea fraților ortodocși de pretutindeni, pentru luminarea celor
necredincioși dar porniți în căutarea Adevărului și spre slava numelui Tău cel sfânt
în veci.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izbăvește-ne din
toată nevoia și necazul. Păzește-ne Maică sub sfânt Acoperământul Tău.
Sfinte Ioane Botezătorul, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoșii și
nevrednicii.
Sfinte Mare Mucenice Gheorghe Purtătorul de Biruință, Sfinte Nicolae Mare
Făcător de Minuni, împreună cu toți sfinții mucenici și mărturisitori ai ortodoxiei și
neamului românesc, cu toți sfinții martiri din lagărele și închisorile comuniste,
rugați-vă bunului Dumnezeu și pentru noi. Amin!
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A VENIT RÂNDUL NOSTRU SĂ MĂRTURISIM
FĂRĂ FRICĂ ORTODOXIA, CREDINȚA CEA ADEVĂRATĂ!
(Radu Iacoboaie, Publicat de ORTODOXIE, 21 aprilie 2014, CREDINȚĂ DREAPTĂ
ORTODOXĂ!!! și de ziarul on-line Natiunea, 24 aprilie 2014, sub titlul ,,Nevoia de naționalism!” )
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Frați ortodocși și români, fac un apel la conștiința fiecăruia, pentru ca împreună să salvăm
România de un dezastru pe care unii îl văd ca fiind deja iminent. Noi chiar ne aflăm pe marginea
prăpastiei și nu ne dăm seama. Însă credem că Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci SĂ SE
ÎNTOARCĂ ȘI SĂ FIE VIU.
În societatea românească actuală, tot mai intens secularizată, adică în curs de despărțire față de
Dumnezeu, și îmbolnăvită crunt de cei 45 de ani de comunism, se cuvine să luăm fiecare dintre noi
atitudine ori de câte ori este necesar și mai ales atunci când, cei care ne conduc nu sunt preocupați
decât de interesele lor meschine și se tem în mod grozav pentru ei și familiile lor.
În primul rând, noi va trebui să ne debarasăm de frică. Este cel mai important lucru pe care ar
trebui să-l facem. Să nu uităm cuvintele Evangheliei. Fricoșii sunt cei dintâi lepădați de la fața lui
Dumnezeu și nu dobândesc mântuirea, care se obține prin multă osteneală și doar prin împlinirea
poruncilor și participarea la Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe.
Să nu uităm nici faptul că, sistemul diabolic comunist a exercitat o mare prigoană împotriva
creștinismului de pretutindeni. Nu s-a făcut nici până astăzi o evaluare totală, concretă și exactă a
crimelor și distrugerilor sale din România, pentru că în general autoritățile de după 1989 și mass
media centrală s-au opus în mod hotărât acestui demers.
Din cele 500 000 de victime ale comunismului, conform unor estimări mai recente, nu se știe
exact câte mii de clerici (episcopi, preoți, diaconi, monahi) au îndurat represiunea sălbatică a
comunismului și câți dintre ei au murit trecând la Domnul, devenind Sfinți Mucenici Mărturisitori.
Știm doar că aceștia toți L-au mărturisit pe Hristos, plătind cu libertatea și viața lor această mărturisire
a lor de credință.
Patriarhii și episcopii au acceptat uneori să fie numiți de către comuniști, pentru a apăra de
fapt Biserica Ortodoxă Română de atacurile furibunde ale comunismului ateu (mai precis masonic).
Nu toți au devenit colaboratori ai Securității și nu toți i-au trădat pe frații lor de credință.
Comunismul nu a putut să dărâme masiv bisericile și mănăstirile din România, să le demoleze
sau să le transforme în depozite, grajduri, restaurante, pensiuni etc, precum au făcut în Rusia, de
teama reacției generale a poporului român, pe care îl știa profund atașat față de valorile creștine și
naționale.
Dintre popoarele aflate sub influența Moscovei, românii erau cei mai refractari față de
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sistemul bolșeviic. Dovadă că, în 1944 erau doar circa 800 de membri ai PCR în toată România și
aproape toți aveau altă etnie decât cea română! Comuniștii s-au temut ca nu cumva să devină prea
nepopulari și să-și atragă ura poporului, ei fiind mai mult interesați de lichidarea oricărei rezistențe
anticomuniste, a oricărei revolte, de menținerea lor personală la putere, decât de dărâmarea ortodoxiei.
Însă masonii, cei care au inventat și promovat la noi comunismul au provocat mari daune
poporului român și au subminat îndeosebi credința ortodoxă. Biserica Ortodoxă Română a fost
infiltrată de mii de informatori, care furnizau servicii Securității și aparatului de partid (PCR). În plan
duhovnicesc însă, răul produs de către ei a umplut cerul de Sfinți Mucenici mărturisitori ai credinței
noastre ortodoxe, care se roagă și acum pentru noi cei de astăzi.
Mai trebuie precizat că Securitatea a lucrat în general pentru partidul comunist și în defavoarea
poporului român, punându-i-se la dispoziție mari resurse materiale și umane. Ea este cea prin care s-a
inoculat românilor frica, frica în primul rând de represaliile dure din lagărele de exterminare și
închisori, fiind un serviciu secret aflat în serviciul nomenclaturii comuniste, frică pe care o
identificăm și astăzi încă la mulți dintre români și ne referim aici la ortodocși și mai puțin la românii
virusați de pragmatismul american și materialism, pe care nu îi mai interesează decât propria lor
existență.
În al doilea rând, trebuie să ne desprindem cu totul de comunism dar și de globalismul actual,
ambele sisteme interferând și conducând spre centralizarea puterii la nivel global și crearea unui
guvern mondial în mod oficial (un guvern nevăzut existând deja, dar neavând încă putere absolută).
Și pentru ca acest lucru să se întâmple, avem nevoie să oferim tinerilor o istorie adevărată și modele
spirituale și culturale autentice, pentru ca prin ei să se transmită mai departe identitatea reală a
poporului român, conștiința apartenenței noastre la valorile creștine și naționale.
Naționalismul nu este nicidecum în sine rău. Dușmanii lui (internaționaliștii de orice fel,
comuniști sau capitaliști, înregimentați masoneriei) i-au deturnat în mod voit sensul. Contează de fapt,
în ce scop este folosit naționalismul (spre slava lui Dumnezeu sau spre slava deșartă a omului), adică
cărui scop slujește cu adevărat.
Naționalismul traduce în practică iubirea față de aproapele nostru, derivând din iubirea față de
Dumnezeu. El trebuie să existe numai și numai în spiritul adevărului, în slujba neamului românesc și
pentru ridicarea moral-spirituală a poporului român. Să nu-l confundăm niciodată cu
ultranaționalismul, cu această pervertirea a lui în mod premeditat în extremism.
,,Nimic mai străin de esenţa creştinismului decât ideea de soartă, de fatalitate şi –
implicit – de resemnare în faţa acesteia. Soarta sau fatalitatea nu există în afară de noi. Ea nu e
decât voinţa noastră intrată în putrefacţie. Soarta e starea de josnicie şi de ticăloşie, pe care un
om sau un popor o primeşte cu capul plecat şi braţele căzute. Pentru creştinism, nu există soartă
şi nu există fatalitate. Soarta, omul şi-o făureşte; soarta, neamurile şi-o făuresc. Munţi de
obstacole de-ar apărea în faţa omului, creştinismul îi porunceşte îndrăzneală fără margini;
abisuri de primejdii de-ar apărea el îi insuflă încredere nebună în biruinţă.
Cine a spus oare că dacă am avea credinţă cât grăuntele de muştar putem să mutăm
munţii din loc? Şi cine a rostit în urechea pământului îndemnul eroic: ÎNDRĂZNIŢI! EU AM
BIRUIT LUMEA! Dacă Iisus ar fi fost fatalist, creştinismul nu ar fi existat. Creştinismul e
cultul îndrăznelii fără limită şi izvorul de inspiraţie al celui mai nobil eroism.” (Preot S.
DIMANCEA)
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Hristos a înviat! Doamne ajută! Să aveţi pace!

18

DE CE ESTE IMPORTANTĂ PARTICIPAREA
CREŞTINILOR LA SFÂNTA LITURGHIE?
(Articol postat pe ziarul on-line Natiunea, 13 octombrie 2013)
Deoarece în cadrul ortodoxiei, rugăciunea este comunicarea noastră personală cu Dumnezeu şi
cu sfinţii Lui, care poate fi făcută în orice loc şi timp, vom încerca să subliniem aici importanţa ei,
atunci când este făcută în Biserică, mai ales în cadrul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii. De ce numim
astfel Liturghia? Pentru că, în această slujbă foarte importantă se săvârşeşte Sfânta Taină a Euharistiei,
împărtăşirea în chip nevăzut a credincioşilor cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Rugăciunile creştinului din timpul Sfintei Liturghii sunt într-adevăr mult mai puternice şi mai
plăcute lui Dumnezeu. Participarea laolaltă cu ceilalţi credincioşi, în faţa Soborului de Sfinţi şi îngeri,
conduce la o comuniune mai strânsă cu Creatorul nostru şi al întregii lumi. Iar comuniunea deplină a
omului cu Dumnezeu este Sfânta Împărtăşanie, care se face numai în cadrul Sfintei Liturghii şi
desigur după mărturisirea păcatelor prin Sfânta Spovedanie.
Nu în ultimul rând, prezenţa creştinului la Sfânta Liturghie reprezintă un act de cinstire a
sărbătorii şi a lui Dumnezeu. Pentru creştinii mai evlavioşi, este chiar o datorie creştină.
Este greşit a crede cineva că, credinţa este doar în suflet şi nu este necesară participarea
creştinului la sfintele slujbe ale Bisericii, mai ales la Sfânta Liturghie din zilele de duminică şi de
sărbători. Credinţa trebuie realmente trăită. Şi diavolul crede, crede în existenţa lui Dumnezeu, dar nu
face voia Lui, ci dimpotrivă luptă până şi astăzi împotriva Lui şi a omului, care este cununa creaţiei
Sale. Creştinii sunt însă cei care se străduiesc să facă voia lui Dumnezeu şi nu voia lor proprie (după
cum rostim în rugăciunea Tatăl nostru), participând la Sfintele Taine şi rânduieli ale Bisericii,
cea ,,Una Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică”, după cum rostesc în Crez de fiecare dată.
Credinţa fără fapte este moartă, ne spune chiar Apostolul Neamurilor, Sf. Pavel. Iar
participarea însăşi a creştinului, jertfa aceasta pe care o face el venind la Sfânta Biserică şi dăruind lui
Dumnezeu doar două ore sau mai mult dintr-o săptămână întreagă, este o faptă minunată, o conlucrare
cu El. Mirenii şi clericii sunt trupul Bisericii, al cărei cap este Hristos. Drept răsplată, creştinul îşi
reînnoieşte cu această ocazie harul primit la Sfântul Botez iar acest har de la Dumnezeu îl ajută foarte
mult în toate încercările vieţii sale.
Este de asemenea greşită părerea că putem urmări această slujbă la televizor. Harul de
care pomeneam mai sus se coboară în chip nevăzut asupra creştinilor din Sfânta Biserică,
încununându-i, nu asupra celor care stau foarte comod în faţa micului ecran. Chiar şi atunci, când se
iveşte o împrejurare mai deosebită sau o boală, nu este bine deloc să stăm la televizor, ci să înălţăm
rugăciuni fierbinţi către bunul Dumnezeu. Televizorul nu are nicio legătură cu cele sfinte, ba am putea
spune că el a devenit Evanghelia pentru tot mai mulţi oameni. Ei se lasă seduşi şi cred mai uşor în
ceea ce văd pe micul ecran, amăgiţi de o realitate virtuală care este practic alta diferită de realitatea
însăşi.
Părintele Nicolae Tănase ne spunea că Evanghelia este pentru cei care vin la Biserică, iar nu
pentru cei care nu vin şi slujesc de fapt diavolului, fără să-şi dea seama şi pe care îl consideră
dumnezeul lor. Există multe locuri în lumea ortodoxă, mai cu seamă în multe chilii, schituri şi
mănăstiri, unde lucrul nu începe fără rugăciunile din Biserică şi binecuvântarea primită de la preot. În
multe localităţi, cum ar fi în zona Maramureşului, pentru acest lucru îndeosebi, pentru participarea
regulată la Sfânta Biserică, Dumnezeu a binecuvântat multe dintre familii, dăruind acestora mult mai
mulţi copii (ajungând în unele dintre ele până la 21-22 de copii!). Să luăm aminte şi noi. Doamne
ajută. Amin.
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Iacoboaie Radu: “Reînhumarea moaștelor Sfântului Gheorghe CalciuDumitreasa, pe care nu am reușit să-l cunosc personal, consider că a fost o mare
greșeală…”
(Publicat de ORTODOXIE, 21 aprilie 2014, CREDINȚĂ DREAPTĂ ORTODOXĂ!!!)

HRISTOS A ÎNVIAT!
Reînhumarea moaștelor Sfântului Gheorghe Calciu-Dumitreasa, pe care nu am reușit să-l
cunosc personal, consider că a fost o mare greșeală. A ascunde lumina sub obroc nu este un act
creștinesc. Ca mine cred că gândesc foarte mulți dintre ortodocși.
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Dumnezeu va rândui și cinstirea moaștelor sale dacă ne vom ruga mai mult acestui sfânt
părinte, care a mucenicit 21 de ani în închisorile comuniste, trecând și prin închisoarea de la Pitești!
Părintele Calciu este unul dintre marii dizidenți ai anticomunismului din România, luând
atitudine extrem de curajoasă în anul 1978, în predicile sale de la Biserica Radu Vodă din București,
în timpul dictaturii lui Ceaușescu, protestând împotriva demolării bisericii Enei.
Aici la Radu Vodă a rostit celebrele 7 CUVINTE CĂTRE TINERI, consemnate într-o carte pe
care am lecturat-o după 1989 și care mi-a schimbat zic eu cursul vieții mele, îndemnându-mă să
cercetez cu multă atenție fenomenul comunismului și să dau mărturie pentru Hristos în articolele și
cărțile pe care le-am scris.
De aceea, mă rog în fiecare zi și la Sfântul Gheorghe Calciu-Dumitreasa, care deși a trăit în
ultima parte a vieții în SUA (Washington), având parohie acolo, a scris articole de mare profunzime
duhovnicească și chiar împotriva francmasoneriei…
Doamne ajută!

Hristos a înviat! Doamne ajută! Să aveţi pace!
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„Dacă noi dormim, copiii noştri
vor deschide ochii în întuneric…”
(Articol postat în ziarul on-line Natiunea, 14 septembrie 2013, Radu Iacoboaie)

Am pornit să scriu acest articol de la întrebarea absolut legitimă ridicată de Marius Ştefan întro revistă: ,,Vom aştepta 300 de ani ca să afle copiii noştri că cei decapitaţi de comunism sunt SFINŢI
ŞI MĂRTURISITORI…?”.Autorul concluziona: ,,ROMÂNIA NU ESTE CE SE VEDE! Dar dacă noi
dormim, copiii noştri vor deschide ochii în întuneric…”
Într-adevăr, creştinii de astăzi au mai mult decât oricând obligaţia morală de a transmite mai
departe adevărul copiilor şi generaţiilor viitoare. Mai ales, în condiţiile în care subiectul
comunismului pare a fi tot mai puţin abordat şi considerat ca fiind irelevant sau poate chiar plictisitor.
Ce ştiu însă copiii noştri despre comunism, despre nenumăratele torturi şi crime abominabile din
închisorile şi lagărele de muncă forţată comuniste? De ce nu se doreşte cunoaşterea adevărului întreg
despre comunism şi nu s-a dorit la noi îndepărtarea practicilor şi mentalităţilor comuniste? De ce în
atâţia ani nu s-a reuşit măcar adoptarea Legii lustraţiei, care ar fi interzis foştilor nomenclaturişti să
mai ocupe funcţii publice?
În câteva cuvinte, vom spune următoarele. Comunismul a însemnat înainte de toate o religie
distructivă şi satanică, care a promovat în aparenţă binele şi interesul naţional. Este regimul
dictatorial care a sădit în oameni ura (lupta de clasă), minciuna şi ipocrizia, iar pentru a se putea
menţine a recurs la teroare şi violenţă. Ce s-a întâmplat la Piteşti, apoi la Gherla, Aiud şi în alte
închisori comuniste depăşeşte de multe ori chiar puterea noastră de imaginaţie. Prin torturi
îndelungate s-a încercat reeducarea deţinuţilor de către alţi deţinuţi sau ,,schimbarea minţii” prin
reevaluarea sistemului de valori, prin lepădarea credinţei creştine şi îmbrăţişarea concepţiilor
comuniste, bazate pe ateism şi idolatrie faţă de partidul unic.
Nenumăraţi români nevinovaţi, unii reprezentând elitele neamului nostru, au cunoscut bătăi şi
torturi groaznice, injurii şi alte acţiuni doar pentru vina de a fi buni patrioţi şi creştini. Mulţi au fost
ucişi şi îngropaţi în gropi comune, comuniştii nereuşind să-i convingă şi să-i atragă de partea
regimului.
Un mărturisitor al vremurilor de astăzi, Danion Vasile, ne atrăgea atenţia încă din 2008 astfel:
,,Chiar dacă până acum sfinţii din închisorile comuniste, care au pătimit pentru Hristos în
România, nu au fost canonizaţi (de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române – n.a.), am venit să
vă cer să-i canonizăm în inimile noastre. Pentru că dacă vom şti să-i iubim ca pe nişte sfinţi mucenici,
atunci Dumnezeu va rândui şi canonizarea lor de către Biserică. (cum ar fi Valeriu Gafencu, Ioan
Ianolide şi mulţi alţi mucenici – n.a.) (…) Pentru că sfinţii închisorilor ne-au învăţat să fim demni,
să fim curajoşi şi, când duşmanul lui Hristos vorbeşte, să vorbim şi noi. Să nu ne fie frică. Pentru
că secretul prigonitorilor este tocmai trezirea fricii în sufletele celor prigoniţi. (…)
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Şi bine ar fi fost ca şi în ţara noastră să fie o luptă făţişă împotriva comunismului, nu
numai dusă de către mireni sau de către călugări sau de către preoţi, ci şi de către ierarhie şi de
către conducerea ierarhiei, aşa cum s-a întâmplat în Rusia. (…) M-am dus la el (la părintele Justin
Pârvu – n.a.) şi l-am întrebat ce e de făcut. Pentru că prigonitorii credinţei lucrează astăzi mult mai
parşiv şi puţini ştiu să le stea împotrivă. Şi părintele Justin a răspuns:«În vremea de astăzi, în care
preoţii se feresc să dea mărturia cea bună, în care călugării se feresc să dea mărturia cea bună,
mirenii trebuie să iasă la mărturisit. (…) Comuniştii sunt duşmanii Bisericii, ai ţării şi ai familiei.
Eu, să mă lepăd de Hristos? Niciodată!», a mărturisit părintele Dimitrie Gagastakis (din Grecia –
n.a.), pe care l-au condamnat la moarte pentru că nu a vrut să pactizeze cu comuniştii. (…) Cu
adevărat, fraţilor, pentru sfinţi mucenicia e o bucurie!”
Glorie eternă şi cinstire tuturor mucenicilor din închisorile comuniste, care nu au renunţat la
demnitatea şi libertatea lor de conştiinţă şi au luptat pentru Adevăr.
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INVITAȚIE PENTRU FRAȚII ORTODOCȘI
LA ADEZIUNE ȘI IMPLICARE CIVICĂ
(Articol postat pe blogul CREDINȚĂ DREAPTĂ ORTODOXĂ!!!, 4 mai 2014)
Aș dori să reactualizez totodată un APEL IMPORTANT pentru frații ortodocși de pretutindeni.
Mărturisesc că am avut suficient timp să reflectez asupra inițiativei nemțene a inimosului
nostru frate întru credință Mihai Silviu-Chirilă. Am studiat atent Platforma viitorului partid
FORUMUL ALTERNATIVA CREȘTINĂ și Apelul adresat asociațiilor creștine pentru înființarea
acestuia.
Fratele Silviu a avut într-adevăr o inițiativă remarcabilă în contextul în care românii și-au
pierdut aproape în totalitate încrederea în clasa politică și în politică, încercând în ceasul al
doisprezecelea să reînvie politica reală (arta guvernării) și să reînnoade legătura firească și necesară
dintre români și reprezentanții lor.
Atât politicienii de dinaintea aderării la UE (în 2007), cât și cei din ultimii ani au adus
ROMÂNIA în pragul unei disperări generalizate și a unui dezastru economic, social și cultural pentru
că aceștia au uitat cu totul de misiunea lor (delegarea voinței poporului care i-a votat) și mai ales de
INTERESUL NAȚIONAL!
Platforma F.A.C. precizează în mare doctrina creștină a acestui partid și prioritățile sale. Cei
care se vor implica să-l sprijine au posibilitatea să aducă oricând sugestii în acest FORUM
NAȚIONAL pentru a se realiza un program AUTENTIC de guvernare a României (O STRATEGIE
NAȚIONALĂ DE REDRESARE A ROMÂNIEI), care să realizeze și o coeziune (SOLIDARITATE)
în societatea noastră dezbinată și tot mai polarizată între diverse grupuri de interese, inclusiv străine.
Astfel se vor putea coagula în jurul acestui partid FORUM (de reprezentare largă, a tuturor
categoriilor sociale) acele forțe cu adevărat patriotice, lucide și progresiste, care nu numai promit dar
mai ales și FAC ceea ce își propun să facă, cu tenacitate și voință nezdruncinată.
Cine citește și Apelul adresat asociațiilor creștine pentru înființarea acestei forțe politice
observă că acesta se constituie într-un adevărat Raport despre starea actuală a națiunii române și
evidențiază necesitatea înființării unui partid creștin, pentru reprezentarea INTERESELOR
NAȚIONALE ȘI MAI ALES CREȘTINE. Este și un apel pentru implicarea civică a tuturor românilor
de bună credință, iubitori de adevăr, iubitori față de Dumnezeu și neamul nostru românesc.
SĂ FIE ÎNTR-UN CEAS BUN PENTRU ROMÂNIA!
DOAMNE, AJUTĂ POPORUL ROMÂN ȘI ÎI ÎNTĂREȘTE PE TOȚI DREPT MĂRITORII
TĂI CREȘTINI! Amin.
Date de contact: fac.pt.ro@gmail.com
Mihai-Silviu Chirilă http://mihaisilviuchirila.blogspot.ro/email:
mhasilv@yahoo.com
Alexandru Moleanu: alexandrumoleanu@gmail.com
telefon: 0726672387
VĂ ROG SĂ DAȚI MAI DEPARTE ACEST APEL.
Cu stimă și dragoste întru Hristos, Radu Iacoboaie, 4 mai 2014

24

TIMPUL MĂRTURISIRII ADEVĂRULUI! (STRIGĂT ÎN PUSTIU?)
(Articol postat pe blogul Saccsiv, 20 august 2013, la care anexăm
și comentariile cititorilor, postat și pe blogul Cronici din Gerulia)
Tocmai când începeam să mă simt din ce în ce mai singur, mi-a trimis pe e-mail fratele Radu
Iacoboaie câteva articole. Îi zic frate, dar nu-l cunosc și nu-mi amintesc să fi dialogat cât de scurt la
rubrica de comentarii a blogului sau prin e-mail. Dar m-au bucurat materialele sale. În unele chestiuni
poate nu sunt de acord cu el, însă în cele esențiale păstrează linia părintelui Justin Parvu și a marilor
duhovnici.
Ca de aia mă simțeam din ce în ce mai singur, căci cei ce păstrează linia s-au tot rărit. Și nu mă
refer la cititorii blogului, care după revenirea mea au reînceput și ei să apară. Ci la frații ce nu cu mulți
ani în urmă erau activi cu bloguri, cărti, reviste, conferințe, etc. S-au tot dus și am mai rămas câțiva pe
metereze.
Unii au întors armele, alții s-au dovedit a fi intrusi. Iar majoritatea celorlalți s-au lăsat singuri la
vatră. Și mai sunt câțiva cărora li se bagă pumnul în gură și nu stiu cât vor mai rezista săracii.
Dar am scris destul deocamdată pe chestia asta, voi reveni însă. Iată așadar mai jos un alt text
al fratelui Radu Iacoboaie:
Mărturisesc, încă de la bun început, că am încercat în rândurile de faţă, să identific şi să
subliniez problemele României cele mai importante din contextul actual, pentru ca acestea să fie
mai bine receptate şi înţelese de omul contemporan aflat mereu în criză de timp (adresându-mă
cu precădere celor care împărtăşesc credinţa ortodoxă, singura supusă constant unor presiuni şi atacuri
tot mai evidente din partea celor care o urăsc), toate având o legătură intrinsecă cu organizaţia
masoneriei, cea care lucrează în mod ocult dar şi făţiş, tot mai intens (grăbind cursul evenimentelor şi
totodată venirea falsului Mesia şi sfârşitului lumii), pentru acapararea întregii puteri la nivel global,
centralizat şi oficial, pentru instaurarea mult râvnitei dictaturi, a ,,republicii universale” (de fapt,
împărăţiei Antihristului).
Românii sunt supuşi şi ei unor presiuni exterioare şi unor manipulări pe multiple planuri.
Devin de la un an la altul tot mai înrobiţi unui sistem dur şi inuman. Prin criza locurilor de muncă se
menţine constant nivelul sărăciei şi se reduce interesul şi accesul la informaţie. Tinerii sunt împinşi
de-a dreptul în deznădejde sau spre Occident (pentru a veni înapoi eventual cu noi mentalităţi
materialiste sau cu alte credinţe, fiindu-le restructurată educaţia şi gândirea) şi ceea ce mi se pare şi
mai revoltător şi îngrijorător totodată este procentul din unele statistici (circa 80%)!
Mă amuză pe de altă parte, într-un fel faptul, că masonii (cei care sunt duşmanii de moarte ai
lui Hristos şi ortodoxiei) au creat această sintagmă – ,,teoria conspiraţiei” – pentru a combate şi
discredita din faşă orice dezvăluire despre ei înşişi şi despre planurile lor. De ce? Pentru că
această ,,teorie” cum o numesc ei, se aplică de fapt mereu şi mereu în practică, mai ales de la
Revoluţia franceză masonică din 1789 încoace (comunistă, în idealuri şi practici). Este probată de
fapte. Prin urmare, conspiraţia sau complotul împotriva naţiunilor, statelor lumii, familiei, valorilor
creştine şi tradiţiei, EXISTĂ! Nu intrăm aici în toate detaliile.
Observaţi numai cum se lucrează subtil la distrugerea identităţii noastre naţionale de
români, nu numai prin inocularea unor complexe de inferioritate, ci şi prin înlocuirea ei cu conştiinţa
şi sentimentul de cetăţean european, în învăţământ şi mass-media (mai târziu, viitorul cetăţean al
lumii). Se fac Simpozioane naţionale cu participare internaţională pe tema conştientizării acestei
noţiuni şi sentiment în şcoală… Se scriu parcă tot mai multe cărţi care pun într-o lumină favorabilă
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masoneria (vezi librăriile moderne, standurile de cărţi organizate în ultima vreme)…
Ei spun că nu fac politică şi că au influenţat istoria şi evoluţia omenirii. Aceste afirmaţii se bat
cap în cap. Dimpotrivă, se impune precizarea că ei fac mai ales politică. Pentru că, oferind doar
câteva exemple, cu câteva excepţii notabile, toţi preşedinţii SUA au fost masoni, fapt recunoscut cu
mândrie chiar de unii dintre ei. Revoluţiile şi războaiele mondiale (în care au alimentat cu armament
ambele tabere şi au urmărit anumite scopuri, de pildă crearea statului Israel) sunt opera lor. Desigur,
nu toţi evreii sunt masoni sionişti şi fanatici. O parte dintre ei sunt chiar ortodocşi. De asemenea, spun
că oferă o libertate deplină religioasă membrilor lor. Fals. Aceasta se întâmplă doar la început. După
un anumit grad dobândit, descoperă de fapt, că se închină lui Lucifer, vrăjmaşul de moarte al
Mântuitorului Iisus Hristos şi creştinilor ortodocşi. Înaintaşii lor sunt cei care au creat schisma din
1054, prin care catolicii s-au desprins de dreapta credinţă (ortodoxia) folosind în mod perfid contextul
răstignirii la Roma a Sfântului Apostol Petru (revendicând primatul acestuia între Apostoli şi
autoproclamându-se biserica universală; deşi Sfântul Petru nu trăise la Roma, după cum au inventat
ei…). Dacă vorbim de sectele de mai târziu (începând cu Reformele lui Luther şi Calvin), masonii leau sprijinit masiv în ultimele două secole, denaturând învăţăturile creştine.
În realitate, masonii au doctrina umanismului renascentist, a OMULUI FĂRĂ
DUMNEZEU, care se închină Marelui Arhitect (iar nu Creatorului, lui Dumnezeu), respectiv
idealurile masonice (libertate, egalitate, fraternitate; adică, tocmai deviza sângeroasei Revoluţii
franceze). Dar, le-au afirmat doar în teorie, pentru amăgirea maselor şi le-au tradus în practică
(vezi şi experimentul lor recent comunist) tocmai prin contrariul lor:
- robie (controlul absolut, azi prin preconizatele acte biometrice cu cip RFID,
manipularea şi înşelarea maselor sub masca şi deviza democraţiei);
- inegalitate (masonii fiind întotdeauna oameni înstăriţi sau putred de bogaţi şi influenţi,
autodeclaraţi ,,elite”, într-un contrast izbitor cu marea pătură a oamenilor săraci, lipsiţi
adeseori chiar şi de cele mai elementare drepturi şi posibilităţi de afirmare a personalităţii lor);
- însingurare, nefericire şi disperare (societatea civilă, frăţietatea existând doar cu
numele sau doar în cadrul sectelor ori clubului masonic între dânşii).
Idealul libertăţii (stilizat de pildă, prin Statuia Libertăţii din New York), atât de important de
altfel, a fost interpretat prin acordarea unor libertăţi omului tot mai mari (creându-se în acest sens şi
instituţia oficială a ,,drepturilor omului”, incluzând până şi libertatea de conştiinţă), dusă astăzi la
extrem prin afirmarea libertăţilor anticreştine (ale minorităţilor sexuale, homosexualilor etc.) în
detrimentul moralităţii din societate şi modului de viaţă creştin.
Sub influenţa unor ideologii satanice, evreii sionişti (cei care cred că au rămas poporul ales
al lui Dumnezeu şi îl aşteaptă încă pe Mesia, cei care conduc la vârf francmasoneria), avizi după
puterea mondială şi dominarea tuturor popoarelor (conform acestei dogme străvechi a poporului ales),
sunt cei care au inventat sistemele totalitare ucigaşe (asemănătoare între ele!) precum:
- COMUNISMUL, creat pe baza unei sociologii ştiinţifice false şi doctrinei urii şi luptei de
clasă (care din 1917 a secerat în întreaga lume peste 320 de milioane de vieţi omeneşti, dintre care
mulţi au fost ucişi prin diabolice execuţii în masă sau în lagăre de exterminare prin muncă!; iar alte
miliarde de oameni din întreaga lume au trecut prin torturi şi închisori, privaţiuni greu de imaginat şi
de cuantificat etc.; nu mai vorbim de deportările strategice sau schimburile de populaţie cu trenuri în
care erau tixiţi ca vitele şi mulţi mureau în timpul drumului şi multe alte aspecte);
- NAZISMUL, creat pe baza unei biologii ştiinţifice false, a omului nou, superior prin rasă,
arian (înarmându-l şi cu ajutorul lui Stalin pe Adolf Hitler şi determinând premeditat şi sistematic
exodul în masă al evreilor, după război, spre statul Israel fondat în 1948; aducerea forţată a evreilor în
Israel fiind principalul motiv al declanşării celui de-al doilea război mondial;
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- GLOBALISMUL ACTUAL, creat pe baza multiplelor cercetări din psihologie şi alte ştiinţe
pentru schimbarea gândirii omului şi îndoctrinarea lui prin REEDUCARE (care are loc mai ales prin
utilizarea televiziunii şi mass mediei aservite ocultei mondiale, dar şi a sistemului de învăţământ, prin
minimalizarea şi falsificarea istoriei şi naţionalismului), toate acestea având ca obiectiv pregătirea şi
întronizarea dictaturii mondiale, a Noii Ordini Mondiale a Antihristului (care va fi şeful guvernului
mondial şi chipurile pacificatorul religiilor), care nu se poate realiza decât prin desfiinţarea tuturor
statelor lumii şi înlocuirea valorilor tradiţionale, şi apoi prin unificarea statelor lumii la nivel
economic, politic şi mai ales religios – prin capcana ECUMENISMULUI, chiar şi pe calea forţată a
unui nou război mondial.
Credem că ar trebui să facem precizarea că, multe din problemele României îşi au originea
tocmai în aplicarea unor legi iniţiate de masoni sau pe placul masoneriei, şi a unor măsuri
nesănătoase în societate, prin marionetele lor (mulţi dintre foştii şi actualii politicieni), concepute
anume pentru a lovi în români, mai ales în cei ortodocşi (începând cu legea din 1990 care a liberalizat
avorturile şi până la legea care introduce actele biometrice cu cip şi preconizata legalizare a
homosexualităţii). Sau chiar în neaplicarea de pildă a unor măsuri necesare cum ar fi: lipsa unei
strategii de redresare a economiei naţionale şi de reorganizare a întreprinderilor de stat şi nu
falimentarea lor, protejarea sectoarelor strategice ale economiei şi nu privatizarea lor!, subvenţionarea
fermierilor pentru consumul de energie electrică necesar în sistemul de irigaţii (pentru că agricultura
avea şi are o importanţă deosebită pentru menţinerea nivelului de trai decent, noi având şi mult teren
arabil la dispoziţie, neafectat de îngrăşăminte chimice şi organisme modificate genetic), neautorizarea
alimentelor care conţin organisme modificate genetic, nesprijinirea reală şi eficientă a turismului,
combaterea de formă a corupţiei etc.
Articolul de față se doreşte a fi un îndemn mai ferm de trăire autentică a credinţei (prin
rugăciune adevărată, aprinsă şi mărturisirea Adevărului), în contextul unor vremuri tot mai
tulburi, în care valorile creştine sunt nu doar ameninţate, ci înlocuite tot mai mult cu nonvalorile
materialismului şi culturii de consum. Desigur, ar putea fi identificate şi alte probleme grave pentru
societatea românească, pentru care ar trebui lansate semnale de alarmă.
De pildă, problema Regionalizării care a demarat ca proiect impus de Uniunea Europeană.
Astfel, Administraţiile Financiare, Garda Financiară, Poliţia, Oficiul pentru Protecţia Consumatorului,
Inspectoratul Regional pentru Construcţii, ANAF şi alte instituţii, care există la nivel de judeţ, vor fi
mutate (centralizate) în centrul regiunii respective. În consecinţă, cetăţenii vor trebui să se deplaseze
pe distanţe mult mai mari pentru a-şi rezolva unele probleme sau a sesiza organele competente. De
fapt, asistăm la o împiedicare şi descurajare a românilor într-un mod perfid şi discret. Dar scopul
principal care se urmăreşte este controlul Uniunii Europene asupra fiecărei regiuni, printr-un
guvernator.
Noi ortodocşii, trebuie să ne întărim astăzi în credinţa noastră cât mai mult şi să ne păstrăm
intactă luciditatea şi vigilenţa, pentru că s-au înmulţit peste tot proorocii mincinoşi, despre care ne
vorbeşte însăşi Cartea Apocalipsei, revelată Sfântului Ioan Evanghelistul, unde sunt numiţi lupi
îmbrăcaţi în piei de oaie. Confuzia care se face între adevăr şi minciună este din ce în ce mai mare.
Dacă luăm aminte la îndemnurile părintelui Justin Pârvu şi altor părinţi ortodocşi de
pretutindeni, fiecare creştin adevărat are astăzi datoria aceasta sfântă a mărturisirii, pentru a se mântui.
Luaţi aminte fraţi ortodocşi şi la îndemnurile sfinţilor părinţi ai ortodoxiei:
Biblia sau Sfînta Scriptură, Evanghelia după Matei, cap.10, versetele 28 şi 39: ,,Nu vă
temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curînd de acela care poate
şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena. (…) Cine ţine la sufletul lui îl va pierde, iar cine-şi
pierde sufletul lui pentru Mine îl va găsi.“
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Biblia sau Sfînta Scriptură, Evanghelia după Luca, cap.12, 8-10: ,,Şi zic vouă: Oricine va
mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, şi Fiul Omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor
lui Dumnezeu. Iar cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, lepădat va fi înaintea îngerilor
lui Dumnezeu. Oricui va spune vreun cuvînt împotriva Fiului Omului, i se va ierta; dar celui ce va
huli împotriva Duhului Sfînt, nu i se va ierta.“
Sfântul Cuvios Teodosie de la Pecerska (+1073): “Dacã cineva îţi spune: “Credinţa
noastrã şi a voastrã este de la Dumnezeu”, atunci, fiule, rãspunde-i aşa: “Fãţarnicule! Cum pot fi
amândouã de la Dumnezeu? Nu ştii ce spune Scriptura: Este un singur Domn, o singurã Credinţã,
un singur Botez. (Efeseni 4,5) Aşadar, fiule, fereşte-te de aceştia şi întotdeauna apãrã-ţi credinţa ta!
Nu te înfrãţi cu ei, ci fugi de ei şi întãreşte-te în credinţa ta prin fapte bune! … Fiule, chiar dacã va
trebui sã mori pentru credinţa ta sfântã, du-te cu îndrãznealã la moarte! Aşa au murit şi sfinţii
pentru Credinţã, iar acum vieţuiesc întru Hristos.”
Sfântul Maxim Mãrturisitorul (+662): “A tãinui cuvântul adevãrului înseamnã a te lepãda
de el. Bine este sã trãim în pace cu toţi, dar numai cu aceia care cugetã aceleaşi despre buna
credinţã ortodoxã. Şi este mai bine sã ne rãzboim, atunci când pacea lucreazã conglãsuirea cãtre
rãu”.
Sfântul Teodor Studitul (+826): “Atunci când Credinţa e primejduitã, porunca Domnului
este de a nu pãstra tãcere. Dacã e vorba de Credinţã, nimeni nu are dreptul sã zicã: “Dar cine sunt
eu? Preot, oare? N-am nimic de-a face cu acestea. Sau un cârmuitor? Nici acesta nu doreşte sã
aibã vreun amestec. Sau un sãrac care de-abia îşi câstigã existenţa? Nu am nici cãdere, nici vreun
interes în chestiunea asta.” Dacã voi veţi tãcea şi veti rãmâne nepãsãtori, atunci pietrele vor striga,
iar tu rãmâi tãcut şi dezinteresat?”…
Citatele de mai sus sunt doar câteva dintre multele altele pe această temă a implicării noastre
în societate (în viaţa cetăţii). Apatia omului contemporan în acest sens nu este caracteristică însă
creştinismului. Viaţa este o luptă pentru orice creştin, un urcuş personal al Golgotei. Şi CREŞTINUL
ADEVĂRAT este cel care nu depune armele prin frică, descurajare şi delăsare.
FRICA este, aşa cum au precizat unii monahi, preoţi şi scriitori, unul din cei mai mari
inamici ai sufletului omenesc pentru că ea vine de la diavol. Dumnezeu nu iubeşte pe oamenii
fricoşi. Primii pe care îi leapădă Hristos sunt tocmai fricoşii. Scris este că Împărăţia cerurilor se
obţine prin multă trudă şi luptă. Constatăm aceste lucruri, lecturând mai multe pasaje chiar din Sfânta
Scriptură. Iar frica nu poate fi alungată decât prin RUGĂCIUNE.
INDIFERENŢA (NEPĂSAREA) faţă de semeni şi problemele cu care se confruntă fraţii
noştri ortodocşi şi ortodoxia în general, este de fapt o formă a deznădejdii prin care alungăm de la noi
Duhul Sfânt. Dimpotrivă, ar trebui să avem mai multă dragoste faţă de aproapele nostru, dovedind
astfel că Îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu.
DELĂSAREA este în principal acea stare de lâncezeală şi de nelucrare a faptelor bune, o stare
de apatie generală denumită în teologie acedie. Chiar şi monahii, în special la mijlocul zilei, sunt
atacaţi de acest subtil demon al acediei.
Fiecare om a fost creat după chipul Lui Dumnezeu şi întru asemănarea Lui. De aceea, chiar şi
pe cei care ne fac nouă rău, avem totuşi porunca sau datoria creştină să-i iubim şi pe ei, şi să-i
întoarcem cu blândeţe către Adevăr, către bunul Dumnezeu, Care este iertător şi nu voieşte moartea
păcătosului. Doar pe eretici (căzuţi în erezii, denaturări ale învăţăturilor lui Hristos şi adevărului
revelat sfinţilor apostoli) şi pe cei posedaţi (masoni, vrăjmaşi ai lui Dumnezeu etc.) nu putem să-i
iubim. Ne putem ruga doar pentru descoperirea către ei a dreptei credinţe sau întoarcerea lor în
Biserica Ortodoxă dreptmăritoare.
Fraţi ortodocşi, în aceste vremuri de cumpănă, când libertatea şi credinţa noastră sfântă ne sunt
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tot mai ameninţate (pe căi oculte după cum ştim, dar nu numai), când ne mai bucurăm de libertate
(libertatea de expresie/exprimare în public, dreptul la mitinguri şi demonstraţii etc.) poate doar un an
de zile (aşa cum a profeţit marele duhovnic al românilor Părintele Iustin Pârvu, vorbind despre urgia
ce va veni; credem că este vorba aici şi de introducerea de anul viitor din 2014 a actelor biometrice cu
card de sănătate încorporat), când adversarii Noii Ordini Mondiale şi masoneriei din mass media în
special, vor fi reduşi la tăcere sau suprimaţi într-un fel sau altul iar ortodocşii vor fi cu toţii prigoniţi
(urmăriţi, discriminaţi şi discreditaţi), se impune să fim uniţi între noi şi să mărturisim cu putere
Adevărul (Care este Hristos, Mântuitorul şi lumina lumii).
Despre masonerie am vorbit mai ales în antologia Adevărul despre masoni. Adevărata faţă a
masoneriei. Despre cei ce urăsc de moarte creştinismul (ortodoxia) (volum ce cuprinde sinteza
articolelor autorului, Piteşti, 2013), de unde reiese destul de clar faptul, că masoneria (cu extensia ei
francmasoneria) reprezintă o organizaţie uriaşă teribilă şi diabolică (asemenea uriaşului Goliat, din
Vechiul Testament), asemănătoare în fond celor teroriste (inventate în mare parte tot de ea), deoarece
uzează nu numai de influenţa ei politică, economică, socială şi culturală, ci şi de asasinate la nevoie,
conform principiului machiavelic ,,scopul scuză mijloacele” şi îndemnului talmudic ,,pe cel mai bun
dintre creştini ucide-l!”.
Despre asasinarea celor care au părăsit organizaţia şi mai ales a unora care au făcut ulterior
dezvăluiri avem în prezent destul de puţine date. Dar, un caz aparte în istorie este asasinarea unor
oameni politici, cum ar fi a preşedintelui american John Fitzgerald Kennedy, cel care a avut curajul
vorbeasca impotriva societatilor secrete.
Masoneria a ucis numai în România nenumăraţi oameni de valoare, precum Mihai
Eminescu (intoxicat cu mercur, bătut în cap cu frânghii ude, îmbăiat cu apă rece iarna şi supus unor
umilinţe greu de imaginat), Nicolae Iorga (trădător al naţionalismului, pe care masonii l-au sacrificat
pentru a discredita Mişcarea Legionară), Corneliu Zelea Codreanu şi mulţi alţi legionari, prim
ministrul Octavian Goga (otrăvit), filozoful Ioan Petru Culianu (asasinat în Universitatea din Chicago),
poetul Nicolae Labiş ş.a.m.d. De asemenea, este vinovată pentru ororile şi crimele comunismului!
(pentru mai multe detalii, recomandăm din acest volum articolul Adevărata faţă a masoneriei. Despre
crimele masoneriei).
Despre masonerie am vorbit şi în alte lucrări precedente, precum în Capcanele diabolice ale
masoneriei (volumul ce reuneşte toate articolele autorului), dar mai ales în antologia în 4 volume
Ofensiva masoneriei şi împotriva ortodoxiei (din care face parte şi volumul Jertfa tineretului
naţionalist din perioada interbelică, vol.2).
Pe lângă filmele documentare din antologia Adevărul despre masoni…, aş dori să vă
recomand filmul Teodor Stănescu – despre masonerie (putând accesa şi altele prin link dreapta).
Monahul Teodor Stănescu ne spune că în masonerie nu te poţi înscrie, ci eşti cooptat iar dacă
nu ai vicii, ţi le creează ei pentru a fi ulterior şantajabil (adică există o racolare, aşa cum se proceda şi
la înscrierea în Partidul Comunist Român!). Ştim şi cât de greu era să părăseşti din proprie iniţiativă
această organizaţie criminală (uneori chiar imposibil). Foarte puţini au supravieţuit un timp după
despărţire. Observăm acest lucru, la o scară mai mică ba chiar şi la secte, unde plecarea îţi poate cauza
multe neplăceri în viaţa personală…
Vă recomand cu căldură şi pe cel intitulat Monahul Teodot – Mănăstirea Petru Vodă.
Adevăruri tulburătoare, în care veţi descoperi poate lucruri noi, precum profeţiile Sfinţilor Nectarie
din Eghina şi Elpidie din Rodos (care ne spun că acest Papă iezuit Francisc este tocmai profetul
mincinos înaintemergător al Antihristului şi că majoritatea episcopilor ortodocşi i se vor închina lui).
Aflăm faptul că pecetea Antihristului va fi CIPUL iar microcipurile vor fi făcute cu ajutorul
nanotehnologiei, fiind milionimi dintr-un milimetru şi ca atare vor intra în structura ADN-ului uman,
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şi deci, nemaiputând fi scoase ulterior. Aceste cipuri pot produce la comandă dureri sfâşietoare, dar şi
viziuni false (vedenii) cu minunile făcute de Antihrist.
Aflăm şi faptul că Mihai Viteazul ar trebui socotit sfânt deoarece a fost ucis pentru ortodoxie.
Papa de la Roma l-a chemat de 5 ori să treacă la catolicism şi de 5 ori el l-a refuzat categoric
spunându-i că Papa însuşi se află în erezie. La Alba Iulia, când au făcut catolicii agheasmă, ea s-a
stricat. Pe când, la ortodocşi, Sfânta Agheasmă s-a păstrat intactă, pentru că în mod evident, lucrează
harul tainic al Sfântului Duh.
Aflăm că mulţi arhierei ortodocşi se vor închina Papei deoarece se ţin strâns de funcţie (de
scaun) şi nu au puterea mucenicească de a mărturisi adevărul. Aşa cum şi unii preoţi, neavând
convingere pun familia deasupra adevărului şi se tem de caterisirea lor (deşi harul nu le poate fi luat
înapoi). În realitate, chiar Papa nu are nici măcar harul de preot, fiind în erezie.
Aflăm că 666 simbolizează puterea iudaică iar SUA este cel mai îndatorat stat din lume (la
băncile evreieşti pentru sute de ani!).
Aflăm că directorii pe judeţ ai Securităţii în timpul comunismului au fost cu toţii evrei (o
dovadă în plus că evreii sionişti ne-au impus cu forţa comunismul), cu excepţia lui Nicolae Crăciun de
la Sibiu, transferat ulterior la Închisoarea din Aiud.
Aflăm că evreii sunt despărţiţi de un fir roşu în două. Din cei buni se trag însăşi proorocii,
regele David, apostolii şi ucenicii lor, Maica Domnului şi astfel şi Mântuitorul Hristos. Iar ceilalţi sunt
urmaşii lui Ana şi Caiafa, şi a celor care au cerut atunci răstignirea Lui pe cruce.
Se precizează că, ,,Cea mai mare putere este obişnuinţa“, că trebuie să te ajute bunul
Dumnezeu să scapi de patimi, fiindu-i omului foarte greu să se izbăvească singur, că icoanele sunt
înlocuite astăzi de televizoare iar televizorul a devenit nu numai instrument ideal de manipulare, ci şi
biblia omului modern (care crede doar ce vede la televizor). Ca şi luarea CIPULUI, şi dependenţa de
televizor este ÎNCHINARE LA ANTIHRIST. Creştinul nu trebuie să fie condiţionat, adică să devină
dependent de tehnică (să nu poată trăi fără telefon, fără televizor…).
Aflăm că, cea mai mare trădare o reprezintă integrarea noastră în NATO şi UE, prin cedarea
suveranităţii naţionale (prin semnarea Tratatului de la Lisabona) de către clica KGB-istului Ion Iliescu
iar toţi trădătorii de neam sunt până la urmă executaţi (vezi Nicolae Ceauşescu, Patriarhii Miron
Cristea şi Teoctist…).
Aflăm că singur Mitropolitul Bartolomeu Anania a spălat onoarea Bisericii Ortodoxe Române,
prin faptul că a convocat Un Sinod local, în care au condamnat aceste cipuri de urmărire a omului. Iar
vrednici de pomenire sunt şi fostul Patriarh al Greciei Hristoudoulos (când sute de mii de greci au
ieşit în stradă pentru a protesta împotriva actelor biometrice şi cipurilor) şi actualul Mitropolit Serafim
al Pireului (care a cerut legi împotriva masoneriei, care a fost dată anatemei de cel puţin 9 ori până
acum).
Nu în ultimul rând, aflăm de profeţia Sfântului Lavrentie de Cernigov, care ne spune că
Antihristul va fi uns de însuşi Patriarhul ortodox al Ierusalimului, că Antihristul nu va spune Crezul,
ci va mărturisi că el este Dumnezeu!… Antihristul fiind şeful guvernului mondial şi pacificatorul
tuturor religiilor… Iar conducerea statelor lumii de către masoni este îngăduită de Dumnezeu tocmai
pentru păcatele noastre.
Şi de unde această teamă de moarte? ,,Oricum toţi murim la un moment dat. Să murim întru
Hristos. Să murim în dreapta credinţă!“
Toate aceste adevăruri de mai sus sunt poate la prima vedere tulburătoare. Dar ele nu trebuie
să ne tulbure pe noi ortodocşii, ci dimpotrivă să ne lumineze mai mult şi să ne îndemne cu adevărat la
pocăinţă, la rugăciune, la post şi fapte bune. Să ne îndemne la mărturisirea adevărului. Sfântul
Grigorie Teologul spunea: ,,Prin tăcere Îl trădăm pe Dumnezeu.“
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Evreii sionişti, care au îmbrăţişat teza poporului ales din Vechiul Testament, sunt cei care au
conceput francmasoneria, adresată celorlalte neamuri, ca organizaţie ocultă care să lupte eficient
împotriva creştinismului şi să impună prin diverse mijloace oculte dominaţia lor asupra întregii lumi.
De aceea, unii au numit-o iudeo-masonerie, pentru a fi mai vizibilă această legătură.
Capcanele diabolice ale masoneriei, întinse omului contemporan, nu sunt chiar atât de
uşor de identificat şi de combătut pentru că sunt curse abile şi diavoleşti. Redăm aici doar pe
cele mai importante dintre ele: ocultismul (iniţierea în francmasonerie), comunismul,
globalismul (procesul de globalizare, treptat şi forţat), politicianismul, religia New Age şi
ecumenismul, sectarismul, materialismul, evoluţionismul, consumerismul, formalismul în
credinţă, practica avorturilor, planificarea familială (folosirea metodelor contraceptive şi
abortive), pornografia, prostituţia, homosexualitatea, drogurile, euthanasia, sinuciderea asistată,
jocurile virtuale şi agresive pe calculator, cursurile de sexologie (începând din grădiniţă!),
magia (ezoterismul, vrăjitoria), spiritismul, astrologia (credinţa în zodiacuri), chiromanţia sau
ghicitul în palmă, ghicitul în cafea şi în cărţi, interpretarea viselor, deschiderea psaltirii, yoga,
terapiile alternative cu bioenergie.
Oricât de banală li s-ar părea unora afirmaţia, lumea contemporană este realmente grav
bolnavă. Boala este una sufletească şi ea avansează rapid către cancer. Lumea de astăzi este infectată
de VIRUSUL MATERIALISMULUI, microb care ne ucide lent sufletul şi trupul de care este legat,
condamnându-l prin căutarea plăcerilor şi bunurilor pământeşti la osânda veşnică a muncilor şi
durerilor Iadului. Iar singurul antidot al acestei maladii este ÎNTOARCEREA LA DUMNEZEU.
Materialismul satanic în esenţa lui, este aşadar cel care conduce această lume spre
autodistrugere şi moarte spirituală. Omul materialist se sinucide lent şi devine un om mort sufleteşte,
un om mortificat şi împietrit. El nu mai are sentimente. Are doar o voinţă mai puternică şi o raţiune
proprie bolnavă. Nu întâmplător unii autori au pomenit de sintagma ,,morţii vii’’. Pentru că, deşi vii,
oamenii materialişti sunt cu adevărat morţi în ceea ce priveşte spiritul. În timp ce creştinii, sunt
dimpotrivă asemenea lumânărilor care ard şi luminează, îndepărtând tot întunericul din jur, prin
flacăra credinţei lor adevărate în Dumnezeu.
Observăm că în momentul de faţă, premierul israelian pune la cale rezidirea Templului lui
Solomon în Ierusalim, adeverind astfel iminenta împlinire a profeţiei din Apocalipsă. Iar actualul
Papă de la Roma, înaintemergătorul Antihristului face ultimele pregătiri pentru unificarea religiilor
(nu întâmplător va avea loc curând şi Sinodul panortodox, nu întâmplător se spune că Patriarhul
ecumenic îl va unge pe Antihrist, şeful guvernului mondial ca împărat al lumii mai târziu).
Noi ştim că Dumnezeu ne va trimite în cei 3 ani şi jumătate de prigoană făţişă împotriva
ortodocşilor pe Sfinţii Ilie şi Enoh, de care nu se vor putea atinge în niciun fel, care îi vor întoarce pe
mulţi la ortodoxie, inclusiv din rândul evreilor (care nu sunt toţi sionişti şi talmudişti).
Noi trebuie să deschidem ochii tinerilor de astăzi pentru a cunoaşte ce se întâmplă în România
şi în lume dincolo de aparenţe (măşti şi lozinci de tot felul), să-i facem să conştientizeze că împotriva
lor sunt utilizate noi arme de distrugere în masă (psihotronice, strategii de manipulare şi de spălare a
creierului) prin războiul informaţional.
Reeducarea ,,paşnică” de la Suceava şi cea sălbatică de la Piteşti (1949-1952) au urmărit de
fapt schimbarea din temelii a gândirii omului după anumite şabloane, ceea ce se întâmplă astăzi sub
ochii noştri! Nu întâmplător unii au mărturisit că noi trăim astăzi un Piteşti mondial.
Fraţi ortodocşi, noi nu trebuie însă să ne întristăm astăzi, ci dimpotrivă să ne bucurăm că bunul
Dumnezeu ne-a învrednicit să trăim astfel de vremuri, în care prin suferinţa şi mucenicia noastră vom
putea fi mântuiţi, adică vom fi alături de Hristos şi sfinţii Săi în Împărăţia cerurilor. Să nu uitaţi că noi,
românii, ca şi ruşii, prin nenumăraţii mucenici din temniţele comuniste, am umplut cerurile de sfinţi,
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după cum ne spunea un părinte de vrednică pomenire.
Nouă, creştinilor ortodocşi, nu trebuie aşadar să ne fie teamă de necazuri şi de moarte. Pentru
că, un creştin ortodox are o cu totul altă viziune în privinţa acestora decât cei necredincioşi sau
ortodocşi numai cu numele. El are cu adevărat demnitate şi curaj în faţa examenului morţii. El se teme
doar de Înfricoşătoarea Judecată de Apoi a lui Dumnezeu, la care va trebui să dea răspuns pentru
fiecare cuvânt şi faptă din viaţa lui. Se teme doar de osândirea sufletului său la chinurile veşnice ale
iadului. El nu crede precum sectanţii, că dacă ai necazuri nu eşti în graţiile lui Dumnezeu, ci
dimpotrivă, că tocmai încercarea necazurilor îi arată şi mai mult iubirea şi cercetarea Lui părintească,
pentru răscumpărarea păcatelor şi îndreptarea vieţii sale. De aceea, în necazuri adevăratul creştin se
roagă mai fierbinte din inimă şi posteşte mai mult, se întăreşte cu adevărat în credinţă şi în lucrarea
faptelor bune.
Armele creştinului sunt RUGĂCIUNEA, POSTUL ŞI FAPTELE BUNE. Prin urmare, să
facem tot ce ne stă în putinţă să învăţăm cum să ne rugăm cu adevărat din inimă. Căutaţi să vedeţi
cum se rugau sfinţii înainte, de pildă Sfântul Ilie, care s-a rugat atât de profund încât ploaia s-a oprit
vreme de trei ani şi jumătate iar apoi din nou, când s-a rugat, ploaia a revenit… Rugăciunile lor curate
şi fierbinţi erau ascultate de bunul Dumnezeu, Care cunoaşte inimile oamenilor.
Postul să fie în primul rând sufletesc, o luptă a noastră împotriva oricărei patimi şi a tuturor
păcatelor. O faptă bună este să mărturisim adevărul. O faptă bună este să ne unim în apărarea
credinţei noastre ortodoxe, libertăţii şi demnităţii poporului român.
Fraţi ortodocşi, de o mare importanţă este şi ACCEPTAREA CRUCII NOASTRE. După cum
ne îndeamnă marii noştri duhovnici, va trebui să redescoperim valoarea suferinţei şi a jertfei de sine.
Amintiţi-vă numai de chinurile la care a fost supus Fiul lui Dumnezeu din iubire nemărginită pentru
noi oamenii. Hristos nu a venit să judece omenirea, ci ca să desăvârşească legea veche aducând noua
lege a iubirii.
Vedeţi cum pentru omul contemporan, suferinţa este un chin greu de acceptat. În realitate, ea
nu constituie un rău în sine, dacă este orientată către Dumnezeu. Credeţi că bunul Dumnezeu ne
doreşte cumva răul? În niciun caz. Prin suferinţă ajungem la pocăinţă şi tot prin ea ne răscumpărăm
sau ne plătim păcatele ca să ne putem mântui (să ne putem uni cu Hristos). Fără cruce (suferinţă,
pătimiri) nu poate exista mântuire.
Creştinul se lasă răstignit pe cruce (crucea suferinţei şi necazurilor). Creştinul nu este un laş
care fuge de necazuri. Aceasta este condiţia lui şi aşa trebuie să fie. Uneori, suferinţa poate deveni
chiar izvorul actului creator. Un scriitor sau un artist adevărat suferă şi îndură multe în viaţa lui
personală până îşi desăvârşeşte creaţia. Suferinţa este jertfă bineplăcută înaintea lui Dumnezeu. De
aceea, creştinii care sunt prigoniţi pentru credinţa lor ortodoxă şi mai ales cei ce suferă moartea
mucenicească dobândesc mult râvnita mântuire, care este scopul şi sensul vieţii lor.
Noi creştinii (creştin=ortodox) trebuie să ne purtăm aşadar crucea vieţii şi necazurilor cu
demnitate şi curaj, pentru că Dumnezeu este cu noi şi numai prin ortodoxie omul se poate mântui (uni
cu Hristos). Cei care au alte credinţe ori sunt căzuţi în erezii , în mod cât se poate de evident NU SE
POT UNI CU HRISTOS. Ecumenismul diabolic îi poate uni dar Dumnezeul lor este Lucifer (satana,
amăgitorul, vicleanul).
Fraţi ortodocşi, trebuie să fim UNIŢI (să ne depăşim condiţia de români dezbinaţi) şi să
ne împotrivim hotărâţi luării actelor biometrice (buletinelor cu cip de urmărire RFID). Altfel,
totul a fost în zadar. Pentru că această atitudine de închinare la Antihrist (prin acceptarea de bunăvoie
şi semnarea lor, pentru care va trebui să dăm răspuns la Judecata de Apoi) reprezintă o reală cădere
din harul pe care îl primim de la Dumnezeu. Şi nu dorim ca El să-şi întoarcă faţa de la noi.
Dar adevărata lepădare de Hristos va fi însă acceptarea de bună voie a biocipurilor
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(microcipurilor injectate sub piele pe frunte sau/şi pe mâna dreaptă, cu care creştinul îşi face semnul
crucii), pentru că ele constituie într-adevăr pecetea Antihristului (microcipul nemaiputând fi scos în
niciun fel), dovedindu-se prin aceasta, că omul şi-a vândut ceea ce avea mai de preţ, adică sufletul.
Să ne ferească bunul Dumnezeu de o asemenea lepădare şi să ne întărească în veci. Amin.
Autorul, 11 august 2013
Cititi va rog si:
Radu Iacoboaie: REEDUCAREA ACTUALA PREGATESTE OMENIREA PENTRU
ACCEPTAREA DICTATURII GLOBALE
„Cartea neagră a Revoluţiei franceze”. 1789 – INCEPUTUL COMUNISMULUI
Despre BAPHOMET. De ce se inchina masonii diavolului?
PROTOCOALELE ÎNŢELEPŢILOR SIONULUI
VIDEO (si transcriptul): Discursul presedintelui JOHN F. KENNEDY din 1961 impotriva
SOCIETATILOR SECRETE
34 comentarii:
florentahagimihale said, on august 20, 2013 at 12:43 am
Greu de raspuns nu prea mai funct chestiile pe aici da stăm pe metereze nu cădem la
vatra :-) seara buona:-) si am si ceva probleme cu youtube da sa fie metereze:-) Inviato da Tablet
SamsungSaccsiv’s Weblog ha scritto:...
Vranceanu said, on august 20, 2013 at 1:06 am
- Autorul spune ca schisma de la 1054 a fost opera masoneriei, eu stiu ca nici nu existau atunci,
ci au aparut prin secolele XVII – XVIII (asta spune mitropolitul Irineu Mijhalcescu in cartea sa “ce
este francmasoneria”)
- ca Labis sau Culianu au fost ucisi de masonerie – de unde aceasta informatie ?
- Francmasoneria – prelungire a masoneriei ? Eu stiam ca cei doi termeni sunt sinonimi, nu
exista diferenta intre ei. Termenul complet este francmason, adica “zidar liber’, mason fiind o varianta
prescurtata.
Ma rog, nu sunt specialist in aceasta tema, autorul pare bine documentat, dar anumite afirmatii
sunt cam fanteziste. Altfel, articolul este foarte interesant.
Iacoboaie Radu said, on august 20, 2013 at 10:44 am
Nu mă consider un expert pe problemele masoneriei. Dar din ceea ce cunosc, vă voi răspunde
scurt şi la obiect.
Masonii au existat cu certitudine şi înainte de apariţia primelor loje ale acestora (fiind slujitorii
satanei, grupaţi în anti-Biserica lui Hristos), dar sub alte denumiri. Fie că vorbim de Cavalerii
Templieri, fie de alte ordine mai puţin cunoscute publicului larg. De aceea, sunt îndreptăţit să cred că
schisma din anul 1054 (precedată şi de alte disensiuni între Apus şi Răsărit, care au culminat cu
aruncarea anatemelor în mod reciproc), care a sfâşiat practic trupul Bisericii în două, adică mulţimea
credincioşilor din Imperiul Roman, a fost tot opera lor diabolică. A fost o lovitură puternică dată
ortodoxiei. Mulţi credincioşi s-au smintit atunci sau au fost nevoiţi să alunece astfel în erezia
papalităţii (vezi infailibilitatea Papei, autointitulatura de ,,locţiitor al lui Hristos, organizarea
politică ,,etc.). Preoţii care au devenit catolici şi-au pierdut harul apostolic ş.a.m.d. Nu întâmplător,
din erezia catolică s-au desprins atâtea culte protestante şi neoprotestante… Dacă doriţi mai multe
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dovezi, le veţi avea. Le vom dezbate prin aprofundarea subiectului.
Tânărul poet genial Nicolae Labiş (născut în comuna Mălini, judeţul Suceava) a fost acidentat
mortal în mod premeditat de către un agent al Securităţii, pentru naţionalismul său şi trădarea
ideologiei partidului comunist (fusese încă un înfocat partizan al acesteia înainte!). Citise Doina lui
Mihai Eminescu într-o cafenea în faţa mai multor oameni. Scrisese unele poezii care incomodau
regimul ş.a.m.d. Ori, noi ştim că directorii pe judeţ ai Securităţii erau cu toţii evrei (nu dintre cei
ortodocşi bineînţeles), deci masoni. Pentru că, masoneria se împarte în două mari ramuri: una pro
comunistă şi alta pro capitalistă, adică admitem că a existat şi există masonerie şi în rândul
comuniştilor. Însuşi Nicolae Ceauşescu a făcut parte la început cel puţin, din Loja comunistă
Propaganda Due (P2) din Italia.
Filosoful Ioan Petru Culianu a fost asasinat în Chicago, în Universitate, tot pentru convingerile
sale dezvăluite publicului, mai ales prin cărţile sale bine receptate de public. Fusese desigur împotriva
doctrinei Mişcării New Age şi Noii Ordini Mondiale. Iar masonii nu aveau nevoie de critici în mass
media de la nivelul unui asemenea mare intelectual.
Francmasoneria şi masoneria sunt termeni sinonimi în general vorbind. Însă masoneria este
compusă în mod real din evreii sionişti, care au conceput pentru celelalte popoare francmasoneria
(masonii de altă etnie decât cea evreiască). De aceea, pentru a nu face confuzia între ele, unii autori
(chiar deţinuţi politici) au vorbit de iudeo-masonerie, subliniind astfel faptul că evreii sunt adevăraţii
masoni, cei care o conduc din umbră (inclusiv cei 13 Înţelepţi ai Sionului, rabini sionişti, care merg
încă pe teoria poporului ales şi îl aşteaptă şi astăzi pe Mesia).
Iacoboaie Radu said, on august 20, 2013 at 1:35 am
Saccsiv Mulţumesc din nou. Aş dori să ştiu care dintre afirmaţiile mele sunt în eroare. E şi
acesta un lucru important. Din punctul meu de vedere şi pe cât mă cunosc eu, nu am fost şi nu sunt
alergic la critici, ci dimpotrivă. Încerc să mă perfecţionez vrând-nevrând.
Şi chiar dacă am intra în unele polemici, admiţând faptul că s-ar întâmpla acest lucru, acestea
ar fi după părerea mea extrem de productive pentru ambele părţi, aşadar binevenite… Putem dovedi
că românii pot fi şi uniţi la nevoie, nu numai dezbinaţi de orgolii sterile sau din alte motive.
Doamne ajută!
Alexandru(Fulger) said, on august 20, 2013 at 1:46 am
Tocmai citeam aceasta carte si o recomand tuturor sa o citeasca:
http://tineretulortodox.md/wp-content/uploads/2011/03/11613520-Intoarcerea-la-Hristos-deIoan-Ianolide.pdf
In carte se afla marturisirea unui evreu crestin care vorbeste despre planurile liderilor
poporului lui si asta se intampla in ani 50:
Bolnavii din camera 4 ascultau uimiţi. W. vorbea din propria lui otravă sufletească, de care
acum se simţea eliberat. Talmudistul s-a jurat să-l denunţe după eliberare la mai-marii comunităţii
evreieşti, care-l vor distruge. Însă în scurt timp a murit.
După această confruntare Valeriu i-a spus:
- Domnul pastor cunoaşte foarte bine adevărul, rămâne numai să se statornicească în el.
W. s-a înclinat uşor şi a rămas pe gânduri. Cunoştea într-adevăr mai bine ca alţii problema
evreiască şi raportarea ei la creştinism. Avusese discuţii aprinse pe această temă cu fratele său, care
era mare maestru în Loja secretă iudaică, lojă ce controla masoneria internaţională.
- Cum vreţi voi, vreo 15 milioane de evrei, să guvernaţi 4 miliarde de neevrei? îl întrebase W..
Iar fratele i-a răspuns:
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- Avem prozeliţi suficienţi. Unii ştiu că ne sunt prozeliţi, alţii nu ştiu dar toţi sunt la dispoziţia
noastră şi noi vom fi dumnezeul lor. Noi am creat francmasoneria iar prin comunism, capitalism,
materialism şi umanitarism am dat deja o spiritualitate iudaică întregii lumi. Lumea se iudaizează zi
de zi. Evreii sunt fermentul secolului XX.
- Dar Hristos a venit! zicea W.
- Nu a venit. Acela a fost un fur şi un trădător al poporului ales.
- De ce nu vine atunci Hristosul?
- Însuşi poporul evreu este Hristosul!
Atunci W. a luat foc şi a început să-i demonstreze fratelui său că poporul
evreu e plin de nelegiuire şi păcat, încât nu poate fi frumosul, sfântul şi desăvârşitul Hristos.
Acela a fost şi rămâne Iisus Hristos.
- Vă urâm, i-a strigat fratele lui, şi tu eşti un trădător al neamului nostru. Când vom rezidi
templul lui Solomon, vom face în cetatea Ierusalimului cea mai mare statuie din lume pe care vom
scrie: „Să nu uitaţi niciodată ce v-au făcut vouă creştinii!”.
- Pieirea ta prin tine, Israele! i-a replicat W.. Voi nu mai aveţi cer, căci dincolo de pământ nu
aveţi nici un ideal !
În ciuda atitudinii lui tranşante, W. era plin de frământări. Drama lui se consuma lăuntric cu
puterea unui foc mistuitor. O dată când am venit să-i curăţ rănile mi-a spus :
- Te rog să mă asculţi. Am de mărturisit lucruri grave care trebuie cunoscute. Nu ştim care
dintre noi va mai scăpa din temniţa asta. Simt nevoia să vorbesc.
În timp ce-mi spunea acestea a intrat politrucul strigând :
- Hei, W., ce faci ? Te spovedeşti lui I.I.?
W. s-a înfuriat:
- De unde ştie ciobanul ăsta că chiar vreau să mă spovedesc? Satana nu
mă lasă să fiu deplin al lui Hristos!
A trebuit să ne despărţim dar pe parcurs W. a găsit prilejuri să-mi
dezvăluie lucrurile care-l frământau. O făcea în funcţie de conjunctura din penitenciar dar şi de
mişcările lui sufleteşti. Uneori era cald şi sincer, alteori suspicios şi închistat. Tot ce scriu aici sunt
mărturisiri directe pe care le am de la acest om.
Evreii, îmi spunea el, vor să stăpânească lumea. Ei cred că sunt aleşii lui Dumnezeu. Cred că
fiinţa lor naţională este sfântă. Întrucât nu a apărut „Hristosul” pe care-l aşteaptă, au ajuns la teoria că
însăşi fiinţa rasială a poporului evreu, deci evreii înşişi în totalitatea lor sunt „Hristosul”. Drept
urmare refuză să admită că au păcate şi de aceea interzic orice critică, oricât de justificată împotriva
poporului evreu, acuzând de antisemitism şi făcând scandal şi vâlvă în lumea întreagă că din nou sunt
pradă pogromului. Pe lângă asta exagerează cu sută la sută suferinţele şi jertfele pe care le-au dat în
timpul războiulu dar uită rolul lor din revoluţia bolşevică, în care holocaustul împotriva creştinilor nu
are asemănare. Ei acuză pe creştini de antisemitism pentru a nu fi ei acuzaţi de anticreştinism.
Consideră sfânt sângele lor şi-l răzbună cu unu la o sută.
După război evreii au crezut că a sosit momentul revoluţiei internaţionale dar au trebuit să dea
înapoi, căci s-a ivit opoziţia americană. Acum s-au masat în America dar n-au părăsit nici
comunismul, căci joacă o carte dublă şi în final vor trece de partea celor care vor învinge. Ei sunt
acum singura forţă care are putere atât în comunism cât şi în capitalism, ceea ce le dă un larg spaţiu de
manevre. Bizara alianţă comunisto-capitalistă este opera lor, căci capitaliştii evrei şi francmasoneria
iudaică au finanţat comunismul. Mai presus de toate evreii luptă pentru cauza lor, şi deci sunt solidari
între ei indiferent pe ce baricadă se găsesc. Puterea lor este imensă. Influenţa lor e hotărâtoare atât la
Kremlin cât şi la Casa-Albă.
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Este adevărat că a existat un conflict de putere cu Stalin, dar nici Stalin nu i-a alungat pe toţi,
nici ei n-au părăsit niciodată puterea sovietică. Evreul Cuganovici a fost socrul lui Stalin. Când au
cerut să aibă şi ei parlamentari în Soviete, Stalin le-a spus :
- Aduceţi-mi un singur evreu miner şi atunci voi vedea dacă voi reprezentaţi clasa muncitoare.
Voi nu puteţi fi reprezentaţi ca naţiune, căci nu aveţi un teritoriu al vostru. Deci vă voi crea o ţară în
Siberia.
Ei n-au acceptat. La scurt timp a apărut o carte la Editura Politică în care se spunea că poporul
evreu şi-a îndeplinit ultima misiune istorică prin contribuţia la Revoluţia bolşevică dar de aici înainte
el va trebui să se topească în masa proletariatului şi a popoarelor internaţionale. Cartea nu a plăcut
evreilor şi au reuşit să-l determine pe Stalin s-o retragă din circulaţie. Dar ei nu s-au retras din
U.R.S.S.. Influenţa lor s-a păstrat neştirbită în punctele cheie. În plus au izbutit să-i iudaizeze pe
comunişti, care gândesc şi acţionează ca evreii. De pildă ura comuniştilor împotriva creştinilor este
pur iudaică. Numai ei Îl urăsc pe Hristos atât de absurd şi de total.
Evreii însă manevrează lumea şi prin alte mijloace. Francmasoneria este dominată şi
dirijată de ei. Capitalismul este în cea mai mare parte controlat de finanţa evreiască. Influenţa
lor politică este covârşitoare. Sunt orbiţi de putere şi au o forţă revoluţionară care stârneşte
admiraţie, dar nu au har. În aceste condiţii este greu de crezut că se poate aştepta de la ei
umilinţa care i-ar încreştina.
Acum evreii discută cu Vaticanul şi cer să nu se mai considere că poporul evreu L-a ucis pe
Hristos, ci romanii şi câteva căpetenii ale iudeilor. În felul acesta vor să schimbe adevărul evanghelic.
Ei ignoră faptul că de 2000 de ani nu fac altceva decât să-L urască pe Hristos şi să uneltească
împotriva tuturor oamenilor. Discuţiile de la Vatican nu sunt decât o manevră politică. Evreii vor de
fapt distrugerea Vaticanului şi a întregului creştinism pentru a le putea prelua ei. Totuşi evreii
radicali talmudici refuză orice fel de încreştinare şi vor să iudaizeze lumea şi să se instaleze ca
mari pontifi. Dincolo de aceste orientări, evreii sunt solidari între ei în atingerea scopului final. Duhul
minciunii satanice îi stăpâneşte. Ei sunt acei ”câini scrijeliţi” cum îi numeşte Pavel, ei sunt duşmani ai
tuturor oamenilor. Şi totuşi dintre ei va ieşi o rămăşiţă care se va mântui prin Hristos. Ultimul popor
care se va încreştina sunt evreii. Suferinţe cumplite se deschid în faţa istoriei.
Făcând aceste mărturisiri, R.W. era el însuşi înfricoşat dar o făcea cu forţa pe care o exercita
asupra conştiinţei sale credinţa în Hristos. Căci dincolo de oscilaţiile sale, W. credea în Iisus şi credea
că numai prin El se va mântui poporul evreu. De fapt frământarea fundamentală a acestui om era
raportul dintre dragostea lui pentru neam şi dragostea pentru Hristos. Acest conflict ieşea adesea la
suprafaţă şi mulţi îl suspectau şi-l acuzau dar Valeriu l-a apărat în faţa lor, făcându-i să înţeleagă
drama acestui om, dramă pe care noi românii nu o cunoaştem, căci românul s-a născut creştin.
Marius Barbu said, on august 20, 2013 at 7:26 pm
W =Wurmbrand sau R.W.=Richard Wurmbrand
I. I. = Ioan Ianolide
Mucenicu si Sfantu Ioan Ianolide e inmormantat la Cernica
aici is 2 poze de la mormant
postimg.org/image/45i4li123/95fd8c69/
http://postimg.org/image/atkyzbngn/cb011d21/
Prahovean said, on august 20, 2013 at 2:25 am
Ce am de obiectat este la afirmația că nu trebuie să îi iubim pe necredincioși și eretici. Eu zic
că și pe aceia, nu doar pe dușmani. Dumnezeu iubește pe toți oamenii, și nu mă refer aici la așa
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numita iubire dulceagă, superficială, a sectelor și protestanților, ci la iubirea roditoare, jertfelnică, a
Mucenicilor. Eu am fost eretic, căzut din Ortodoxie și iubirea Domnului m-a salvat. Dacă Dumnezeu
îi iubește pe toți oamenii, Creștinii Ortodoxi sunt datori să facă la fel sau măcar să încerce, așa văd eu.
Bineînțeles, aceasta nu înseamnă să ne amestecăm ecumenist sau „iubirist” cu ei. Omul a fost creat în
Chipul și Asemănarea Domnului, la cădere Asemănarea s-a pierdut, dar Chipul a rămas, căci nu poate
fi șters, nici măcar în gheenă. Și fiecare om, chiar și abominabilul Antihrist, îl are, altfel ar pieri.
Catalin Kirk said, on august 20, 2013 at 10:01 am
“Dumnezeu nu iubeste pe oamenii fricosi.” Atunci poate ca nici pe mine nu ma iubeste, caci
vad cat de fricos sunt. Pe de alta parte, de prin primavara am revenit in a urmari blogul care imi era
drag, si poate ca si prin el m-am mai intarit, prin cunostinta care se tot aduna. Iertare, dar nu fac decat
sa vad ca drumul spre manturie, in lumea ajunsa astfel, e din ce in ce mai complicat.
dd said, on august 20, 2013 at 10:18 am
Nu cred ca se numeau masoni atunci (1054). Chiar Arsenie Boca zice ca lucrarea diavoleasca
a inceput de mult timp, nu de 200-300 de ani.
Aurora said, on august 20, 2013 at 11:15 am
Vranceanu Nu trebuie sa-i cautam nod in papura autorului, ci sa ne vedem barna din ochiul
propriu. Nu este gresit sa spunem ca francmasoneria a aparut mai devreme de sec. XVIII, caci multi
sunt urmasii templierilor, iar templierii sunt urmasii lui Hiram, arhitectul Templului lui Solomon.
IOAN said, on august 20, 2013 at 1:03 pm
deoarece FARISEII si SADUCHEII dar si mare parte a poporului evreu nu au crezut si nici nu
cred in HRISTOS ei au continuat si continua mereu pregatirea si venirea lui MESIA…inca din
vremea SFINTILOR APOSTOLI ei luptau si lupta contra crestinismului ortodox… iar LUPTA LOR
continua in prezent si sub ochii nostrii la cote foarte extreme…inainte de a aparea masoneria oficiala
si discreta ei EVREII SIONISTI EXISTAU si erau mereu de veghe contra CRESTINISMULUI…ei
au trebuit sa se organizeze mai bine si sa se finanteze pe toate PLANURILE si de aceea au infiintat
printre alte ramuri ale lor inca din sec al XVII -lea MASONERIA…
la originea despartirii CATOLICILOR de ORTODOXIE TOT EI EVREII SIONISTI AU
LUCRAT…
Iacoboaie Radu said, on august 20, 2013 at 2:59 pm
Sunt de acord. Aşa cred şi eu. Remarcăm continuitatea şi tenacitatea evreilor sionişti în lupta
lor împotriva creştinismului. Catolicii au rezistat mai greu. Până şi Imperiul Roman de Apus s-a
prăbuşit în anul 476 în faţa atacurilor popoarelor migratoare. Tot catolicii au fost infiltraţi masiv de
masoni, de Cavalerii Iezuiţi ş.a.m.d., aducând în teologie şi în rânduielile bisericeşti noi şi noi inovaţii.
Prahovean said, on august 20, 2013 at 1:47 pm
Masonii pretind că sunt urmașii lui Hiram, însă nu cred că este așa. Ei provin, cel mai probabil,
din cercurile antihristice din jurul lui Caiafa, ajuns „sfânt” pentru iudaismul talmudic, se pare. Unii
pretind că provin din vechile misterii ale faraonilor egipteni, de dinainte de Moise, lucru însă
nefundamentat.
adi said, on august 20, 2013 at 7:11 pm
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@Prahovean din cite stiu se pare ca primii masoni au fost cei din “fratia sarpelui” a lui pazuzu
aparuti in vechiul Babilon(unii vorbesc chiar despre Sumer),altii ii aroga titlul de prim-mason lui
nimrod oricum versiunile difera functie de sursa.hiram era unul din ucenicii lui pitagora el insusi
initiat in Sidon orasul ingerilor cazuti,cred ca de aici a pornit legenda intemeietorului masoneriei.
https://sites.google.com/site/gabonesteoriaconspiratiei/iluminati
Iacoboaie Radu said, on august 20, 2013 at 9:30 pm
Da, frate Prahovean. Cercetând Evangheliile, vedem că Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a
adresat uneori cu asprime fariseilor, care încercau să-L prindă în cuvânt şi să demonstreze că nu este
Mesia, ci doar fiul unui tâmplar. Secta fariseilor era cea mai înverşunată împotriva Fiului lui
Dumnezeu şi era alcătuită din rabini şi cărturari, în frunte cu Caiafa. Ei sunt cei care au cerut cu
ardoare moartea şi răstignirea lui Iisus Hristos. Urmaşii lor i-au prigonit secole de-a rândul pe creştini,
obligându-i să se ascundă în tunele şi grote, să-şi oficieze liturghiie şi slujbele la miezul nopţii ş.a.m.d.
De aceea cred că fariseii au fost strămoşii Cavalerilor Templieri şi altor Ordine masonice, inclusiv a
lojelor masonice apărute după anul 1717.
Sionismul fanatic este talmudic. Iudaismul însă este credinţa evreiască după Vechiul
Testament (Tora fiind Cartea lor sfântă). Dintre aceşti evrei aflaţi mai ales în Israel, se vor converti
mulţi la sfârşitul lumii, după ce vor auzi cuvântul Sfinţilor Enoh şi Ilie.
crestinul ortodox said, on august 20, 2013 at 2:54 pm
Inainte de a Marturisi Cuvantul Lui DUMNEZEU
“fiti intelepti precum serpii si blanzi precum porumbeii ”
“caci NIMIC NU VETI PUTEA Face FARA MINE ”
Asa ne spune Insasi MANTUITORUL , Domnul Nostru IISUS HRISTOS
Si as adauga in fata serpilor nu poti a te duce cu mainile goale ci Doar In SFANTA CRUCE te
poti Lupta si Vom Avea BIRUINTA spre care nazuim caci ce este spurcaciune sau serpi otravitori
vor cadea ca secerati la JERTFA SUPREMA A MANTUITORULUI PE SFANTA CRUCE
iar daca vom fi dati precum oile la jerfa pentru Acest ADEVAR sa nu ne fie teama caci in
ADEVARUL Ce este HRISTOS Ne Vom Ridica si vom calca peste vasilisc peste toata spurcaciunea
ce vrea a ne inconjura si inghiti. amin!
Vranceanu said, on august 20, 2013 at 3:32 pm
“Cuvantul <> inseamna zidar liber iar francmasoneria sau masoneria este o societate secreta,
care poarta acest nume (…). Indreptatirea acestei numiri o intemeiaza scribii francmasoni in doua
feluri: Unii sustin ca francmasoneria isi trage originea de la Hiram, arhitectul templului lui Solomon
(…). Darchiar francmasoni mai luminati recunosc, ca aceasta legenda nu era cunoscuta in cercurile lor
inainte de veacul XVIIIm si ca s-a nascocit, dupa ntoata probabilitatea, spre a se da mai mare
insemnatate si mai mult fast noului infiintat grad de maestru. Altii sustin ca obarsia francmasoneriei sar trage de la asa-zisii zidari liberi ori cioplitori de pietre ornamentale si constructori ai domurilor
monumentale din evul mediu, dar e fapt nediscutat ca acesti zidari nu aveau nimic din organizarea
francmasoneriei propriu-zise. Cat despre parerile ca francmasoneria ar fi asa de veche ca si omenirea
si ca deci Adam sau chiar Dumnezeu ar fi cel dintai mason, sau ca ea si-ar avea obarsia in misterele
religiei grecilor si egiptenilor, sau in ordinul templierilor sau al crucii trandafirii (roza) etc, acestea nu
pot justifica intru nimic numele de francmason, nici intrebuintarea uneltelor masonice in
francmasonerie.
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Obarsia sigura a francmasoneriei debuteaza din anul 1717 si tara in care s-a organizat intaia
oara este Anglia. (…) Patru societati de zidari liberi se intrunira in ziua de 24 iunie 1717, intr-un
restaurant din Londra, unde pusera bazele societatii “of free Stanes Masons” (…). Se amestecara deci,
in inacritul aluat al francmasoineriei principii dizolvante din talmud, din Cabala si din magie, se dadu
simboalelor cultului alta interpretare adecvata noilor scopuri puse miscarii masonice, se introdusera ca
termeni de exprimare cuvinte jidovesti si francmasoneria fu transformata in curand in Sinagoga
Satanei” (Mitropolitul Irineu Mihalcescu, “Teologia luptatoare”, Bucuresti, 1941, capitolul
“Francmasoneria”)
Alexandru(Fulger) said, on august 20, 2013 at 5:37 pm
Mason=evreu sionist, ei sunt in spatele tuturor organizatiilor oculte secrete , au ca scop
dominatia lumi, construirea templului lui Solomon si de instaurare a antihristului nimic mai mult.
john said, on august 20, 2013 at 6:17 pm
SUA vor crea un nou stat la graniţa dintre Ucraina şi Ungaria?
Suna cam periculos si alunecos,aceasta stire…
http://romanian.ruvr.ru/news/2013_08_20/SUA-vor-crea-un-nou-stat-la-granita-dintreUcraina-Si-Ungaria-9579/
john said, on august 20, 2013 at 8:26 pm
UNGARIA NAŢIONALIZEAZĂ CLĂDIRILE ISTORICE, PĂDURILE ŞI TERENURILE
AGRICOLE DIN ARDEAL!CUM ESTE POSIBIL ASA CEVA,CUM?
http://www.ziartricolorul.ro/ungaria-nationalizeaza-cladirile-istorice-padurile-si-terenurileagricole-din-ardeal/
Prahovean said, on august 20, 2013 at 10:54 pm
Este vorba de Transcarpația, nordul istoric al Ardealului, în care românii au fost înlocuiți cu
ruteni, astăzi parte a Ucrainei.
john said, on august 21, 2013 at 7:38 pm
PERICOL IMINENT – FORȚE PARAMILITARE MAGHIARE ÎN ROMÂNIA
Vă prezentăm ÎN PREMIERĂ armata care așteaptă ordinul de a lupta pentru refacerea
UNGARIEI MARI
http://stareanatiunii.com/o-armata-formata-din-brigazi-paramilitare-ungare-este-gata-delupta.html
Marius Barbu said, on august 20, 2013 at 7:02 pm
pag 156 si pag 113 in pdf
http://ia801501.us.archive.org/10/items/parintele_adrian_fageteanu_viata_mea_marturia_mea/
parintele_adrian_fageteanu_viata_mea_marturia_mea.pdf
=====
http://www.librariasophia.ro/carti-Parintele-Adrian-Fageteanu-Viata-mea-Marturia-meaDarlau-Andrei-so-7865.html
Lupta împotriva lui Dumnezeu
La ruperea catapetesmei templului în două, apostolii,femeile mironosiţe, toţi mucenicii, două
mii de ani, toţi mărturisitorii, toţi drepţii, nu numai clericii, orice creştin care a dus o viaţă de… care a
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respectat poruncile lui Dumnezeu–din Vechiul Testament, vorbesc – s-au mântuit, nu? Toţi ceilalţi au
format sinagoga satanei. Prima dată a pornit Lucifer peste tronul lui Dumnezeu, împotriva lui
Dumnezeu, numai în fruntea cetei a doua de draci. A doua oară, însă, a pornit, s-a unit CU DOMNII
ZIDARI – ZIDARI, ăia care fac ziduri – care au făcut turnul Babel. Au pus piatră peste piatră, iar pe
urmă au pus cărămidă peste cărămidă, împotriva lui Dumnezeu şi peste tronul lui Dumnezeu. Şi piatra
şi cărămida nu e numai cea materială. Deci, tot ce făceau şi gândeau şi vorbeau cu alţii şi tot, era totul
împotriva lui Dumnezeu. Adică şi împotriva lui Dumnezeu, şi peste tronul lui Dumnezeu.Zidar, în
limba franceză, înseamnă mason. La revoluţia franceză, francezii de rând au strigat:Égalité!
Fraternité!,iar urmaşii celor de la Turnul Babel au strigat: Écrasez!Striviţi-L, distrugeţi-L pe infamul
Dumnezeu, Care nu ne lasă o libertate absolută! „Dacă eu, cel mai bun român votat de dumneavoastră,
vreau să fac PARADA hOMOSEXUALILOR, să nu vie Dumnezeu şi nici Biserica Ortodoxă să mă
ameninţe cu Sodoma!” Cine a înţeles să tacă. Cine nu, să întrebe. Deci, nu toţi francezii au strigat la
fel.Numai iniţiaţii, urmaşii celor care au făcut turnul Babel, au strigat: „Striviţi-L, distrugeţi-L pe
infamul Dumnezeu, Care nu ne lasă să avem o libertate absolută,adică libertinaj!”
Deci ei Îl ştiau pe Dumnezeu.Ştiu că dintre dumneavoastră, chiar cei care sunteţi la un metru
de mine, mă socotiţi duşman al lor. Pentru că v-am spus ieri că Dumnezeu spune: Iubeşte pe
vrăjmaşul tău! Şi eu am spus: „Eu înţeleg să IUBESC pe vrăjmaşul meu, NU PE vrăjmaşul lui
Dumnezeu”. Astăzi, însă, am să vă vorbesc ce simt şi cred eu, mai mult decât am spus ieri.La
Liturghia de astăzi, şi toate Liturghiile care se fac de ortodocşi, pe tot globul pământesc,se spune aşa:
Pentru cei chemaţi [să intre în Biserica lui Hristos], trebuie să ne rugăm noi, creştinii. Şi ce să ne
rugăm? Întâi, ca Dumnezeu să-i înveţe cuvântul adevărului. Înţelegeţi? Să le descopere Dumnezeu
Evanghelia dreptăţii. Evanghelia dreptăţii înseamnă a credinţei, a nădejdii şi a dragostei. Deci, şi
dragostea. Dumneavoastră sunteţi mult mai informaţi ca mine, că eu, fiind şi orb, şi noi aici nu avem
nici televiziune, nici ce aveţi dumneavoastră, aparate de informaţie, sunteţi mai informaţi ca mine.
Dumnezeu le-a spus evreilor: „Vă scot din pământul ăsta, vă dau pământ mai bun, unde va fi lapte şi
miere”, nu? Dar ei, faptul că Dumnezeu le-a spus „vă dau”, l-au transformat în „îl luăm noi!”
Dumnezeu le-a dat tot ce a promis, dar ei continuă să-şi ia. Şi cel mai bine poţi să iei când privatizezi
tu. Nu spun numai cuvântul „privatizat”, dar înţelegeţi prin el totul. Şi, în curând, oricine va fi numit
„FUNDAMENTALIST”,evreii au dreptul să-l distrugă şi pe el şi averea sa. Aţi auzit despre
fundamentalism, nu? Ştiţi definiţia voi. Cine nu acceptă ce spun acuma e fundamentalist, nu? Nu-i
fundamentalist? Păi, nu vrei să renunţi la… Cei trei tineri din Babilon, Anania, Azaria, Misail, când
au fost puşi să se închine la idoli, au spus: „Nu! Noi ne închinăm numai la Dumnezeul părinţilor
noştri, strămoşilor noştri! Doamne,Părinte al părinţilor şi al nostru, Tu să fii binecuvântat, nu idolii!”
Deci, aşa cum au făcut cei trei. „Cât am vrut Eu să-ţi adun fiii şi fiicele, cum îşi adună cloşca puii sub
aripi, să-i încălzească, să-i ferească de ulii şi de orice, să-i apere,să-i ocrotească, nu? Şi tu n-ai vrut!”
La ai Săi a venit şi ai Săi nu L-au primit. Şi atunci l-a pus pe Saul să predice la neamuri, la păgâni. Şi
Pavel, din păgâni, i-a făcut creştini.Dar tot Sfântul Pavel ştii ce spune? Un lucru minunat, cu care-mi
permiteţi să vă obosesc şi eu. Spune: după ce antihriştii (francmasonii) vor omorî milioane, milioane
de creştini – pentru că scrie în Talmud: „Pe cel mai bun dintre goimi, ucide-l!”–, deci, cei săraci
ascultă ce le spune Talmudul, nu? Nu-s vinovaţi ei. După ce vor ucide mulţi… Câţi evrei au fost ucişi
la Holocaust? Cât se ştie sau cât se spune? Opt sute de mii. Alţii zic milioane. Până la şase milioane.
Nu, nu! Cât se spune despre asta, nu cât a fost.Se spune că şase milioane.Şase milioane. Câţi creştini
au omorât evreii în Holocaustul roşu din Rusia?Treizeci de milioane.
Nu-i adevărat. Văd că n-aveţi, nu ştiţi număruladevărat.Nu se ştie numărul.Un fiu de-al unui
coleg de-al meu de liceu–se cheamă Motrescu, medic – a fost în URSS şi s-a făcut o statistică nouă.
Rudele au dat toţi date [despre] cum au fost ucişi bunicii lor în timpul celălalt, în Rusia. Evreii,care

40

aveau cel mai mare cuvânt în guvernul comunist, şi Marx şi Engels au fost tot evrei, şi urmaşii lor,
adică evreii care erau la conducere în Rusia, au ucis nu numai pe călugări, pe preoţi, pe ţar şi pe ăştia;
atâţia au ucis, încât a trecut de şaizeci de milioane. Acesta a scris o carte, cu datele prezente. O găsiţi,
est e de vânzare cartea. Pe mine,însă, nu asta mă interesează. Mă interesează ce a spus Sfântul
Apostol Pavel: după ce evreii îi vor măcelări pe creştini, pe ortodocşi – pentru că în capitolul XXIV
de la Matei… ia citiţi titlurile! Dărâmarea Ierusalimului.
A doua venire a lui Hristos şi sfârşitul lumii. Când va veni ceasul acela?Mântuitorul spune aşa:
„Cerurile acestea se vor schimba, pământul se va schimba, va fi cer nou, dar cuvintele Mele, nu!”
Spune: „Vor fi strâmtorări, chinuri mai mari de când a fost lumea, de când e începutul lumii şi până
acuma”, vor fi mult mai mari chinurile împotriva ortodocşilor, numai pentru că au numele de creştin
ortodox, nu pentru alt motiv. Nu pentru că vor călca o lege a statului vor fi ucişi. Dar e mai important
ce spune altceva: după ce vor ucide, vor ucide, vor ucide, ei vor conduce şi nimeni nu se va putea
opune. Dar şi ei îşi vor pune întrebarea: ăştia au crezut în Hristos, au fost fundamentalişti, noi în ce
credem??? Se vor interesa: în ce credem noi? Acuma am să vă spun adevărul, ce spune Sfântul
Apostol Pavel. Dacă Mântuitorul la ai Săi a venit şi nu L-au primit, El a pus un apostol nou pentru
păgâni. Şi asta au făcut Saul şi Pavel, nu? Adică nu şi Pavel, Saul a fost pe urmă Pavel. Şi ce spune
Sfântul Apostol Pavel? Atunci când Dumnezeu le va descoperi adevărul din Testamentul Vechi, se
vor întoarce la Dumnezeul vechi. Amin!
Mihai said, on august 20, 2013 at 7:32 pm
Am gasit pe pagina profesorului Ion Coja o scurta istorie mai “altfel” a evreilor scrisa chiar de
un evreu ashkenaz. Fratilor eu zic ca merita citita si luat aminte.
http://ioncoja.ro/holocaust-in-romania/au-si-bietii-evrei-necazurile-lor/
Marius Barbu said, on august 20, 2013 at 8:55 pm
http://www.scribd.com/doc/40303893/Serafim-Rose-Cartea-Facerii-Crearea-Lumii-Si-OmulInceputurilor-Ierom-Serafim-Rose
pag 172 -173 in original, in pdf 171
aici e si versetu de la Facere din Dumnezeiasca Scriptura 11, 3-4 Şi a zis omul către vecinul
său: Veniţi să facem cărămizi şi să le ardem în foc. Şi le-a fost cărămida în loc de piatră, şi lutul le era
var. Şi au zis: Veniţi să zidim nouă cetate şi turn, al căruia vârf să fie până la cer, şi să ne facem, nouă
nume mai înainte de ce ne vom risipi pre faţa a tot pământul.
Ştiau de mai înainte prorocia că omul se va împrăştia pe faţa a tot pământul şi au făcut o
ultimă încercare să-şi facă un nume vestit: un plan înfricoşător, care ar fi dovedit că suntem fiinţe
supreme. Lucrul acesta se repetă de-a lungul istoriei – împărăţia lui Alexandru cel Mare, regimul
comunist,împărăţia de o Mie de Ani a lui Hitler etc. Păcatul aflat în spatele acestora este
mândria.Astfel de turnuri se cunosc în istoria asiro-babiloniană, iar unele încă supravieţuiesc.Ele se
numesc zigurate: temple cu un sanctuar în vârf. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că ele sunt simbolul
faptului că omul nu voia să rămână în hotarele pe care i le-a aşezat Dumnezeu. Voia să se facă pe sine
zeu : auto-zeificare. în vremile moderne imaginea acestui lucru sunt zgârie-norii.Ideea este să
construieşti ceva mai înalt decât tot ce s-a construit mai înainte. Te poţi urca în vârf, unde climatul
este total diferit de cel de mai jos. Dedesubt poate ploua, iar tu, în vârf, deasupra norilor, te poţi afla în
plin soare.Vedem în capitolul unsprezece că, după cinci sute de ani de la Potop,omenirea ajunsese
iarăşi stricată şi plină de mândrie. Se spune că oamenii aveau o singură limbă, un singur glas. Toţi
erau de acord asupra unui singur lucru: că vor ajunge departe.Tot aşa este şi omenirea de azi. Sunt
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câteva excepţii – oameni care nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă – dar, în cea mai mare parte,
oamenii sunt fie de acord cu ceea ce se întâmplă, fie sunt târâţi spre acest uriaş proiect de construire a
Raiului pe pământ: societatea comunistă sau o împărăţie confortabilă a valorilor pământeşti; însă
Dumnezeu este uitat. Omenirea face din nou acelaşi lucru. Iar dacă omul face astfel, ce oare va face
Dumnezeu ? El a făgăduit că nu va mai nimici pământul, aşa cum a făcut mai înainte; înseamnă că va
găsi tot felul de alte căi spre a-i opri pe oameni: molime,catastrofe, cutremure, vulcani. în cazul de
faţă, El le amestecă limbile.
——
masonii nu isi mai zic zidari isi zic Constructori, gandu zice sa va intreb de ce romanocatolicii(papistasii) nu au paine dospita la messa(asa zisa “liturghie” papistasa) ei au AZIMA ,oare nu
in Vechiul Testement se folosea AZIMA de ce o folosesc papistasii? ,cine tine sambata (SABATUL)
asta in legatura cu protestantii, oare nu e influenta jidoveasca cu a lor zi de odihna? zicea un mason
gradu 33 acu e mort denumirile masonilor se schimba: atunci le zicea iluminati acum le zice
francmasoni, din franceza vine acest francmason ce insemna mason liber in engleza e freemason, mai
tarziu sau numit CFR Consiliu pentru Relatii Externe numele se schimba ei is aceeasi ….ca
demonizati, exact cum zice antichristul ala de Aleister Crowley la “duhuri” li se spune demoni acum,
entitati mai incolo, extraterestri mai tarziu si tot asa mai departe .. faza e ca in scrierile teosofice au zis
ca o sa scoata mai toate ritualurile la lumina ,ca au aparut de’abia in 1 mai 1776 asta nu insemna ca ei
nu erau mai inainte de 1776, in 1776 atunci au prins curaj sa se dea pe fata, sa nu mai fie pe ascuns, si
ca toata lumea o sa aibe acces la aceste ritualuri demonice …dovada ca nu le e frica marea majoritate
a filmelor cu vraji ii inspirate si chiar is incantatii adevarate in ele …incantatii de chemare de demoni
Iacoboaie Radu said, on august 20, 2013 at 10:07 pm
Mulţumesc fratelui Marius Barbu pentru textul reprodus. Pornind de la cele spuse de părintele
Adrian Făgeţeanu, astăzi se duce o luptă intensă împotriva dogmatismului Bisericii Ortodoxe,
considerat mult prea rigid şi învechit. Se combate tot mai mult prin respingerea ORICĂRUI
FUNDAMENTALISM. Părerea mea este că Jihadul (Războiul Sfânt împotriva creştinilor) a fost
inventat anume ca o diversiune, pentru a demoniza ideea de fundamentalism sau dogmatism. Cine
sunt cei din spatele mercenarilor fundamentalişti islamici? Credincioşiii musulmani nu sunt extremişti.
Nu cred că în Coran există învăţături care incită la violenţă, cu atât mai puţin violenţă extremă (cum
am văzut recent în Siria).
Cineva profeţise dacă vă aduceţi aminte pe acest blog, că vom asista în curând la dezlănţuirea
fiarei din om. Şi am văzut într-adevăr acte de canibalism în secolul XXI (inima unui soldat sirian,
mâncată de un rebel insurgent, sprijinit de SUA, Israel, Arabia Saudită, Qatar etc.). Am văzut un
filmuleţ (doar fragmentar, că nu am suportat să studiez tot ce s-a făcut acolo) în care un preot catolic
şi ajutoarele sale au fost masacraţi, decapitaţi cu încetinitorul, cu un cuţit! Au fost tăiaţi mai rău decât
ca pe nişte animale. Semnalul încifrat adresat lumii era: MOARTE CATOLICILOR!, adică era un
mesaj diabolic care incita la URĂ INTERETNICĂ şi la CRIME ÎMPOTRIVA UMANITĂŢII!
Cred că artizanii revoluţiilor şi războaielor mondiale, şi multor altor războaie locale, evreii
sionişti pregătesc acum terenul pentru izbucnirea celui de-al treilea război mondial, profeţit în
Apocalipsă (după care va apărea unificatorul şi împăciuitorul religiilor, aşa zisul salvator al lumii,
Antihristul). Cele trei ţări care i se opun ar putea fi tocmai cele care sprijină regimul de la Damasc din
Siria: Rusia, China şi Iran. Imperialismul american (de fapt evreiesc, al evreilor sionişti) a făcut deja
multe victime în ţări precum fosta Iugoslavie, Irak, Afganistan, Libia şi acum Siria (unde au fost ucişi
aproape 100 000 de civili, alte milioane s-au refugiat în ţări vecine).
Ura adâncă a rebelilor islamici din Siria împotriva creştinismului se vede din tâlhăriile şi
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violurile făptuite, răpirile şi sechestrările de persoane, dar cel mai bine din faptul că, cei care se întorc
acasă sunt ucişi dacă nu se convertesc la religia islamică (de fapt, la cea promovată de extremiştii
islamici, unelte ale masoneriei…).
Prahovean said, on august 20, 2013 at 11:03 pm
Coranul incită la violență. Dar islamul provine din iudaismul talmudic. Dogma despre
Dumnezeu din islam este identică cu cea iudaică. De acolo s-au rupt. Islamul are rădăcini într-un regat
iudaic din Yemen, care ajunsese să încorporeze, știu, și Mecca, din timpul Imperiului Bizantin, care
era pus pe exterminarea creștinilor. O alianță dintre Imperiul Bizantin și regatul etiopian Axum a dus
la distrugerea acelor iudei, dar din aceia a provenit islamul.
Marius Barbu said, on august 21, 2013 at 11:23 pm
http://www.scribd.com/doc/136910417/14-noembrie-Viata-si-nevointele-celui-intre-sftntiparintelui-nostru-Grigore-Palama
ÎN ROBIE pg 95
Cinstirea sfintilor si a icoanelor era pentru musulmani idolatrie, de aceea una din întrebările
cele mai dese era: „De ce vă închinati la bucăti de lemn cioplit si la icoane, în chip potrivit numai lui
Allah?”
Coranul afirmă: „Messia Iisus, fiul Mariei, este un trimis al lui Dumnezeu (Allah)” (4:169, op.
cit., p.114). Islamul insistă că „Necredinciosi sânt aceia care zic: Dumnezeu (Allah) este Hristos, fiul
Mariei
Aceasta contrazice direct Sfânta Scriptură: „Cine este mincinosul, fără numai cel ce
tăgăduieste că Iisus este Hristos?” (1 In. 2, 22). Desi musulmanii nu tăgăduiau realitatea firii omenesti
a lui Hristos, ei nu-l recunosteau ca Dumnezeu desăvârsit si Om desăvârsit.
oricum gasesti mai multe detalii acolo gandu iar imi zice sa iti zic : allah al lor nu e
Dumnezeul nostru Treimic ei spun de noi(ortodocsii) ca ne inchinam la 3 Dumnezei dar
noi(ortodocsii) avem UN SINGUR DUMNEZEU dar in TREI FETE PROSLAVIT ei nu inteleg
aceasta DOGMA ,si apropo e carte de vraji cornau un mason gradu 33 de era insurat cu una din
urmasele lu profetu lor a zis ca avea un bunic ce avea mult pamant si nu putea sa il lucreze si cica a
recitat anumite fraze din coran si a aparut un demon care l’a ajutat cu lucru la pamant apropo o sa iti
mai pun si legatura ce o face Sf Paisie dintre Americani Vatican si musulmani
pagina 66
Maşinaţiile din spatele tuturor acestora le zămisleşte sionismul internaţional, finanţatorul
internaţional, care se numeşte America. Sioniştii sunt America, ea de fapt nu există. Deci, aceştia
după ce primesc mesajele sataniste, le pun înainte Vaticanului, acesta le preschimbă în planuri şi în
continuare cheamă Islamul să le aplice. Acesta este modul în care funcţionează astăzi planurile
satanice.
http://axa.info.ro/anul-ii/axa-27/item/254-cuviosul-paisie-aghioritul-ortodocsii-se-vor-ciocnicu-cei-din-nato
http://www.librariasophia.ro/carti-Mica-Filocalie-Paisie-Aghioritul-pr-so-3564.html
si corespunde ce zice si masonu ala de e insurat cu una din urmasele profetului ca el o dadu’se
pe islam si i’a gasit la masa o data cu papistasii si se intelegeu de minune :)))))
Iacoboaie Radu said, on august 21, 2013 at 2:41 pm
În 1937 Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a condamnat francmasoneria pe baza raportului
Mitropolitului Nicolae Bălan. Dispoziţiile au rămas valabile până astăzi. Redăm mai jos doar

43

începutul:
Studiu asupra francmasoneriei
Intocmit de I.P.S. Mitropolit Dr. Nicolae al Ardealului si votat de Sfantul Sinod de la 11
martie 1937
Ce este Francmasoneria?
“Francmasoneria este o societate secreta, raspandita azi in lumea intreaga, pretinzand a avea
un scop filosofic si umanitarist”. Nu vom incepe prin a da o definitie completa a Francmasoneriei, ci
vom arata pe rand originile, organizatia si diferitele ei aspecte, rezumandu-le la sfarsit intr-o definitie.
1. Inceputurile Francmasoneriei
Inceputurile Francmasoneriei formeaza un subiect de interminabile discutii. In forma de astazi
ea exista din 1717, cand 4 loji engleze s-au intrunit la Londra si au format Marea Loja a Angliei. La
1723 Andersen intocmi Constitutiunile acestei organizatii pe baza Constitutiei mai vechi a lojilor de
zidari din Anglia. (Aceste loji de zidari ramasesera cu timpul numai cu numele de zidari, in ele intrau
orice fel de oameni.) Constitutiunile lui Andersen sunt legea fundamentala a Francmasoneriei.
Prin urmare, originile francmasoneriei se pierd undeva în urmă, posibil chiar şi cu aproape
2000 de ani înainte, imediat după răstignirea pe cruce a Mântuitorului Hristos şi prigonirea ucenicilor
Săi…
Iacoboaie Radu said, on august 21, 2013 at 2:44 pm
Concluzii:
Francmasoneria este o organizatie mondiala, secreta in care evreii au un insemnat rol, avand
un rit quasi-religios, luptand impotriva conceptiei religios-morale a crestinismului, impotriva
principiului monarhic si national, pentru a realiza o republica internationala laica (tendinta din urma a
se vedea in Blaubuch der Freimaurerei, Wien 1933, p. 82, in art. Paneuropa als Minoritatenfrage. Se
recunoaste ca “Masoneria urmareste planul unei Europe unite”). Ea este un ferment de stricaciune
morala, de dezordine sociala.
Tem. Nr. 785/937. I.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului, da citire referatului cu studiul
asupra francmasoneriei, ce i s-a cerut de Sf. Sinod inca din anul 1934.
Sf. Sinod insusindu-si concluziile din referat hotaraste:
I. Biserica osandeste Francmasoneria ca doctrina, ca organizatie si ca metoda de lucru
oculta si in special pentru urmatoarele motive:
1. Francmasoneria invata pe adeptii ei sa renunte la orice credinta si adevar revelat de
Dumnezeu, indemnandu-i sa admita numai ceea ce descopera cu ratiunea lor. Ea propaga astfel
necredinta si lupta impotriva crestinismului ale carui invataturi sunt revelate de Dumnezeu.
Vanand pe cat mai multi intelectuali sa si-i faca membri si obisnuindu-i pe acestia sa renunte la
credinta crestina, Francmasoneria ii rupe de la Biserica, si avand in vedere influenta insemnata
ce o au intelectualii asupra poporului, e de asteptat ca necredinta sa se intinda asupra unor
cercuri tot mai largi. In fata propagandei anticrestine a acestei organizatii, Biserica trebuie sa
raspunda cu o contrapropaganda.
2. Francmasoneria propaga o conceptie despre lume panteist-naturalista, reproband
ideea unui Dumnezeu personal deosebit de lume si ideea omului ca persoana, deosebita, destinat
nemuririi.
3. Din rationalismul si naturalismul sau, Francma-soneria deduce in mod consecvent o
morala pur laica, un invatamant laic, reproband orice principiu moral “heteronom” si orice
educatie ce rezulta din credinta religioasa si din destinatia omului la o viata spirituala eterna.
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Materialismul si oportunismul cel mai cras in toate actiunile omului, este concluzia necesara din
premisele Francmasoneriei.
4. In lojile francmasone se aduna la un loc evreii si crestinii si Francmasoneria sustine ca
numai cei ce se aduna in lojile ei cunosc adevarul si se inalta deasupra celorlalti oameni. Aceasta
insemneaza ca crestinismul nu da nici un avantaj in ce priveste cunoasterea adevarului si
dobandirea mantuirii membrilor sai. Biserica nu poate privi impasibila cum tocmai dusmanii
de moarte ai lui Hristos sa fie considerati intr-o situatie superioara crestinilor din punct de
vedere al cunoasterii adevarurilor celor mai inalte si al mantuirii.
5. Francmasoneria practica un cult asemanator celui al misterelor precrestine. Chiar
daca unii adepti ai ei nu dau nici o insemnatate acestui cult, se vor gasi multe spirite mai naive
asupra carora acest cult sa exercite o oarecare forta quasi-religioasa. In orice caz prin acest cult
Francmasoneria vrea sa se substitue oricarei alte religii, deci si crestinismului. In afara de
motivele acestea de ordin religios biserica mai are in considerare si motive de ordin social cand
intreprinde actiunea sa contra Francmasoneriei.
6. Francmasoneria este un ferment de continua si subversiva subminare a ordinei sociale
prin aceea ca isi face din functionarii Statului, din ofiteri, unelte subordonate altei autoritati
pamantesti decat aceleia care reprezinta ordinea stabilita vizibil. Ii face unelte in mana unor
factori nestiuti inca nici de ei, avand sa lupte pentru idei si scopuri politice ce nu le cunosc. E o
lupta nesincera, pe la spate; niciodata nu exista o siguranta in viata Statului si in ordinea
stabilita. E o lupta ce ia in sprijinul ei minciuna si intunerecul. Impotriva juramantului
crestinesc pe care acei functionari l-au prestat Statului, ei dau un juramant paganesc.
7. Francmasoneria lupta impotriva legii naturale, voite de Dumnezeu, conform careia
omenirea e compusa din natiuni. Biserica ortodoxa care a cultivat totdeauna specificul spiritual
al natiunilor si le-a ajutat sa-si dobandeasca libertatea si sa-si mentina fiinta primejduita de
asupritori, nu admite aceasta lupta pentru exterminarea varietatii spirituale din sanul omenirii.
Masurile cele mai eficace ce are sa le ia Biserica impotriva acestui dusman al lui
Dumnezeu, al ordinei social-morale si al natiunei, sunt urmatoarele:
1. O actiune persistenta publicistica si orala de demasca-re a scopurilor si activitatii
nefaste a acestei organizatii.
2. Indemnarea intelectualilor romani, care se dovedesc a face parte din loji, sa le
paraseasca. In caz contrar, “Fratia Ortodoxa Romana” extinsa pe toata tara va fi indemnata sa
izoleze pe cei ce prefera sa ramana in loji. Biserica le va refuza la moarte slujba inmormantarii,
in caz ca pana atunci nu se caiesc. De asemenea, le va refuza prezenta ca membri in corporatiile
bisericesti.
3. Preotimea va invata poporul ce scopuri urmareste acela care e francmason si-l va
sfatui sa se fereasca si sa nu dea votul candidatilor ce apartin lojilor.
4. Sf. Sinod acompaniat de toate corporatiunile biseri-cesti si asociatiile religioase se va
stradui sa convinga Guvernul si Corpurile legiuitoare sa aduca o lege pentru desfiintarea acestei
organizatii oculte. In caz ca Guvernul nu o va face, Sfantul Sinod se va ingriji sa fie adusa o
astfel de lege din initiativa parlamentara.
II. Intreg referatul impreuna cu concluziile se va tipari in brosura prin Consiliul Central
Bisericesc si se va intrebuinta ca mijloc de propaganda impotriva francmasoneriei.
I.P.S. Patriarh prezinta declaratia facuta in fata Sa, a delegatilor lojei francmasone nationale in
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frunte cu dl. Pangal, prin care aduc la cunostinta ca aceste loji se autodizolva, spre a nu fi confundate
cu Loja Marelui Orient si spre a nu se crede ca este impotriva culturii sentimentelor monarhice,
nationale si crestine. El – dl. Pangal – in numele delegatilor declara ca toti membrii lojelor
francmasone nationale sunt buni fii ai bisericii ortodoxe.
Sf. Sinod ia act cu satisfactie de declaratia d-lui Pangal si a celorlalti conducatori ai masoneriei
nationale romane, cetita in ziua de 25 Februarie a.c., in fata I.P.S. Patriarh Miron, prin care anunta ca
aceasta organizatie se autodizolva. Este prin urmare de sine inteles ca hotararea Sf. Sinod privitoare la
masonerie nu se poate referi la lojile care s-au dizolvat si prin urmare nu mai exista.
La orele 13 I.P.S. Patriarh, ridica sedinta, prorogand Sf. Sinod pentru data de 29 Martie a.c.,
orele 10 dimineata.
Presedinte, (ss) Miron
Secretar, (ss) â€ Galaction Craioveanu
Cronica interna B.O.R., 55 (1937) nr. 3-4, Martie-Aprilie.
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TREBUIE SĂ NE RECUCERIM INDEPENDENŢA
ŞI TOTODATĂ SĂ NE PĂSTRĂM LIBERTATEA!
(Articol postat în ziarul on-line Natiunea, 21 octombrie 2013)
Istoria ultimelor decenii ne arată clar că din 1946, România a avut un parcurs tot mai sinuos. Ştim
astăzi cam ce a însemnat pentru poporul român experimentul totalitar al comunismului. Ştim însă mai
puţin ce s-a întâmplat după căderea dictaturii ceauşiste, când ni s-a spus că am ales tranziţia spre
capitalism. Şi nu ştim mai nimic despre vremurile pe care tocmai le trăim, când totul evoluează cu
repeziciune către primul totalitarism şi imperialism la scară planetară.
Ne putem reaminti că după anul 2000, partidele de stânga (PSD şi PC) au început demersurile
pentru integrarea României în Uniunea Europeană, fără a consulta specialiştii, toate partidele şi ONGurile, fără a analiza impactul şi consecinţele acesteia pe termen lung. S-au făcut câteva sondaje de ochii
lumii şi cam atât. Nu s-a făcut, cum ar fi fost firesc şi necesar, o dezbatere publică serioasă şi un
referendum. În timpul guvernării lui Ion Iliescu, a fost revizuită în 2003 Constituţia României, cu toate că
participarea a fost una extrem de slabă, pentru a permite pe viitor ca legile adoptate la Bruxelles să
prevaleze asupra legilor române, adică să aibă întâietate. Iar fostul premier Adrian Năstase a promovat
printre altele iniţiativa legislativă prin care avocaţii să ia parte la toate actele de urmărire penală! Pentru a
îngreuna sau împiedica activitatea procurorilor şi în special lupta anticorupţie, care tocmai începuse să
dea roade.
Se ştie desigur, că România a avut foarte puţine cazuri de condamnări la nivel înalt. Imunitatea
parlamentară a permis neînceperea urmăririi penale sau achitarea senatorilor şi deputaţilor care au săvârşit
diverse fapte de corupţie, oferind un exemplu negativ pentru alţii. Ştim de asemenea şi ce privilegii şi ce
pensii şi-au votat în ansamblu aceşti ,,reprezentanţi ai poporului”.
Nu este de mirare nici faptul că fosta securitate şi-a făcut de cap în toate domeniile, inclusiv în
mass-media. Intoxicarea presei şi aruncarea în derizoriu sau minimalizarea unor probleme majore ale
societăţii, continuă şi astăzi fără nicio reticenţă. De pildă, se mai invocă uneori ,,aşa-zisa conspiraţie
împotriva României” de parcă nici n-ar exista de fapt. În realitate, au existat şi există unele grupuri de
interese (şi oculte), care au încercat şi continuă să destabilizeze multe state, în special România. Pentru
simplul motiv, că toate statele lumii trebuie să dispară pentru a se naşte o ,,republică universală”, de fapt
un imperiu în toată regula iar libertatea oamenilor să fie restrânsă până la anulare.
Aţi observat şi dumneavoastră cum au reacţionat după 1990 mass-media internaţională în ceea ce
priveşte România şi cetăţenii ei. Prin zugrăvirea în cele mai sumbre culori (inclusiv în sondaje), s-a
susţinut o adevărată propagandă împotriva noastră. Au fost amplificate la maximum şi generalizate
faptele sau slăbiciunile unora dintre compatrioţii noştri.
Apoi ne-au ruinat, cu aportul unora dintre noi, mediul cultural şi spiritual. Ne-au determinat să
renunţăm la multe din produsele româneşti, prin falimentarea multor firme şi să importăm tot mai mult
din afară, din Uniunea Europeană. Ne-au adus pe cap gripa aviară, care ne-a costat multe sute de milioane
de euro, vaccinuri mai mult decât dubioase (precum Gardasilul, pentru ,,prevenirea” cancerului de col
uterin la fetiţele până în 14 ani), împrumuturi externe înrobitoare, prin care economia românească a fost
afectată mai grav. Ba, am mai fost acuzaţi nu demult, că actuala gripă porcină a plecat din România,
ştiind că în anii trecuţi am avut la Timişoara cazuri de pestă porcină...
România a cheltuit sume enorme pentru exerciţiile militare în parteneriat cu NATO, pentru
participarea sa activă cu trupe şi echipamente în diverse operaţiuni efectuate în Afganistan, Kosovo şi
Irak. Dar şi pentru aderarea completă la Uniunea Europeană. În acelaşi timp, exporturile româneşti au
scăzut drastic în favoarea importurilor, îndeosebi venind din UE. Iar agricultura şi turismul, care puteau fi
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şi sunt atuurile României, au fost sprijinite cu adevărat doar în declaraţiile electorale.
Mai recent, asistăm şi la un alt import, generat de ,,necesitatea” introducerii la noi a microcipurilor
în acte (cu toate elementele) şi prin implant (deocamdată pentru unii pacienţi, în sistemul sanitar). Ni s-a
spus că trebuie, dacă ... vrem să intrăm în Spaţiul Schengen şi să avem dreptul de a lucra legal în statele
membre ale acestui acord. Iar aceste microcipuri sunt introduse deja, tot fără nicio dezbatere publică sau
referendum! Ca şi când părerea noastră, a românilor, nu ar avea nicio importanţă sau valoare.
Ori, situaţia reală este extrem de gravă şi primejdioasă, nu numai pentru faptul că ne este lezată
demnitatea şi conştiinţa religioasă (pecetea satanei fiind prezentă prin simbolul 666, aflat în codul de bare
încorporat!), ci şi prin îngrădirea fără precedent a libertăţii şi intimităţii vieţii private.
Cum poate fi cineva liber, când i se întocmeşte cel mai mare şi complet dosar electronic, când este
urmărit oriunde pas cu pas, zi şi noapte? În timp ce, alţii – nu se ştie măcar cine sunt exact, pot avea acces
permanent la aceste date şi le pot manipula! Ce libertate mai poate avea cineva, atunci când i se
implantează un microcip RFID, care poate să-l iradieze sau să-l manipuleze prin anumite substanţe
chimice foarte periculoase, determinat astfel să facă voia sau jocul celor care se grăbesc în prezent să
pregătească calea întronării viitoare a lui Antihrist ca împărat al lumii întregi?
Prin urmare, ne adresăm tuturor românilor să conştientizeze cât nu e prea târziu, imensul pericol al
noului totalitarism şi să lupte prin toate mijloacele legale pentru recucerirea suveranităţii României şi
păstrarea libertăţii, nu numai pentru ei înşişi, cât şi pentru generaţiile următoare care au dreptul la un
viitor mai bun.
Vă las pe dumneavoastră să apreciaţi (iar poziţia noastră este apolitică), dacă este chiar atât de
radical sau incorect Manifestul Mişcării conservatoare din România, al unui partid înfiinţat se pare în
2008 şi alcătuit din tineri intelectuali anticomunişti, cu scopul redresării României din punct de vedere
moral, economic şi cultural. Acest pliant îl vom reda în întregime mai jos.
Partidul ’’Mişcarea conservatoare” este un partid de dreapta – în formare – care nu are nimic în
comun cu clasa politică din România ultimilor 70 de ani.
Ca urmare a stării de criză, fără precedent, prin care trec statul român şi poporul român, Mişcarea
conservatoare lansează următorul
MANIFEST
1) Prin politica dusă în ultimii 15 ani – de ruinare a economiei naţionale, de înfometare a
populaţiei şi de fărămiţare a ţării – conducătorii României se fac vinovaţi de înaltă trădare în faţa
poporului român!
România este pe punctul de a pierde Ardealul!
∙ Populaţia României cunoaşte cea mai gravă criză economică din ultimii 70 de ani.
∙ În România au fost introduse deliberat cele mai multe taxe şi impozite din lume (oficial peste
400) ceea ce duce la decimarea populaţiei ţării; despre acest record mondial nu se spune nici un cuvânt.
∙ România are în acest moment datorii externe mai mari decât avea la sfârşitul celui de-al doilea
război mondial, iar ,,mutarea” rezervei de aur a României în afara ţării, transformă statul român într-un
stat vasal.
∙ Prin acceptarea şi promovarea legii privind statutul minorităţilor naţionale, de către clasa politică
actuală, România va pierde o parte din trupul ţării. Autonomia culturală maghiară duce în mod inevitabil
şi programat la crearea regiunii autonome maghiare. Acesta este dezideratul UDMR care, în complicitate
cu conducătorii statului român şi sub asistenţa structurilor suprastatale – UE – îl va pune în fapt.
Trebuie redefinită expresia ’’înaltă trădare naţională” şi judecată întreaga perioadă de după ’89
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prin această prismă.
* Acest Manifest se referă la toate partidele parlamentare din România.
2) Integrarea României în Uniunea Europeană înseamnă dezintegrarea statului român.
∙ Aderarea şi integrarea României în structurile supranaţionale europene – UE – se face fără
cunoaşterea publică a tuturor condiţiilor impuse şi acceptate iresponsabil de către statul român;
∙ Nu de multă vreme am ieşit de sub opresiunea Uniunii Sovietice, după ce întreg poporul a trecut
prin şocul comunismului. Astăzi ni se impune să intrăm sub jugul unei alte uniuni – Uniunea Europeană.
Aceeaşi comisari, aceleaşi condiţii de vasalitate, aceeaşi clasă politică slugarnică şi trădătoare. Se
pregăteşte, prin legile care au fost date referitor la gospodăria şi averea omului simplu, aceeaşi
colectivizare. Acest lucru trebuie oprit!
∙ Pentru a acoperi înţelegerile secrete între ’’conducătorii” României şi UE, Constituţia României
a fost modificată în 2003, printr-un referendum trucat. Ca urmare, în acest moment, România aderă la UE
prin voturile unui parlament compus în cea mai mare parte din indivizi ticăloşiţi, şi nu prin referendum;
∙ Ca urmare a aderării la UE, economia naţională va fi desfiinţată; întreprinderile mici şi mijlocii
vor dispărea; România se va transforma în consumator al resturilor statelor europene;
∙ Serviciul de propagandă oficial ne prezintă Uniunea Europeană ca pe ,,Europa” – adică ,,Europa
= UE”. Doar că UE este o organizaţie cu un statut ca oricare altul fără legătură cu credinţa şi cultura
Europei;
∙ Mass media sunt pro europene şi antiromâneşti. Poporul român este arătat lumii şi lui însuşi în
cele mai proaste culori. După opinia mass mediei nimic bun nu se mai poate naşte în România.
Astfel ,,românii sunt laşi”, ,,proşti”, ,,leneşi”, ,,trădători”, ,,necivilizaţi”, ,,ne-europeni”, ,,săraci”... Dar,
dacă este aşa cum ne spune propaganda internă şi internaţională, atunci de ce Uniunea Europeană ţine atât
de mult ca România să adere? Şi de ce nu pleacă din ţară conducătorii noştri? Ar putea pleca oricând întro altă ţară unde sunt oameni bravi, deştepţi, harnici, demni, civilizaţi şi europeni. Totuşi, Europa ne vrea –
mai precis: Europa ne vrea slugi!
România nu trebuie să ,,intre în Europa” – România a fost, este şi va fi în Europa. Multe din ţările
care aderă la UE nu fac parte geografic din Europa!
3) România se află practic sub ocupaţie militară. În acest moment pe teritoriul României sunt
plasate baze militare străine.
∙ România este în război cu Irakul şi cu Afganistanul. Armata română participă la un război de
ocupaţie şi jaf.
∙ Urmarea intrării României în NATO este situarea de baze militare americane pe teritoriul ţării.
Aceasta nu înseamnă altceva decât că România se află în acest moment sub ocupaţie militară; în România
NATO poate introduce oricât şi orice fel de armament, fără a cere permisiunea statului român;
∙ Participarea României la structurile NATO nu aduce nici un avantaj pentru ţară. Acest lucru este
evident în cazul chestiunii Canalului Bîstroe, când NATO a lăsat cu laşitate ca România să piardă o parte
din teritoriul naţional.
∙ Ca urmare a aderării României la NATO, armata naţională trece printr-un proces de dizolvare
care are ca scop dispariţia ei şi înlocuirea cu o armată sub comandă internaţională. Acest proces duce la
dispariţia statului român suveran;
∙ Clasa politică românească ne ascunde faptul că România se află în război cu Irakul. De ce nu se
spune public care este preţul real pe care îl plătesc românii pentru susţinerea şi participarea la acest război
care nu are nici un rost pentru ţară?
∙ România a dus în istoria ei războaie de apărare şi nu de ocupaţie şi jaf. Cine le dă dreptul
conducătorilor României să târască, prin minciună publică, ţara în acest război nedrept, plătit cu preţul
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mizeriei de către populaţie?
∙ Participarea României la lupta împotriva ,,terorismului islamic” este o altă modalitate de a plăti
un preţ exorbitant pentru o luptă care nu este a românilor. Care este acest preţ? Când a avut România
probleme cu ,,terorismul islamic”?
Prima preocupare a conducătorilor statului român trebuie să fie întărirea armatei naţionale şi nu
intrarea în NATO sau în oricare structură militară internaţională.
4) Statul român este compus de resturile fostei securităţi şi ale Partidului Comunist Român – de
afacerişti ticăloşiţi, hoţi şi analfabeţi, care nu au nici o legătură cu destinul României în istorie.
∙ În România nu există oameni politici, partide politice sau doctrine politice. România este o ţară
fără conducători. Cei din fruntea statului (şi a partidelor) sunt preocupaţi de obţinerea de facilităţi,
privilegii pentru marile grupuri de interese internaţionale şi pentru ei înşişi, în detrimentul ţării.
∙ Cine îşi imaginează că există vreo legătură între activitatea guvernului şi a Parlamentului şi o
doctrină politică (oricât de bună sau de rea) se înşeală! Singura politică practicată de întreaga clasă
politică din România este politica dizolvării statului român, politica distrugerii poporului român prin toate
mijloacele! (fie economice, fie culturale).
∙ Legile statului român nu au nici o legătură cu firea românilor, cu credinţa şi cultura românilor.
Parlamentul ultimilor 16 ani este alcătuit din oameni care dispreţuiesc tot ce-i românesc, din oameni fără
Dumnezeu. Ateismul este ,,credinţa” lor. Guvernele ultimilor 16 ani sunt alcătuite din cei mai depravaţi
hoţi, din cei mai incompetenţi indivizi.
∙ M.C. ca formaţiune politică este la început de drum. Noi nu facem parte din sistemul politic
actual. Noi nu suntem un rest al P.C.R. sau al securităţii. M.C. aduce un curent românesc în politica
românească. Acest lucru se va vedea oricât de greu va fi.
România este a românilor – România trebuie recucerită şi eliberată de lichelele şi jigodiile
postdecembriste.
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FRAŢI ROMÂNI, VA TREBUI SĂ NE APĂRĂM ÎMPREUNĂ
LIBERTATEA, IDENTITATEA, CREDINŢA ŞI NEAMUL!
(Articol postat pe ziarul on-line Natiunea, 5 octombrie 2013)
Credem că în faţa acestei ofensive generale a GLOBALIZĂRII susţinută de oculta mondială (şi
de uneltele lor, cozile de topor sau francmasoneriile locale), care e tot mai aproape de atingerea
obiectivelor (guvern mondial, sistem economic unic, religie unică, mod de viaţă consumerist ş.a.), noi
trebuie să ne unim eforturile pentru a concepe o adevărată strategie de apărare viabilă, care să
contracareze şi să întârzie planurile lor diabolice.
Prezentăm mai jos un posibil model de strategie sau un program orientativ de la care putem
pleca şi pe care să-l îmbunătăţim progresiv.
1. În primul rând, noi românii suntem peste 86% ortodocşi în această ţară. Măcar o parte
consistentă dintre noi să fie tare şi statornică în credinţă. Să ne trăim credinţa efectiv şi cu convingere. Să
încercăm să fim creştini adevăraţi şi nu ortodocşi cu numele! Să-L mărturisim cu putere pe Hristos
Mântuitorul nostru şi să căutăm în toate să fim un exemplu pentru cei din jur şi pentru copiii noştri,
cultivând mereu adevărul, bunătatea, blândeţea, smerenia şi celelalte virtuţi creştine. Să păzim întocmai
poruncile lui Dumnezeu.
2. În al doilea rând, noi trebuie să conştientizăm războiul nevăzut îndreptat împotriva
ortodoxiei şi valorilor poporului român. Masoneria mondială, condusă de evreii sionişti (extremişti,
ultranaţionalişti, care se conduc după cărţile Talmudului anticreştin), îşi găseşte rădăcinile cele mai
adânci în secta fariseilor şi cărturarilor care au cerut în faţa guvernatorului roman Pilat răstignirea
Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cavalerii Templieri, cavalerii iezuiţi, cavalerii cruciaţi au
fost apoi precursorii masoneriei moderne organizate astăzi în loji, ordine, asociaţii, fundaţii caritabile
(paravan) etc.
Credem că este necesar să înţelegem mai profund totuşi ceea ce se întâmplă în jurul nostru, atât
în România, cât şi în întreaga lume.
Un atac direct la adresa ortodoxiei şi creştinismului în general a fost şi este comunismul. El
a reprezentat doar prima etapă a globalizării. Evreul Karl Marx a mărturisit nu o singură dată că voia să
lovească în creştinism. Nu degeaba era membru al Bisericii Sataniste din Anglia iar Alianţa Drepţilor
(lojă creată de puternica organizaţie evreiască B’nai B’rith în 1864) i-a încredinţat conducerea
Internaţionalei I-a Comuniste, având ca program Manifestul Comunist întocmit de el.
Observaţi toate atacurile din mass-media şi nu numai, îndreptate mereu împotriva ortodoxiei,
inclusiv capcana ereziei ecumenismului (cu aşa-zisul dialog ecumenic), discreditarea preoţilor şi
Bisericii Ortodoxe. Tot mai multe filme de lung metraj şi documentare regizate de evreii sionişti îi atacă
pe creştini deformând adevărul şi prezentându-i pe evrei ca victime (Agora ş.a.).
Observaţi războiul psihologic dus împotriva poporului român, identităţii şi valorilor sale.
Ni se inoculează şi astăzi complexul ruşinii de a fi român şi ni se cere implicit să devenim europeni
renunţând astfel la identitatea noastră naţională şi la naţionalism. Mai urmează să fim ademeniţi şi
obligaţi să devenim apoi cetăţeni universali ai unei ,,republici” (dictaturi) mondiale.
Vedem cum mass-media este foarte preocupată să cultive în permanenţă spiritul iudaic şi
pragmatismul, şi tot ce este mai rău tocmai în ţările ortodoxe pentru a le distruge cultura, spiritualitatea
şi tradiţiile. Aceasta se poate verifica cercetând cine sunt cei care conduc aproape toate posturile de
televiziune şi ziare, care sunt fie evrei sionişti, fie persoane abilitate de aceştia, pricepuţi în prelucrarea şi
distorsionarea informaţiei, în diversiune şi în alte tehnici de manipulare în masă.
Observaţi cum până şi televiziunea publică naţională a devenit în ultimii ani comercială ca şi
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celelalte posturi private iar unele librării importante etalează acum aceleaşi cărţi şi edituri existente şi în
supermarketuri (,,opera” lui Karl Marx, autori precum C. Jung, S. Freud, Dan Brown, Rowling şi mulţi
alţii; teoriile evoluţioniste, o mulţime de cărţi bizare despre societăţile secrete, concepute ca să atragă
curiozitatea unora şi chiar în scop de prozelitism ş.a.m.d.).
Observaţi cenzurarea şi marginalizarea cărţilor, ziarelor şi revistelor, emisiunilor, autorilor care
îndrăznesc să vorbească despre istoria reală a masoneriei, despre adevărata ei faţă, despre istoria Mişcării
Legionare din România. Observaţi delimitarea care se face în privinţa operei unor autori precum Emil
Cioran şi Mircea Eliade, care în tinereţea lor au fost profund legaţi de idealurile Mişcării Legionare. De
ce se întâmplă acest lucru? Doar pentru că Uniunea Europeană nu agreează naţionalismul? Nu. Pentru că
această mişcare unică era profund anticomunistă şi antimasonică. De aceea opinia publică nu trebuie să
cunoască adevărul.
Mai vedem cum mass-media ne alimentează cu perseverenţă mai ales cu negativism şi
pesimism, încercând să ne împingă în disperare, descurajare, resemnare, depresie şi chiar suicid. Iar
divertismentul oferit este în general de-a dreptul jalnic.
3. În al treilea rând, noi trebuie să ne cunoaştem cât mai temeinic valorile spirituale şi
naţionale, Istoria României. Vom vedea că avem mulţi oameni de cultură reprezentativi, o spiritualitate
originală şi aparte (sinteză între Orient şi Occident) şi mai ales o istorie presărată cu nenumărate pilde de
eroism şi jertfe pentru apărarea credinţei şi neamului românesc.
4. În al patrulea rând şi nu ultimul, va trebui să luăm noi înşine atitudine până nu e prea târziu.
Nu putem sta la nesfârşit nepăsători faţă de suferinţa semenilor noştri. România se confruntă cu multe
probleme grave şi ameninţări. Avem peste trei milioane de români bolnavi de depresie şi mulţi alţii cu
alte probleme de sănătate. Consumul de droguri şi prostituţia cresc alarmant. Se comit tot mai multe
infracţiuni. Mai puţini tineri aleg să se căsătorească şi să aibă copii. Numărul divorţurilor realmente a
explodat ş.a.m.d.
Cuviosul Paisie Aghioritul din Grecia ne îndemna să fim trăitori ai ortodoxiei: ,,Dumnezeu nu
vrea creştini căldicei, ci adevăraţi. (...) Îi iubesc mai mult pe cei fierbinţi şi dăruiţi cu totul celor lumeşti
decât pe cei căldicei în cele duhovniceşti, deoarece primii, cu râvna pe care o au pentru cele lumeşti, se
vor întoarce cândva către cele duhovniceşti.”
Istoria creştinismului este plină de altfel de cazuri minunate de convertiri la ortodoxie (în
traducere din limba greacă: dreapta credinţă). Cel mai elocvent este cazul Sfântului Apostol Pavel, care
dintr-un prigonitor mare al creştinilor a devenit Apostolul Neamurilor şi ne-a lăsat prin Scrisorile sale o
adevărată comoară duhovnicească.
Indiscutabil, unii ajung să-L iubească cu o mare râvnă pe Dumnezeu, pentru că li s-a iertat mult.
Prin pocăinţa lor adevărată şi faptele lor, încearcă să-şi răscumpere păcatele şi să dobândească iertarea şi
intrarea în Împărăţia Cerurilor. Este poate suficient să amintim cazul Sfintei Maria Egipteanca, care este
cinstită de noi în una din duminicile Postului Mare.
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NU INTERNETUL DĂUNEAZĂ GRAV ORTODOXIEI!
(Articol postat pe ziarul on-line Natiunea, 17 noiembrie 2013)
Fiecare dintre noi are dreptul la replică derivând din libertatea de exprimare consacrată şi de
legea fundamentală care este Constituţia. Fiecare creştin are şi această datorie sfântă de a mărturisi
Adevărul.
Prin urmare, nu putem trece cu vederea sau sub tăcere anumite articole din presa românească,
cu precădere din presa care se pretinde încă a fi şi ortodoxă.
Să luăm cazul articolului ,,Internetul dăunează grav Ortodoxiei”, semnat de dl. Răzvan
Bucuroiu în revista ,,Lumea credinţei” (ianuarie 2011, pag. 3-4), dezvoltat şi în câteva numere ale
acesteia.
La prima vedere, în special pentru cei neavizaţi în problemele cu care se confruntă ortodoxia,
articolul nu pare de rea credinţă, incriminând internetul, care astăzi mai mult tulbură minţile tinerilor
decât îi ajută să-şi dezvolte personalitatea, le creează nelinişte, indignare, revoltă, amărăciune,
depresie şi chiar deznădejde... Însă vom vedea că avem de-a face cu o generalizare care nu
corespunde adevărului.
Lecturând cu mai multă atenţie articolul cu pricina, descifrăm şi motivele pentru care
militează. Iar motivul principal este acesta: să discrediteze şi să reducă la tăcere pe toţi aceia care au
îndrăznit şi critică globalizarea şi oculta mondială (francmasoneria).
Prin cuvintele şi sintagmele folosite, m-am simţit personal vizat, ca unul din autorii care au
scris destul de mult despre comunism şi globalizare, despre capcanele întinse omului contemporan şi
atacurile îndreptate cu precădere împotriva ortodoxiei.
Autorul acestui articol, vorbeşte printre altele de aşa-zisul gust al românului pentru exagerări
şi pentru ,,teoria conspiraţiei”, de execuţiile şi sentinţele bloggerilor de pe Internet de tip ,,România
Mare”, de ,,reeducarea sufletelor creştine slabe prin site-urile ortodoxe”, de ,,refuzul realităţii” şi
idealizarea unui ,,trecut fabulos”, de ,,lagărul virtual al internetului” şi de ,,stricarea suflatelor” celor
care cad pradă deznădejdii...
În primul rând, avem convingerea nestrămutată că nu Internetul (sau oricare alt mijloc de
informare în masă) este ,,virusul mortal care loveşte Ortodoxia perfid şi nu are antidot”, ci
globalismul actual care atacă ortodoxia pe diverse căi, care mai de care mai subversive, cum ar fi:
promovarea asiduă a sectarismului, ecumenismului, materialismului, relativismului, imoralităţii în
mass-media (erotismului, violenţei, pornografiei), teoriilor evoluţioniste (darwiniste şi neodarwiniste)
etc.
Fără îndoială că, adepţii sau promotorii globalizării în lume sunt înregimentaţi în
francmasoneria condusă de evreii sionişti (ultranaţionalişti), cei care nu au renunţat încă la teoria sau
teza poporului ales cândva de Dumnezeu.
Credem că, a vorbi astăzi de ,,teoria conspiraţiei” reprezintă o mare diversiune şi un mare
neadevăr. Conspiraţia împotriva libertăţii popoarelor de a avea propriul lor destin prin crearea unui
GUVERN MONDIAL, unei REPUBLICI UNIVERSALE, unei RELIGII UNICE este cât se poate de
vizibilă astăzi şi cât se poate de reală! Pentru că una este teoria şi alta este practica, dovedindu-ne că
totul converge către acest suprem obiectiv masonic urmărind controlul absolut şi puterea sau
supremaţia mondială.
Această sintagmă ,,teoria conspiraţiei” neagă astfel adevărul şi încearcă să ascundă
obiectivele evreilor sionişti. În mod indirect neagă implicarea masoneriei în dirijarea cursului unor
evenimente sau unei părţi a istoriei omenirii, deşi unii masoni se laudă mult cu personalităţile lor
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absolut remarcabile care au influenţat ,,evoluţia omenirii”.
Autorul afirmă că ,,ne stricăm sufletele cu adevăruri imposibil de verificat şi nici de purtat ca
povară”. Cu alte cuvinte, nu avem nevoie de raţiune şi nici nu trebuie să cunoaştem lumea în care
trăim. Dar, oare avem nevoie de dovezi palpabile pentru a crede în Dumnezeu şi în cuvintele
proorocilor care ne-au vorbit de vremurile din urmă când va veni sfârşitul lumii? Cunoaşterea
adevărului ne conduce automat la deznădejde? Dimpotrivă, ea trebuie să fie un imbold pentru a
demasca uneltirile vrăjmaşului şi celorlalţi creştini, pentru a nu-şi pierde credinţa sau sufletul.
Părerea noastră este că la ora actuală există multe dovezi privind existenţa masoneriei şi chiar
despre planurile lor. Există temple masonice deschise formal publicului larg în unele ţări. Există cărţi
şi afirmaţii făcute de personalităţi publice de prestigiu din ţara noastră şi din întreaga lume despre
acest subiect. Există unii care au înfruntat moartea şi au demascat până la un punct masoneria. Există
unele documente ale acesteia care au căzut întâmplător în mâinile altora, cum este şi lucrarea tradusă
de Ionel Moţa ,,Protocoalele Înţelepţilor Sionului”.
Apoi, avem nenumărate dovezi ale imixtiunii masoneriei în treburile politice deşi ei afirmă
exact contrariul: Războiul de Independenţă din SUA, Revoluţia Franceză din 1789, Revoluţiile din
Europa din 1848, Revoluţia bolşevică din Octombrie 1917 din Rusia, maleficul experiment mondial al
comunismului şi multe alte evenimente politice de mai mică amploare.
Este un fapt de notorietate că, preşedinţii SUA şi candidaţii la preşedinţie din SUA (cu rare
excepţii), precum şi mulţi dintre politicienii americani sunt masoni. În multe ţări, chiar ocuparea unei
funcţii importante cum sunt şi posturile de judecător depinde şi la ora actuală de apartenenţa la o
organizaţie masonică! Aşa cum, în comunism trebuia să ai carnet de membru pentru a dobândi o
funcţie sau o avansare.
Există şi multe alte dovezi care demonstrează clar că, până şi mari personalităţi din alte
domenii, precum Voltaire şi Freud, Nicolae Iorga şi Mihail Sadoveanu la noi, au aparţinut masoneriei
sau unei Biserici Sataniste (ca toate sectele conduse din umbră tot de masonerie).
Apoi, nu ştim că Bisericile Ortodoxe din Grecia, Rusia, Serbia, România, Cipru au condamnat
în Sinoadele lor deja francmasoneria? Există documente imbatabile. În România sunt încă în vigoare
dispoziţiile din 1937. Unul din motivele pentru care Carol al II-lea a desfiinţat în 1938 democraţia şi
partidele pentru a instaura dictatura lui personală.
Nu ştim la ce fel de Biserică se referă autorul (sau credem că e vorba de Patriarhia Română,
care stă foarte pasivă), când spune mai departe: ,,Îţi spune Biserica ta ceva? Nu asculţi, că ai aflat tu
de pe internet că lucrurile stau tocmai pe dos. Te sfătuieşte duhovnicul tău să faci sau să nu faci cutare
lucru? Nu eşti fraier şi nu pleci urechea, că tu ai duhovnici ai neamului, dar şi consilieri spirituali, care
postează comentarii şi sfaturi duhovniceşti on line.” Oare, în viziunea autorului Biserica se reduce la
înalta ei ierarhie, care foarte probabil a îmbrăţişat ecumenismul? Nu a numit marele nostru teolog
Dumitru Stăniloae ecumenismul ca fiind ,,produsul masoneriei”?
Iar noi ştim că mulţi clerici şi mireni se opun ecumenismului, dictaturii mondiale şi
globalizării. Îi contestă autorul pe marii duhovnici ai neamului pe care nici nu i-a pomenit, precum
Ilie Cleopa, Arsenie Boca, Arsenie Papacioc, Ioanichie Bălan, Iustin Pârvu şi alţii? Ne întrebăm dacă
autorul are măcar cunoştinţă despre lucrările lor.
De aceea, a incrimina Internetul reprezintă o greşeală gravă. A susţine că el atentează la viaţa
duhovnicească şi duhul ortodoxiei este iarăşi o atitudine contrară adevărului. Dimpotrivă, noi credem
că deranjează tot mai mult tocmai această deconspirare a globalizării şi masoneriei. Adevăraţii creştini
nu se tem decât de Dumnezeu şi nu se tulbură sufleteşte analizând sau văzând ce se întâmplă în jur.
Trăind în duhul ortodoxiei, ei se întăresc permanent prin participarea la slujbe (Sfintele Taine), post,
rugăciune şi împlinirea poruncilor (faptelor creştine). Niciun fir de păr din capul omului nu cade fără
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voia lui Dumnezeu.
Aşadar, Internetul, ca mijloc modern şi rapid de comunicare şi cu o tot mai mare răspândire,
nu trebuie demonizat şi respins. Sigur că o anumită cenzură ar fi de dorit, dar numai în privinţa
protejării site-urilor ortodoxe, care prezintă ortodoxia şi problemele ei, care sunt infestate de linck-uri
sau materiale postate de anumiţi haeckeri sau profesionişti plătiţi anume în acest scop pentru a semăna
confuzie sau a arunca în derizoriu subiecte importante (promovând pornografia, jocurile violente şi
cele virtuale).
Nu sunt lipsite de importanţă nici ingerinţele grupului G8 a ţărilor puternic industrializate,
care au avut reuniuni unde au ridicat şi problema reglementării Internetului (considerând-o deci foarte
importantă!). Deja acordul internaţional ACTA din 2012 a fost foarte criticat de mulţi tineri din multe
ţări pentru că este un atentat la libertatea de exprimare.
Discreditarea de către dl. Răzvan Bucuroiu a tuturor celor care se opun masoneriei merge
chiar până la insinuarea nebuniei lor: ,,Te miri cum de mai existăm pe planetă ca oameni ai credinţei,
într-atâtea atacuri ale ocultei, ale agenturilor (ironie vizavi de ,,agenturile străine” pomenite de
Ceauşescu la mascarada de proces intentat de un tribunal ad-hoc excepţional – n.a.), ale coruptelor
guverne euro-atlantice?! Toate sunt descrise însă minuţios, cu o siguranţă bolnavă. Reeducarea
sufletelor creştine slabe, prin aceste site-uri, este garantată! Căci despre reeducare este vorba aici.
Devii bănuitor, ciufut. Şi se usucă dragostea din inimă, încrederea, speranţa.”
Mai mult, adversarii globalizării sunt acuzaţi că fac o ,,reeducare” asupra credincioşilor slabi
sau neîntăriţi în credinţă. Este practic o răsturnare totală a planurilor şi a realităţii. Nu masonii s-au
ocupat de reeducare (spălarea creierului), ci ortodocşii care vorbesc de ,,himera masoneriei”
sunt ,,torţionari”!... Noi nu credem că omul prevenit în acest fel devine suspicios şi confuz, ci
dimpotrivă, devine mai vigilent, mai lucid şi mai bine informat. Ori, ei tocmai asta vor, ca oamenii să
fie cât mai puţin informaţi sau ignoranţi.
Este întâmplător faptul că, în altă revistă patronată de acest domn Bucuroiu, fost preşedinte al
Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini, în ,,Lumea monahilor”, apar articole de genul ,,Lupta anticip e o ţintă falsă” semnat de Stareţul Iustin de la Oaşa? Ne îndoim că dumnealui ar fi de cu totul altă
părere.
Până la urmă pe cine deranjează atât de mult prezenţa site-urilor ortodoxe în general? Pe cine
deranjează existenţa crucilor şi icoanelor în spaţiul public? Oare nu pe cei care luptă de fapt împotriva
adevărului şi împotriva lui Dumnezeu?
Sfânta Scriptură ne spune că înţelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu.
Mândria masonilor legată de cunoaştere şi înţelepciune este nemăsurată. Iar în Patericul Egiptean mai
scrie:
,,A zis iarăşi Avva Antonie (cel Mare – n.a.): va veni vremea ca oamenii să înebunească şi
când vor vedea pe cineva că nu înebuneşte, se vor scula asupra lui, zicându-i că el este nebun, pentru
că nu este asemenea lor.”
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ROMÂNIA SUB ASEDIU!
(Articol postat blogul Saccsiv, 12 martie 2014 și ziarul on-line Natiunea, 14 martie 2014)

Pornind de la rândurile jurnalistului și scriitorului Dan Zamfirescu, Războiul împotriva
poporului român, Ed. Roza Vânturilor, București, 1993, pp.5-40, mă voi strădui să încerc a răspunde
la o întrebare capitală: de ce oare majoritatea zdrobitoare a românilor zace într-o stare morbidă de
apatie și privește la tot ce se întâmplă în România și în lume cu indiferentism sau dezgust, fără a lua
însă nici cea mai mică atitudine? Desigur, ar fi multe explicații și mulți factori, dintre care credem că
se detașează perpetuarea mentalităților comuniste.
Voi începe cu Prefața acestei cărți publicate în anul 1993, scrisă de autor:
,,CĂTRE CITITOR. Dintre cele 15 cărți și culegeri de articole care au pe copertă numele meu,
aceasta este singura pe care n-aș fi vrut s-o scriu. Textele ce o alcătuiesc, deși publicate de-a lungul a
peste doi ani, s-au constituit însă de la sine, fără voia mea și fără alt plan decât cel conținut de
mersul însuși al evenimentelor care le-a prilejuit, într-o radiografie a răului ce încearcă să ne
doboare, și căruia, chiar în articolul de la care s-a împrumutat titlul, am cutezat să-i spun pe nume.
Surprizând astfel, cel dintâi – am orgoliul de a o spune – esența realității cu care suntem confruntați,
și ale cărei efecte le plătim.
Da, suntem ținta unui război de o înverșunare, de o necruțare și de o adâncime a implicațiilor
spiritual-religioase ce-i conferă culorile apocalipsului. Este războiul dezlănțuit împotriva
pământului, sufletului, limbii, credinței și valorilor spirituale ale neamului românesc, de către
forțele universale ale disoluției și haosului, ale încrâncenării și dezarticulării ființei umane, ale
bastardizării și terfelirii chipului dumezeiesc din om. Forțele batjocoririi satanice a tot ce este
natura noastră umană, omenia noastră și piscurile cele mai înalte ale prezenței noastre în lume.
Am fost și am rămas, noi, românii, totdeauna, piatra de poticneală și nu o dată zidul de
stăvilar pentru barbariile de toate felurile, năpustite dinspre toate punctele cardinale la această
universală încrucișare de drumuri ale binelui și răului străbătând pământul.
Am stat neînfrânți în calea celor mai desfrânate pofte de mărire și putere, de dominare și
spoliere, părând de multe ori unduioși ca o trestie, dar dovedind totdeauna, în cele din urmă, că
trestia era oțelul ce se îndoaie spre a lovi crunt și a trimite în neant pe cei ce se credeau stăpânii
lumii și ai pământului nostru. (…)
Dar astăzi am ajuns a fi inamicul ireductibil al însuși duhului satanic ce încearcă să pună
stăpânire pe sufletele și mințile întregii lumi, ca în profețiile Apocalipsei. Astăzi împotriva noastră nu
mai stau imperii și regate, peste noi n-au mai năvălit hunii și gepizii, ci armatele nevăzute
ale ”Tatălui minciunii” și ”Domnului destrămării”, cel ce întunecă și încurcă mințile, cel ce toarnă
ceață și beznă peste gândul cumpănit și voința clară, cel ce răstoarnă formula divină a ființei umane
în opusul ei, cel ce, în noi și în jurul nostru, își desfășoară lucrarea ”diabolică”. Grecesculdiabolos
de la care vinediavol înseamnă – după dicționarul lui Bailly – ”cel ce dezunește, cel ce învrăjbește,
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cel ce destramă, cel ce instigă ura și calomnia.” (…)
Diavolul, ca și Dumnezeu, lucrează peste oameni și mai presus de ei. Dar în primul rând în și
prin oameni. Anumiți inși ajung ”teofori” – purtători de Dumnezeu; alții ”unelte ale satanei”. Timp
de milenii fără număr, în existența omenirii raportul de forțe dintre cei ce au ținut vie făptura lui
Dumnezeu și cei ce au vătămat-o și au maculat-o, a fost asigurat – parcă din voia de sus – în
favoarea celor dintâi. Este pentru prima oară în istoria planetei și a speciei umane când ”fiii
întunericului” par să covârșească și să învingă. Ei își arată la vedere, cu obrăznicie, chipul, își
rânduiesc altare și sfidează nu numai pe oamenii lui Dumnezeu, ci pe Dumnezeu Însuși. (…)
Încerc să-i ajut pe cei ce vor să gândească singuri. Ca să nu mai fie mânați de la spate sau
rătăciți cu bună știință spre ”gaura neagră” în care se vrea a se transforma viitorul neamului
românesc. De voi reuși cât de puțin, va fi mângâierea mea în nemărginita durere de a trebui să
trăiesc, într-o singură viață de om, al treilea martiriu al colectivității naționale, după sfâșierea
României Mari în 1940 și după Yalta! Atunci când atâta speranță țâșnise spre toate zările din jertfele
și biruința de acum trei ani! (decembrie 1992) (…) Există un popor în Europa, care a ales, chiar în
zorii ”eonului modern”, calea sa proprie, refuzând să ”intre” în această Europă. Este poporul
român. (…) În chiar clipa în care ”Europa” pactiza cu ”păgânul” și pregătea faimoasa alianță de
peste mai puțin de un secol între Francisc I și Soliman Magnificul (prima uriașă împărțire a ”sferelor
de influență” și mai mult decât o primă Yaltă: prima Maltă) în același timp istoric Ștefan cel Mare
punea bazele strategiei de lungă durată prin care neamul său a putut străbate această ”Europă a
pactului occidentalo-otoman”, care avea să dureze aproape o jumătate de mileniu, până în secolul al
XIX-lea. El reușea să așeze dăinuirea românească pe temelia a 47 de legendare biserici, pe conștiința
de sine, lăsată moștenire la Baia, Vaslui, Codrii Cosminului, și pe celebrul testament: ,,Nu credeți în
Occident. Eu am crezut și m-am înșelat. Țineți seama de realități și preferați să vă acomodați cu
Imperiul Otoman decât să vă aruncați nebunește în aventuri la care vă împinge acest Occident, gata de
toate trădările și vânzările!”
Grandioasa moștenire a marelui domn a căpătat o genială teoretizare în cartea
contemporanului lui Machiavelli, Neagoe Basarab, care încheie Învățăturile către Theodosie la
numai șapte ani după celebrulIl Principe al secretarului florentin. ”Învățăturile” sunt în același timp
o operă de Renaștere, o operă modernă, dar și o negare radicală a căilor pe care se angaja politica
europeană o dată cu preceptele machiavelice. Este a doua distanțare românească față de ”Europa
modernă”, și totodată un refuz al mesajului ei politic, încărcat de germenii apocalipsei actuale.
Al treilea refuz se va plasa în secolul al XVIII-lea, când în fața Europei ateiste, materialiste
și ”voltairiene” românii vor ridica, de data aceasta catalizați de geniul ucraineanului Paisie
Velicicovski (așezat printre ei și datorându-le lor șansa de a deveni primul ucrainean înscris în
istoria mondială a spiritului uman) formidabila renaștere creștină în coordonatele spiritualității
bizantine, cunoscută sub numele de PAISIANISM. Renaștere căreia Rusia modernă îi datorează pe
Gogol, Tolstoi și Dostoievski în ceea ce au reușit să dea mai specific și totodată mai universal,
precum și marea ei teologie și filosofie creștină, de impact și răsunet mondial.
Al patrulea mare ”refuz” românesc al ”Europei apocalipsei de azi” este cel eminescian. (…)
De la Eminescu pleacă toată evoluția noastră SPIRITUALĂ modernă. (…) Un mare ascet care i-a
fost dascăl părintelui Ilie Cleopa și pe care dânsul îl citează, a răspuns astfel la întrebarea ”Când va
veni sfârșitul lumii?”: ”Când se va șterge cărarea de la om la om!” Este răspunsul poporului român
la universala alienare adusă de civilizația secolului nostru.” .
Dacă citim cu atenție fragmentele de mai sus, constatăm că mesajele sunt străvezii, autorul
fiind familiarizat încă de pe atunci cu informații despre existența masoneriei. De pildă, referirile la
Machiavelli (cu celebrul dicton masonic: ,,Scopul scuză mijloacele”), Voltaire și alte sugerări ale sale.
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Testamentul Sfântului Ștefan cel Mare este absolut remarcabil. Dar a fost trecut cu vederea de
contemporanii noștri. Oare integrarea noastră în UE nu este chiar o aventură, care ne va costa foarte
scump, atât material, dar mai ales din punct de vedere spiritual?
Singura mângâiere este dată de anumite profeții, care spun că noi, românii, vom juca un rol
important la sfârșitul lumii. Pentru că, există în această țară binecuvântată de Dumnezeu și o trăire
adevărată a creștinismului. Poate că acest lucru se datorează și faptului că suntem țara ortodoxă cu
cele mai multe mănăstiri și biserici, raportate la numărul populației.
În ceea ce-l privește pe Eminescu, cunoaștem părerea sa despre imitarea formelor
instituționale ale Occidentului și negarea creării Statelor Unite ale Europei, urmărită de Alianța
Izraelită Universală, cum o numea pe atunci. Iar masoneria a acționat în consecință (Eminescu
devenise mult prea vocal) prin baronul von Mayer (reprezentant al Imperiului Austro-Ungar), care s-a
folosit de mentorul său din tinerețe, Titu Maiorescu.
Observăm de asemenea mediatizarea slabă a părintelui de origine ucraineană Paisie
Velicicovski. Deși autorul afirmă rolul său foarte important în creșterea spirituală a ortodocșilor, câți
dintre noi i-au citit lucrările?
Răspunsul la întrebarea de la începutul acestui articol nu este în consecință unul foarte greu.
După părerea mea, apatia românului de astăzi, care se mobilizează extrem de greu pentru a-și apăra
valorile creștine și naționale, se datorează manipulării abile prin mass media și ingerințelor masonice
în treburile statului român național și unitar.
Comunismul a fost respins mai ales în ultimii ani, mai mult de formă, pentru a crea aparențele
unui stat democratic. A existat manipularea maselor în timpul comunismului dar astăzi aceasta a
devenit o adevărată artă a maeștrilor francmasoni. Însăși votarea, unul din pilonii democrației, poate
fi manipulată, deoarece presa centrală și celelalte mijloace de informare în masă sunt în mâinile lor.
Un Protocol spune clar, că nu vor permite să apară în mass media centrală decât ceea ce vor ei.
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ROMÂNIA ŞI ATACURILE SIONISMULUI
(Articol postat pe ziarul on-line Natiunea, 6 noiembrie 2013)
Mişcarea sionistă din ţara noastră a reapărut o dată cu crearea Asociaţiei Sioniste din România
în anul 2002 (în timpul guvernării PSD). De fapt, ce înţelegem noi prin sionism? Este acea formă de
extremism religios a unora dintre evrei, care nu au renunţat la teza poporului ales de Dumnezeu şi
care se cred încă îndreptăţiţi să domine toate celelalte popoare. Prin sionism însă se susţine şi cauza
statului Israel, prin orice mijloace şi în orice împrejurări.
Evreii sionişti consideră că Ierusalimul trebuie să fie centrul lumii şi pretind chiar că se trag
din evreii biblici (iudeii) care aveau Vechiul Testament (Tora). În realitate, originea lor se află în
evreii khazari (95% dintre evreii actuali), care s-au format în nordul Mării Caspice, unde au fost
exilaţi în mare parte de către Tiberius, fiul împăratului Vespasian în anul 70 d.Hr., pentru revoltele lor
dese împotriva stăpânirii romane. Fiind cuceriţi apoi de către ruşi, s-au putut răspândi uniţi în mai
mari sau mai mici comunităţi în Europa şi Statele Unite.
În fond, sionismul este forma de exprimare a imperialismului şi mesianismului evreiesc,
ultimul de acest gen, după atâtea alte imperii cunoscute în istoria omenirii. Dar este un mesianism dus
la extrem şi programat sistematic până la îndeplinirea obiectivului central: cucerirea puterii mondiale
şi a tuturor statelor lumii.
Se ştie că evreii, conduşi de evreii sionişti (care au ca îndreptar Talmudul, o compilaţie de 63
de volume, adăugate Vechiului Testament, cu multe îndemnuri pe faţă anticreştine) au spoliat
pretutindeni avuţiile statelor în care au fost primiţi. România nu a făcut excepţie, ci dimpotrivă. Nu se
pot contabiliza pierderile aduse statului român (implicit contribuabililor români) prin cămătărie, prin
nenumărate afaceri ilegale şi exploatarea păturilor sărace ale populaţiei.
Există relativ foarte puţine lucrări care tratează problemele legate de sionism, mafia mondială
şi crima organizată din România, reţelele firmelor evreieşti. Dar despre mari afaceri evreieşti şi despre
sionism, despre acţiunile lor în ultimele secole, ne vorbeşte bine documentat Cornel Dan Niculae în
volumul său ,,Războiul nevăzut al evreilor sionişti cu românii”, apărut în anul 2003.
Astfel, aflăm despre dedesubturile multor afaceri, cum ar fi: falimentarea puternicei bănci
Marmorosch Blank & Co după 1930, devalizarea Bancorex-ului şi Băncii Internaţionale a Religiilor,
preluarea mafiotă a Băncii Dacia Felix de către viitoarea Eurombank, vânzarea sub valoarea reală a
Bancpost către General Electric Capital Corporation (condusă de evreii americani), acapararea Băncii
de Dezvoltare de consorţiul evreiesc francez Société Générale, încercarea de mai mulţi ani de
exploatare a zăcămintelor mari de aur şi argint de la Roşia Montană de către Gold Corporation
controlată de magnatul evreu Mark Rich (cu cetăţenie americană şi israeliană) în pofida numeroaselor
proteste şi împotriviri (20% dintre localnici nu şi-au vândut proprietăţile, chiar pentru sume mari
oferite; statului român revenindu-i doar 2% din beneficii în 15 ani!), preluarea posturilor de
televiziune Pro TV, Prima TV, Tele7ABC, B1, penetrarea în proporţie de 80-90% a postului naţional
TVR1, conducerea TVR Internaţional, ziarele Libertatea (grupul Ringier), Evenimentul zilei
(concernul ,,german” evreiesc Bertelsmann), afacerea cu afişele electorale dintre Ion Iliescu şi evreul
parizian Adrian Costea, privatizarea companiilor PETROM şi Romtelecom, spolierea agriculturii
româneşti şi valul de revendicări de terenuri şi imobile de către evrei, ruinarea industriei de apărare
româneşti (de la un export de 750 milioane în 1989 la 31 milioane dolari în 2001), sabotarea
avioanelor MIG pentru a fi achiziţionate alte avioane şi sistemul electronic de ghidare israelian Socat,
cedarea Întreprinderii de Avioane de la Ghimbav-Braşov firmei Bell Helicopters-Textron (incluzând
afacerea Dracula, cu 96 elicoptere Cobra, rebotezate Dracula), păcălirea serviciilor secrete româneşti
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cu echipamente de interceptare în sistemul GSM, privatizările din staţiunile Neptun şi Olimp,
privatizarea Hotelului Bucureşti ş.a.
Sunt menţionate nume importante din rândul politicenilor, afaceriştilor, militarilor şi
funcţionarilor, ziariştilor precum: Ion Iliescu, foştii prim-miniştri Petre Roman şi Adrian Năstase,
Viorel Hrebenciuc, Mircea Geoană, Gelu Voican Voiculescu, Silviu Brucan, Adrian Severin, foştii
miniştri ai Apărării Victor-Athanasie Stănculescu şi Victor Babiuc, guvernatorul BNR - Mugur
Isărescu, senatorul Nicolae Alexandru, miniştrii Dan Ioan Popescu şi Radu Sârbu, Corneliu Ruse,
Şerban Mihăilescu, Răzvan Theodorescu, Ionuţ Costea, Dana Barb (sora lui Adrian Năstase), Radu
Cornea, scriitorul Alexandru Paleologu, Radu Vasile, Sorin Moisescu, Ion Ilie Mania, Gheorghe Stan,
Andrei Florin Ionescu, Dragoş Andrei, Ilie Şimon, Şandru Ion, Mircea Gheordunescu, cunoscuţii
masoni Mihail Sadoveanu, Horia Hulubei, Mihai Ralea, N. D. Cocea, Victor Eftimiu, liderul
masoneriei române din exil Marcel Shapira, Dan Amedeo Lăzărescu, colonelul Costel Iancu, Nicu
Filip, maiorul Viorel Danacu, Mihai Musceleanu, Andre Szakvary, Ion Adlerberg, istoricul D. G.
Şerbănescu.
Este bine cred să ne cunoaştem şi duşmanii din umbră, mai mult sau mai puţin vizibili. În
România şi nu numai, masoni precum Horia Nestorescu-Bălceşti (director al Centrului Naţional de
Studii Francmasonice) ne spun că ei au alte scopuri şi nu se implică în politică. Noi putem afirma
exact contrariul afirmând adevărul. Masoneria se implică mai ales în politică pentru a-şi atinge
obiectivele măreţe stabilite. Chiar unii politicieni şi-au declarat uneori apartenenţa la francmasonerie.
Alţii au fost recunoscuţi într-un fel sau altul şi dovediţi ca masoni.
Încercăm să oferim aici şi alte câteva nume foarte importante poate deja cunoscute publicului
larg informat: Dan Voiculescu, foştii prim-miniştri Radu Vasile, Nicolae Văcăroiu, Mugur Isărescu şi
Călin Popescu Tăriceanu, Ion Angelescu (fost ambasador la Cairo), Teodor Meleşcanu, Dinu Patriciu,
Silviu Prigoană, Gigi Becali, Mihai Răzvan Ungureanu, Doru Ioan Tărăcilă, Ioan Rus, Gavril Iosif
Chiuzbaian (fost ministru de justiţie), Ioan Talpeş, Andrei Pleşu, Ion Caramitru, Corneliu Ruse,
Şerban Mihăilescu, Ionuţ Costea etc.
Apoi, din diplomaţie şi servicii: Virgil Ardelean, Dumitru Prunariu, Mihail Popescu Gheorghe
Carp. Din ministerul sănătăţii: Irinel Popescu, Mircea Popescu, Alexandru Ciocâlteu, Eugen Pascal
Ciofu, Petru Calistru, Ovidiu Bejenaru (potrivit postului OTV).
Mai putem aminti pe înfocatul sionist Ellie Wiesel, dar şi Moses Rosen, Tiberiu Roth, Teşu
Solomovici (care a scris România iudaică, şi încă pe banii Ministerului Culturii!), Mark Meyer, Tom
Lantoş, Alexandru Bittner, Ronald Lauder, Mark Rich, Stephan Löwy, Hugo Weinstein, Motti Zisser,
Tonya Halpern, Eliahu Rasin, Eli Papouchado, Bernard Shraer, Yoah Stern, Eric Rudosh, Liviu
(Alfred) Mandler, Fredy Robinson, Sorin Beraru (Shmuel Bergovici), Moshe Pesah, Shimon Nahor,
Sammy Ofer, Dan Fisher, Vladimir (Vova) Cohn ş.a.
Mai putem adăuga potrivit şi altor surse pe Ion Raţiu, afaceristul Sorin Ovidiu Vântu (care
recent a vândut trustul media Realitatea lui Elan Schwartzenberg), Constantin Bălăceanu Stolnici,
Olimpian Ungherea, generalii Gheorghe Carp şi Mihail Popescu, Virgil Ardelean, Florentin Calapod,
Sergiu Cunescu, Alina Mungiu Pippidi, ziarişti precum Cristian Tudor Popescu şi Sorin Roşca
Stănescu etc.
Apoi, înfocatul sionist Elie Wiesel, dar şi Moses Rosen, Tiberiu Roth, Teşu Solomovici (care
a scris România iudaică, şi încă pe banii Ministerului Culturii!), Mark Meyer, Tom Lantoş, Alexandru
Bittner, Ronald Lauder, Mark Rich, Stephan Löwy, Hugo Weinstein, Motti Zisser, Tonya Halpern,
Eliahu Rasin, Eli Papouchado, Bernard Shraer, Yoah Stern, Eric Rudosh, Liviu (Alfred) Mandler,
Fredy Robinson, Sorin Beraru (Shmuel Bergovici), Moshe Pesah, Shimon Nahor, Sammy Ofer, Dan
Fisher, Vladimir (Vova) Cohn ş.a.
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Mult mai multe nume veţi descoperi, accesând fişierul alăturat lucrării de faţă, numit
Materiale alese de pe internet despre masonerie, cuprinzând un raport al SRI, un istoric al masoneriei,
lista cu 330 de venerabili etc.)
Pentru masoneria evreiască, România a reprezentat mereu o pradă bogată şi o ţintă pentru
atacurile lor, deoarece încă de pe vremea lui Eminescu românii s-au opus creării statului Palestina în
această zonă şi exploatării românilor de către aceşti venetici. Iar ei s-au răzbunat cumplit ori de câte
ori au avut ocazia să preia frâiele puterii în statul român: pe timpul regelui mason Carol al II-lea, în
timpul lui Ion Antonescu prin apropiaţii săi, după instalarea comunismului, cu precădere în anii 19491952 (când s-a derulat ,,Experimentul Piteşti” cu acordul lui Stalin), apoi după 22 decembrie 1989 şi
până la sfârşitul lui 2004.
Dacă evreii sionişti ar avea puterea, cu siguranţă ar face posibilă avizarea proiectului de la
Roşia Montană prin care s-ar decapita cei patru munţi, localităţile din zonă, s-ar muta locuitorii,
cimitirele, bisericile şi siturile arheologice, s-ar construi un bazin uriaş de decantare a cianurilor (o
bombă ecologică, pentru că nu se poate garanta siguranţa acestuia), s-ar deteriora iremediabil flora,
fauna şi peisajul zonei etc.
Este incredibilă influenţa nefastă pe care au avut-o evreii sionişti asupra ţării noastre în
ultimele secole. Cine ar putea contabiliza efectele acţiunilor îndreptate împotriva intereselor României
şi românilor afectaţi? Peste tot aceştia au dominat sau au încercat să domine viaţa popoarelor care au
făcut greşeala să-i primească şi să-i tolereze.
Istoria abundă prin relatări despre abuzurile şi practicile neloiale ale evreilor cămătari şi
comercianţi, ba chiar şi a unor medici care au fost complici în asasinate (otrăviri). Puţine cărţi şi
documente însă se mai păstrează. Filmul ,,Neguţătorul din Veneţia”, care ne prezintă un cămătar
evreu ahtiat după bani, a fost interzis în unele ţări.
După cum au şi recunoscut chiar unii dintre ei, comunismul reprezintă o creaţie evreiască şi a
fost instalat încă de la început prin evreii masoni. Acest comunism a produs deja peste 320 de
milioane de victime de când a apărut în lume. Ba chiar şi astăzi există numeroşi oameni care suferă
torturi şi sunt ucişi pentru demnitatea şi nevoia lor de libertate. Numai în China s-au înregistrat în
ultimii ani zeci de milioane de victime. O carte recent apărută (scrisă de un chinez anonim) ne
dezvăluie lucruri cutremurătoare şi necunoscute opiniei publice mondiale.
Credem că GLOBALIZAREA a început cu adevărat odată cu instaurarea comunismului. Apoi
au început să fie create marile organizaţii internaţionale: Liga Naţiunilor, ONU, NATO şi celelalte. În
1948 apare statul Israel, cu un puternic lobby şi sprijin american şi britanic (englezii erau datori
evreilor pentru atragerea Statelor Unite în război de partea lor). Înfocaţii sionişti evrei (naţionalişti şi
religioşi în aparenţă doar) aveau nevoie de crearea acestui stat, nu pentru a rezolva problema evreilor
de pretutindeni (care o duceau oricum mai bine în alte ţări), ci pentru ambiţiile lor nemăsurate.
Conştienţi sau nu, ei împlinesc profeţiile legate de înscăunarea unui împărat al lumii
(antihristul) în Templul lui Solomon din Ierusalim. S-au cumpărat prin interpuşi aproape toate
proprietăţile din zonă. Sunt pregătite deja materialele pentru a fi înălţat. Singura problemă este
moscheea lui Omar, care ocupă locul originar al templului (masonii şi-l doresc pentru că pe vremea
lui Solomon, Israelul a cunoscut cea mai mare bogăţie şi pe care o doresc din nou).
Există în lume peste 2500 de organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, asociaţii,
fundaţii subordonate direct sau indirect sionismului şi francmasoneriei. Ierarhia ocultei mondiale este
reprezentată de piramida masonică. Referindu-ne la faţa nevăzută a masoneriei mondiale, credem că
în vârful ei tronează ,,ochiul atotvăzător” al lui Lucifer. Urmează apoi Tribunalul Rothschild,
Consiliul celor 13 (Înţelepţii Sionului sau Consiliul Druizilor/rabinilor talmudişti), Consiliul celor 33
(mari bancheri, politicieni, afacerişti etc.), Comitetul celor 300 (Olimpienii), Ordinul Internaţional
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B’NAI B’RITH (Fiii Alianţei sau Fiii Legământului, cea mai mare lojă, cu peste 500 000 de evrei
sionişti în toată lumea), Ordinul Marele Orient (lojă procomunistă cu filiale în multe ţări, condusă de
evrei), Ritul Scoţian, Cluburile Rotary International şi Lions, Clubul de la Roma,Vaticanul, Cavalerii
Iezuiţi, Cavalerii de Malta (ioaniţi), Propaganda Due (prescurtată P2, procomunistă, care i-a adus
servicii importante de imagine lui Nicolae Ceauşescu) etc.
Faţa văzută a masoneriei cuprinde însă Grupul BILDERBERG (considerat guvernul nevăzut
al lumii!), Consiliul Afacerilor Externe (prescurtat CFR, Consiliul pentru Relaţii Externe a lui
Rockfeller, care înglobează şi Clubul de la Roma), Comisia Trilaterală (G3), marile loji naţionale (la
noi, Marea Lojă Naţională din România), Ordinul Cavalerilor Templieri, Asociaţia Cavalerilor
Cruciaţi, ASPEN, Fundaţia Söros etc. Alte organizaţii internaţionale precum ONU, Consiliul Europei,
FMI, Banca Mondială şi multe altele, sunt puternic penetrate şi conduse din umbră de masonerie.
Astfel, o parte din membrii acestora sunt oarecum vizibili. Dar există bineînţeles şi faţa nevăzută în
care Papa are un loc de frunte, fiind un antemergător al Antihristului şi conducător al Noii Ordini
Mondiale.
Merită menţionat şi faptul că Ordinul B’nai B’rith a fost înfiinţat la New York în 13 octombrie
1843 de către 12 evrei sionişti iar în simbolistica masonică, cifra 13 a avut şi are un loc aparte (vedem
chiar şi în planul superstiţiilor populare). Putem observa, că multe întruniri şi acţiuni importante ale
masonilor au avut loc cu predilecţie în zilele de 13. Tot într-o astfel de zi a fost ars pe rug în Franţa
liderul mason Jacque de Molay.
Celor neîncrezători încă în existenţa reală a francmasoneriei le recomandăm să cerceteze presa,
să consulte imagini cu temple masonice din SUA, Franţa şi alte ţări, care sunt într-o anume măsură
chiar deschise publicului larg, în scopul acreditării teoriei false, potrivit căreia masoneria este o
societate neimplicată politic, umanistă, deschisă şi discretă, caritabilă etc.
Unii autori au evidenţiat dimpotrivă, că masoneria este cea mai coruptă organizaţie şi cea mai
periculoasă. Ne mai întrebăm de ce astăzi Fundaţia Söros, condusă de un multimiliardar cu funcţii în
mai multe mari organizaţii masonice, racolează în multe ţări tineri dotaţi intelectual, cărora le
oferă ,,gratis” burse în străinătate? Sau de ce în ultima vreme se implică în proiecte în parteneriat cu
televiziunea română publică (TVR1 şi celelalte) iar filmele în special abundă acum în erotism dus
până la pornografie şi violenţă extremă? De ce scade mereu calitatea programelor destinate publicului
larg (maselor)? De ce odraslele masonilor au acces la cele mai bune şcoli şi universităţi în timp ce
pentru ceilalţi tineri nivelul învăţământului de stat şi privat scade continuu?
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NU UITAŢI EXPERIMENTUL DE LA PITEŞTI!
(Articol postat pe ziarul on-line Natiunea, 18 septembrie 2013)
În volumul său ,,Piteşti. Cronica unei sinucideri asistate" (Ed. a II-a, Polirom, 2010), dl. Alin
Mureşan scrie:
,,De ce a avut loc această macabră acţiune la noi? România avea o puternică mişcare
naţionalistă care încurca planurile Moscovei de a comuniza ţara (întârziind practic venirea la putere
a comuniştilor români cu peste două decenii - n.a.) (...) Comuniştii propovăduiau ura de clasă,
ateismul şi internaţionalismul (net opus naţionalismului - n.a.), pe când studenţii (închişi la Piteşti n.a.) mizau pe credinţă şi iubirea de ţară! (...) Considerăm că ceea ce s-a întâmplat în Piteşti (şi apoi
în alte închisori din România) se înscria într-un plan bine pus la punct de supunere şi transformare a
poporului român. (...) Astfel, vârfurile studenţeşti au devenit pericolul imediat, cei care urmau să le ia
locul, în mod natural, vechilor elite."
Autorul sugerează poate implicarea masoneriei în experimentul reeducării de la Piteşti,
implicare în opinia noastră de netăgăduit şi care evidenţiază religia comunismului (ateu doar la
suprafaţă, demonic în substanţă) în flagrantă opoziţie cu cea creştină.
Implicat direct în acele evenimente dureroase (închis aici în perioada 22.04.1949-29.08.1951),
Dumitru Bordeianu sublinia în volumul său ,,Mărturisiri din mlaştina disperării" (Ed. a II-a, Ed. Scara,
Bucureşti, 2001):
,,Fenomenul Piteşti-Gherla nu este numai unul ieşit din comun ci, din punctul meu de vedere,
este un fenomen mistic, pentru că acolo lupta s-a dat între cei ce-L slujeau pe Dumnezeu şi cei
posedaţi de duhurile satanei. (...) Răfuiala a fost numai cu tineretul legionar. Numai acesta a fost
vizat în planul lor, nu un altul, neorganizat. Ceilalţi tineri care au fost arestaţi au fost cazuri
individuale. Comuniştii cunoşteau bine organizarea şi activitatea tineretului legionar printre studenţi
şi elevi. (...) Prin «reeducare», cel rău şi slugile sale s-au strâns să nimicească cel mai scump dar al
lui Dumnezeu: libertatea conştiinţei, care nu ţine seama de nicio îngrădire materială, trupească. În
aceste puşcării ale Antihristului lupta a fost duhovnicească; scopul nu a fost exterminarea fizică,
lucru uşor de înfăptuit, ci uciderea sufletului (de altfel, victimele nici nu aveau voie să moară,
sinuciderea fiind cea mai gravă infracţiune - n.a.). (...)
Comunismul nu este decât prezenţa satanei pe pământ. Comuniştii au făcut din ideologia
lor o religie, care, în opoziţie cu aceea creştină, este religia urii, a minciunii şi a crimei ridicate la
rangul de «virtuţi»; şi nu se răspândeşte decât prin minciună, neîncredere, teroare şi frică. Pe plan
spiritual, scopul său este dezumanizarea omului, iar pe plan material: mizerie, foamete şi lipsă. Cum
s-ar explica altfel atâta ură, bestialitate, cinism şi plăcere sadică de a-ţi chinui semenul şi a-l ucide?
(...) A zis ispititorul: «Dar ia întindeţi mâna şi atinge-Te de osul şi de carnea lui! Să vedem dacă nu
Te va blestema în faţă!» (Iov, 2,5)."
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DE CE UNII PREOȚI NU-I MAI POMENESC PE MUCENICII ȘI
MĂRTURISITORII DIN ÎNCHISORILE ȘI LAGĂRELE COMUNISTE?
(Articol postat pe ziarul on-line Natiunea, 5 mai 2014 și blogurile Saccsiv,
27 aprilie 2014 și CREDINȚĂ DREAPTĂ ORTODOXĂ!!!, 27 aprilie 2014)
,,Ce folos, frații mei, dacă zice cineva că are credință, iar fapte nu are? Oare credința poate să-i
mântuiască? Dacă un frate sau o soră sînt goi și lipsiți de hrana cea de toate zilele, Și cineva dintre voi
le-ar zice: Mergeți în pace! Încălziți-vă și vă săturați, dar nu le dați cele trebuincioase trupului, care ar
fi folosul? Așa și cu credința: dacă nu are fapte, e moartă în ea însăși.” (Sf. Ap. Iacov, cap.2: 14-17)
Aceste cuvinte simple dar pline de înțelepciunea Duhului Sfânt, scrise de Sfântul Apostol
Iacov, au fost peste timp un îndemn puternic pentru săvârșirea faptelor bune și conlucrării cu
Dumnezeu în scopul dobândirii mântuirii sufletului. Ele au fost prezentate într-o formulare scurtă, mai
cunoscută: ,,credința fără fapte este moartă”.
Dacă ne gândim care anume dintre faptele noastre ne apropie cel mai mult de mântuire, vom
vedea că poate cea mai nobilă faptă este mărturisirea adevărată a lui Hristos înaintea oamenilor.
Pentru că Însuși Mântuitorul ne spune: ,,Cine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, și Eu îl voi
mărturisi înaintea Tatălui...” Este vorba de mărturisirea la a Doua Venire a Lui, la Judecata de Apoi,
când vom da socoteală pentru tot ce am făcut, dar și ceea ce nu am făcut aici pe pământ.
Cine sunt cei care L-au mărturisit pe Hristos cu mult curaj și în vremuri de cumpănă? În
primul rând, Sfinții Mucenici, cei care au primit cununa muceniciei și moarte mucenicească pentru
mărturisirea credinței lor în Hristos și care nu s-au lepădat de El indiferent de amenințări, batjocuri
sau torturi.
De aceea, ortodoxia, care este creștinismul autentic și neschimbat dintru începuturile sale,
aduce veșnică recunoștință tuturor celor care au fost martirizați pentru dreapta credință, care au
mărturisit pe Hristos chiar cu viața lor. Mulți dintre ei au fost canonizați și sunt trecute numele lor în
calendarul nostru ortodox, iar în Sinaxarul zilei se amintește despre viața lor.
Alții însă, cum sunt martirii temnițelor comuniste nu au fost canonizați nici până acum de
Sinodul BOR, pe motivul apartenenței lor la Mișcarea Legionară, pentru că mulți dintre deținuții
politici erau membri sau simpatizanți ai acestei mișcări de resurecție națională, anticomunistă și
antimasonică.
Păi, cum să-i canonizeze când este fapt dovedit acum că Patriarhul este și mason și ecumenist?
Ba, a mărturisit și reiau această declarație a sa, pe care am mai subliniat-o, și anume că atât timp cât
va trăi el, nu va fi canonizat niciun legionar. Și într-adevăr naționaliștii (legionarii) sunt în tabăra
exact opusă francmasonilor și comuniștilor.
Întrebarea din titlul acestui articol este așadar pe cât de legitimă, pe atât de gravă. Pentru că
există destui preoți atât în țară cât și în străinătate, care din motive mai mult de ei știute, nu mai
pomenesc la Sfânta Liturghie când ies cu Sfintele Daruri și la alte slujbe, pe cei care au suferit
prigoana sălbatică a comunismului și au murit în lagăre de muncă (de exterminare prin muncă mai
exact) și în închisori, unii zăcând și astăzi în gropi comune neștiute. Oare ei chiar nu știu ce s-a
întâmplat în perioada acestui regim diabolic de minciună și teroare, adică profund inuman?
De ce foarte mulți monahi și unii preoți îi cinstesc pe acești Sfinți ai Închisorilor comuniste iar
alții nu? Care este motivul real și determinant care îi împiedică să-și facă datoria creștină și misiunea
de preot până la capăt? În schimb, observăm că unii îi pomenesc pe ,,eroii revoluției”. Care revoluție
fraților? A lui Ion Iliescu, care a acreditat această aberație și a creat până și un Institut al Revoluției?
Care revoluție, când acum știm foarte bine că în decembrie 1989 a existat o lovitură de stat masonică,
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mascată sub paravanul revoluției? Nu a existat nicidecum o revoltă cu totul spontană a populației, ci o
manipulare odioasă a poporului român. Au existat realmente agitatori și mercenari plătiți de
masonerie pentru a face să explodeze nemulțumirile românilor și a-i determina să se revolte împotriva
dictaturii, de care nici nu avuseseră cunoștință.
Este revoltător și strigător la cer să vedem și astăzi atâta frică de ierarhia superioară, atâta
nepăsare, uitare sau împotrivire față de acești Sfinți Mucenici ai neamului românesc. Dacă Patriarhul
Daniel și unii episcopi cer imperativ acest lucru, ca să nu fie pomeniți la slujbe, ei trebuie pur și
simplu să se execute chiar dacă este împotriva conștiinței lor, care este glasul lui Dumnezeu?
Să nu uităm un aspect foarte important. Biserica nu se poate confunda niciodată și nici reduce
la nivelul instituției Bisericii Ortodoxe Române. Din Biserică fac parte toți enoriașii sau credincioșii
ortodocși, împreună cu clericii și monahii. Sfintele Taine ale Bisericii se oficiază împreună. Unii
dintre credincioși cântă în același timp cu strana într-o desăvârșită armonie.
Știm că poporul român are deja evlavie la unii dintre Sfinții Închisorilor comuniste precum Ilie
Lăcătușu, Valeriu Gafencu, Iustin Pârvu, Gheorghe Calciu-Dumitreasa și alții, care nu numai că au
mărturisit și apărat ortodoxia, dar au și salvat demnitatea poporului român. Nu s-au lepădat de
credința ortodoxă și nici de convingerile lor morale, pentru a îmbrățișa ideologia satanică și
nivelatoare a comunismului internaționalist, care voia să domine întreaga omenire.
A nu-i cinsti astăzi pe Sfinții Închisorilor comuniste, credem că nu este doar o impietate sau un
gest de nerecunoștință. Înseamnă practic anularea jertfei lor pe altarul ortodoxiei și neamului
românesc. Adică jertfa lor benevolă pentru Hristos și pentru noi a fost cu totul inutilă și zadarnică? Nu
a fost rodnică pentru urmașii lor? Ei sunt adevărați creștini, care și-au purtat crucea de creștin până la
capăt. Jertfa lor se poate asemăna în mare măsură cu însăși jertfa Fiului lui Dumnezeu pentru
răscumpărarea păcatelor omenirii și mântuirea omului.
De asemenea, credem că ar trebui pomeniți la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, și pe lângă ei
și alți Sfinți, precum Sfinții Martiri Brâncoveni, care sunt Sfinți Mucenici și Sfinți Mărturisitori ai
ortodoxiei: domnitorul Constantin Brâncoveanu, împreună cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan,
Radu și Matei. Lor li se alătură Sfetnicul de taină Ianache Văcărescu, decapitat și el atunci la
Instanbul pe 15 august 1714. Mare prigoană a suferit în acel timp și Sfântul Ierarh Antim Ivireanul,
cinstit în inima Bucureștiului în mănăstirea care îi poartă numele.
Redau în final un comentariu semnat ,,Mircea. V” de pe blogul Saccsiv:
,,Oana Stancu, ierarhia se compromite singură prin:
- vezi comunicatul sinodului din 2009 referitor la actele biometrice și toată atitudinea oficială
a ierarhilor pe aceasta temă
- vezi atitudinea ierarhilor față de legionari și Mișcarea Legionară
- necanonizarea Sfinților Închisorilor
- atitudinea legată de ecumenism
Ți se pare puțin lucru? Fii atentă ce spune un elev al Părintelui Gheorghe Calciu:
“Cred că primul lucru pe care ni l-a transmis [părintele] a fost un foarte dezvoltat simț al
nesupunerii în fața necredincioșilor. Or, repet, cum “sistemul” însuși – cu toate angrenajele lui, dar
mai ales, cu neoamenii lui – era fără-nici-un-Dumnezeu, este de la sine înțeles cui îi deveniseră
dușmani părintele Calciu și “calciștii” lui. Nu-i însă mai adevărat că, de departe, cea mai puternică
armă împotriva neomeniei amintite era tot învățătura părintelui nostru: nu trebuie să întoarcem și
celalalt obraz în fața celor ce ne batjocoresc, ci mai degrabă să respectăm verticalitatea cu care
Dumnezeu l-a înzestrat pe om și să urmăm exemplul Mântuitorului, Care, atunci când a fost lovit
peste obraz, nu l-a întors și pe celălalt, ci a cerut socoteală zicând: “Dacă am vorbit rău, dovedește că
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este rău, iar dacă am vorbit bine, de ce mă bați?” (Ioan: 8,23).
O credință dreaptă. DREAPTĂ! Dreapta credință și încă un lucru… Un fapt care ne-a
demonstrat nouă, elevilor lui, ceea ce avea să-i demonstreze lumii întregi, mai târziu: ne-frica de
moarte.”
Din Cuvânt înainte rostit de Preot Protoiereu Dumitru Păun (ucenic al părintelui Calciu),
Cuvânt Înainte la cartea “Cuvinte vii” – Părintele Gheorghe Calciu.

CUNOAȘTEREA ÎNSEAMNĂ PUTERE!
(postat în ziarul on-line Natiunea, 29 aprilie 2014)
În România, lojile masonice și-au început activitatea pe la începutul secolului al XIX-lea. Este
vorba de lojile care au pregătit revoluția de la 1848 la ordinul de sus al evreilor sioniști (rabini
talmudiști) și cu implicarea Marelui Orient al Franței.
Revoluționari pașoptiști precum Nicolae Bălcescu, Alexandru Ioan Cuza, Mihail
Kogălniceanu, Vasile Alexandri, apoi liberalii I. C. Brătianu și C. A Rosetti, regii României Carol I,
Carol al II-lea și Mihai, domnitorii Alexandru Ioan Cuza și Constantin Mavrocordat, politicieni ca
Petre Carp, Alexandru Vaida Voievod, Nicolae Titulescu, prim-miniștrii Ion Ghica, Ștefan Golescu,
Alexandru G. Golescu, I. G. Duca și Armand Călinescu, fostul Patriarh Miron Cristea, cărturarii
Dimitrie Cantemir, Dinicu Golescu, Iordache Golescu, Titu Maiorescu, Spiru Haret, Carol Davila și
mulți din cercul literar de la Junimea, Mihail Sadoveanu, sunt doar câteva nume mai importante.
Recunoaștem printre ei și pe unii, care sunt autori ai morții marelui nostru om de cultură Mihai
Eminescu. De fapt, toți masonii îi voiau moartea dar nu au dorit să-l transforme într-un erou național.
Se cunosc criticile aduse de Eminescu liberalilor în mod special.
Istoria noastră a fost din păcate profund marcată de ideile și acțiunile acestora. Masonii s-au
considerat încă de la început ,,revoluționari de profesie”, asemenea comuniștilor pe care tot ei i-au
creat. Masoni notorii sunt și Ion Iliescu, Adrian Năstase, Mircea Geoană, Mugur Isărescu, Călin
Popescu Tăriceanu, Alexandru Paleologu, actualul Patriarh Daniel Ciobotea.
În timpul lui Eminescu, naționalismul era folosit ca o capcană abilă pentru a-i amăgi și atrage
în rândul lor pe cât mai mulți intelectuali și studenți (mai ales dintre cei școliți în Franța și Germania,
extrem de necesari pentru formarea lojilor masonice, care să acapareze ulterior funcțiile importante în
stat și să inflențeze în sensul dorit evoluția sau scrierea istoriei noastre. Naționalismul masonilor cu
vechime nu era în niciun caz autentic, ei fiind prin însăși doctrina lor masonică internaționaliști.
Naționalismul fusese atunci doar o găselniță pentru a grăbi prăbușirea și dezintegrarea imperiilor și
crearea pe ruinele lor a unor state naționale aparent independente (de fapt CONDUSE DE MASONI).
Să zicem că interesele naționaliștilor au coincis întrucâtva și pentru o anumită durată de timp cu cele
ale masonilor.
Totalitatea membrilor masoni (evrei de neam khazar) și francmasoni (de altă etnie decât cea
evreiască) în România nu se cunoaște cu certitudine. Unii o estimează la circa 6000 de membri, dar cu
siguranță sunt mult mai mulți, la o popor care numără circa 21 de milioane de locuitori.
Întâlnim în majoritatea orașelor țării simbolurile lor oculte (ezoterice), fie în cadrul unor
clădiri istorice, fie însăși unele monumente istorice și statui, fie în unele instituții ale statului, dar mai
ales în denumirea multor bulevarde, străzi, azile de bătrâni etc., până și în interiorul și exteriorul unor
biserici și mănăstiri ortodoxe (ochiul zeului păgân Horus încadrat într-un triunghi, înconjurat de raze,
preluat de la romano-catolici începând se pare cu veacul al XVI-lea; existând în București chiar
atelierul masonic Horus).
Cunoașterea înseamnă putere. Cu cât mai mulți oameni sunt informați, cu atât vom ieși mai
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usor și mai repede din plasa iluziei și manipularii. Francmasoneria se bazează cel mai mult pe
ignoranță și lipsa de reacție a oamenilor, în aceasta stă secretul și puterea lor. Un om informat este un
om prevenit, iar acesta nu mai poate fi mințit si manipulat atât de ușor.

NAŢIONALISMUL ÎN SPIRITUL ADEVĂRULUI
(Articol postat parțial în ziarul on-line Natiunea, 6 septembrie 2013)
În societatea contemporană, asaltată şi răvăşită de extinderea globalizării, de mărirea
decalajului între ţările sărace şi cele bogate, de tot mai mari inechităţi sociale şi dezintegrări sociale şi
ecologice, mai putem sesiza şi alte pericole la adresa umanităţii. Adepţii globalizării nu se dau în
lături, în a dezintegra acele «elemente», care-i stau împotrivă în chip firesc: cultura, naţionalismul şi
religiile mari tradiţionale. Acestea sunt subminate, deturnate de la sensul lor originar şi înlocuite cu:
cultura de consum, naţionalismul de paradă şi «religia lui Mamona» (banul).
Salvarea acestor valori culturale, naţionale şi spirituale revine ca sarcină capitală tuturor
intelectualilor (de bună credinţă), acelor oameni «activi în cetate». Nu este o misiune uşoară dacă ne
gândim la resursele uriaşe folosite în procesul de impunere a globalizării. Dar, este neapărat necesar
ca să ferim omenirea de autodistrugere şi de asemenea, să educăm tinerele generaţii, actualele sau
viitoarele, în spiritul adevărului şi numai al adevărului. Pacea lumii e doar aparentă, dacă observăm
focarele de conflict din întreaga lume şi bătăliile nevăzute şi văzute, la nivelul tuturor valorilor
(inclusiv în cadrul familiei, celula de bază a societăţii).
Naţionalismul este un concept care trebuie clarificat şi reaşezat pe temelia durabilă a
adevărului, de pe care a fost scos în mod forţat şi înlocuit cu alte forme excesive, mai ales în timpul
comunismului. Naţionalismul autentic este fără îndoială legat de ideea de naţiune, de sentimentele de
iubire faţă de ţară şi datoriei sacre faţă de neam. Reprezintă în sine promovarea idealurilor comunitare.
Apariţia naţionalismului românesc a fost determinată de necesitatea salvării fiinţei naţionale, a
existenţei însăşi a poporului român. El a fost sprijinit iniţial şi din exterior, de anumite forţe interesate
de dezmembrarea marilor imperii (forţe masonice). Formarea statelor moderne nu ar fi fost posibilă
fără afirmarea doctrinei naţionalismului în plan politic şi fără reunirea tuturor forţelor motrice ale
naţiunilor, în lupta lor comună pentru afirmare şi independenţă.
În România, se poate vorbi de naţionalism românesc începând cu marii domnitori care au
luptat pentru suveranitatea ţărilor româneşti, continuând cu mişcarea de renaştere naţională declanşată
de Tudor Vladimirescu, preluată apoi de intelectuali precum D. Bolintineanu, Cezar Bolliac, Mihai
Eminescu şi mulţi alţii. Se poate vorbi de naţionalismul intelectualilor care au înfăptuit Marea Unire,
precum şi de naţionalismul interbelic, concentrat pe tema afirmării României în concertul naţiunilor,
mai ales pe tărâm cultural.
La Dimitrie Bolintineanu, întâlnim „prefigurarea problematicii majore a doctrinei politice
eminesciene, deşi nu atinge complexitatea şi anvergura celei din urmă”. În viziunea sa, „nu oamenii
care guvernează sunt de vină, ci sistemul”. Astfel, „din sistemul care favorizează satisfacerea
intereselor de grup, vin toate nenorocirile ţării, observă Bolintineanu: câştigul fără muncă, fără merit,
împovărarea ţării cu împrumuturi, corupţia, desfrâul unei noi «clase» în care se recunoaşte imediat
profilul inconfundabil al faimoasei «pături superpuse», cum o va numi Eminescu”. 1
Acelaşi intelectual român, constată cu amar, că pe lângă „spiritul de servilism” nou apărut, s-a
introdus şi un „spirit de şarlatanism”, într-o lume „unde mediocritatea are templu şi meritul este
persecutat când nu este şarlatan, când nu este servil, când nu este fals”. Ca şi Eminescu, el a
1
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condamnat statornic actul răsturnării lui Cuza, numit complotul «monstruoasei coaliţii», de către
Cezar Bolliac: „toate acestea lasă a se bănui că străinii au avut mâna în nenorocita noapte de la 11
februarie (1866), care noapte va rămâne ca o funestă nenorocire în paginile istoriei acestei ţări [...]
11 februarie dete acestei revoluţiuni naţionale o lovitură teribilă”. 2
Ca şi Eminescu, Bolintineanu remarcase sistemul vicios de electivitate a domnilor, ca semn al
unui rău mai profund, şi era îngrijorat de cauzele care ameninţau naţiunea şi o abăteau de la „marea
misiune istorică ce o avea de îndeplinit”. Pe lângă dezbinarea românilor cauzată de „trebuinţa de idei
de civilizaţie” şi „modul electif al domnilor”, el arăta că „certele între Brâncoveni şi Cantacuzini
aduseră domnia fanarioţilor”. Mai mult, „a urmat un secol de rezistenţă contra grecizării”, iar
„românii, mai cu seamă cei din Muntenia, au trecut prin cea mai primejdioasă tentativă de
deznaţionalizare, egalată, probabil, doar în Ardeal şi, cu siguranţă, întrecută în zonele estice şi
nordice”. Mai târziu, „Grecii căzură, dar sămânţa lor rămase în aceste holde curate române, ca nişte
bălării, datinile lor, dispreţul lor pentru România, pentru istoria românilor, pentru limba românilor,
rămase moştenire în familiile române grecite”. Apoi „cât de subtil au supravieţuit de-a lungul
vremurilor aceste «sechele» insidioase ne-o arată întreaga serie de opoziţii la spiritul critic autohton,
insinuându-se, între altele, într-un bizar «complex de inferioritate», de veşnică «întârziere» culturală,
căci peste reziduurile fanariote s-au mai aşezat şi altele, în timp”. 3
D. Bolintineanu a fost şi un jurnalist excepţional care a anticipat „marele curent al culturii
critice…”. De aceea, „opţiunea pentru adevăr dincolo de orice interese de partid”, vin să valideze o
dată în plus adevărul publicisticii poetului naţional.” 4
Mihai Eminescu s-a suprapus pe ideile precursorului său, deşi nu le-a cunoscut, pentru că
altfel l-ar fi citat masiv şi le-ar fi invocat în apărarea şi promovarea concepţiilor sale. El a dezbătut
problematica naţionalismului într-atât de mult, încât aproape toate mişcările naţionale ulterioare s-au
revendicat a fi în spiritul ideilor eminesciene. Putem afirma astfel, fără teama de a greşi, că Eminescu
este părintele naţionalismului românesc şi unul din marii patrioţi români.
Problema naţionalismului a condus adesea la analiza cauzelor „decadenţei” românilor, pentru
a se găsi soluţii de revigorare a societăţii şi a sufletului românesc. Astfel, deşi există unele deosebiri
de formă, naţionalismul eminescian transpare şi la Emil Cioran, care în tinereţe a scris celebra carte
„Schimbarea la faţă a României”. Această lucrare postumă, se pare că a fost ,,repudiată’’ de autor, la
bătrâneţe, deoarece era ,,străină de spiritul său’’. În opinia mea, cred că o cauză importantă este
presiunea tot mai mare făcută asupra sa din partea masoneriei, prin interpuşi şi apropiaţi ai săi din
Franţa, care i-au condiţionat statutul său şi mediatizarea, de renegarea trecutului său ,,legionar’’. Deşi,
ştim că prin spiritul său autonom nu putea fi înregimentat în nici o mişcare, sau chiar şi după propria-i
mărturisire.
Este meritul incontestabil al criticului Theodor Codreanu, de a sesiza mari deosebiri şi
asemănări între cele două viziuni naţionaliste: cea a lui Eminescu şi cea a lui Cioran: „Principiile
umanitare nu pot anula existenţa unui egoism etnic (firesc, desigur) care nouă românilor, ne-a lipsit
într-o mai mare măsură decât altora, estompat de o generozitate şi o toleranţă recunoscute, de unde
şi proverbiala omenie a românului. Această superioritate morală (semn al unei culturi străvechi şi
spiritualităţii creştine) a incomodat şi a jignit narcisismul etnic agresiv al vecinilor. Paradoxal,
2

Ibidem, pp. 17-18.
Ibidem, pp. 19 şi 25.
4
Ibidem.
3

68

robusteţea morală a poporului nostru a fost şi piedica ieşirii în văzul istoriei, deşi ea a făcut trăinicia
latinităţii orientale, considerată «o enigmă şi un miracol». E aici o dramă adâncă pe care Eminescu
o pune în poemul dramatic Andrei Mureşanu. E. M. Cioran, în disperare de cauză, vede în omenia
românească principalul obstacol în calea ridicării poporului nostru în rândul marilor culturi şi
civilizaţii. Andrei Mureşanu, din poemul citat, invocă o filozofie a istoriei similară: «Cine-a văzut
vreodată popor de oameni buni / Să fie mare? Dacă e rău, e egoist,/ Vrea toate pentru sine, nimica
pentru alţii;/ Dacă trăieşte bine, dar fără ca să lase / Ca şi-alţii să trăiască – e mare». În concluzie:
«Rău şi ură / Dacă nu sunt, nu este istorie». Şi «Ce plan adânc şiret! / Cum în sămânţa dulce a răului
s-a pus / Puterea de viaţă!». Dacă Eminescu s-ar fi oprit la acest tragism profund al istoriei, poate că
ar fi optat, ca şi Cioran, pentru un titanism agresiv şi cinic al poporului său, ca singura cale de a ieşi
în istorie. Cioran a fost foarte derutat de soluţia eminesciană şi, neînţelegând-o, a confundat-o cu
resemnarea romantică de iz paseist. De-aici, credea Cioran, ar izvorî «xenofobia» românilor. Pun tot
răul pe seama străinilor şi nu-i pot ierta (?! - n.a). În schimb, n-au văzut că răul le vine din omenia
mioritică. Cioran voia o Românie agresivă, care să impună autoritate măcar în Balcani. Cunoscând
ca nimeni altul tâlcurile istoriei naţionale, Eminescu n-a comis totuşi eroarea de a reduce cauza
decăderii românilor la omenie. Dimpotrivă, aceasta a făcut trăinicia unui neam, originalitatea lui”. 5
În continuare, se arată: „Şi Eminescu, aidoma lui Cioran, va găsi că principala cauză a
«decadenţei» românilor nu e în străini. În definitiv, egoismul etnic este natural în tendinţa lui de a
elimina etniile potrivnice. Nestrunit însă prin cultură, duce la barbarie. Cultura începe cu depăşirea
egoismului de orice soi. Umanitatea e una singură în diversitatea (prismatică, zice Eminescu) a
popoarelor şi naţiunilor. «Unul / e în toţi, tot astfel precum una e în toate» constituie fondul ontologic
al înaltului umanism eminescian. Ajungi însă la universal prin «monogramul» etnic ce ţi s-a dat. Din
acest punct de vedere, «xenofobia» poetului e o poveste ticluită anume ca să abată atenţia de la
adevărul doctrinei sale. Dar dacă pricina «decadenţei» care ne-a împins spre marginalizare istorică
nu venea direct de la străini, totuşi infuzia de străinism neasimilat era simptomul acestei stări. Iar
străinism neasimilat însemna de-a dreptul îngrădirea strânsă a independenţei naţionale – economic,
politic, cultural. România risca să devină din nou cămara de provizii pentru străini, teritoriu de
afaceri oneroase etc., partidele politice (cel «roşu» îndeosebi) fiind, de fapt, instrumente ale
dominaţiei din afară, cu preţul parazitismului unei «pături superpuse» alcătuite din elemente alogene
(milionul de străini vizat de poet), cât şi din elemente degradate ale naţionalităţii noastre – ciocoii
endogeni. Fără aceste coordonate nu vom putea înţelege, în toată însemnătatea lui programul politic
eminescian, sintetizat astfel:
«Cestiunea de căpetenie pentru istoria şi continuitatea de dezvoltare a acestei ţări este că
elementul românesc să rămâie ca determinant, ca el să dea tiparul acestei forme de stat, ca limba lui,
înclinările lui oneste şi generoase, bunul simţ, c-un cuvânt geniul lui să rămâie şi pe viitor norma de
dezvoltare a ţării şi să pătrundă pururea această dezvoltare». (Timpul, 17 decembrie 1881). E o
adevărată prăpastie între soluţia lui Cioran din 1936 şi aceea a lui Eminescu. Cioran cerea
sacrificiul «omeniei», renunţarea la geniul etnic, la «bunul simţ», fiindu-i indiferentă calea de
afirmare a românilor, numai rapidă să fie, o sincronizare tensionată şi generală cu marile civilizaţii
spre a deveni cu adevărat o civilizaţie. Dar nu un destin mediocru voia Eminescu. Patriotismul său nu
era mai puţin tensionat decât al lui Cioran. În schimb, infinit mai complex şi mai lucid, fiindcă nu
paria pe aventură. Eminescu era în căutarea acelei slăbiciuni interioare a etniei noastre, dar a găsito cu totul în altă parte decât Cioran. Cu ochiul său ager, a zărit golul insinuat în sânul etniei noastre,
gol pe care l-au putut umple străinii neasimilaţi, nu numai în secolul fanariot, dar încă din vechime,
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ameninţând fiinţa neamului, cu atât mai mult cu cât nu era vorba de violenţa armelor pe care
domnitorii au ştiut s-o anihileze”.6
În sfârşit, iată cauzele golului etnic: „Simptomul principal al acestei slăbiciuni a fost înţeles,
înaintea lui Eminescu, de către Bolintineanu. Punând acelaşi diagnostic, Bolintineanu îl confirmă pe
autorul Luceafărului: electivitatea domnilor, semn al unui rău mai profund. E o racilă ontologică, va
observa Eminescu, manifestare a egoismului funciar al indivizilor umani şi care ne împiedică a
«reintra-n natură», în armonia eurilor, condiţie primordială a existenţei unei comunităţi. De-aici
definiţia enigmatică a naţiunii dintr-o însemnare timpurie: «Naţiunea acest complex de euri». [...] Ei
bine, maladia ontologică a fiinţei umane româneşti este tocmai reversul omeniei, al robusteţii morale
a etniei noastre. Desigur, i-a fost dat mărului superb şi viermele interior care să-l roadă. În
plinătatea fiinţei se ascunde nimicul. Un popor rodeşte civilizaţie şi cultură câtă vreme e sănătos,
câtă vreme viermele lăuntric e neputincios. Geniul popular a încifrat «diferenţa ontologică» a fiinţei
româneşti în capodopera lui absolută – Mioriţa, operă încă enigmatică, singura în măsură să dea
dezlegarea destinului nostru naţional. Nici Eminescu şi nici Bolintineanu n-au corelat descoperirea
lor cu «hieroglifa» mioritică, dar i-au stat pe-aproape. Pe de o parte – preaplinul umanităţii
ciobanului moldovean (interpretată de neavizaţi ca pe o trăsătură negativă a etniei – resemnarea),
iar pe de alta răul invidiei, creatoare de discordie, a consângenilor care complotează. Acest «vierme
lăuntric» i-a divizat politic pe români, creând un gol în sânul etniei pe care l-au umplut străinii.
Eminescu elaborează o adevărată teorie a golului etnic pe care exegeţii au ignorat-o cu desăvârşire,
după câte ştim. [...] Or, această dezbinare e dublă: între Principate şi înlăuntrul Principatelor,
ultima ilustrată fiind de nefericitul procedeu al electivităţii domnilor. De-aici tot răul, căderea în
subistorie, pe lungi perioade, a uneia dintre cele mai înzestrate etnii ale Europei. Să se observe că
Eminescu vorbeşte «fără părtinire, cu «minte foarte rece» şi «inimă foarte caldă», semn al unui înalt
patriotism. Se mai poate oare susţine că poetul a idealizat trecutul?” 7
Într-adevăr, o soluţie era renunţarea la electivitatea domnilor, cea care „crea teren favorabil şi
unei discordii de la al doilea grad, încurajând luptele pentru putere între marii boieri pretendenţi la
tron, pe de o parte şi între boieri şi domnitor, pe de alta.” Prin abdicarea forţată a lui Al. I Cuza,
această soluţie a fost impusă de autorii complotului iar Eminescu a fost nevoit până la urmă să o
sprijine, deşi regreta mult domnia acestuia şi necontinuarea reformelor în spiritul naţional.
Naţionalismul eminescian s-a născut dintr-o opoziţie vehementă faţă de nedreptăţile şi
suferinţele îndurate de români în provinciile ocupate cu forţa de marile imperii vecine. Iar spiritul său
critic şi obiectiv s-a format prin apropierea dar şi desprinderea sa de junimişti şi de Titu Maiorescu,
care îi fusese la început mentor. Lansând teoria „formelor fără fond”, infirmată de structuralismul
modern, care „a arătat, pe bună dreptate, că forma îşi este sieşi conţinut”, exagerând lucrurile, „două
serii de reacţii în lanţ, a trezit ideea – forţă a obiectivităţii maioresciene”:
„A provocat stupoare, indignare printre adversari şi a ridicat o întreagă armată de polemişti
împotriva Junimii şi a «noii direcţii». [...] El a lansat la noi ideea că atacurile în presă au meritul,
nesocotit de adversar, de a atrage atenţia publicului, de a-l dinamiza în căutarea adevărului.
Popularitatea «noii direcţii a fost asigurată, nu de junimişti, ci de rivali». [...] Îi îndemna, de pildă,
pe contemporani să renunţe la pinacoteci, la Universitate, la Constituţie, la Academie. Şi o făcea cu
un radicalism trecând marginile oricărei «obiectivităţi». De fapt, năzuia în taină să vadă
Universitatea şi Academia demne de exigenţele sale, pregătindu-şi drumul spre ele. [...] În cazul
criticismului junimist, urmarea cea mai parazitară a fost pseudoobiectivitatea, mimarea procedeelor
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maioresciene în polemică, bunăoară [...] Cea de a doua serie de reacţii pricinuite de spiritul critic
este, în fine, împlinirea veritabilei obiectivităţi. Sămânţa aruncată de mentor a rodit în marii clasici,
dobândind expresia cea mai înaltă în Eminescu, Creangă, Caragiale. Ne grăbim să precizăm că nu
vrem a spune cum că marii clasici ar fi «creaţia» lui Maiorescu. Atraşi în sfera ideii – forţă
maioresciene cu privire la adevăr, aceştia şi-au văzut în linişte de drumul lor, adesea în răspăr cu
„mentorul”. [...] Eminescu este cel dintâi care intuieşte magistral pericolul alunecării în neadevăr a
celui ce susţinea cu atâta vervă adevărul. Altfel spus, a sesizat esenţiala contradicţie maioresciană,
acea mască de care aminteam, «forma fără fond», cu care lupta în contra «formelor fără fond».
Criticul era în primejdie de a rata obiectivitatea şi Eminescu o spune fără menajamente: «- Şi dacă e
vorba cu masca jos!, apoi masca jos de la toţi şi de la toate astfel încât fiecare să-şi vadă în fundul
puţinătăţii sale». (O scrisoare critică). Cu acest principiu, respectat statornic de poet, avea să
întrunească cerinţele obiectivităţii, devenind, cum însuşi Maiorescu o va spune, culmea inteligenţei
româneşti şi una dintre marile conştiinţe ale timpului. [...] T. Maiorescu, a manifestat o adevărată
rezistenţă, dacă nu obtuzitate, faţă cu tendinţele moderne din poezia europeană. Una dintre probele
forte, de o evidenţă mult prea bătătoare la ochi, a fost statornica respingere a simbolismului.
Maiorescu, iarăşi se ştie, nu l-a agreat pe Al. Macedonski.” 8
În lumina celor afirmate mai sus, putem înţelege poziţia duplicitară a lui Maiorescu, care
mărturisise într-o formă voalată, că fusese în tinereţe francmason (deşi el, pusese în 1865 bazele lojii
masonice «L’Etoile de Roumanie» (Steaua României), alături de Petru Mavrogheni, Iorgu Sutzu şi
Vasile Pogor!). Nu este nici lipsită de semnificaţie, atribuirea în presă a epigramei denigratoare la
adresa lui Eminescu, de către Grigore Ventura (un „amic” al lui Maiorescu şi Eminescu), tocmai lui
Al. Macedonski, un poet simbolist în plină afirmare, care a declarat ulterior că epigrama a apărut fără
ştirea lui şi nici nu l-ar fi incriminat pe Eminescu. Se ştie, de asemenea, că şi reputaţia lui Macedonski
a avut de suferit din pricina acestui «incident» nefericit.
Naţionalismul se regăseşte în mare parte şi în opera filosofului român C. Rădulescu-Motru,
care „a căutat să întregească viziunea filosofică şi culturologică despre naţiune cu una psihologică”. O
viziune în esenţă asemănătoare cu a sa aparţine şi filosofului şi sociologului P. Andrei, care „a
explicat că dintre toate formele de comunitate, naţiunea imprimă adânc caracterele şi conştiinţa
individului”, şi „ea este diferită de comunitatea de sânge şi de rudenie, fără ca prin acestea să fie
denumit etnicul”. Potrivit viziunii lui P. Andrei, trebuie făcută „distincţia între popor, definit ca un
fapt natural, şi naţiune, ca o comunitate civilizată”.9
Potrivit lui C. Rădulescu-Motru, apariţia naţionalismului a fost o necesitate istorică în Europa:
„Polemizând cu unele doctrine, C. Rădulescu-Motru demonstrează că popoarele europene au trebuit
să devină naţionale pentru a-şi apăra existenţa. Dificultăţi specifice spaţiului european au obligat
populaţiile de aici să se unească în structuri naţionale. Naţiunile sunt rezultatul luptei duse de
popoarele Europei pentru «a-şi găsi stabilitatea şi continuitatea». Întrucât popoarele europene au
fost prea divizate, procesul de formare a naţiunii nu a fost generat numai de un singur factor sau de
un grup de factori, aceeaşi pentru toate. La fiecare popor a acţionat un element determinant specific
(fie înrudirea de rasă, fie religia, fie limba şi tradiţiile comune). Totuşi, ar exista un factor cu rol
decisiv pentru orice naţiune: conştiinţa apartenenţei la un grup ce a cunoscut şi a trăit aceleaşi
evenimente istorice, amintirea suferinţelor şi luptelor comune. [...] «Căci noi românii avem o menire
pe lumea aceasta, cât timp Europa îşi păstrează vechile tradiţii culturale. Din moment ce aceste
tradiţii vor dispare şi vor fi înlocuite cu o civilizaţie mercantilă materialistă, aşa cum este cea
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americană sau o civilizaţie comunistă cum este cea rusească, România îşi va pierde menirea sa». [...]
«Este drept că între cele două pericole – internaţionalismul rus şi internaţionalismul angloamerican – este de preferat acesta din urmă, fiindcă asta mai lasă oarecare nădejde românilor într-o
eventuală renaştere naţională», deoarece democraţia americană tinde la o diferenţiere în
personalitatea umană. C. Rădulescu-Motru a echivalat comunismul cu nazismul: «Comunismul
rusesc este oarecum a doua ediţie corectată şi mult adăugită a nazismului»”. 10
De asemenea, se poate face o anume delimitare a naţiunii de etnic, descriind „naţiunea ca o
comunitate bazată pe juridic şi spiritual, spre deosebire de etnic ce exprimă mai mult originea rasială
şi condiţiile geografice în care trăieşte o populaţie”, sau „etnicul restrâns ar avea mărimea unui sat, iar
cel extins s-ar identifica cu naţiunea”. Dar, „etnicul restrâns este mai bogat în manifestări tipice, pe
când cel extins este mai sărac în asemenea gen de trăsături, dar conservă pe cele caracteristice”.
Referitor la transformările etnice, „procese naţionale contemporane dovedesc cu prisosinţă rolul
satului în conservarea trăsăturilor etnice în contextul unor împrejurări ce au acţionat şi acţionează încă
pentru anularea specificului naţional prin integrarea forţată în comunităţi supranaţionale”. 11
Nici raporturile etnicului cu religia nu sunt minimalizate: „C. Rădulescu-Motru s-a aplecat
deseori asupra problematicii implicării religiei în viaţa socială şi naţională. Încă din «Cultura
română şi politicianismul» sublinia rolul important al Bisericii ortodoxe pentru spiritualitatea
românească: «Dacă astăzi suntem într-o unitate politică, - şi atâţia câţi suntem -, apoi aceasta se
datoreşte în primul rând Bisericii ortodoxe. Graţie acestei biserici a fost cu putinţă să ieşim de sub
atâtea influenţe străine, fără ca sufletul nostru să fie prea profund atins». [...] C. Rădulescu-Motru nu
poate accepta exacerbarea elementului religios din raţiuni ce ţin de spiritualitatea timpurilor
moderne. El susţine, deşi nu cu claritate, diferenţa între integrarea religiei în structura etnică şi
crearea unui stat întemeiat pe ideologia religioasă. În acest sens, concepe românismul. Acesta «nu
este nici xenofobism…, nici ortodoxism, este un naţionalism mai adâncit sau mai integralizat cu
cerinţele vremii». [...] Nu s-a luat în seamă că, în condiţii concrete, apartenenţa la religie este
identică cu apartenenţa etnică. Epoca noastră nu este scutită de experienţe în acest sens, de conflicte
interetnice ce au la bază conflicte religioase, dovadă a existenţei unei intercondiţionări a etnicului cu
religia”. 12
C. Rădulescu-Motru a acordat o atenţie specială fenomenului cunoscut îndeobşte sub numele
de naţionalism. Atitudinea şi concepţia sa, deşi cunosc unele variaţii, au „o constanţă în gândirea sa, şi
anume pledoaria pentru un naţionalism moderat, tolerant, flexibil”. Fiind „înscris în orientarea
ideatică a «Junimii», C. Rădulescu-Motru are ca deviză a concepţiei sale preceptul maiorescian
«naţionalism în marginile adevărului»” (o formulă nefericită şi combătută de Eminescu! - n.a.) ,,[…]
În acord cu concepţia sa generală despre consecinţele Revoluţiei de la 1848, el a formulat teza
potrivit căreia naţionalismul excesiv ar fi de sorginte paşoptistă. [...] El a contrapus ideilor emise de
Iorga şi A. C. Cuza gândirea eminesciană, afirmând «adevăratul înţeles al naţionalismului», care
«are ca premisă majoră adevărul enunţat de Eminescu: la civilizaţie nu se ajunge decât prin muncă».
[...] Studiul psihologic al etnicului este explicativ, dar şi normativ, având ca obiectiv reformarea
societăţii. Naţiunea română poate progresa numai prin activităţi transformatoare ce au la bază
studiul ştiinţific al realităţii româneşti. [...] Un popor contribuie la dezvoltarea umanităţii numai prin
păstrarea originalităţii sale. C. Rădulescu-Motru nu a dizolvat naţionalul într-o realitate
10

Ibidem, pp. XI-XXI (C. Schifirneţ).
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Ibidem, pp. XXIII-XXVII (C. Schifirneţ).
Ibidem, pp. XXXIII-XXXV (C. Schifirneţ).
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supranaţională, dar nu a exagerat unicitatea naţionalului (precum N. Iorga)”. 13
În viziunea lui C. Rădulescu-Motru, Eminescu apare drept cel mai strălucit exponent al
naţionalismului românesc: „Pentru a-l găsi pe acesta (înţelesul naţionalismului), în limba
românească, trebuie să revenim la scrierile politice ale lui Mihai Eminescu. Cuvântul de
«naţionalism» îl întrebuinţează Mihai Eminescu rar, în comparaţie cu acei cari au venit după dânsul,
dar la el cuvântul este cu un înţeles precis şi profund, cum ar trebui să fie. Toţi naţionaliştii de după
Eminescu, în cazul cel mai bun, n-au făcut decât să repete ceea ce a scris Eminescu, şi în cazul când
ei au vroit să depăşească pe Eminescu, cum a voit d. A.C. Cuza, n-au făcut decât să exagereze
concepţia lui. Inteligenţa extraordinar de originală şi de limpede a lui Eminescu a desprins din jurul
fenomenelor sociale pe acelea cari au adus mizeria morală şi materială a poporului român. [...]
Naţionalismul eminescian consistă mai ales în o critică nemiloasă a stării de fapt în care se găseşte
societatea românească de astăzi. Mergem înspre pieire, ne zice Eminescu. Poporul român se stinge
din viaţă înaintea ochilor noştri indiferenţi. [...] O populaţie nesănătoasă, fără energie de caracter,
fără energie economică, care îşi vinde munca pe băutură, o populaţie în care mortalitatea creşte în
mod înspăimântător, iar sudoarea mâinilor ei se capitalizează în mâinile unui element fără patrie,
fără limbă, fără naţionalitate. Nu este de mirare că influenţa austriacă «este mare» [...] «Cu cât mai
mulţi indivizi se sustrag de la producerea brută (a avuţiei naţionale), cu atât mai mulţi trăiesc pe
seama aceleiaşi sume de oameni». [...] «Clasele muncitoare trebuesc scăpate de paraziţi; paraziţii
înşişi trebuesc prin o riguroasă organizaţie, siliţi la munca la care se pricep». [...] «Nu cerem şi nu
voim, precum insinua Românul (ziarul lui C. A. Rosetti), exterminarea cu sabia a elementelor hibride.
Dar ceea ce pretindem pozitiv e ca asemenea elemente să nu fie determinante, domnitoare în Statul
român. Nu ne opunem dacă ele se vor hrăni prin muncă proprie, dar nu exploatând munca altora»”.
14

Obiectivitatea lui Eminescu nu este pusă la îndoială nici de C. Rădulescu-Motru: „Eminescu
putea fi pătimaş în polemică, dar el nu era omul care să părăsească o metodă ştiinţifică, pentru a
susţine o convingere dictată de interesul unui partid, fie chiar când acel partid era compus din
prietenii săi. Naţionaliştii de astăzi pot face aşa lucru, nu însă şi Eminescu. [...] Dl. A.C. Cuza singur
încearcă între aceşti naţionalişti o notă originală, exagerând până la absurd campania contra
evreilor. [...] Înţelegem să creadă aşa ceva un bărbat cu fire de demagog, un N. Iorga bunăoară
(după 1920), care pentru a cuceri aplauzele mulţimei este în stare să facă toate linguşirile şi să zică
că neam mai nobil ca al nostru, al Românilor, nu există pe suprafaţa pământului; că virtuţi mai
dumnezeieşti ca în sufletul nostru, traco-daco-roman, nu se mai găsesc nicăieri. [...] O încordare
cerebrală cere, dimpotrivă, ideea care se găseşte în programul lumii culte europene: nu să goneşti pe
străini, ci să pui pe străini în serviciul intereselor naţionale! Ca să goneşti pe străini nu poţi, şi chiar
dacă ai putea, la ce folos? Prosperitatea popoarelor nu cade din cer, ca un fel de pomană
dumnezeiască, aşa că singura ta grijă să fie să nu laşi şi pe străini alături de tine pe pământul pe
care cade pomana; ci prosperitatea se cucereşte prin muncă! Cel ce munceşte prosperă; cel ce nu
munceşte, sau nu ştie munci, acela nu prosperă. [...]. Dar acest nou punct de vedere, pentru a
propaga naţionalismul adevărat, iar nu pe acela al dlui A. C. Cuza, trebuie să ai încredere în puterea
de muncă a poporului tău! Şi nu este dat oricui să aibă o asemenea încredere. [...] Idealul dlor Cuza
şi Iorga este izvorât din descurajare, şi ca atare, el nu poate face aderenţi decât punând la
contribuţie patimile cele mai puţin nobile ale sufletului românesc. România piere! Sunt însă gata dnii
13
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Ibidem, pp. XXXV-XLII (C. Schifirneţ).
Ibidem.

73

Iorga şi Cuza să o scape!!!... Ce la noi simţul ridicolului s-a tocit cu desăvârşire?“. 15
Delimitarea propusă de filozoful român C. Rădulescu–Motru, între naţionalismul propriu-zis şi
moderat, faţă de cel excesiv şi intolerant, este într-adevăr corectă şi în spiritul cercetării obiective a
fenomenului. Prin urmare, naţionalismul eminescian este strict autentic, faţă de exagerările aduse
ulterior de epigonii săi.
Nu s-a spus însă nimic despre mişcarea legionară a lui Corneliu Zelea Codreanu. Aceasta în ce
spirit este? Este tot o formă exagerată? Am putea observa delimitarea faţă de profesorul A. C. Cuza şi
faptul că, Codreanu s-a despărţit de fostul său mentor destul de devreme, aşa cum Eminescu s-a
despărţit de Maiorescu. În plus, neimplicarea iniţială a mişcării pe plan politic şi caracterul însăşi a
principiilor morale şi creştine adoptate, ne fac să credem că era o mişcare în spiritul ideilor
eminesciene, o mişcare de renaştere şi de rezistenţă naţională şi în plus anticomunistă, la care nu
întâmplător au aderat atunci foarte mulţi intelectuali şi care a fost prigonită mai tot timpul, de toate
guvernările, inclusiv cea comunistă.
Însă, în cazul marelui istoric Nicolae Iorga, implicarea sa în viaţa politică n-a fost de bun
augur, devenind corupt de putere şi de faima dobândită. Este cumva de neînţeles sprijinul său acordat
dictaturii lui Carol al II-lea (căruia i-a fost profesor), precum şi înverşunarea sa împotriva tuturor
celorlalţi naţionalişti, printre care şi C. Z. Codreanu, pe care iniţial îl inspirase. Exclusivismul
(monopolul) său în privinţa naţionalismului, pe care nu-l putea admite nici la liberali, nici la ţărănişti
sau la alţii, este simptomatic şi revelator în privinţa caracterului său intolerant într-o mare măsură,
începând din 1920 înaintea adoptării constituţiei (masonice) din 1923.
Nu întâmplător am insistat asupra concepţiei lui C. Rădulescu-Motru, deoarece acest filozof a
căutat să contureze şi să impună naţionalismul, distinct de ortodoxie şi oarecum exagerat,
recomandându-l, ca unică linie de acţiune. Din păcate, filosofia sa a căpătat în timp o ,,identitate’’
francmasonică, după cum s-au pronunţat unii autori, precum Nichifor Crainic ş.a. Nu trebuie să uităm
nici faptul că românismul era interpretat de evrei ca fiind agresiv, o formă de xenofobie!
Românismul (naţionalismul) există dintotdeauna. Nicolae Georgescu încearcă să-l delimiteze:
„Presa politică (mai ales de stânga) amestecă, ea însăşi, termenii şi aplică etichete false, pe care le
menţine, le strigă la megafon şi caută să le impună”, iar „naţionalismul însuşi, ca doctrină, este
considerat periculos, căci ar duce spre extrema dreaptă”. Prin urmare, naţionalismul nu înseamnă
extrema dreaptă, aşa cum s-a acreditat ideea, dar un naţional-fascism sau naţional-nazism sunt întradevăr, după cum naţional-comunismul sau comunismul reprezintă extrema stângă. În acest spirit al
adevărului, remarca şi Mircea Eliade următoarele: „Nu-l văd deloc pe Eminescu hitlerist. Nu-l văd pe
Pârvan fascist. Oamenii aceştia au fost oameni vii şi, ca atare, au gândit şi au creat româneşte. Poate
fără ştirea lor, dar au creat valorile noastre spirituale, au înălţat românismul la valoare universală.
Orice român care vrea să participe conştient la viaţa spirituală sau socială a României trebuie să-şi
asimileze valorile acestea, trebuie să-şi asimileze tradiţia Eminescu-Iorga-Pârvan. Ar fi necomplet
altminterea, ar fi anorganic”. 16

15
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Ibidem, pp.171-187.
Mircea Eliade, Profetism românesc. România în eternitate (vol. 2), Ed. Roza Vânturilor, Bucureşti, 1990, p.20.
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CINE SUNT CEI CARE AU TRANSFORMAT POLITICA
DINTR-O ARTĂ A GUVERNĂRII ÎNTR-O ARTĂ A COMPROMISULUI?
(Articol postat pe ziarul on-line Natiunea, 10 octombrie 2013)
Începând cu anul 1938, odată cu instaurarea în România a dictaturii personale a regelui Carol
al II-lea de Hohenzollern (el însuşi mare maestru în masoneria română), a început şi la noi un proces
de consolidare a puterii masoneriei, condusă de un grup de evrei. Acest fapt s-a produs după ce
anterior, cu un an înainte, masoneria fusese condamnată atât prin Hotărârea Sf. Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române (în vigoare şi astăzi), cât şi în Parlament prin glasul unor politicieni curajoşi
precum Corneliu Zelea Codreanu.
Putem remarca după această dată o prigoană a creştinilor fără precedent şi o deteriorare foarte
gravă a politicii şi regimului democratic în România. Se poate vorbi astfel despre ascensiunea
partizanilor comunismului/socialismului (masoneriei roşii, atee) cu sprijinul masiv sovietic (şi al unor
evrei sau cetăţeni de altă etnie, formând Securitatea) şi mai târziu, despre ascensiunea adepţilor
capitalismului corporatist (masoneriei negre sau de rit scoţian, permisivă faţă de religie). Astfel, am
avut parte de o primă etapă pregătitoare, cea a regimului comunist între anii 1946-1989 (care a produs
mutaţii importante la nivelul gândirii şi mentalităţilor, dar şi o sărăcie generalizată şi deprimantă) şi o
alta de ,,tranziţie spre capitalism” din 1989 până în prezent, care a fost şi este dureroasă, frustrantă şi
deturnată spre o dictatură mondială.
Dacă analizăm cu atenţie scena politică din România şi evenimentele social-politice,
economice şi culturale, chiar şi sfera spiritualităţii, observăm că politica a devenit realmente ceea ce
n-ar trebui să fie, adică o artă a compromisului, a promisiunilor fără acoperire, a minciunii, a
ipocriziei şi neseriozităţii. Foarte puţini politicieni au arătat într-adevăr că le pasă de români şi de
soarta poporului român. Şi nu întâmplător, participarea la vot a scăzut treptat şi constant iar sondajele
au scos în evidenţă lipsa de încredere a românilor în clasa politică, în timp ce Biserica şi Armata au
fost şi sunt instituţiile lor preferate.
S-a scris mereu despre faptul că politicienii s-au folosit de funcţiile publice pentru a se
îmbogăţi. Dar în ciuda acestui fapt, acei politicieni care au făcut diverse compromisuri şi-au văzut
liniştiţi de treburile lor, protejaţi fiind de oligarhia creată şi de imunitatea parlamentară. Ei au fost şi
sunt în solda unor mari afacerişti şi persoane din oculta mondială şi locală. Justiţia a fost în mare parte
cumpărată şi ea, devreme ce nu am avut şi nu avem decât cazuri cu totul izolate şi nesemnificative
privind condamnarea unor politicieni sau afacerişti. Cum s-a spus adeseori, avem desigur corupţie dar
nu avem corupţi.
După lovitura de stat din decembrie 1989, când masoneria a organizat minuţios totul şi a creat
aparenţele unei revoluţii spontane, nu este deloc întâmplător că prima lege care s-a adoptat a fost
liberalizarea avorturilor. Abia astăzi realizăm ce a însemnat pentru România adoptarea unei astfel de
legi care permitea uciderea în mod legal a copiilor nenăscuţi. Aceste crime au cântărit mult pentru
soarta poporului român, care se recunoaşte în proporţie de peste 80% ortodox. Ori Biserica a
condamnat întotdeauna acest cumplit păcat. Iar catastrofele naturale şi greutăţile prin care am trecut şi
trecem, nu sunt decât rezultatul politicii iresponsabile a unor conducători vânduţi masoneriei, care au
uitat de interesul general şi de moralitatea creştină.
Mai recent, a început în forţă şi această invazie a microcipurilor, mergând deja în România
până la adoptarea implantului cu biocip din raţiuni medicale. Nu este nici de astă dată întâmplător că
suntem ţara care adoptă în premieră introducerea microcipurilor în varianta completă şi fără niciun
amendament, expunând informaţiile digitale ale românilor unor străini şi ştiind că nu există siguranţa
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că vor putea fi protejate pe deplin vreodată!
Ar mai trebui făcută precizarea că la noi şi în întreaga lume de altfel, masoneria este mult prea
puţin cunoscută publicului larg şi rareori transpare în mass-media vreun comentariu la adresa ei. După
cum se ştie, acest imens conglomerat de organizaţii internaţionale şi locale (tot felul de loji masonice,
fundaţii şi asociaţii), este prezent în toată lumea ca stat în stat, ca societate de utilitate publică
deoarece printre altele se ocupă şi de... acţiuni caritabile. Însă oare câţi oameni conştientizează faptul
că este vorba de o organizaţie mai periculoasă şi mai puternică decât însăşi mafia, că este profund
anticreştină şi subversivă atentând la siguranţa şi independenţa fiecărui stat de pe glob? Oare câţi îşi
dau seama de implicarea directă a masoneriei prin mass-media în regresul omenirii (deşi ei afirmă
contrariul, adică susţinând meritul lor în afirmarea ,,progresului”), în degradarea şi nivelarea valorilor
creştine şi naţionale?
Adeptă a socialismului şi comunismului, masoneria roşie este prezentă în România prin
politicieni şi afacerişti din PSD, PC şi PRM, precum Ion Iliescu, Adrian Năstase, Viorel Hrebenciuc,
Miron Mitrea, Adrian Severin, Mircea Geoană, Dan Voiculescu, Corneliu Vadim Tudor, Gigi Becali
şi mulţi alţii.
Masoneria neagră sau de rit scoţian, adeptă a capitalismului de tip neo-liberal, este şi ea
prezentă prin politicieni şi afacerişti din PNL şi alte partide, precum Dinu Patriciu, Călin Popescu
Tăriceanu, Silviu Prigoană, Ludovic Orban, Crin Antonescu, Norica Nicolai, Teodor Meleşcanu şi
mulţi alţii.
Recentele alegeri pentru Parlamentul european din 7 iunie a.c., au condus la o situaţie de-a
dreptul stranie şi penibilă. După ce s-a înregistrat un turism electoral destul de consistent şi au existat
numeroase contestaţii de fraude electorale, partidul de extrema stângă (comunist) PRM a obţinut în
mod neaşteptat trei mandate de europarlamentar din cele 33 ale României, printre care C.V.Tudor şi
Gigi Becali, adică doi politicieni foarte controversaţi şi care amestecă în discursurile lor înflăcărate
politica cu creştinismul!
Părerea mea este că, bizuindu-se pe mult populism, demagogie şi religie de formă, misiunea
celor doi şi a d-lui Tănăsescu va fi de a şifona grav imaginea României în Europa, dar mai mult, ea
poate compromite imaginea ortodoxiei noastre, prin asocierea directă cu extremismul. Altfel spus,
avem ,,şansa” de a fi catalogaţi tot mai mult ca extremişti, fanatici, ciudaţi etc. Ori, din punctul meu
de vedere, nu putem vorbi despre aceştia ca fiind personalităţi reprezentative pentru România sau
pentru ortodoxie.
Prin câteva acte de caritate făcute adeseori în văzul lumii şi ostentativ, sau discursuri
emoţionante, nu poţi face dovada unor principii morale ferme şi nu se poate obţine încrederea
populaţiei. Iar retorica lor ieftină de psihologi ai maselor nu poate convinge. Poate doar pe oamenii
mai puţin informaţi, care ,,învaţă” numai de la televizor sau sunt prea creduli, care nu cântăresc
lucrurile puţin şi cu judecata lor proprie. Doar astfel de persoane ar putea gira astfel de reprezentanţi!
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ÎN ROMÂNIA EXISTĂ MULTE SIMBOLURI
ȘI PERSONALITĂȚI ALE FRANCMASONERIEI
(Articol postat pe blogul CREDINȚĂ DREAPTĂ ORTODOXĂ, 26 APRILIE 2014)
Despre masonerie, această enormă și teribilă organizație mondială anticreștină, am scris deja
numeroase articole și i-am consacrat aproape toate antologiile redactate. Mărturisesc că nu am căutat
să îmi construiesc o imagine sau un renume, să mă afirm cu orice preț, deoarece eu am abordat un
subiect tabu în mass media, ci nu am făcut decât să cercetez comunismul până la capăt, până la
originile sale ascunse publicului larg și am dorit doar ca informațiile culese, comentariile și reflecțiile
mele să fie popularizate, chiar și pe calea CD-urilor și a internetului.
Aici însă, încerc să ofer o imagine de ansamblu asupra masoneriei de la noi, pentru a scoate în
relief implicarea ei în politică și alte domenii importante (deși ei susțin contrariul în general și
chipurile desfășoară ,,activități caritabile”), spiritul viclean care îi călăuzește și îi însoțește (adevărata
față a acesteia), chiar cu riscul de a fi trimis oricând pe lumea cealaltă. Pentru că, să nu ne ascundem,
pentru Adevăr, Care este Hristos, se merită orice sacrificiu din partea noastră.
În România, lojile masonice și-au început activitatea (,,iluminarea” sau ,,illuminarea” - de
unde și termenul de ILLUMINATI, în contradicție flagrantă cu luminarea minții, cea duhovnicească
sau creștină) pe la începutul secolului al XIX-lea. Este vorba de lojile care au pregătit revoluția de la
1848 la ordinul de sus al evreilor sioniști (rabini talmudiști) și cu implicarea Marelui Orient al Franței.
Revoluționari pașoptiști precum Nicolae Bălcescu, Alexandru Ioan Cuza, Mihail
Kogălniceanu, Vasile Alexandri, apoi liberalii I. C. Brătianu și C. A Rosetti, regii României Carol I,
Carol al II-lea și Mihai, domnitorii Alexandru Ioan Cuza și Constantin Mavrocordat, politicieni ca
Petre Carp, Alexandru Vaida Voievod, Nicolae Titulescu, prim-miniștrii Ion Ghica, Ștefan Golescu,
Alexandru G. Golescu, I. G. Duca și Armand Călinescu, fostul Patriarh Miron Cristea, cărturarii
Dimitrie Cantemir, Dinicu Golescu, Iordache Golescu, Titu Maiorescu, Spiru Haret, Carol Davila și
mulți din cercul literar de la Junimea, Mihail Sadoveanu, sunt doar câteva nume mai importante.
Recunoaștem printre ei și pe unii, care sunt autori ai morții marelui nostru om de cultură Mihai
Eminescu. De fapt, toți masonii îi voiau moartea dar nu au dorit să-l transforme într-un erou național.
Se cunosc criticile aduse de Eminescu liberalilor în mod special.
Istoria noastră a fost din păcate profund marcată de ideile și acțiunile acestora. Masonii s-au
considerat încă de la început ,,revoluționari de profesie”, asemenea comuniștilor pe care tot ei i-au
creat. Masoni notorii sunt și Ion Iliescu, Adrian Năstase, Mircea Geoană, Mugur Isărescu, Călin
Popescu Tăriceanu, Alexandru Paleologu, actualul Patriarh Daniel Ciobotea.
În timpul lui Eminescu, naționalismul era folosit ca o capcană abilă pentru a-i amăgi și atrage
în rândul lor pe cât mai mulți intelectuali și studenți (mai ales dintre cei școliți în Franța și Germania,
extrem de necesari pentru formarea lojilor masonice, care să acapareze ulterior funcțiile importante în
stat și să inflențeze în sensul dorit evoluția sau scrierea istoriei noastre. Naționalismul masonilor cu
vechime nu era în niciun caz autentic, ei fiind prin însăși doctrina lor masonică internaționaliști.
Naționalismul fusese atunci doar o găselniță pentru a grăbi prăbușirea și dezintegrarea imperiilor și
crearea pe ruinele lor a unor state naționale aparent independente (de fapt CONDUSE DE MASONI).
Să zicem că interesele naționaliștilor au coincis întrucâtva și pentru o anumită durată de timp cu cele
ale masonilor.
Totalitatea membrilor masoni (evrei de neam khazar) și francmasoni (de altă etnie decât cea
evreiască) în România nu se cunoaște cu certitudine. Unii o estimează la circa 6000 de membri, dar cu
siguranță sunt mult mai mulți, la o popor care numără circa 21 de milioane de locuitori.
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Întâlnim în majoritatea orașelor țării simbolurile lor oculte (ezoterice), fie în cadrul unor
clădiri istorice, fie însăși unele monumente istorice și statui, fie în unele instituții ale statului, dar mai
ales în denumirea multor bulevarde, străzi, azile de bătrâni etc., până și în interiorul și exteriorul unor
biserici și mănăstiri ortodoxe (ochiul zeului păgân Horus încadrat într-un triunghi, înconjurat de raze,
preluat de la romano-catolici începând se pare cu veacul al XVI-lea; existând în București chiar
atelierul masonic Horus).
Puteți căuta pe internet articole precum “Arhitecţii”, în toate instituţiile (cotidianul
Evenimentul zilei), unde veți găsi destui politicieni cunoscuți și intelectuali care activează în
francmasonerie. Pe Wikipedia (enciclopedia liberă) găsim Listă de masoni români, pentru că masonii
NU SE MAI TEM DE NIMENI și vor acum să iasă la suprafață, să fie vizibili și cât mai activi în
spațiul public, ca să domine fără drept de apel întreaga mass media.
Ce putem descoperi pe site-ul Moarte Lumii Noastre (3 ianuarie 2012, deveghepatriei), legat
de masonii din Biserică:
,,În ultimii ani, un fenomen interesant a marcat viața politico-spirituală românească: o
apropiere insidioasă, dar tenace, deși aparent fără un demers programatic, a unor personalități din
clerul înalt din Biserica Ortodoxă, de segmente declarat masonice, în speță, de Masoneria recunoscută
oficial.
Este vorba de Episcopi și Mitropoliți, membri ai Sfântului Sinod, dar și de reprezentanți ai
clerului mijlociu. Ca personalități clericale invocate insistent în ultimii ani, și din a căror agendă,
relațiile cu Masoneria au devenit un loc comun, îi cităm pe: IPS Pimen Suceveanul (Templier și afiliat
la Loja “Fiii coloniei lui Traian” din Nordul Moldovei), IPS Teofan – fost Sinaitul, azi, Mitropolit al
Olteniei (în relație cu Loja “Armonia”, Craiova), IPS Ambrozie Sinaitul (vicar patriarhal, Loja
“Armonia” Craiova), IPS Teodosie Tomitanul (fost Snagoveanul, fost Episcop vicar la Mitropolia
Bucureștilor, sub oblăduirea Lojii “Ovidius” Constanța), IPS Daniel Ciobotea, (Mitropolit al
Moldovei) (astăzi, patriarhul BOR - n.a.), IPS Ion Sălăjeanul (Episcop de Covasna și Harghita) și IPS
Sofronie (Drincec, Episcop de Gyula, în relație cu Loji maghiare).
Despre IPS Vincențiu Ploieșteanul părerile sunt radical împărțite, acesta având manifestări
antimasonice, intersectate cu întâlniri “de gradul trei” în sânul albastrei familii Grifofoni. Starețul
mănăstirii Putna, Arhimandritul Melchisedec Velnic, este, de asemenea, pomenit ca fiind în Loja
“Sfântul Ștefan cel Mare”. După cum se va vedea și din fondul articolului, nu incriminăm fenomenul,
ci îl semnalăm ca analiză a mecanismelor ce unesc mult mai strâns decât transpare la abordări
superficiale, forța lobby-ului masonic românesc cu influența covârșitoare a instituției Ortodoxiei.
Pentru înțelegerea cât mai apropiată de realitate a mecanismelor fine de deblocare ale relațiilor
complexe BOR-Masonerie, trebuie să ne întoarcem la hiatul de putere din BOR, consecutiv datei de
22 decembrie 1989. Între 18 ianuarie și 4 aprilie 1990, Patriarhul Teoctist s-a retras așteptând
limpezirea lucrurilor, perioadă în care, puterea în BOR a fost exercitată de o “locotenență eclezială”
compusă din cinci Arhiepiscopi. Aceasta perioadă, ca orice “interregnum”, a fost folosită din plin:
acum au fost numiti, în proceduri de urgență fără precedent, toți Episcopii de care vorbim în ultimii
15 ani.
Întâlniri de curtoazie. De exemplu, fostul secretar patriarhal Daniel Ciobotea este uns Episcop
Vicar de Timișoara și imediat, în iulie 1990, a devenit Mitropolit al Moldovei, poziție-cheie pentru
trambuline ulterioare. Vorbim de o creștere rapidă, contrară uzanțelor ierarhice consolidate (ajutat
apoi de masonul Sorin Frunză Verde să ajungă Patriarhul României - n.a.). Interesant este amănuntul
că, în martie ’90, Daniel s-a întâlnit cu Gabriel Nachmann și Frank Dimant, de la organizația Bn’ai
Brith Canada (“The action arm of the Jewish community”).
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Înainte de aceasta, Daniel Ciubotea a fost membru în Mișcarea pentru reînnoirea BOR, cea
care a dat celebrul comunicat “Ora Adevărului”, calitate în care, alături de Bartolomeu Anania și de
Dumitru Stăniloae, a stăruit pentru numirea ca Patriarh al României a Arhimandritului Ilie Cleopa de
la mănăstirea Sihăstria. Coincidență sau nu, după întâlnirea din martie, Daniel și-a schimbat orientarea
și a revenit în “Vestitorul Ortodoxiei” în sprijinul ex-Patriarhului Teoctist, renegându-l, trădându-l de
fapt, pe Cleopa, cel care îl hirotonise întru monah. Daniel s-a revăzut cu reprezentanții Bn’ai Brith la
2-3 noiembrie 1993, prilej cu care i-a condus și la Patriarhul Teoctist. (...)
Marele Maestru al Lojii Naționale, Eugen Ovidiu Chirovici, susține proiectul Marii Catedrale.
(...) O unificare importantă a lojilor a avut loc în anul 2001 în favoarea organizației condusă de
Marele Maestru Eugen Chirovici, ex-ministru în fostul guvern Năstase, dar prezent și în guvernul
Tăriceanu, al actualei Agenții pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație. Din aceasta s-a rupt
însă gruparea Danacu-Nicu Filip sub numele de MLN a României.
(În varianta masonică se spune: - n.a.) Originile masoneriei sunt paralele, suprapuse și comune
celor ale creștinismului, având Templul lui Solomon ca sursă primară și pe zeul furtunii, Iahve, ca
generator de trei religii mari, mozaismul, creștinismul și islamismul. “Să nu uităm însă – în nici o
împrejurare – că poporul evreu este supranumit poporul ales: pentru că a preluat, intacta, uriașa și
înalta cultură a Sumerului, predând-o, apoi, spre păstrare și fructificare egiptenilor”, a ținut să ne
precizeze Olimpian Ungherea, Maestru în Loja “Meșterul Manole”. Toată literatura inițiatică ne
confirmă faptul că de la apariția Templierilor, fața lumii s-a schimbat fundamental și ireversibil “spre
lumină, spre cunoaștere de sine, adică spre Dumnezeu”, a adăugat același onorabil membru al
ordinului.
Rămâne de văzut acum câți preoți, mulți dintre ei nedovediți colaboratori ai Securității, sau
chiar cu stele sub sutana, sunt membri actuali marcanți în diversele Loji, atrași de motivații aproape
similare.
Contactat telefonic, IPS dr. Teofan, Mitropolit al Olteniei, ne-a declarat: “Nu cunosc nimic. Nam avut nici o legatură cu dânsii, am avut doar întâlniri tangențiale, pe la diferite evenimente și
recepții oficiale. În ceea ce îi privește, le doresc să-și facă treaba cât mai bine, în folosul oamenilor.
Cât despre interdicția anti-masonică, nu știu, dacă nu a fost abrogată înseamnă că este încă în vigoare”.
Orice s-ar spune, cert e că relațiile dintre Masonerie și Biserica Ortodoxă Română sunt mult
mai profunde decât transpar ele, chiar la o privire mai atentă, aceasta și pentru că Masoneria regulară
copiază foarte mult (ab initio) din structura organizatorică a Bisericii. Un adevăr ușor deductibil este
că BOR nu își poate atinge scopurile proprii, între care, fie obținerea de bunuri abuziv confiscate de
comuniști (pădurile lui Pimen, de pildă), fie menținerea în patrimoniu a altor bunuri confiscate de
comuniști și date BOR în administrare, fără sprijinul ocult de tip lobby al Masoneriei. Lucrurile au
evoluat normal, astfel încât, Masoneria sprijină astăzi construirea Catedralei Neamului prin
interventie directă, declarată în mai 2004. (...)
IPS Vincențiu Ploieșteanul. Tot eterna relație dintre Bine și Rău, generatoare a primelor cărți
biblice – Facerea, Ieșirea, mitul păcatului originar – este și problema de fond a spiritului masonic.
Fostul Mare Maestru al Marelui Orient al Italiei, Virgilio Gaito, explică cu amănuntele contemporane
că “imaginea transmisă prin Scripturi a primului om trebuie să ne conștientizeze asupra prezenței de
neînlăturat, în diferite proporții în fiecare dintre noi, a cromozomilor negativi, care ne fac să devenim
homo homini lupus când nu suntem îngrădiți de legi și de autoeducație”.
BOR se apără. Dincolo de aceste configurări de similitudini, întâlnirile dintre clericii români
de vârf și liderii masoni sunt la ordinea zilei și avem convingerea că se vor accentua în viitorul
apropiat. O retro-privire aprofundată confirmă această tendință clară. În ceea ce privește poziția BOR,
Consilierul pentru Presă al Patriarhiei, Preot Constantin Stoica, a declarat doar că “referitor la PS
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Episcop Vincențiu Ploieșteanul precizăm faptul că supoziția dumneavoastră nu are nici o legatură cu
realitatea”. Totuși, întâlnirile cu lideri masoni rămân consemnate, fiind indicatorul atenuării relațiilor
dintre cele două ierarhii.
Aceste noi tipuri de relații pun în umbră, până la a fi inoperante azi, interdicțiile severe date de
BOR împotriva Masoneriei, cu pornire de la anul critic 1937, sub presiunea unor evenimente
promovate de radicalismul ortodox-legionar, care astăzi, au dispărut cu totul, părerea Marelui Maestru
Chirovici fiind că “nu le mai putem invoca, ele sunt cu totul depășite”... (http://www.newspad.ro/)
Pe site-ul Deconspirarea Francmasoneriei descoperim printre altele și următoarele:
,,La noi, în prezent, reţeaua celor peste 300 de Loje masonice numără peste 8.000 de membri.
La vârf, cei 8.000 sunt reprezentaţi de 330 de venerabili, ale căror nume apar pentru prima oară în
presă, în exclusivitate, în cotidianul „Curentul“.
Deşi Masoneria în România s-a desfiinţat oficial în 1948, trei loje unite româneşti care făceau
parte din masoneria franceză au funcţionat în perioada comunistă, iar în octombrie 1990 Alexandru
Paleologu, ambasador în Franţa numit de Ion Iliescu, devine Mare Maestru al Marii Loji Naţionale
din România - cea care reprezenta cele trei loje reunite, în frunte cu Shapira. (...) Dacă la formarea
statului român, inițial, masoneria, ca rețea de interese, a adus laolaltă figuri politice românești care au
contribuit la unitatea națională, în perioada interbelică rostul masoneriei a devenit cu totul altul.
Sistemul rețelei masonice a fost utilizat de o bună parte din activiștii nucleului „revoluției
mondiale“ comuniste, lansată prin Manifestul Comunist tipărit în 1848 la Londra de Marx, la
comanda B’nai B’rith, loja masonică exclusiv evreiască.
În România, masoneria a fost de doua ori interzisă: prima oară în anul 1940, din ordinul
mareșalului Ion Antonescu, a doua oară de comuniști, în 1948. În noiembrie 1953, Tribunalul Militar
București a condamnat 17 masoni cu grade superioare la pedepse cuprinse între 2 ani de închisoare și
muncă silnică pe viață, în funcție de gradul pe care îl aveau în masonerie. Șeful „lotului
francmasonic“, Constantin Bellu, era trecut în evidențele Securității drept „Mare comandor al
masoneriei RPR“, dar purta titlul oficial de Suveran Mare Comandor al Masoneriei Române și
deținuse funcția de Mare Tezaurar al Supremului Consiliu, iar de la moartea lui Mihai Noradunghian,
în 1951, a preluat conducerea masonilor. Masonii de frunte au finanțat organizația „Sumanele
Negre“ și intentionau aducerea în țară a regelui Carol al II-lea, în locul regelui Mihai.
Constantin Bellu a încercat să pună în practică planuri elaborate în perioada 1937-1945 ce
preconizau constituirea unei Uniuni Sud-Est Mediteraneene, care să unească statele balcanice și cele
din sud-estul mediteraneean prin masonerie, urmând ca aceasta Uniune să fie pusă sub egida SUA.
Planul a fost abandonat deoarece Ioan Pangal, șeful masoneriei române care deținea titlul de
Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu, fugise din România, după ce i-a ordonat, în 1937,
succesorului său, Mihail Noradunghian, să închidă masoneria de frica legionarilor, intrați în puternică
coliziune cu Carol al II-lea datorită subordonării acestuia rețelei evreiești prin celebra sa amantă de
origine evreiască, Elena Lupescu.
Pangal l-a slujit cu devotament pe Carol al II-lea și la sugestia acestuia a dat gradul 33 de
mason colaboratorilor apropiați: Constantin Angelescu, Alexandru Vaida Voevod, Octavian Goga,
Viorel Tilea și Pan Halipa...”
Iar aceasta este o listă ce cuprinde lojile masonice din România (ateliere şi obedienţe), preluată
de pe site-ul Wikipedia (enciclopedie liberă):
,,[modificare] Ateliere (lojile albastre)
[modificare] Bucureşti şi Ilfov Academica, Adrian Dohotaru, Agora, Albert Pike, Alexandru
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Ioan I, Anderson 1723, Andrei Mureşanu, Arta Regală, Athenaeum, Atlantida, Balcani, Balmung,
Benjamin Franklin, Bona Fide, Bucureşti, C.A. Rosetti, Calea Inimii, Călugăreni, Cantacuzino,
Carol Davila, Carpathia, Cavalerii Aqvilei, Cavalerii Libertăţii, Cavalerii Luminii, Cavalerii
României, Cavalerii Sf. Andrei, Cavalerii Sf. Gheorghe, Cavalerii Sf.Raphael, Cavalerii Templului,
Cezar Bolliac, Coloana Înţelepciunii, Colosseum, Columna, Concordia, Constantin Bărbulescu,
Constantin Brâncuşi, Constantin Mavrocordat, Costin Mihăescu, Dale Woodward, Decebal, Delta,
Delta Dunării, Demnitate şi Frăţie, Demnitatea Românească, Diamant, Dreptate şi Frăţie, Echerul
de Aur, Edmond Nicolau, Egalitatea, Enoch, Etica, Europa Unită, Excelsior, Fiii României,
Forum, Frăţia, Frăţia Sfântul Ioan, Gaudeamus, George Eriescu, George Washington, Gheorghe
Comănescu, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, Grifin, Heliopolis, Hermes, Hermes
Trismegistus, Hiram, Horus, Humanitas, I.C. Brătianu, I.G. Duca, Iris, Isaac Newton, Isik,
Izvorul Înţelepciunii, Jacques de Molay, Kogaion, Lafayette, Lanţul Masonic, Lâna de Aur,
Legenda lui Hiram, Leonardo da Vinci, Leroboam, Les 3 Lys, Les Sages d'Heliopolis, Logos,
Luca Pacioli, Luceafărul, Luceafărul Libertăţii, Lumina, Lumina Lex, Lumina Masonică, Lumină
şi Adevăr, Lumina Taborului, Lux et Veritas, Magistri Lapidum, Memento Mori, Memphis,
Mereu rius, Meşterul Manole, Mihail Kogălniceanu, Millenium, Morphosis, Mozart, Nat Granstein,
Nicolae Bălcescu, Nomine Mircea Sion, Noua Europă, Noua Românie, Novus Ordo, Opera Magna,
Osiris, Patria, Perfecta Armonie, Philadelphia, Phoenix, Phoenix, Est, Patria, Phoenixa Europei
Unite, Platon, Poarta Stelelor, Prometeu, Providenţa, Regele Solomon, Rigas Fereos, Robert W.
Woodward, Romana, România Modernă, România Unită, Rosslyn, Roza Vânturilor, Scara lui
Iacov, Sever Frentiu, Sf. Ioan, Sfânta Frăţie, Solomon, Sothis, Spiru Haret, Steaua Dunării,
Steaua Polară, Steaua României, Ştefan Golescu, Ta Gematria, Tăcerea, Tatra, Templul lui
Solomon, Templul Umanităţii, Terra, Titu Maiorescu, Toleranţa, Toleranţă şi Fraternitate, Tracia,
Triunghiul Sublim, Ulpia Traiana, Uniunea Inimilor, Universum, Valahia, Veritas, Vladimir
Boanţă, Willlam Preston, Zamolxis
[modificare] Argeș Armonia, Ion C. Brătianu, Neagoe Basarab, Unirea, Fraţii Goleşti,
Radu Negru
[modificare] Iaşi Accacia, Al. I. Cuza, Dimitrie Cantemir,
Sadoveanu, Petru Rareş, Renaşterea, Sophia, Vasile Pogor, Zorile

Hiram,

[modificare] Suceava Bucovina...
Obedienţe masonice:
Marea Lojă Naţională a României
Marea Lojă Naţională din România
Marea Lojă Naţională Unită din România
Marea Lojă Regulară a României
Marele Ordin Feminin Român
Dreptul Uman din România (feminină)
Marea Lojă Feminină a României
Marele Orient al României
Marele Orient de Rit Scoţian Antic Şi Acceptat din România
Ritul York”
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Junimea,

Mihail

Parcurgând cu destulă atenție rândurile de mai sus, observăm că nu au fost menționate cel
puțin două ordine masonice: Ordinul Cavalerilor Templieri și Ordinul Cavalerilor de Malta (în ultimul
activând fostul premier Adrian Năstase).
Mai observăm o lojă care a preluat chiar numele domnitorului Neagoe Basarab, despre care nu
avem niciun fel de informații că ar fi fost mason sau precursor al masoneriei. Oare au botezat un
atelier masonic în București, doar pentru faptul că în Catedrala Mănăstirii de la Curtea de Argeș se
află câteva cripte regale, alături de cea a domnitorului român care a ctitorit-o, precum și o pictură
imensă cu regele Carol I cu soția?
Există un film documentar de altfel foarte bine făcut și frumos, despre Mănăstirea Curtea de
Argeș, în care se arată că aici au fost îngropați regii României, aparținând Casei de Hohenzollern, una
dintre cele mai bogate familii din nobilimea neagră (masonică).
S-a comis un sacrilegiu de către regele mason Carol I, dacă ținem seama de faptul că era de
confesiune catolică), căsătorit cu regina sa de confesiune protestantă, iar prin ,,restaurare” a distrus de
fapt întregul complex inițial din jurul frumoasei Biserici (care cuprindea o clopotniță înaltă și clădiri
de două etaje cu chilii, ce puteau primi sute de monahi), transformându-le pe toate în actualul parc din
jurul Bisericii și în reședința de vară a regelui (acum Palat arhiepiscopal) construită după planurile
unui arhitect francez Andre le Conte de Nouille, ajutat de alți doi pictori francezi.
Pictura în stil bizantin din Biserică (capodoperă arhitectonică ctitorită de domnitorul Neagoe
Basarab și în prezent monument istoric protejat de UNESCO), aparținând pictorului Dobromir din
Târgoviște (cel care a pictat și Mănăstirea Tismana), adus de domnitorul Radu de la Afumați, care a
continuat opera începută, a fost înlăturată.
Aceste date de mai sus, în mare parte sunt mărturisiri făcute chiar de fostul egumen al
mănăstirii, Ieromonahul Ilarion Craioveanu și sunt spuse cu durere în acest film.
Dar, ceea ce m-a intrigat poate cel mai mult, pe mine personal, este propaganda subtilă care se
face chiar la final regilor României, în frunte cu Carol I, care a și lăsat ca să se scrie pe piatra funerară
cât de bine s-a simțit la noi. Redau textual finalul acestui film documentar (pe care vi-l recomand și
frățiilor voastre): ,,Viața monahală, slujbele religioase și pelerinajul din toate mănăstirile
României vorbesc despre o vocație profund creștină a poporului român (până aici toate sunt
frumoase și adevărate! – n.a.). Căci voievozi ȘI REGI AI ROMÂNIEI ȘI-AU ÎNCEPUT
ÎNTOTDEAUNA DOMNIILE CU PRIVIREA AȚINTITĂ SPRE DUMNEZEU.”…
Mă întreb de ce a ales oare regele Carol I tocmai acest loc de îngropăciune pentru regii
României. Pentru că aici era un loc de mare rezonanță pentru sufletul românilor (prima Mitropolie a
Țării Românești, picturile cele mai frumoase și mai vechi de la noi, mănăstire care avea înainte mulți
monahi) și voiau să aibă mai multă popularitate? Sau doar pentru faptul că a fost atras din cauza
acestei bijuterii arhitectonice care este Biserica mănăstirii Curtea de Argeș? Sau din cauza masonilor
care au confiscat legenda populară a Meșterului Manole, spunând că este a lor?
Știm că există chiar o Lojă cu această denumire, condusă se pare de un purtător de cuvânt al
masoneriei, Olimpian Ungherea, fost activist în PCR…
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SALAZIENII SAU DESPRE UN NOU ORDIN MASONIC,
ACTIVÂND SUB MASCA ECUMENISMULUI
(Articol postat pe blogul CREDINȚĂ DREAPTĂ ORTODOXĂ!!!, 17 APRILIIE 2014)
Acest articol se dorește a fi un nou semnal de alarmă pentru vigilența noastră, a ortodocșilor.
Nu în zadar mulți preoți și monahi din țările cu populație preponderent ortodoxă au considerat această
erezie a ecumenismului ca fiind poate cea mai periculoasă, ecumenism care este într-adevăr
100% ,,produsul masoneriei”, după cum ne mărturisea profesorul și teologul Dumitru Stăniloae.
Putem spune de asemenea, că ECUMENISMUL mai poate fi considerat cu adevărat ,,calul troian”
pentru dărâmarea puternicei cetăți a ortodoxiei.
Acest articol a pornit de la o experiență personală, de la o mică discuție în compania unor
oameni deosebiți, când o doamnă, se pare de profesie psiholog, ni s-a alăturat și ne-a povestit cu o
încântare ieșită de-a dreptul din comun (dar suspectă), cât de bine s-a simțit în comunitatea și
compania salazienilor din Italia (de care noi nu auzisem vreodată), unde puteau trăi în armonie
catolicii cu ortodocșii și cu membrii altor confesiuni, fără ca să fie cineva obligat să renunțe la
credința proprie. Eu unul m-am retras atunci cu treburi și i-am lăsat să continue discuția, care se
anunța una foarte interesantă.
Abia astăzi mi-am adus aminte de ea și am accesat cuvântul ,,salazieni” pe Google și iată ce
am găsit: articolul ,,Două congregații catolice sunt prezente de peste 10 ani în viața orașului (Ziua de
Constanța, 26 mai 2006, Adrian FURDULEA). Nefiind prea lung și informațiile fiindu-ne utile, îl
redăm integral (sublinierile îmi aparțin). Rugăm a se citi cu atenție:
,,In Constanta activeaza de mai bine de 10 ani doua congregatii catolice * Acestia se ocupa cu
diferite activitati de ajutorare a celor nevoiasi dar si a tinerilor * Ele au o istorie foarte veche si sunt
prezente in multe tari de pe glob * Locurile unde ei activeaza sunt adevarate oaze de liniste si
curatenie * Aceste lucruri se citesc si pe fetele tuturor celor implicati in proiecte
In cadrul bisericii catolice exista un numar foarte mare de congregatii. Acestea sunt formate
din calugari sau calugarite si pe langa propovaduirea cuvantului Domnului, ele au si multe programe
foarte bine puse la punct de ajutorare a celor nevoiasi si a tinerilor. Acestea au ajuns si in Romania
dupa 1989 si au inceput sa isi desfasoare activitatile specifice.
Incepand cu anul 1994 primele care au venit in orasul nostru au fost "Surorile Sfantului Iosif".
Congregatia a fost fondata de parintele iezuit Jean Pierre Oledaille in Franta la 15 octombrie 1650.
Congregatia de Cunes aparuta ca un lastar din Congregatia Surorilor Sfantului Iosif din Lyon, s-a
infiintat la 10 octombrie 1831. Ea are carisma de a fi in Biserica semn al iubirii lui Dumnezeu si
ferment de comuniune, in spiritul umilintei si al smereniei evanghelice. Activitatea sa apostolica este
deschisa tuturor faptelor de milostenie spirituala si materiala.
Comunitatea din Constanta s-a deschis la 7 noiembrie 1994, are sediul pe strada Ion Lahovari
numarul 176 si este formata din trei maici. In aceasta diaceza se desfasoara activitati educative,
existand o gradinita cu doua grupe, de caritate fata de bolnavi si batrani printr-un cabinet medical si
vizite la domiciliu si activitati pastorala intr-o capela care exista la sediu. Pentru slujbele tinute aici
vin preoti de la parohia Sfantul Anton de Padova sau din comunitatea Salazienilor. Cele doua grupe
ale gradinitei sunt formate atat din copii de religie catolica cat si din ortodocsi sau chiar musulmani.
Conducerea ordinului se face prin mandat de la trei pana la sase ani de catre maicile venite din Italia.
Congregatia Fratilor Salazieni "Don Bosco"
Ioan Bosco s-a nascut la Castelnovo d`Asti la 16 august 1815 si a fost sfintit preot de catre
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Arhiepiscopul de Torino. In urmatoarea zi a celebrat prima sfanta liturghie in biserica Sfantul
Francisc de Assisi. In decembrie 1841, dupa ce a descoperit problemele tinerilor saraci si abandonati,
a plecat la Torino din cauza "revolutiei industriasilor" si a inceput experienta Oratoriului. Pentru a
realiza proiectul sau apostolic, nu infiinteaza numai o congregatie religioasa, ci si un Institut pentru
Surori (Fiicele Mariei Ajutatoare) in acest proiect antrenand mai multi laici, barbati si femei care au
vrut sa fie partasi spiritului sau (Cooperatorii Salazieni).
Ioan Bosco a murit pe data de 31 ianuarie 1881 dar misiunea sa este continuata si azi de
salazieni in aproape 2000 de case raspandite in toata lumea, care cuprind mai mult de 17.000 de Frati.
Salazienii s-au gandit sa primeasca vointa lui Dumnezeu "El ne invata sa nu lasam sa fie spus in zadar
glasul care vorbeste inimilor noastre" si astfel au ajuns in Constanta. Printre principiile ce se regasesc
in activitatile salazienilor se numara terenul de joc unde tinerii sa se joace veseli, casa unde sa traiasca
uniti, scoala unde sa invete laborios si biserica unde sa se roage angajati. Stilul lor este de a actiona in
felul lui don Bosco, iar activitatea acestuia consta in a-i iubi pe tineri prin Cristos si a-i face sa stie ca
sunt iubiti, folosind glasul ratiunii, atitudinea afectuoasa si sprijinul religiei.
Salazienii sunt frati ai fiecarui om prin marturia iubirii lui Cristos fata de toti, dar mai ales fata
de cei mici si nevoiasi. Astfel ei iau parte la misiunea de proclamare a Evangheliei si de marturisire a
iubirii lui Cristos in viata lor de toate zilele. In centrul aflat pe strada Veniamin Costachi numarul 66
s-a investit foarte mult la ora actuala, el fiind foarte bine dotat din toate punctele de vedere. Aici
tinerii pot face sport, pot lua lectii de utilizare a calculatorului, sunt alfabetizati sau ajutati la lectii. In
incinta exista si o fabrica de confectii de calitate foarte buna.
In momentul de fata, centrul este condus de un preot calugar italian Giorgio Marchiori,
originar din Venetia. El a intrat in monahism de la varsta de 17 ani si conduce centrul "Don Bosco"
din Constanta din anul 2002. Alaturi de el mai sunt inca patru calugari din care doi sunt italieni si doi
romani. Aceste doua centre in care desfasoara activitatea oameni ajunsi aici doar din iubire de oameni
sunt adevarate oaze de curatenie, liniste, unde copiii se pot dezvolta armonios.”
Accesând și site-ul donbosco.ro, am putut citi și o prezentare scurtă, dar evident atrăgătoare:
,,Noi, salezienii lui Don Bosco din România, suntem o parte organica a Societatii Saleziene
care se dedica în totalitate tinerilor, în special celor mai saraci si abandonati. Scopul activitatii noastre
este cresterea integrala a tineretului prin intermediul educatiei si evanghelizarii si ne dedicam lor
pentru ca aceasta daruire catre tineri, credem ca este cel mai frumos lucru pe care îl putem oferi
umanitatii.
Fundatorul nostru este Ioan Bosco, un sfânt educator italian care a trait în secolul XIX.”
Iar referitor la originea lor, iată ce am găsit pe site-ul ZiuaVeche.ro, un articol scris de Cristi
Balici pe 25 ianuarie 2011, din care redau parțial: ,,Cunoscută sub numele de Mănăstirea El Escorial,
complexul este format din palat, reşedinţă a Familiei Regale Spaniole, bazilica, locul de înmormantare
a regilor din Spania şi mănăstire. (...) Actual este administrat de calugări ai Ordinului Sf. Augustin.
Situată la San Lorenzo pe versantul sudic al Muntelui Abantos (...) Astăzi complexul este format din
(...) Cripta – unde sunt mormintele a 26 de regi şi regine ale caselor de Austria şi de Bourbon, cu
excepţia regilor Filip V, Filip VI şi Ferdinand care au ales Palatul Regal de La Grange sau Manastirea
Salazieni.”
Așadar, acei călugări din Italia, salazienii, au o legătură cu Ordinul Iezuit, dar și cu Sf.
Augustin, și cu Casa Regală spaniolă, cu regii spanioli enunțați mai sus și cu Mănăstirea Salazieni.
Acești călugări salazieni promovează la vedere dar și în ascuns, într-un mod profesionist am zice
ecumenismul, folosind unele tactici îmbunătățite ale prozelitismului cultelor protestante și
neoprotestante de astăzi, de la care de fapt a și pornit cu mulți ani în urmă proiectul unirii religioase la

84

nivel global. Ei spun: ,,Scopul activității noastre este creșterea integrală a tineretului prin intermediul
educației și evanghelizării”. Numai că se pune accentul pe evanghelizare, și bineînțeles nu în
ortodoxie. Călugării îi inițiază pe tineri în erezia ecumenistă. De fapt, sunt centre sociale ale
ecumenismului. Și nu credem să nu aibă psihologi specializați în studierea unor metode de
persuasiune și reeducare, ca și în cazul reeducării fără violență din închisoarea comunistă din Suceava,
unde se înființase Organizația Deținuților cu Convingeri Comuniste, pentru a-i convinge pe deținuți să
se lepede de credința lor și să îmbrățișeze comunismul.
Analizând toate acestea în contextul actual, ne dăm seama că Ordinul Salazienilor, creat cel
mai probabil de Papa Ioan Paul al II-lea (mason de grad înalt) pentru a grăbi procesul de unificare a
religiilor lumii - ECUMENISMUL - este de sorginte masonică. Aceste centre sociale sunt finanțate cu
bani grei de congregații catolice și de Papa de la Vatican, pentru a racola printr-o nouă uniație pe
ortodocșii mai puțin vigilenți, pentru a răspândi în masă ideile ecumeniste și credința catolică care se
vrea universală în continuare și sub sceptrul liderului lor, actualul Papă, proorocul mincinos de care
ne vorbesc profețiile despre sfârșitul lumii și înaintemergătorul antihristului.
La noi, catolicii nici nu mai au nevoie de o televiziune centrală pentru a-și răspândi erezia în
care se află, pentru că există deja TRINITAS, care îmbină atât de abil adevărul cu minciuna (în stil
masonic), încât ei nu au trebuință de alta. Exemplul cel mai elocvent este emisiunea ,,Cultura și
credința azi”, cu părintele Vasile Bănescu, pe care am urmărit-o cu mult interes.
În plus, se va finaliza în curând Catedrala Mântuirii Neamului, care a primit ,,donații” foarte
mari din partea catolicilor și ne putem întreba fiecare în ce scop anume, dacă nu spre a servi
ecumenismului satanic, rugăciunilor comune (care iau amploare de la an la an) și subminării până la
dizolvare a Bisericii Ortodoxe Române.
Noi, românii, avem foarte mulți Sfinți Mucenici, care au mărturisit pe Hristos, deși încă
necanonizați încă, noii mărturisitori ai pământului românesc, printre care și părinții Iustin Pârvu,
Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Ioanichie Bălan, Arsenie Papacioc, Arsenie Boca, Ilie Cleopa și mulți
alții, care au mărturisit pentru adevăr și împotriva ereziei ecumenismului. Să ne rugăm și la acești
mijlocitori ai noștri înaintea lui Dumnezeu, dar mai ales la Maica Domnului, pentru că România este
alături de Muntele Athos, Grădina Maicii Domnului.
BUCURĂ-TE PREASFÂNTĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, OCROTITOAREA
NEAMULUI ROMÂNESC! Amin

85

DACISMUL (ZALMOXISMUL)
ȘI ÎNTOARCEREA LA CREDINȚELE PĂGÂNE
(Articol postat pe blogul CREDINȚĂ DREAPTĂ ORTODOXĂ!!!,16 aprilie 2014)
În România postdecembristă, odată cu noul regim ,,democratic” iliescian, am asistat în general
la o exprimare liberă a presei și la o descătușare formidabilă a spiritului, creației și credinței. Pe acest
fundal, au apărut însă și diverse cărți, care de care mai atrăgătoare și mă refer aici în special la cărțile
lui Pavel Coruț. Mulți români au răsfoit fie și în treacăt una din numeroasele volume ale acestui autor,
în fapt un mare vizionar și fost lucrător în Securitate. Numai că viziunea lui a servit unui scop mai
puțin nobil, ocult și chiar amăgitor. Într-o emisiune la televiziune a declarat răspicat că nu există Iisus
Hristos și nici demonii...
După părerea mea, de la Pavel Coruț, se poate spune că a înflorit o adevărată afacere sau
industrie cu cărțile care au abordat tema Daciei - centru al lumii, speculându-se la maximum
atașamentul românului față de valorile naționale, față de țara lui și eroii neamului. Apoi, constatăm că
această temă a fost preluată și de yoghini, a migrat și pe internet. Un caz este blogul Lupul Dacic, pe
care l-am descoperit din întâmplare. Dar știți că nimic nu este întâmplător pe lumea asta. În toate
există un rost, o rațiune care de multe ori ne scapă.
Cine citește cu atenție Legenda Lupului Alb de pe blogul de mai sus, postat pe firmamentul
său, va înțelege legătura cu dacismul, o nouă credință dar ,,anti religie”. Însăși doamna care ține acest
blog și se semnează Lupul Dacic, se consideră un dac liber și fără prejudecăți. Cel mai important
aspect însă, care merită scos în evidență este conținutul și morala legendei.
Ca și în cazul pietrei filozofale căutate de alchimiștii Evului Mediu și chiar a legendei lui
Hiram invocată de către masonerie, apare și aici o ,,Piatră Sacră”, dar și un preot care acceptă să fie
transformat în temutul Lup Alb, care conduce în luptă haitele de lupi, care chipurile îi ajută pe daci în
lupta lor pentru libertate împotriva stăpânirii (romane?). Care libertate este însă, aceea fără de
Dumnezeu, pentru că blogul se declară foarte hotărât ANTI-RELIGIE.
În legenda de mai sus, Zamolxis este zeul cel care îl transformă pe preot în Lupul Alb.
Și totuși viclenia este mare. Ce caută un preot în legendă? Care este rostul pietrei sacre? De ce
spun că dacii aveau mai mulți zei? Observăm că în fond, nu este promovat ateismul și cunoașterea
empirică (științifică) decât la suprafață pe acest blog. Se încearcă de fapt, în mod ocult, racolarea
românilor mai dotați din punct de vedere intelectual, așa cum prin bursa Soros și alte burse de acest
gen sponsorizate de masonerie (purtătorul de cuvânt al Marii Loje Naționale a României, Olimpian
Ungherea, fost comunist și securist, recunoștea într-un film acest lucru), au fost și sunt racolați în
continuare tineri studenți mai înzestrați intelectual decât alții, în schimbul ajutorului material acordat.
Oare sectanții nu fac și ei la fel?
Doamna Lup și adepții ei formează în realitate o comunitate unită, care se închină unui zeu
păgân. Și cum dacii erau monoteiști și venerau un singur zeu, pe Zamolxis, rezultă că lui i se închină,
deși poate nu conștientizează acest fapt sau mai degrabă nu vor să declare, pentru a nu se observa că
sunt adepții unei o noi credințe (de tip NEW AGE) și că de fapt PROMOVEAZĂ Noua Ordine
Mondială. Și știm că masoneria nu este ceea ce spun masonii că ar fi (societate filantropică), este
organizația religioasă anticreștină.
În masonerie se întâmplă la fel. La primele grade, începătorii își pot păstra credința pe care o
au, dar după un anumit grad (unii susțin că gradul 32) aduc adorații lui Lucifer (satana, diavolul
suprem). În fond, atei cu adevărat există doar într-un număr extrem de mic. Toți oamenii cred până la
urmă în ceva.

86

Ei, daciștii, susțin precum yoghinii, că toate religiile sunt îndoctrinări și spălări ale creierului și
că doar ei au acces la o cunoaștere și înțelegere superioară a lucrurilor, că sunt ,,deasupra tuturor
religiilor”. Ei vorbesc de o energie universală, de faptul că Dumnezeu există în toate și în toți (erezia
Integrării în Absolut), de existența reîncarnării (sufletul migrează într-un alt corp sau animal). Ei spun
că Dumnezeu este iubire și atât.
Dacismul este până la urmă o credință păgână ca și Yoga, care a preluat unele elemente din
budism și alte credințe orientale. El se crede a fi naționalist. Dar pe care fundament? Dacia nu se
identifică cu România. Ori suntem români, ori suntem daci într-o Dacie virtuală, adică inexistentă și
trăim într-o himeră. Ei vorbesc de ,,fantasmele creștine”, deși ei înșiși le trăiesc pe viu.
Ei spun că noi ortodocșii sau creștinii în general nu gândim, dar în realitate ei înșiși sunt
supuși unei spălări oculte și abile a creierului, ceea ce se întâmplă exact și în cazul yoghinilor și
francmasonilor. Ei ajung de fapt să slujească mai întâi zeiței rațiunii (preaslăvită de masonii francezi
în Revoluția de la 1789) și mai apoi sunt amăgiți cu ideea că omul este singurul dumnezeu (această
amăgire ,,veți deveni dumnezei...”, care datează de la ispitirea Evei de către diavol și care nu s-a
împlinit niciodată!). Deși spun că nu cred în existența lui Dumnezeu, vin apoi și spun că Dumnezeu
este în om și în lucruri. Probabil în ipoteza lor că ar exista. Citiți puțin cu atenție comentariile
doamnei Lupul Dacic de la articolele ȚINE MINTE! și NU TE ÎNDRĂGOSTI DE DRAGOSTE, de
pe blogul cu același nume.
Amintiți-vă numai de Mișcarea de Integrare în Absolut a lui Grigorian Bivolaru (cel cu
terapia cu urină și cu dezvirginarea de către acesta a tinerelor adepte), de cazurile mediatizate în urmă
cu câțiva ani, de adolescenți racolați de yoghini și de părinții care au protestat pentru ceea ce li s-a
întâmplat copiilor lor, care au ieșit de acolo cu tulburări psihice. Amintiți-vă și de cazul manipulării
care s-a dorit să dezbine obștea Mănăstirii Petru Vodă unde a viețuit Sfântul Iustin Pârvu, unul din
marii duhovnici ai neamului românesc și în care era implicat un yoghin declarat, yoghinul Mihai
Rapcea.
În concluzie, blogul Dacic propagă erezia dacismului și credem că este un blog masonic. Nu
am cercetat încă legătura acestuia cu alte bloguri. De ce masonic? Altfel cum ați putea explica
această înverșunare virulentă împotriva tuturor religiilor și îndeosebi a creștinismului (ortodoxiei),
care nu este o religie inventată de oameni ca în cazul celorlalte, ci este religia revelată omului de către
Însuși Dumnezeu?
Desigur, dacismul nu este singura reîntoarcere la credințele păgâne... Mai sunt și altele.
Biserica Ortodoxă Română are cunoștință despre toate sectele și ereziile contemporane. Despre
acestea vom vorbi poate într-un viitor articol.
Și un comentariu util primit recent de la fratele Mihai Silviu-Chirilă:
,,Trebuie avută mare grijă în problema "dacismului". Recuperarea moștenirii noastre
dacice și demontarea mitologiei romanizării și a moștenirii noastre exclusiv romane sunt
necesare, pentru că noi trăim o poveste de adormit copiii cu privire la identitatea noastră
națională.
Din păcate, istoricii noștri oficiali s-au dat cu toții de partea teoriilor romaniste, pentru
ca asta, li se pare lor, oferă prestigiu națiunii noastre (de fapt oferă servitute față de centre
masonice occidentale precum Vaticanul, Roma sau Parisul și ideea românilor că sunt niște
coloniști uitați ai Occidentului, nu urmașii "nemuritorilor"), lăsând această problemă extrem
de importantă a substratului nostru dacic pe mâna tuturor entuziaștilor și visătorilor, motiv
pentru care ne și confruntăm cu tendința new-agistă de reîntoarcere la zalmoxism, deși nimeni
nu știe exact ce ar însemna asta și ce ar presupune aceasta reîntoarcere, fiind vorba de o religie
moartă de două milenii.
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Dacii sunt printre primii care s-au creștinat, în țara noastră creștinismul nu a întâmpinat
nici o adversitate din partea credinței anterioare, deoarece dacii au fost pregătiți pentru Hristos
de unele idei pe care le-au avut, cum ar fi henoteismul, nemurirea, spiritul martiric (manifestat
chiar prin acele jertfe de sânge reprobabile în felul lor), înclinarea spre viața meditativă,
concepția sănătoasă despre persoana umană ca fiind alcatuită din trup și suflet. Atunci când
Hristos a venit, terenul era cumva pregătit pentru primirea Sa, motiv pentru care dacii au
devenit unul dintre cele mai vechi și mai solide popoare creștine.
Trebuie combătută fără îndoială tendința tembelă de a-i recrea pe daci și religia lor
precreștină și trebuie să se înțeleagă că dacii suntem noi, iar religia noastră este cea creștină
ortodoxă, pentru primirea căreia religia anterioară ne-a pregătit doar în maniera în care i-a
pregatit filozofia antică pe greci sau, păstrând proporțiile, Vechiul Testament pe evrei. Venirea
lui Hristos încheie religia păgână și orice discuție despre ea.
Eu am impresia că unii "daciști" sunt puși să scrie de către sistem, pentru ca acesta să
compromită ideea corectă de descendență a noastră din daci, o descendență reală, palpabilă, nu
doar acceptată ca un apendice la "marea civilizație" cu care ne-a pricopsit cucerirea din 106.”
Iar fratele Vasile (blogul Saccsiv) subliniază pe scurt: ,,Lupul Dacic este de fapt o femeie
ce se dovedește a fi o activistă antiortodoxă. Își autodenumește blogul: “Blog pentru regăsirea
identității naționale”. O identitate națională antiortodoxă? Adică satanistă?
E plin internetul de tot soiul de astfel de bloguri cică anti sistem, dar în fapt doar niște
“alternative” drăcești la sistem. Iar dintre ele cel mai bine prind la începători cele precum
acesta, ce pedalează pe tema dacismului.”
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ADRIAN CIOROIANU ȘI RESCRIEREA ISTORIEI
LA COMANDĂ (prezentarea istoriei în stil Dan Brown)
(Articol postat pe ziarul on-line Natiunea, 18 aprilie 2014 și pe blogul Saccsivs, 15 aprilie 2014)
În articolul trecut aminteam despre simpatiile lui Adrian Cioroianu, dar nu citisem încă ultima
sa carte, ,,excepțională” în materie de istorie, intitulată sugestiv ,,CEA MAI FRUMOASĂ POVESTE.
Câteva adevăruri simple despre istoria românilor”.
Credem că, nu îți trebuie cine știe ce doctorate sau studii academice, ca să descoperi adevărul
despre o lucrare. Aceste volum ne prezintă momente importante din istoria noastră într-o manieră
inedită, mai atractivă, edulcorată, dar sub masca căreia se petrece un fapt extrem de grav pentru istoria
unui neam și pentru un istoric: rescrierea în continuare a istoriei României, deja rescrisă de către
comuniști și prezentarea lor inadecvată ca simple povești (într-o acțiune perfidă de demitizare a
istoriei).
Potrivit acestei noi viziuni istorice, sunt elogiați mai mult sau mai puțin regii Carol I, Carol al
II-lea și Mihai I (nu degeaba a fost recent unul dintre invitați la aniversarea principesei Margareta).
Este exonerat însă de orice răspundere regele Carol I, pentru intervenția armată aprobată, în
masacrarea a peste 11 000 de țărani în timpul Răscoalei din 1907 (afirmând subtil că de fapt nu
arendașii evrei au fost de vină, ci globalizarea economică, care a făcut să scadă prețul grânelor,
datorită pătrunderii celor americane pe piața mondială...).
Avem surpriza să descoperim povestea LIDERUL LEGIONARILOR - CORNELIU ZELEA
CODREANU (1899-1938) și chiar cuvintele rostite în ,,celebrul” și de tristă amintire episod din 5
MINUTE DE ISTORIE de pe TVR 1 la adresa posterității liderului Mișcării Legionare, chiar lângă
mormântul acestuia...
Iată ce ne spune (sublinierile îmi aparțin):
,,Povestea ce urmează ne va arăta că, în istoria unui neam, personajele politice charismatice
joacă deseori un rol nefast. Cel despre care voi vorbi aici a fost într-adevăr un personaj charismatic dar aceasta nu l-a împiedicat să fie un criminal. Pentru unii, respectivul personaj a fost un Salvator al
neamului. (sugerând abil echidistanța sa falsă, inexistentă de altfel față de subiect - n.a.). Pentru alții,
el a fost un șarlatan politic. Așadar, cel despre care scriu aici este Corneliu Zelea Codreanu. (...)
Mai apoi a devenit un student turbulent al Facultății de Drept din Iași, unde s-a remarcat inițial
prin calitățile sale de lider, dar s-a și dovedit a fi un spirit virulent anticomunist, ultraortodox și
antisemit. (...) La Berlin și mai apoi la Jena, Codreanu a neglijat studiile, dar a fost fascinat de
mișcarea hitleristă aflată atunci la începuturi (o inepție care să-l poată culpabiliza, ca argument al
antisemitismului! - n.a.). (...)
Promovând un naționalism cu accente mistice (varianta comunistă - n.a.), un antisemitism și
un anticomunism virulente (ca și când anticomunismul ar fi ceva rău în sine - n.a.), legionarismul a
atras mulți români - intelectuali, preoți, muncitori sau țărani (aici spune adevărul, numai că sugerează
că ei au fost ,,atrași”, adică amăgiți, înșelați - n.a.). Codreanu nu a fost un mare orator, dar avea în
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mod cert un simț al spectacolului. Îmbrăcat în ie albă și călare pe un cal alb, apariția lui îi înflăcăra pe
adepții mișcării. Crima politică era parte din arsenalul legionarilor - printre victimele lor numărânduse inclusiv prim-ministrul Ion Gh. Duca (cel care, la ordinul regelui, a dezlănțuit o prigoană sălbatică
împotriva legionarilor, pentru a-i scoate din politică - n.a.). (...)
Lansat în politică printr-o crimă, Corneliu Zelea Codreanu a fost asasinat la rândul său (ca și
când cele două fapte ar fi echivalente, adică cu uciderea în legitimă apărare a Prefectului Poliției din
Iași, care îi tortura pe studenții români într-un oraș unde jumătate din populație era constituită din
evrei, fiind în cârdășie cu evreii radicaliști - n.a.). Moartea lui n-a rezolvat nimic (deși prin martiraj, a
devenit erou al neamului pentru mulți - n.a.), ci, dimpotrivă, a condus la o altă, lungă, spirală a
crimelor (un argument inventat pentru a-și susține pledoaria - n.a.). Morala poveștii noastre (masonice
- n.a.) apare inclusiv în Biblia pe care Codreanu o purta cu el: cine ridică sabia are toate șansele să
piară sub o altă sabie.” (oare domnitorii noștri, Tudor Vladimirescu și alții, care au ridicat sabia pentru
a-și apăra țara, credința și neamul, au avut cu toții soarta de a fi uciși și pentru că au greșit făcând
aceasta? - n.a.)
Pentru istoricii serioși din România, care au cercetat cât de cât istoria și doctrina Mișcării
Legionare (precum Gheorghe Buzatu), aceste scurte și incisive comentarii la adresa unor momente
istorice se pot citi doar în cheia de ,,poveste”, de basm pentru adormit copiii, dar pe care copiii nu le
gustă credem la vârsta lor.
De fapt, constatăm că acest volum a fost scris pentru a fi pe placul, nu al lui Ceaușescu, ci al
evreilor radicali din Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ELIE WIESEL,
în scopul denigrării totale a posterității lui Corneliu Zelea Codreanu, dar mai ales a Mișcării
Legionare, care face chiar obiectul actual al proiectului de lege antilegionar, supus în procedura
votării de către cele două Camere ale Parlamentului României.
Și mai urmează și alte povești răsunătoare despre asasinatele legionare. Redăm doar dintr-una
din acestea: ,,Ipoteza implicării lui Stalin în omorârea lui Nicolae Iorga este spectaculoasă (fantezistă,
conspiraționistă, ca și când era imposibilă, deși comuniștii ruși, cu agenții lor infiltrați chiar aveau tot
interesul să își înlăture oponenții, pe legionari, datorită cărora, în special PCR, a fost interzis timp de
două decenii și să-i discrediteze prin acuzații grave inventate - n.a.), dar, din păcate, adevărul e cu
mult mai banal - și mai crud. Rămâne cu totul credibil că asasinarea savantului Iorga a fost rodul
fanatismului unor legionari români, care doreau astfel să răzbune moartea lui Corneliu Zelea
Codreanu și să-i pedepsească pe cei care lucraseră cu Regele Carol al II-lea (regele, cu majusculă n.a.). (...) Morala poveștii noastre e una veche de când lumea: oricând, câteva gloanțe pot ucide un
savant; dar, pe termen lung, spiritul e mereu mai puternic decât sabia. Fantasmele legionare au ajuns
printre deșeurile Istoriei, dar cărțile lui Nicolae Iorga se află în casa oricărui român care se respectă.”
(oare așa stau lucrurile?; Iorga a fost un naționalist la început, ca și Codreanu - n.a.)
Urmează teribila poveste intitulată SCURTA ISTORIE A STATULUI NAȚIONALLEGIONAR (1940-1941), din care spicuim doar: ,,Mișcarea legionară a fost una dintre cele două
forme de politică extremistă care au marcat istoria românească a secolului XX. Dacă cealaltă mișcare
de extremă - adică regimul comunist - a condus România vreme de 42 de ani, în schimb legionarii sau aflat la conducerea țării doar 5 luni de zile (această contabilizare neținând seama de faptul că Ion
Antonescu era conducător și tot el a dat lovitura de stat împotriva statului național-legionar, la
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presiunea masonilor, intrați în adormire unii din 1937, cărora li s-au percheziționat sedii și li s-au
confiscat arhive... - n.a.) (...) Pe 23 ianuarie 1941, rebeliunea legionară (așa-zisa - n.a.) a fost înfrântă.
Lua astfel sfârșit scurtul episod al guvernului național-legionar. Din acest moment, Ion Antonescu a
rămas singur la putere. El are merite reale în stoparea insurecției legionare (insurecție?! - n.a.), dar
acest detaliu nu-l va ajuta foarte mult în anii următori (în fața evreilor sioniști și comuniștilor; ne
putem întreba de ce oare însă, nu l-au judecat atunci la procesul său stalinist împotriva ,,exterminării
evreilor”? - n.a.). În cele cinci luni cât au fost la conducerea țării, legionarii au arătat că erau amatori
într-ale politicii, iar pofta lor de revanșă a fost mai mare decât dorința de a stabiliza țara (revanșă
împotriva cui?; a masonilor, în mod evident, trădându-se... n.a.). Crimele pe care le-au comis în
rândul politicienilor și în rândul armatei (de ce implică armata, doar pentru că un lider legionar
avusese imprudența să amenințe la sfârșitul lunii ianuarie 1941 că va dezvălui nume de trădători,
inclusiv din armată, ceea ce l-a înfuriat și pe Antonescu? - n.a.) îi dezonorează și mai mult. Astfel
încât morala poveștii noastre este simplă (totul este simplu la Cioroianu - n.a.): legionarii au venit la
putere, în septembrie 1940 (neprecizând că au fost propulsați de numeroșii patrioți români, după
pierderea Basarabiei și Ardealului de nord - n.a.), având legenda de Salvatori și în ianuarie 1941 au
plecat de la putere cu legenda de criminali. (una din cele mai cinice și iresponsabile remarci făcute de
Cioroianu - n.a.)”
Iar la finalul cărții, în povestea DESPRE PATRIOTISM - DE LA CAROL I LA
CEAUȘESCU, scrie: ,,Din patriotism, s-a înrolat voluntar pe frontul Primului Război Mondial (e
vorba de C. Z. Codreanu - n.a.), pe când avea doar vârsta de 16 ani. În schimb, viziunea lui despre
viitorul României nu era numai una patriotică - ci era una încărcată de un naționalism primitiv (dacă
ar fi fost Iorga în locul lui, era unul superior... - n.a.), în care antisemitismul și obscurantismul jucau
un rol esențial (acuzații nefondate și complet false, având adeziunea unor mase largi și din toate
categoriile sociale - n.a.). Conservatorul Petre P. Carp (la al cărui ziar Timpul a lucrat din nefericire
naționalistul Mihai Eminescu - n.a.) și legionarul Zelea Codreanu au fost personaje foarte diferite în
istoria noastră. Dar amândoi ne conduc spre aceeași lecție: patriotismul, în sine, NU reprezintă o
rețetă a succesului.”
Nu știu dacă ați observat și dumneavoastră, faptul că nu se pomenește nimic despre idealurile
lui Codreanu și relația sa cu ortodoxia. De ce oare? Pentru că ADRIAN CIOROIANU NU ESTE
ORTODOX. Se vede clar acest lucru și din scrierea ,,Isus Cristos”. Se subînțelege din opiniile sale
pro monarhie, admirația către regii pe care i-a avut România (mai puțin regele Ferdinand, care s-a
dovedit a fi mai apropiat de români), dar și din prețuirea arătată în mod deosebit față de Papa Ioan
Paul al II-lea, sanctificat de catolici.
Mărturisim că, pentru a combate punctual toate aceste neadevăruri din această carte, toate
mistificările acestea ale unui om care parcă se autoexclude din rândul românilor, volum foarte bine
promovat în țară prin marketing și publicat de Editura Curtea Veche în 2013, având pe coperta
principală un triunghi alb (sugerând piramida masonică, mai puțin probabil pe cea egipteană), ar
trebui să scriu mai multe articole.
În fapt, această carte se dorește un argument pentru legea antilegionară (care este
antinaționalistă în esența ei!), se dorește a fi și un preambul la incriminarea lui Ion Antonescu și a
poporului român ,,vinovați” pentru ,,exterminarea evreilor” în România, pentru care să plătim zeci de
miliarde de euro despăgubiri. În plan secundar poate, se dorește a fi și un gen inedit de manual de
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istorie, dar în care istoria este rescrisă după interesele și pe placul evreilor extremiști sioniști, cei care
poartă o ură ancestrală împotriva legionarilor antimasoni dar și anticomuniști. În ultimul rând, se
dorește a fi pe placul amatorilor de povești. Când am răsfoit-o prima dată, prima mea impresie a fost
aceea că mă aflu în ,,O mie și una de nopți”...
Aplecarea lui Cioroianu spre ficțiune, nemaiîntâlnită la istoricii adevărați (care nu amestecă
lucrurile) rezultă și din propriile-i mărturisiri afișate ostentativ în autobiografia din coperta interioară
a cărții: ,,Și toate acestea și pentru că, în copilărie, i-au plăcut poveștile. Mai întâi numai poveștile,
apoi guma de amestecat și poveștile, apoi romanele lui Jules Verne și poveștile, apoi benzile desenate
și poveștile, apoi Istoria și poveștile, apoi Marylin Monroe și poveștile, apoi parfumurile și poveștile...
În prezent trăiește el însuși o poveste frumoasă: are un fiu admirabil și iubește o femeie admirabilă.
(va urma)”
Cui sunt de fapt adresate aceste cuvinte? Subiectivității omului? Femeilor pe care le adoră în
general? Să fi ajuns și Istoria României doar o simplă și frumoasă poveste? Unde este obiectivitatea și
spiritul critic necesare unui istoric? Întrebări la care ne putem răspunde personal.
Părerea mea este că ei, cei de la ELIE WIESEL și-au greșit omul și nu vor reuși să prostească
pe față un întreg popor, care niciodată nu a exterminat pe nimeni...
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TINERII NU SUNT LĂSAȚI SĂ CUNOASCĂ ADEVĂRUL ISTORIC!
(Articol postat pe ziarul on-line Natiunea, 16 aprilie 2014)
Mărturisesc că după ani în care am reflectat pe marginea acestui subiect fierbinte sau delicat
al reeducării tinerilor din societatea contemporană, noi putem rosti acum adevărul fără teama de a
greși.
După lovitura de stat neocomunistă din decembrie 1989 (a câta oară în istoria României?!),
anumite teme foarte importante au constituit mereu subiecte tabu, altele au fost marginalizate ori
falsificate cu bună știință atât în învățământul de stat sau particular, cât și cea mai mare parte din mass
media. Este vorba de teme precum globalizarea, comunismul, Mișcarea Legionară din perioada
interbelică, pan-ereziile ecumenismului și francmasoneriei, actele cu cip și adevăratele scopuri
urmărite de oculta mondială.
Nu îmi permite spațiul să sintetizez aici chiar și pe scurt toate acestea. Voi preciza doar că, la
ordinul expres al evreilor sioniști (masoni), tinerii învață și astăzi aceeași istorie falsificată de către
iudeo-comuniști.
Anul acesta, datorită în primul rând a popularizării tot mai mari pe calea internetului accesibil
tuturor a unor asemenea adevăruri și informații, care în mod evident au iritat cercurile masonice (cu
peste 4 milioane de membri în toată lumea), s-a trecut la utilizarea forței, adică la campania
antilegionară în curs de derulare (cu schimbarea hotărârilor inițiale ale Comisiei juridice și Comisiei
Apărării din Senat și votarea în unanimitate în Senat a incriminării și pedepsirii organizațiilor și
simbolurilor legionare!), dar mai mult s-a supralicitat prin presiuni de la cel mai înalt nivel pentru ca
noi, românii, să acceptăm teza complet falsă și absurdă a Holocaustului evreilor în România! Ne
întrebăm firește de ce oare? Pentru culpabilizarea cu totul nedreaptă a poporului român tolerant și a ni
se pretinde în consecință nouă, românilor, daune morale și materiale de zeci și zeci de miliarde de
euro. Scopul scuză mijloacele, nu-i așa? Un principiu de bază al francmasoneriei...
Cine este până la urmă autorul legii profund nedemocratice care s-a folosit de liberalul Crin
Antonescu și cei doi colegi ai săi, care au depus proiectul legii antilegionare? Cine altcineva decât
Institutul Național de studiere a Holocaustului în România ,,Elie Wiesel”, cel care a inițiat de fapt și
legea care îi pedepsește cu închisoare pe cei care neagă în public Holocaustul...
Iată și un scurt comentariu semnat de domnul Constantin Crețescu:
,,Primăria Sectorului 2 este somată să îndepărteze din spaţiul public (recte Piaţa Sf. Ştefan)
bustul lui Mircea Vulcănescu, pe motiv că ar fi al unui criminal de război!
Reclamaţia ar aparţine Institutului "Elie Wiesel" (poate vă amintiţi că această instituţie, aflată
în subordinea şi în finanţarea guvernului României, a reuşit să obţină retragerea titlului de cetăţean de
onoare al lui Valeriu Gafencu - Sfîntul Închisorilor, pe care l-a acuzat de fascism).
Mircea Vulcănescu a fost condamnat pentru "crime de război" de către un tribunal comunist,
într-un simulacru de proces, doar pentru că a fost subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice
din Cabinetul Mareşalului Antonescu. Mircea Vulcănescu a murit ca un martir, în 1952, în temniţa
Aiudului. Cu preţul vieţii sale salvase viaţa unui tânăr.”
Observăm de asemenea în mass media tot mai multe reacții negative și nervoase în acest sens
la adresa internetului, preludiu al unei viitoare cenzuri a acestuia. Ca exemple putem să dăm în primul
rând pe cele ale directorului revistelor Lumea credinței și Lumea monahilor, Răzvan Bucuroiu, ale
postului de televiziune al Patriarhiei Române Trinitas (unele emisiuni), pseudo-istoricului Adrian
Cioroianu. Ei se tem că masele ar putea să iasă din starea de ignoranță în care este menținută de atâta
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vreme, de zeci de ani, dar se mai tem și de reabilitarea adevărului istoric și de reînvierea
naționalismului românesc...
Pentru informarea tinerilor despre temele invocate la început și în spiritul adevărului, vă
recomand cu căldură accesarea pe Google Romania măcar a câtorva site-uri: Daniel Vla, Buciumul,
Fundația George Manu, saccsiv”s, Apologeticum, Natiunea, Bucovina profundă...
Am rugămintea dacă se poate să dați mai departe acest articol, pentru a ajunge la cât mai mulți
tineri. Pentru că globalizarea și Noua Ordine Mondială antihristică (împotriva lui Dumnezeu) se va
edifica prin tinerii de astăzi. Pentru a cunoaște și a înțelege lumea și direcția în care mergem, trebuie
neapărat să fim cu toții mai întâi informați...
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NE ÎNTOARCEM LA COMUNISM ȘI DICTATURĂ?
(Articol postat pe ziarul on-line Natiunea, 14 aprilie 2014)
Privind retrospectiv, perioada de după lovitura de stat din 1989 plasează încă România sub
zodia comunismului. Știm că în mod oficial s-a decretat căderea comunismului, ceea ce este adevărat
într-o mare măsură. Pentru că, a avut loc mai mult o cădere artificială și impusă din exteriorul țării, iar
nu o dispariție totală și definitivă. Comunismul a supraviețuit așadar, dar sub o altă formă, pe care
foarte puțini români o întrezăresc.
A sucombat numai regimul lui Ceaușescu prin executarea lui și a consoartei sale. Mass media
a condamnat regimul dictatorului, uitând să condamne și regimul de dinaintea lui. Iar graba și
insistența evreilor sioniști în frunte cu Silviu Brucan de a-i executa pe soții Ceaușescu și într-o zi
sfântă pentru ortodocși, ziua Nașterii Domnului, ne arată tocmai ura viscerală pe care o poartă aceștia
creștinismului și poporului român, ridicându-ne totodată multe semne de întrebare...
Ca un adevărat cameleon, comunismul și-a cosmetizat doar înfățișarea. Filosovieticul Ion
Iliescu s-a înconjurat de evrei sioniști (masoni) precum Petre Roman, pe care l-a și pus prim-ministrul
României. Știți oare care a fost prioritatea lui și a fraților săi iudeo-masoni? Cumplita lege a avortului,
care a decimat până acum mai mult de 20 de milioane de prunci nevinovați, lege care a fost adoptată
rapid sub masca libertății totale a femeii... Dar a cărei femei oare? A femeii necreștine. Femeia
creștină nu și-ar ucide niciodată pruncul nenăscut...
Vă mai aduceți aminte de săptămânile de protest ale tinerilor studenți și intelectuali care au
luat ATITUDINE în fața restaurației comunismului și nerespectării punctelor din Proclamația de la
Timișoara? S-a numit fenomenul Piața Universității. Împotriva lor puterea politică a utilizat până la
urmă forța, ca și în cazul mineriadelor care au urmat și pe care le-a folosit pentru a se impune în
societatea românească!...
Iar astăzi, asistăm la revenirea în actualitate a monstrului cu multe capete de altădată, a
comunismului satanic (ateu în aparență doar), dar sub forma unui amalgam dintre capitalism și
comunism. Este vorba de struțo-cămila neocomunismului capitalist. De aceea a apărut această
formulă, pentru nu se mai putea trasa o linie de demarcație între partidele de stânga și cele de dreapta.
Vedem cum PSD-ul a guvernat alături de PNL în cadrul Uniunii Social-Liberale, într-un mariaj care
nu putea până la urmă să nu se destrame. Vedem cum liberalul Crin Antonescu a făcut un pas înapoi
de bună voie sau silit pentru a lăsa loc UDMR-ului la guvernare și cum declara recent la un post de
televiziune că nu exclude totuși în viitorul apropiat o colaborare cu PSD.
Observăm tot mai mult strânsa ,,prietenie” de afaceri dintre neocomuniștii conduși de
tovarășul Iliescu și evreii sioniști. Amintim numai afacerile veroase prin care a fost spoliat statul
român (indirect noi toți), despre care doar o parte a presei a putut relata (cealaltă fiind aservită ocultei).
Cornel Dan Nicolae și alți câțiva scriitori au unele cărți bine documentate pe tema aceasta a ofensivei
iudaismului în România și războiului dus de evreii sioniști împotriva poporului român.
Ca să dau doar un exemplu, chiar zilele acestea a început anchetarea primarului Radu Mazăre
(edilul municipiului Constanța, membru PSD), fratelui acestuia, senatorul Mihai Mazăre, dar și a
evreilor Ellan Schwartzenberg și Avraham, pentru acuzația de dare și primire de mită. S-a recurs la
transferul unor sume foarte mari prin firme din Cipru și Liechteinstein, utilizându-se potrivit
procurorilor sistemul off-shore.
Este oare o coincidență faptul că tot zilele acestea, premierul Victor Ponta (ucenicul de succes
al masonilor Ion Iliescu și Adrian Năstase) se află împreună cu soția într-o vizită în Israel? Care este
semnalul pe care ni-l transmite? A fost chemat la raport pentru a i se trasa noi sarcini (fără posibile
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interceptări) sau chiar vrea să ne arate ostentativ cine sunt cei care îl susțin și îi asigură puterea?
Este o simplă coincidență că acum Senatul a aprobat în unanimitate legea de interzicere a
organizațiilor și simbolurilor legionare, care prevede pedeapsa cu închisoarea, deși Comisiile juridice
s-au pronunțat înainte respingând proiectul de lege? Este o coincidență și faptul că tot mai mulți
izraelieni sunt încurajați practic să cumpere suprafețe mari de pământ în România și societăți de pe
litoralul românesc?
În contextul în care, marionetele acestora, precum Adrian Cioroianu duc o muncă intensă de
convingere a românilor, prin retorică și diplomație (nu cu argumente și dovezi), că în România au fost
exterminați evreii (spune el, nu contează câți anume dintre ei) în timpul guvernării lui Ion Antonescu
și că acest Holocaust este ,,parte a celui european”...
Ideologia satanică a comunismului a fost opera evreilor sioniști. Cei care ne-au predat-o erau
de origine evreiască. Securiștii au fost pregătiți și conduși tot de evrei. La Pitești, cei care au organizat
diabolica reeducare cu forța erau evrei masoni. Și totuși, noi românii, ne întoarcem treptat-treptat la
dictatură și comunism?...
Anexez acestui articol un text preluat de pe site-ul FrontPress.ro, postat astăzi,
intitulat ,,Nicolae Ceaușescu, candidatul care ar CÂȘTIGA alegerile prezidențiale din primul tur”:
,,DOAR 66%? La aproape 25 de ani de la evenimentele din 1989, românii se raportează
masiv la perioada comunistă, dezamăgiţi de actuala situaţie politico-economică. Conform unui
sondaj realizat de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES), fostul lider Nicolae
Ceauşescu ar câştiga detaşat încă din primul tur alegerile prezidenţiale, la distanţă mare de Crin
Antonescu sau Victor Ponta. Întrebaţi de specialiştii IRES, mai mult de 66% dintre respondenţi au
spus că ar fi dispuşi să-l voteze pe fostul lider al României comuniste. De asemenea, aproape trei
sferturi dintre români (73%) consideră că direcţia spre care se îndreaptă ţara este greşită, în timp
ce doar 23% spun că este bună. La fel, 69% dintre persoanele chestionate au susţinut că trăiesc mai
rău acum decât înainte de 1989.
Comunismul este asociat de români în primul rând cu siguranţa locului de muncă (23%) şi cu
“traiul bun” (14%). Sondajul de opinie a fost realizat de IRES între 3 şi 6 aprilie, pe un eşantion
reprezentativ de 1349 de subiecţi.”
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A FOST MASON ALEXANDRU IOAN CUZA?
(Articol postat pe ziarul on-line Natiunea, 21 februarie 2014)
Mărturisesc că în urma lecturii atente asupra unor materiale de pe internet am fost curios să
descopăr adevărul. Într-un articol mai vechi, îmi exprimasem admirația față de domnitorul Alexandru
Ioan Cuza, fiind convins că masoneria a distrus viața unui om nevinovat și virtuos. Am tras această
concluzie în mod greșit, fiind încredințat că tot ce a făcut el, toate reformele sale au fost numai spre
binele poporului român. Am fost convins că a luptat împotriva corupției fanariote.
În istoria noastră, domnitorul Unirii – cum a mai fost numit, ocupă după cum bine știm un loc
reprezentativ, în sensul că a pătruns adânc în conștiința colectivă românească, fiind considerat de
mulți fondatorul statului modern România, al cărui prim conducător a și fost, începând cu anul 1862.
Nimeni nu poate să îi conteste argumentat rolul de reformator al statului, creator al unor instituții
importante ale statului (majoritatea după model francez). Nici măcar masoneria, mai ales când
încearcă să-l glorifice pe regele Carol I în detrimentul său.
În timpul lui Cuza s-a făcut separarea puterilor în stat; s-au promulgat legea agrară, legea
electorală, legea rurală, legea fiscală, Codul civil, Codul penal, Codul comercial; s-a înfiinţat şi
modernizat prima armată a României (care ulterior a obţinut independenţa de stat sub Carol I); s-a
înfiinţat serviciul statistic şi Casa de Consemnaţiuni (actualul CEC); s-a stabilit învăţământul ca
obligatoriu pentru toţi; s-a sprijinit înfiinţarea unor importante instituţii de cultură şi educaţie
naţională (Muzeul de antichităţi din Bucureşti, Conservatorul de muzică de la Iaşi, Şcoala de arte
frumoase de la Bucureşti, prima instituție deînvățământ superior – Universitatea de la Iaşi care îi
poartă şi azi numele, mai târziu, Universitatea din Bucureşti, Arhivele statului etc.).
El a impus la noi pentru prima dată denumirea de ,,român’’ şi ,,România’’, a impus grafia
latină şi nu slavonă. Pentru prima oară românii s-au simţit solidari prin apartenenţa lor la o singură
patrie sau ţară, prin patriotism (care nu era demonetizat ca astăzi).
Domnitorul Cuza a fost conştient de tranziţia domniei sale şi tocmai de aceea a accelerat toate
reformele, ,,având visul de a rămâne în istorie’’, a fost un liberal moderat, un om înzestrat cu ,,geniul
moderaţiei’’, care a realizat un echilibru permanent între forţele politice într-o perioadă foarte
dezechilibrată, când echilibrul dintre marile imperii vecine era unul foarte fragil.
Încercăm prin această modestă cercetare a domniei lui Cuza și în special a detronării sale, a
descifra însă cu adevărat personalitatea sa și a vedea dacă unele dintre reformele sale au fost cu
adevărat benefice pentru poporul român. Încercăm a înțelege cine a fost cu adevărat Alexandru Ioan
Cuza, care a domnit 7 ani iar alți 7 ani și i-a petrecut în pribegie, departe de țara natală. Ne interesează
așadar dacă a fost mason, dacă a luptat împotriva ortodoxiei.
Studiind atent istoriografia comunistă care l-a mitizat excesiv, manualele de istorie dinainte de
1989 și după, literatura de specialitate, mass media, poziția Patriarhiei B.O.R., site-urile de pe internet,
observăm că acestea sunt în general net favorabile domnitorului A. I. Cuza.
Cercetând însă mai aprofundat istoria acelor ani, faptele ca atare, biografia domnitorului și
ținând seama de faptul important, că regimul lui Ceaușescu (naționalist până la un punct) s-a folosit
din plin de modelul Cuza pentru propaganda comunistă (un model de cinste, dreptate și patriotism),
tipul conducătorului apropiat de mase (adică de țărani pe atunci), care se deghiza uneori și mergea
personal pentru a lua pulsul societății românești, care de fapt urmărea în final a-l impune pe
Ceaușescu ca un nou reformator de seamă al statului român (erou în galeria eroilor neamului
românesc!), ajungem să înțelegem că, de fapt meritele lui Alexandru Ioan Cuza au fost exagerate cu
bună știință.
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Nicolae Ceaușescu însuși se visa un mare reformator al societății românești, asemenea lui
Cuza, pentru a conduce poporul spre comunism, adică spre ,,cele mai înalte culmi ale progresului și
civilizației”. Unii cercetători au arătat deja că și Ceaușescu a intrat în conflict cu masoneria (deși
activase în loja Propaganda Due), refuzând înrobirea economică către FMI, care l-a somat apoi să
achite înainte de vreme datoriile restante.
Să mai reținem faptul că și Cuza și Ceaușescu au avut un sfârșit tragic tocmai datorită
poziționării lor față de masonerie. În ambele cazuri, au fost trădați și părăsiți de către cei apropiați,
detronați prin forță și lăsați pe mâna celor care au organizat lovitura de stat. Asta însă nu le spală
nicidecum păcatele. Oricum, credem că și-au primit parțial plata.
Pe noi ne interesează mai mult faptele ca atare, pentru a avea o viziune critică, apropiată de
realitate. Nu judecăm pe nimeni. Credem că A. C. Cuza a fost inițial mason. Nu știm însă, dacă mai
târziu s-a căit, dacă și-a mântuit sufletul. Se pare că nu…
În decembrie 1863 s-a adoptat legea secularizării averilor mănăstirești. În fapt, s-a produs un
fel de naționalizare, cum ar spune comuniștii. Au fost trecute în proprietatea statului pământurile,
vitele, stupii și alte bunuri mobile ale mănăstirlor. Deși inițial era vorba doar de cazul mănăstilor
închinate (ale căror venituri parțial ajungeau sub titlu de donație în virtutea unor donații și legi
întocmite de foști domnitori români ortodocși către Sfântul Munte Athos și
Patriarhia
Constantinopolului, căci pe atunci mitropoliile noastre aparțineau ierarhic acesteia), au fost confiscate
și pământurile celorlalte mănăstiri, schituri și biserici (însumând după unele surse circa 25% din
pământul țării), pentru a se face în vara anului următor împroprietărirea țăranilor (400 000 de familii
sau 3 milioane de clăcași). În aplicarea legii de mai sus s-au făcut multe abuzuri, s-au desființat unele
schituri, au fost alungați mulți călugări, unele mănăstiri au devenit parohii, cu biserici de mir. Ne
putem întreba însă, de ce nu s-a făcut această reformă agrară luându-se pământuri de la marii moșieri,
care aveau proprietăți latifundiare întinse.
Cităm în acest sens: ,,Alt fapt arbitrar îl săvârşi guvernul în 1859, luând averile bisericeşti ale
mânăstirilor Neamţul, Secul, Agapia, Adam şi Verona, sub pretext de administraţie rea, trecându-le
sub administrarea Ministerului de Culte, ca şi pe celelalte averi mănăstireşti. Atunci se luară
tipografiile din Mânăstirea Neamţul, se desfiinţară fabricile mânăstireşti, se vândură la iarmaroc vitele,
stupii şi toate averile mobile ale mânăstirilor, oprindu-se numai ceea ce era de absolută necesitate
pentru soborul mânăstiresc. În schimb se făcură mânăstirilor state, în marginile strictului necesar şi se
trecură la buget. Astfel aceste mânăstiri începură a trăi în mizerie, din cauza sumelor bugetare ridicole
şi neînsemnate. Mitropolitul Sofronie Miclescu, care protestă în 1859 demn, dar energic, în contra
actului arbitrar al guvernului privitor la vătămarea drepturilor bisericeşti prin confiscarea averilor
mânăstireşti, fără a se da garanţii suficiente a fost în fine depus, în noiembrie 1860. Se luară apoi
măsuri restrictive împotriva mânăstirilor şi călugărilor, iar mânăstirile Doljeşti, lângă Roman, Zagovia
din Iaşi şi 31 de schituri au fost desfiinţate, bisericile lor fiind prefăcute în biserici de mir. Aceste
măsuri restrictive se luară atât în Moldova cât şi în Ţara Românească. În Ţara Românească multe
mânăstiri şi schituri au fost transformate în închisori, ospicii etc. […] Apoi prin legea de secularizare
a averilor mânăstireşti din 13 Decembrie 1863, au fost declarate ca averi ale statului toate averile
mânăstireşti din România. […] Prin «legea comunală» din anul 1864 se luară actele stării civile din
mâna clerului, cum fusese până atunci, şi încredinţară purtarea lor primarilor care purtară de acum şi
titlul de «ofiţeri ai stării civile» […] Tot în timpul domniei lui Cuza-Vodă se luară şi unele măsuri
privitoare la alte confesiuni, care erau cu mult mai favorabile decât cele luate faţă de Biserica
Ortodoxă. Îndeosebi a fost protejată Biserica romano-catolică. Astfel romano-catolicilor li se acordă
favorul de subvenţionare a bisericilor lor şi asigurarea de susţinere a clerului lor. Pentru cultivarea
clericilor romano-catolici se înfiinţă la Iaşi, în anul 1864, un Seminar susţinut de Stat, cu patru clase,
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cu tendinţa de a se completa la şapte clase. Tot acum se permise călugăriţelor romano-catolice de a
înfiinţa la Iaşi un pensionat de fete, în care erau primite şi copile ortodoxe, fiice de Români, care apoi
ieşeau de acolo cu sufletul catolicizat şi înstrăinat. Această favorizare mare a catolicismului papal din
partea guvernului român se datoreşte influenţei mari, pe care a avut-o asupra lui Cuza-Vodă, Franţa,
precum şi marei treceri, de care se bucura la guvernul român consulul francez aici” (Dr. S. Reli, Curs
de Istoria Bisericii Române).
Apoi, s-a mers până acolo încât au intervenit până și în organizarea acestor obști sau rânduieli
monahale: „Spre sfîrşitul anului 1864, Vodă Cuza a promulgat Decretul organic pentru regularea
schimei monahiceşti. Acolo se preciza că, pentru a fi călugărit, un bărbat trebuia să dea dovadă de
«pietate şi vocaţiune monahală, prin ispitirea religioasă canonică», să fie în vîrstă de minimum 60 de
ani, sau «deşi mai june, invalid, om incurabil», şi să «renunţe la pensiunea ce ar avea de la Stat».
Deosebit de acestea, pentru femei se mai cerea «să nu fie măritată» şi să fie în vîrstă de «minimum 50
de ani»” (PREOT NICOLAE ŞERBĂNESCU, Aniversări-comemorări, 150 de ani de la naşterea lui
Alexandru Ioan Cuza: 1820, 20 martie, 1970).
Reforma agrară din 1864 (dorită de masonerie) care a urmat, înfăptuită cu ajutorul lui Mihail
Kogălniceanu, a lovit astfel în ortodoxia românească. Pe de o parte, a făcut ca bisericile și mănăstirile
să-și piardă autonomia și mijloacele de subzistență necesare traiului și întreținerii acestora, dar și cele
necesare operei lor caritabile (spitale, azile etc.). S-a pus chiar și un impozit de zece la sut[. Pe de altă
parte, a sporit popularitatea domnitorului. Burghezia masonică urmărea desființarea orânduirii feudale.
De fapt, s-a redus în mod substanțial aportul sau implicarea Bisericii în viața societății. Întocmirea
actelor civile a revenit primarilor. S-a organizat învățământul de stat. Preoții au devenit simpli slujbași
ai statului laicizat (secularizat), depinzând în mod direct de acesta, pentru că salariul lor în proporție
de 60 la sut[era asigurat de acum încolo de către stat, drept despăgubire!… Mai puteau oare să facă cu
adevărat misiune, să se implice social și politic,când exista teama de represalii din partea statului?
Mai amintim faptul, că Statul se angaja de asemenea să ajute la sprijinirea învățământului teologic, la
restaurarea și întreținerea lăcașurilor de cult. Dar, de unde atâtea resurse într-un stat, care avea deja de
suportat atâtea cheltuieli pentru modernizarea sa?…
Așadar, modernizarea României a însemnat totodată despărțirea Statului de Biserică, laicizarea
statului precum în Franța, luată drept model. Acestea sunt faptele! Acesta este adevărul, mai puțin
cunoscut opinei publice. Chiar dacă domnitorul Cuza s-a dezis de masonerie pentru că era patriot
(cum a fost de altfel și Mareșalul Ion Antonescu), consecințele acțiunilor sale îndreptate împotriva
Bisericii Ortodoxe nu au fost înlăturate nicidecum până astăzi!…
O altă greșeală, de astă dată politică, a fost dizolvarea de urgență a Parlamentului care se
opunea legii agrare. Astfel, împotriva domnitorului s-au coalizat conservatorii și liberalii radicali
(nucleul monstruoasei coaliții, cum a fost denumită de către unii), împreună cu toți politicienii adepți
ai separatismului (antiunioniști). Era pentru aceștia o dovadă de despotism, chiar de dictatură.
Deși unii masoni îl revendică de partea lor pe Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, acesta intrase
în conflict cu masoneria. Unele surse pomenesc de faptul că a ordonat incendierea templului (lojei)
`Înțelepții din Heliopolis”, unde se grupaseră opozanții săi, ceea ce nu recunosc însă
masonii. ,,Potrivit istoricului Alex Mihai Stoenescu, componenţa lojii Înţelepţii din Heliopolis, care
aduna lideri liberali radicali şi moderaţi şi lideri conservatori, precum şi cei mai importanţi bancheri
evrei implicaţi în finanţarea dezvoltării economice a tânărului stat, Hilel Monoah, Sabatay Halfon şi
Jacques Cohen, ar fi reprezentat nucleul de influenţă al montruoasei coaliţii.”
Între domnitor și masoneria ostilă, hotărâtă a aduce un prinț străin (pe baza unor hotărâri luate
de divanele ad-hoc din 1857) s-a declanșat un război surd, dar de amploare. Masonii anticuziști (în
special I. C. Brătianu, C. A. Rosetti, Ion Ghica, Nicolae Golescu) au început a căuta în Franța și țările
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vecine un prinț, pentru a-și atinge scopurile, pentru extinderea corupției și averilor lor. În țară, au
lansat zvonuri că domnitorul Cuza ar încerca să aducă pe tron un principe rus (știindu-se aversiunea
față de rușii care ne-au cotropit, ne-au luat Basarabia).
S-au speculat la maximum slăbiciunile și imoralitatea sa, privind femeile și jocurile de noroc.
S-au strecurat astfel și în anturajul domnitorului. L-au cumpărat pe bani grei pe C. Liebrecht, fostul
șef de cazinou de la Galați, ajuns director general al Poștelor, unul dintre apropiații lui Alexandru Ioan
Cuza. Acesta l-a denigrat pe Mihail Kogălniceanu, producând ruptura gravă dintre ei. Tot prin el o
cunoscuse pe Maria Obrenovici, văduva prințului sârb cu același nume, amantă cu care Cuza avea
deja doi copii (știm că erau înfiați, doamna Elena, soția lui neputând a avea copii), care apoi nu a mai
rămas mult timp la București, plecând în Germania și ajungând chiar în anturajul împărătesei Augusta,
soția Kaiserului Wilhem I.
Cum tratăm faptul grav că primul ministru conservator (mare moșier, care se opunea reformei
agrare) Catargiu a fost asasinat în timpul mandatului și ancheta poliției a fost îngropată de Cuza, iar
prefectul poliției care s-a ocupat de caz a fost promovat de domnitor? Îl tratăm de așa manieră încât
copiii României nu știu că viața politică a României moderne a debutat cu un asasinat de prim
ministru și o lovitură de stat a domnitorului. Domnitorul era cartofor (jucător de cărți – n.a.) – și ce
dacă? ar zice unii. Ei bine, creditorii lui Cuza nu l-au slăbit și l-au forțat să îi numească în funcții și să
le dea contracte grase cu statul. Librecht, unul din creditorii lui Cuza – a cerut și a fost numit șeful
Poștelor (ce mare functie e asta, ați zice?). Ei bine, acest Librecht avea acces la toate telegramele
importante care se expediau prin telegraf de la București – a fost un fel de Securitate avant la lettre,
căci a folosit informațiile confidențiale din telegrame în interesul său. O parte din aceste măsuri au
nemulţumit moşierimea, ducând la apariţia primelor forme ale conspiraţiei. Încep să urzească din
umbră două mari reţele ale protestatarilor.
1. Mişcarea separatistă dorea anularea Unirii Moldovei cu Ţara Românească şi revenirea la
vechile lor privilegii. Exponenţii acestei mişcări erau Panait Balş, Constantin Şuţu şi alții, unii chiar
rude cu Elena Cuza, soţia domnitorului. După arestarea acestora, din documentele găsite se putea
constata că Şuţu urma să fie numit de turci domn al Ţării Româneşti în urma scindării de Moldova. La
rândul său, Barbu Ştirbei era în program să revină la guvernare.
2. Reţeaua complotiştilor avea ca scop să-l determine pe Cuza să abdice şi să-l expedieze în
exil, mai ales că acesta avea intenţia să desfiinţeze Masoneria din care făcea şi el parte. Conjuraţii nu
erau alţii decât cei pe care domnitorul îi amnistiase anterior pentru fapte de acelaşi fel: Ion C. Brătianu,
C.A. Rosetti, Eugeniu Carada, Nicolae Golescu şi alţii. Ziarul clandestin Clopotul, condus de Eugeniu
Carada, îndemna lumea la revoltă, nesupunere şi asasinat, campania sa ducând la demisia guvernului
Creţulescu. Cuza a respins această demisie înlocuind, total dezinformat, tocmai miniştrii ce-i
rămăseseră fideli.
Pe de altă parte, factorii principali ce trebuiau să gestioneze bine situaţia erau deconectaţi de
realitate. Alexandru Beldiman, prefectul Politiei, şi colonelul Zefcari, comandantul Comenduirii
Bucureşti, au fost anihilaţi prin vicleşug, atenţia fiindu-le deturnată prin stratageme atent pregătite.
Colonelul Zefcari a fost atras la un joc de cărţi în casa lui C.A.Rosetti, unul dintre complotişti. La
masa de joc, conform unui scenariu premeditat, colonelul câştiga mereu, fără să ştie că cei din jur
căutau ca, prin acest succes iluzoriu, să-l ţină cât mai mult timp departe de gărzi. Domnitorul nu a fost
avertizat că ceilalţi comandanţi trecuseră de partea celor ce doreau înlăturarea lui.
În scopul realizării acestei strategii, pentru a-l compromite pe cel vizat, Constantin Catargi,
unul dintre uzurpatori, a direcţionat-o pe Maria, fiica sa cea mare, să ajungă în patul domnitorului. Era
o văduvă tânără, frumoasă, ispititoare şi ambiţioasă. Domnitorul era mare amator de aventuri. Între cei
doi începuse deja, cu mai mult timp în urmă, o fierbinte poveste de dragoste.
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Maria s-a născut la Iaşi în 1835. A fost căsătorită cu un general sârb, a devenit apoi soţia lui
Efrem Milos Obrenovici, mort în 1860, cu care a avut un băiat, Milan, viitorul rege al Serbiei. Era mai
tânără decât Elena Cuza cu 10 ani, mai frumoasă şi mult mai feminină. Dorea din tot sufletul să ia
locul Elenei, motiv pentru care a întrebuinţat toate armele arsenalului feminin. (Postat de Horia, 2
iunie 2010: Alexandru Ioan Cuza şi Maria Obrenovici – iubire pasională)
O altă greșeală făcută de domnitor este că, în urma demisiei guvernului Crețulescu (asaltat de
atacurile ziarului Clopotul, condus de Eugeniu Carada), el a schimbat câțiva miniștri care îi erau fideli,
înlocuindu-i cu alții care complotau împotriva sa. Colonelul Nicolae Haralambie a fost atras tot printro femeie în cercul complotist, se pare prin doamna C., cu opțiuni puternic liberale.
În noaptea de 11 februarie 1866, Maria Obrenovici a fost pusă să-și joace rolul ei (tatăl ei era
Constantin Catargi, unul dintre complotiști), lăsând ușa deschisă conspiratorilor, care au apărut în
zorii zilei. Domnitorul, care abia adormise nu a mai putut riposta cu pistolul la tâmplă și șantajat
probabil cu viața soției și copiilor adoptați, arestați și ei în alt apartament. A semnat sub amenințare pe
spatele unui trădător abdicarea sa și a fost dus pe ascuns afară din Palat (soldaților din Gardă li s-a
ordonat să stea cu spatele!) și în mare liniște (cu trăsură cu cai care aveau picioarele bandajate!) în
exilul său forțat.
Domnitorul, se pare că se resemnase, știind că adversarii săi nu vor renunța niciodată la
obiectivul lor central de a aduce un principe străin în locul său și dorise în acest fel, să prevină un
război civil distrugător. A respins ulterior oferta generalilor săi loiali.
După abdicarea lui Cuza, s-a format o locotenenţă domnească, formată din Lascăr Catargiu
(unul din liderii Partidului Conservator creat mai târziu la 1880), generalul Nicolae Golescu (ajuns
prim-ministru liberal în perioada mai-noiembrie 1868) şi colonelul Nicolae Haralambie.
Interesant este faptul că după abdicare, în aceeași zi era trecut pe document noul principe,
belgianul Filip de Flandra, despre care nu știm încă din ce motive, a refuzat oferta aceasta extrem de
generoasă. Poate că s-a temut, că nu va fi deloc popular precum predecesorul său. Poate că nu avrut să
renunțe la țara lui natală pentru o dinastie incertă.
Potrivit unei surse, ,,Maria Obrenovici s-a sinucis la Dresda, în anul 1876” și că ,,există şi
bănuiala că a fost asasinată pentru spionaj”. Interesant este faptul, că mai târziu, în secolul XX, mai
precis prin anii ’30, aceeași stratagemă de corupere și spionaj va fi utilizată cu succes de către
masonerie și față de regele Carol al II-lea, cu slăbiciune pentru femei ușoare, prin Elena Lupescu
(născută Woolf, de origine evreică), care va intra chiar în rândurile acesteia (cu gradul 32).
Este adevărat că poporul l-a iubit pe Cuza încă din vremea sa, i-a creat o aură legendară. Pilda
cu ,,ocaua mică și ocaua mare” este relevantă în acest sens. Țăranii i-au fost recunoscători pentru că
au fost scăpați de servituțile feudale. Nu însă și de sărăcie. Dar ei nu au înțeles cu ce preț s-a făcut
reforma agrară și neavând și mijloacele cu care să-l lucreze au fost nevoiți a-l vinde la un preț mic sau
a-l da în arendă obținând un câștig nesatisfăcător. Uitați-vă ce mult se aseamănă această situație cu
cea de după 1989, când a început retrocedarea pământurilor colectivizate în timpul comunismului.
De asemenea, felul în care fost detronat de complotiști și escortat pe ascuns până la ieșirea din
țară, felul în care a fost întâmpinat după moarte (de mii de oameni în Gara Ițcani din orașul Suceava,
în Verești, Dolhasca, Liteni, până la moșia sa Ruginoasa), ne arată că era într-adevăr iubit, iubit nu
numai de soldați, că fusese totuși un patriot. Acești români îl considerau de-al lor, se identificau întrun fel cu el, în contrast evident cu noul domn adus din străinătate, care avea și o misiune mult mai
ușoară, aceea de a continua practic reformele începute de Cuza.
De ce a fost detronat Alexandru Ioan Cuza de către masonerie? Pentru că era român și patriot,
și pentru că nu mai asculta de directivele masonice. Masonii ar fi putut să-l ucidă așa cum au făcut
credem cu Barbu Catargiu, primul ministru, unul din marii moșieri (conservator), pentru a-l discredita
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și acuza pe domnitor. Oricum, el a fost sacrificat pentru masonizarea și jefuirea mai rapidă a statului
român, prin aducerea în țară (pe ascuns) a unui prinț mason din Casa de Hohenzollern în persoana lui
Carol I, de către masonii liberali radicali I. C. Brătianu și C. A. Rosetti. Ce straniu și coincidență în
faptul că soția lui Cuza (din familie Elena Rosetti) poartă numele unuia dintre conspiratori!
Iată și una dintre declarațiile Doamnei Elena: ,,În apropiere de Heidelberg trecând printr-un
tunel (Mont-Cenis), Cuza răci și se îmbolnăvi. Și cum era puțin astmatic, pe dată ce sosirăm la hotel
(Europa), vroii să-i fac tratamentul pe care-l știam eu. Dar prințul Obolenski, care se afla acolo, ne
recomandă un medic, care după părerea mea, ignora sau se făcea că ignorează boala. Prescripțiile lui
nu mi se păreau deloc eficace și eu îi spuneam lui Cuza să schimbăm doctorul, căci nu e bun de nimic.
Îi aplicai șervete ude cu apă rece pe piept și pe ceafă. După puțin timp Cuza muri.” (vol. Pe urmele lui
Alexandru Ioan Cuza, Dan Bogdan și Viorel Știrbu, Ed. Sport-Turism, 1985, p.223)
Încă o observație, zic eu interesantă: Pe 24 ianuarie 1866 se organizase un bal la reședința
familiei Șuțu, inclusă în cercul conspiratorilor (conform sursei: Maria Obrenovici, amanta care îl
striveşte pe marele Cuza, Historia.ro, Autor: Mircea Duţu), dar momentul loviturii de stat a fost
amânat. Știm însă, că și Mihai Eminescu, marele nostru patriot român, a fost internat cu forța în casa
doctorului Gheorghe Șuțu, unde i s-au aplicat în mod criminal injecții cu mercur deși era sănătos…
Masoneria lucrează și prin medici…
Pe de altă parte, este de notorietate pentru publicistica lui Eminescu, critica foarte dură la
adresa liberalilor pe care îi numește „roșii”. Caragiale va scrie şi el dur la adresa regelui Carol I,
„uzurpatorul’’ într-un fel al lui Cuza.
Astăzi, lui C. A. Rosetti i se face „publicitate’’ în manuale de istorie (în ipostazele de ministru,
deputat, primar al Capitalei şi mai ales „unul din marii ziarişti ai epocii’’ pentru că era fondatorul şi
patronul ziarului Românul). Adică, recompensăm un mason aparținând „monstruoasei coaliţii”?
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SACRIFICAȚI PENTRU INTERESE OBSCURE…
(Articol postat pe ziarul on-line Natiunea, 27 ianuarie 2014)
Dacă ne uităm puţin în urmă, combinatele Oltchim (Râmnicu Vâlcea) şi Arpechim (Piteşti)
erau apreciate ca unităţi reprezentative pentru industria petrochimică din România. Iar dacă ne uităm
astăzi, au ajuns falimentare, în starea de insolvenţă şi lichidare judiciară. De ce s-a întâmplat lucrul
acesta? Sunt mulle explicaţii. Dar, cele mai multe datorii, care le împovărează acum, s-au făcut
cu ,,ajutorul” firmelor căpuşă, ,,băieţilor deştepţi” din zona petrochimiei, şi prin penalităţile de
întârziere de unu la sutăpe zi percepute de statul român (un gen de cămătărie!). Ştim că aceste două
mari unităţi economice sunt legate între ele, mai ales prin faptul că Arpechim livrează materii prime
către Oltchim. În mod evident, acţiunile întreprinse la Arpechim (reducerile de personal, închiderea
unor secţii ş.a.) au afectat Oltchim-ul.
Ne amintim dacă vreţi, de promisiunile generoase făcute de USL în campania electorală pentru
alegerea parlamentarilor noştri. Au promis că vor aduce investitori, că vor crea locuri noi de muncă şi
vor salva economia argeşeană. Când colo, vedem că primul-ministru Victor Ponta pasează cu uşurinţă
întreaga vină şi responsabilitate către Consiliul Europei, organismul care chipurile nu doreşte
redresarea acestora, ci închiderea lor (asemenea altor ,,găuri negre” ale economiei româneşti).
Ne întrebăm în mod firesc, dacă nu a existat sau există într-adevăr nici un plan de redresare şi
reorganizare sau o soluţie acceptabilă a acestora. Ne întrebăm şi de ce oare a fost închis sistematic
Arpechim-ul, care are şi rafinărie şi utilaje performante.
Mai degrabă constatăm, că nu a existat şi nu există nici la ora actuală voinţa politică din partea
autorităţilor centrale. Acum, când au ajuns la putere, chiar de ce le-ar mai păsa de economia reală a
ţării şi de viaţa salariaţilor în cauză (plus familiile acestora!), care nu şi-au mai primit drepturile
salariale de luni întregi? S-au pus ei cumva în situaţia lor dramatică?
Şi cu toate acestea, deşi în disperare, aceşti salariaţi au fost nevoiţi să iasă în plină stradă şi să
protesteze pentru drepturile lor, vedem că nimeni nu îi ia cu adevărat în seamă. Nici măcar mass
media locală şi centrală. A ocolit dezbaterea subiectului acesta de interes general (ca în mai toate
problemele importante, de pildă protestul nemediatizat al sutelor de preoţilor în faţa Guvernului
împotriva actelor biometrice), considerându-l poate insipid sau neinteresant, ori de teamă faţă de
guvernanţi. Credem că nu întâmplător, unele lozinci ale protestatarilor sunau astfel: ,,ROMÂNIA
TREZEŞTE-TE!”, ,,JOS MAFIA!” (de stat, bineînţeles),,,JOS GUVERNUL!”, ,,VREM SĂ
MUNCIM, NU VREM SĂ CERŞIM”!, ,,ASTĂZI SUNTEM NOI, MÂINE SUNTEŢI VOI!”…
Nu putem trece cu vederea ceea ce se ascunde în spatele acestor manevre iresponsabile. Există
anumite grupuri de interese (corporaţii şi companii transnaţionale), care practică mai mult decât un
lobby pentru interesele lor, pe lângă guvernanţi. Este vorba de concurenţa neloială şi perfidă, prin
diverse mijloace, puţin cunoscute de opinia publică (trafic de influenţă ş.a.). Scopul lor nu este să le
ajute, ci dimpotrivă, să înlăture concurenţa firmelor româneşti autohtone şi de asemenea să acapareze
terenurile şi utilajele acestora (bunuri valorând în fapt multe miliarde de euro, create prin sudoarea
poporului român, mai ales în timpul defunctului regim comunist), cumpărându-le la preţuri de nimic
sau derizorii, ca şi în cazul multor altor unităţi închise şi demolate în România. Ne prefacem că nu
vedem astăzi sutele şi miile de unităţi economice, ajunse o ruină pretutindeni în ţară sau înlocuite cu
luxoase supermarkete, în care mai toate mărfurile vin din import?
Şi jaful economiei româneşti nu se opreşte aici. Se întrezăresc alte mari înstrăinări de bunuri şi
reduceri de personal (sub paravanul ,,reorganizării” şi ,,privatizării” lor) în cadrul unor unităţi
strategice precum S.C. Hidroelectrica S.A., C.F.R. Marfă şi în domeniul forestier al statului român!
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Vă mai amintiţi poate de guvernarea PSD-ului dintre 2000 şi 2004, când s-a furat cel mai mult?
Nu m-ar mira să văd reeditată această poveste (ori, chiar întrecută), acum când PSD este prima vioară
în cadrul USL-ului, mai ales prin poziţia primului-ministru Victor Ponta iar funcţiile de decizie din
partid sunt ocupate de aceeaşi baroni locali (mari afacerişti, preşedinţi de Consilii Judeţene). Dacă
mergem mai departe cu analiza, descoperim tentaculele unei caracatiţe mult mai mari. În spatele
corporaţiilor pe care le pomeneam mai sus, se ascunde cu grijă oculta mondială (masoneria), care cu
ajutorul cozilor de topor autohtone (trădători de neam şi de ţară) urmăreşte înrobirea economică şi
politică a tuturor statelor lumii, mai apoi distrugerea statelor naţionale, a tradiţiilor şi culturii acestora.

CINE VREA CONTROLUL ROMÂNIEI?
(Articol postat parțial pe ziarul on-line Natiunea, 12 decembrie 2013; denumirea inițială a
articolului: Intelectualii din România, cu precădere cei creștini și ortodocși, trebuie să ia atitudine
publică față de încercarea actuală a masoneriei de a prelua controlul total asupra României!)
Pornind de la informaţiile privind istoria masoneriei mondiale şi interesele acesteia din fiecare
ţară, nu este deloc exclus ca, actuala ,,criză politică’’ din România, să fie rezultatul imixtiunii oculte a
lojelor masonice în treburile statului român. În fond, este momentul propice şi se reeditează acum,
într-un anume fel, momentul preluării puterii de către comunişti (puţini, câţi erau!) la noi, după cel deal doilea război mondial, sub ocrotirea armatei de ocupaţie sovietice.
Consider că, mai mult ca oricând, a sosit momentul să spunem lucrurilor pe nume, până la
capăt şi să adoptăm măsuri în consecinţă. E timpul să ne arătăm responsabilitatea pentru prezentul şi
viitorul acestei ţări, încă râvnită de cercuri ostile sau puternice grupuri de interese oculte din România
şi din străinătate.
Priviţi la articolele din presă, la înmulţirea atacurilor la persoană şi, în mod special, faţă de
naţionalişti, adică faţă de cei care simt ceva pentru ţara lor! Să nu credeţi că şi eu poate îi confund pe
naţionalişti cu ultranaţionaliştii/extremiştii. Apoi, gândiţi-vă puţin, mai ales, la cei care vor veni după
noi, la noile generaţii (în mare parte prinse deja, în plasa diabolică întinsă de materialism, prin
diverse forme atrăgătoare şi cosmetizate, acceptând ulterior un nou mod de viaţă şi de gândire
aberant!), pe care în mod indiscutabil, nepăsarea noastră îi condamnă (practic şi irevocabil), la o viaţă
cu totul şi cu totul nedemnă pentru ei şi urmaşii lor…
Nu sunt politolog de profesie, nici membru de partid, dar cred cu convingere nestrămutată, că
politica nu este proprietatea sau apanajul cuiva, şi că ea nu trebuie descifrată şi interpretată doar de
către câţiva politicieni, câţiva ,,profesionişti’’ sau analişti (mereu aceiaşi, la televiziunile existente, de
exemplu), care desigur, în multe cazuri practică (în realitate) un adevărat partizanat politic.
Proiectul european este fără îndoială un pas uriaş spre globalizare şi uniformizare (nivelarea
artificială şi forţată a tuturor structurilor economice, sociale, politice şi culturale!).
Şi, să nu uităm că, acum 50 de ani, Uniunea Europeană a luat naştere printr-o cooperare
economică, începută iniţial între cele șase state fondatoare (cifră cu trimitere directă, la însăşi
simbolistica masonică), fără a se prezenta nici atunci publicului vreun proiect de dezvoltare pe viitor!
Iată de ce, nefiind de acord cu globalizarea promovată de masoneria şi francmasoneria
mondială (cu miile lor de organizaţii din toată lumea), nu pot fi de acord nici cu acest proiect
european. Se adevereşte iarăşi faptul, că neînţelegerile dintre UE şi SUA, au fost mereu şi sunt doar
de faţadă. Iar proiectul european a fost ideea unor cercuri americane, pentru a îngloba şi înhăma la
proiectul globalizării statele bătrânului continent. Cu alte cuvinte, ceea ce constituiau Franţa şi
Germania pentru UE (motorul acestei construcţii europene), în viitorul apropiat va fi SUA şi UE în
cadrul globalizării!
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Apoi, noi românii, cum am putea dobândi peste noapte identitatea şi cetăţenia europeană (mai
târziu, cea universală) fără a renunţa la identitatea şi cetăţenia proprie? Avem noi nevoie de o nouă
identitate? Doar, dacă România dispare ca stat şi începem să vorbim, precum un reporter ce
transmitea în direct de la Berlin evenimentul, despre ,,ţara Europei’’…
V-aş întreba, înainte de a discuta unele probleme, dacă aţi aflat despre pretenţiile financiare
exorbitante şi ilegitime formulate de anumite cercuri evreieşti din străinătate şi din ţară, care au cerut
imperios statului român şi autorităţilor române despăgubiri de circa 9-10 miliarde de euro
pentru ,,evreii exterminaţi din România’’ în timpul guvernării mareşalului Antonescu. Dacă aţi auzit
că, profesori şi istorici prestigioşi din România (precum Ion Coja, Gheorghe Buzatu şi mulţi alţii) sunt
ţinta unor atacuri făţişe, tocmai pentru că ei nu acreditează teza Holocaustului evreiesc în această ţară.
Amintiţi-vă, dacă vreţi, de emisiunea ,,Mari români’’ de la postul public TVR 1 şi de opinia d-lui
Adrian Cioroianu, cel care în loc să-l prezinte şi să-l apere pe Antonescu, dimpotrivă, i-a imputat
multe lucruri, printre care şi ,,exterminarea a 280.000 de evrei’’! Or, cercetări serioase din domeniul
istoriei noastre combat în mod just această ipoteză. De fapt, conform unor mărturii de necontestat ale
unor istorici români şi străini (chiar şi evrei!), această cifră invocată este populaţia evreiască salvată,
cu mult curaj, de Ion Antonescu! Pentru că, dimpotrivă, România este ţara în care s-a salvat cea mai
mare populaţie evreiască din Europa, ameninţată la acea vreme, nu cu exterminarea, ci cu închiderea
în lagăre de concentrare şi exploatarea forţată în interes de război.
Adevărata cauză a actualei ,,crize’’ din România este din punctul meu de vedere, presiunea
imensă asupra oficialităţilor române, de a da curs cererii despăgubirii materiale ale unor evrei, care şiau ,,amintit’’ acum de rudele lor, după mai bine de 60 de ani de la acele evenimente. Numai pornind
de la această premisă şi pe fondul integrării în UE, vom putea înţelege ceva din actualele evenimente
politice de la noi. Fac precizarea, că s-au cerut chiar despăgubiri în natură, cum ar fi cedarea activelor
unor importante staţiuni turistice din România, precum Vatra-Dornei şi altele de pe litoralul românesc.
Şi, pentru ce? Pentru pretinse fapte istorice, care nici măcar n-au fost cât de cât dovedite! Era suficient
a se prezenta liste ale victimelor, care să fie apoi confirmate, aşa cum noi am descoperit trupurile
românilor ucişi din Basarabia de către comuniştii stalinişti.
Oricum, poate că ar merita să reflectăm mai mult şi asupra infiltrării masoneriei în România,
începând cu familiile boiereşti fanariote Mavrocordat, Cantacuzino, Bibescu, Rosetti, Brătianu, Şutzu,
Sturdza ş.a. Sau asupra unora, mai aproape de zilele noastre: Mihail Sadoveanu, Mihai Ralea, Dan
Amedeo Lăzărescu, Alexandru Paleologu, Nicolae Alexandru, Nicu Filip, Mihai Musceleanu,
Constantin (Costel) Iancu şi nu numai.
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DESPRE IPOCRIZIA PUTERII...
(Articol postat pe ziarul on-line Natiunea, 22 noiembrie 2013)
Evenimentele politice petrecute de când s-a instalat confortabil la Palatul Victoria premierul
Victor Ponta, ne arată tot mai clar ruptura produsă între interesul național (al poporului român) și
interesele unui grup majoritar de parlamentari. Poate cel mai elocvent este faptul, că până în prezent,
nu s-a pus în aplicare rezultatul Referendumului din 2009, prin care românii au decis reducerea
numărului Camerelor Parlamentului la una singură și a parlamentarilor de la 470 la 300. De ce?
Pentru că, majoritatea domniilor lor nu au fost și nu sunt de acord cu acest lucru, împotriva voinței
exprimate de poporul român. Pentru ca să-și păstreze privilegiile cât mai mulți dintre ei sau toți și să
nu avem încă în România o clasă politică cu adevărat responsabilă.
Vedem cu toții, cum în ultimele trei luni, economia românească alunecă pe o pantă
descendentă, datorită în primul rând crizei politice declanșate de începerea procedurii de suspendare a
președintelui României și apoi altor factori (seceta prelungită care va afecta grav pe agricultorii
români, lipsa măsurilor de redresare economică, încurajarea împrumuturilor externe etc.). Problema
majoră care se ridică este dacă noi toți laolaltă, poporul român, suntem într-adevăr reprezentați de
acești politicieni care se joacă cu cuvintele, cu viața noastră și iau în derâdere dorințele și aspirațiile
electoratului.
Credem că așa cum mulți maghiari din România nu se mai simt reprezentați de conducerea
UDMR-ului, tot astfel se întâmplă și cu românii, în privința multor politiceni sau întregii clase politice.
Mulți intelectuali contestă deja acest hibrid ciudat care este Uniunea Social Liberală, având ca nucleu
un partid de centru-stânga (PSD) și unul de centru-dreapta (PNL), mai ales că scopul care îi unește cel
mai mult nu este legat de vreun program politic sau de doctrina lor, ci este subjugarea justiției, iar
oficial, demiterea președintelui.
Liderii USL ne mint pe toți cu nonșalanță, când spun că își doresc o justiție independentă, un
stat de drept și democratic ș.a.m.d. Dovadă stau numeroasele încălcări ale legilor și procedurilor din
Parlament, presiunile făcute asupra Curții Constituționale (care a sesizat de două ori Comisia de la
Veneția, pentru a i se garanta independența).
Având în vedere faptul că există destul de mulți parlamentari, mai ales din USL sau aliați ai
acestora, care au dosare penale, iar unii sunt deja condamnați definitiv și încarcerați, rezultă în mod
imperativ că Puterea are mare nevoie de controlul asupra justiției; mai mult ca niciodată. Oamenii
aceștia sunt acum atât de disperați, încât au încălcat regulile jocului politic inițiind o lovitură de stat
juridică de către noua majoritate parlamentară, sub poleiala legii. Ei nu consideră că au încălcat vreo
lege sau prevederile Constituției. În momentul în care președintele ar fi demis, atunci lovitura de stat
ar fi încheiată.
Nu întâmplător, premierul Victor Ponta este un plagiator dovedit (de două comisii din lumea
academică și de societatea civilă) dar nesancționat. Furtul intelectual este pedepsit de Legea din 1996
a dreptului de autor, dar cine îndrăznește să-i facă plângere penală primului-ministru al României?
Vedem că ipocrizia puterii este nelimitată. În fața oficialilor europeni, liderii USL fac
promisiuni peste promisiuni și spun că vor respecta orice decizie a CCR și statul de drept și instituțiile
sale, iar în țară faptele lor au dovedit exact contrariul.
Cine a urmărit cu mai multă atenție aparițiile și declarațiile în cadrul emisiunilor de televiziune,
a liderilor USL și a purtătorilor lor de cuvânt, a remarcat probabil ipocrizia, tupeul și ignoranța celor
mai mulți dintre ei. Confruntarea s-a dat de fapt între minciună și adevăr, între putere (interesată să-și
conserve și să-și extindă prerogativele) și opoziție (interesată ca adevărul să iasă la lumină). Aventura
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politică din ultimele luni s-a dovedit una extrem de periculoasă pentru România, mai ales în plan
economic.
Marea majoritate a politicienilor români de astăzi, nu respectă din păcate și nici măcar nu au
de gând să respecte dorințele electoratului, ale alegătorilor. Pentru că îl disprețuiesc de fapt și știu că
mulți români nu sunt interesați de politică, sau nu sunt atât de bine informați. Pentru ei românii
sunt ,,prostimea”, incapabilă să judece singură lucruri atât de complicate. În egoismul și infatuarea lor,
ei nu își mai respectă decât propriile interese personale și cele legate de grupul cărora aparțin.
Însă românii nu se vor lăsa păcăliți mult timp, pentru că promisiunile nu ajută efectiv la nimic.
Vorbele rămân vorbe. Când vor vedea că nivelul de trai s-a redus simțitor se vor trezi la realitate și îi
vor sancționa prin votul lor, la apropiatele alegeri parlamentare din decembrie a.c.

Uitarea – cel mai mare dușman…
(Articol postat pe ziarul on-line Natiunea, 14 octombrie 2013, Radu Iacoboaie)
Tot mai mulți români ajung să uite cu totul de toate ororile și greutățile din perioada
comunismului, gândindu-se doar la lipsa siguranței unui loc de muncă și a ,,siguranței zilei de mâine”
din zilele noastre, a lipsei de perspectivă a tinerilor. Or, cine crede că în România comunismul a
sucombat definitiv și irevocabil se amăgește singur. Trebuie să înțelegem astăzi mai întâi că
mentalitățile și practicile din timpul celor aproape 45 de ani de comunism au marcat pe foarte mulți
români, chiar și pe unii de bună credință, care visau într-adevăr egalitatea și dreptatea socială
(„echitatea socialistă”). S-au transmis în unele cazuri și urmașilor lor. Mulți politicieni
postdecembriști au preluat asemenea ,,modele” și au lărgit sfera corupției și incompetenței din țara
noastră, luând decizii care au afectat soarta și viitorul poporului român, nivelul de trai și viața
fiecăruia dintre noi.
Un exemplu este chiar intrarea României în Uniunea Europeană fără consultarea prealabilă a
poporului român printr-un referendum. Vedem că, comunismul și globalismul sunt de fapt, cele două
fațete ale medaliei, pentru că ambele luptă în felul lor caracteristic împotriva valorilor creștine și
naționale, împotriva statului român (național), încercând să suprime cu totul iubirea de neam
(patriotismul curat, naționalismul autentic) și a credinței creștine.
Doar metodele s-au schimbat. S-a renunțat la metodele brutale din partea regimului dictatorial
(arestări, torturi, cenzură pe față, restricții precum interzicerea libertății circulației peste hotare și a
comerțului liber, etc.). În globalismul actual, s-au dezvoltat alte strategii de manipulare (prin
intermediul mass-mediei aservite) și șantaj (genul împrumuturilor de la FMI și Banca Mondială, care
puneau condiții autorităților!), a unor strategii noi de urmărire și control prin buletinele electronice cu
cip, biocipuri (asemănătoare cu dosarele întocmite de Securitate), mergând până la mijloace
sofisticate din sfera psihotronicii.
Ne putem întreba firește dacă Uniunea Europeană a adus României măcar o parte din
bunăstarea multvisată de o parte dintre români. La șase ani de la aderare, constatăm că țara noastră
contribuie la bugetul european cu mai mulți bani decât primește prin absorția de fonduri europene
(atât de slabă și uneori blocată prin politica UE și diverse aranjamente, clientelism politic, etc.), că
peste 1200 de mari întreprinderi au fost falimentate sau vândute la un preț mult subevaluat, ori închise
pentru a fi vândut ulterior pământul la un preț foarte mare, în special unora dintre supermarketurile
care au răsărit ca ciupercile în ultimii ani, că s-au privatizat companii de stat strategice pentru
economia națională, că statul român s-a îndatorat excesiv, că ne otrăvim populația cu alimente bogate
în aditivi și coloranți artificiali (de sinteză, toxici pentru organism, unii chiar cancerigeni), că
importăm mult mai mult decât producem, că mulți români s-au îndatorat la bănci și nu își mai pot
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plăti ratele și creditele ș.a.m.d.
Observăm că nivelul de trai al majorității covârșitoare a românilor scade continuu. Prețurile sau egalizat în UE dar salariile și pensiile românilor sunt mult inferioare (de circa 150-200 de euro)!
Aproape unul din cinci români a fost nevoit să plece la lucru în străinătate, pentru a supraviețui și a-și
ajuta rudele! Multe familii s-au destrămat din cauza depărtării dintre soți. Mulți copii suferă de pe
urma acestor realități triste. În schimb, cresc mereu taxele și impozitele (în cuantum și ca număr).
Scumpirea prețului la gaze și electricitate antrenează noi valuri de scumpiri. Multe firme falimentează.
Se reduc locurile de muncă. Criza din UE se accentuează.
Ce mai pot face în acest caz bieții români în această bătălie tot mai acerbă pentru supraviețuire?
Ne întoarcem oare la lupta ,,pentru cel mai mare castron de mâncare” și sărăcia cruntă din timpul
comunismului? Pentru că puțini români au dus-o cu adevărat bine înainte de 1989. Acesta este
adevărul.

Trăim o nouă restaurație a neocomunismului?
(Articol postat pe ziarul on-line Natiunea, 9 septembrie 2013, Radu Iacoboaie)
Oricând este binevenit oricând un recurs la memorie. Ne mai amintim poate de protestul
pașnic al studenților și intelectualilor anticomuniști din Piața Universității din iunie 1990, când s-a
format o ,,zonă liberă de comunism”, unde timp de câteva săptămâni oamenii de acolo au încercat să
sensiblizeze prin apelul lor anticomunist întreaga țară strigând: ,,JOS COMUNISMUL!”. S-a preluat
Proclamația de la Timișoara, care avea un punct important: interzicerea accesului foștilor activiști și
securiști, colaboratori ai Securității la deținerea unei funcții publice. În Germania reunită s-a reușit
acest lucru, la noi însă nu.
Ne putem aminti de toate mineriadele cu comandă politică de atunci, care au consolidat
regimul lui Ion Iliescu (prima a alungat definitiv studențimea din Piața Universității și a devastat
sediile partidelor istorice, sub comanda securiștilor îmbrăcați în salopete de mineri), dar care au
șifonat grav imaginea României în lume. Pentru că nu era momentul să recurgă pe față la forță după
însângeratul decembrie 1989, Iliescu a adus minerii, categoria socială pe care o putea manipula atunci
cu ușurință, sub pretextul ,,salvării democrației românești”. Dar a fost oare democratic acest lucru?
Mii de bucureșteni au fost răniți, câțiva au și decedat, în vreme ce mass-media anunța isteric ca și
la ,,revoluție” că în Piața Universității sunt legionari, neolegionari, ,,golani” (eticheta pusă de
Iliescu), ,,elemente depravate ale societății”. Prin asemănare, simpatizanții din Târgu-Jiu ai lui Dan
Diaconescu erau numiți recent ,,aurolaci” și nu mai știu cum.
Ne putem aminti de asasinarea rapidă a cuplului Ceaușescu după o mascaradă de proces,
având ca scop principal împiedicarea aflării adevărului despre noua putere (Iliescu fusese școlit
cândva la Moscova la Universitatea Lomonosov și fusese desemnat de Mihail Gorbaciov să conducă
după căderea lui Ceaușescu) și de dispariția conturilor lui Ceaușescu.
Ne putem aminti de crimele odioase din timpul ,,revoluției” (când trebuia să curgă neapărat cât
mai mult sânge, că ,,așa e la revoluție”!), cum este cea executată asupra celor care l-au deconspirat
înainte pe generalul Nicolae Militaru ca agent pentru sovietici (vezi cărțile scrise de Grigore Cartianu
de la ziarul Adevărul iar apoi a fost numit de Iliescu ministrul Apărării!) și de tergiversarea la
nesfârșit a dosarelor revoluției (instrumentate tocmai de generalul Dan Voinea, care participase activ
la procesul lui Ceaușescu), pentru a fi descoperiți așa-zișii ,,teroriști”, criminalii care au ucis peste o
mie de persoane și au rănit alte mii de persoane, în special în București și mai ales după data de 25
decembrie.
Ne amintim dacă vreți, de marile dosare de corupție, în care au fost implicați mulți dintre

108

membrii Partidului Social Democrat. Presa a avut multe subiecte fierbinți pe această temă. S-a vorbit
mult despre comisioanele de tranziție, șpăgile care s-au dat pentru ca unii se îmboțățească peste
noapte, mai ales în afacerile cu statul, care erau cele mai profitabile. Mulți dintre tinerii de astăzi nu
cunosc poate nimic despre toate aceste lucruri și de aceea ne adresăm în special lor.
Ne este greu să negăm apartenența lui Ion Iliescu și a lui Adrian Năstase la structurile ocultei
mondiale, precum și rolul acestora în intrarea României în cadrul NATO și inițierea negocierilor de
preaderare la Uniunea Europeană, în negocierile cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială
(care ne-au adus ingerințe în politica internă și au condus la prăbușirea accelerată a economiei
naționale).

CINE SUNT CEI CARE AU COMANDAT ASASINAREA
UNOR MARI PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI?
(Articol postat pe ziarul on-line Natiunea, 20 martie 2014)
Un alt volum, care poate nu întâmplător mi-a picat recent în mână este ,,Marele manipulator și
asasinarea lui Culianu, Ceaușescu, Iorga”, scrisă de dl. profesor Ion Coja și apărut la Editura
Națiunea în 2012. Este un volum care cuprinde multe pagini, pe care personal nu am avut ocazia să-l
citesc mai devreme. Dar, credem că este mai bine mai târziu, decât niciodată...
Deși în aceste interviuri consemnate, nu se face referire în mod explicit la evreii sioniști și
francmasoni, toate datele converg către aceștia, stăpâni ai finanțelor mondiale. De altfel, nu putem
înțelege cu adevărat realitatea din jur, ceea ce se întâmplă în România și în lume, dacă nu ne străduim
puțin să dezlegăm ,,chestiunea evreiască”, planurile evreilor sioniști de dominație absolută asupra
omenirii.
Se pare că masoneria, indiferent de ramură (comunistă sau capitalistă) a recurs la asasinate,
atunci când nu avea altă soluție sau epuizase toate mijloacele de reducere la tăcere a celor care le
încurcau planurile.
Despre Nicolae Ceaușescu și Nicolae Iorga am auzit fiecare dintre noi cu siguranță. Știm cine
au fost. Cât despre Ioan Petru Culianu, acesta fusese un tânăr român de mare perspectivă, om de
știință, cercetător al culturii universale, orientalist, bizantinolog, istoric al religiilor și românismului,
care la numai 32 de ani avea trei cărți scrise și circa 100 de articole publicate. A fost asasinat în anul
1991 într-o universitate din Chicago. Asemenea lui a fost asasinat în timpul regimului comunist ateu
și un alt tânăr genial, poetul Nicolae Labiș. Martirizat a fost și marele nostru om de cultură Mihai
Eminescu la vârsta de numai 33 de ani! Asasinii lui l-au ucis lent, cu sadism, timp de șase ani, pentru
a nu-l transforma în erou național și a-l ascunde pe cel mai mare naționalist din România...
Să decupăm mai întâi câteva mici fragmente din interviuri:
,,Cred că trebuie acordată o mai mare atenție declarației lui Alan Segal, care a stat de vorbă
cu Nené (Ioan Petru Culianu - n.a.) în ultima seară dinaintea crimei: ”Spunea (Culianu) că e în
pericol, că era o afacere tenebroasă. Spunea că își făcuse niște dușmani crânceni, și că unii din așa
zișii luptători pentru libertate erau în realitate în solda KGB-ului.” (...) Dacă criminalul se va dovedi
că a fost român, securist, dar din aripa kaghebistă a securității, atunci putem conchide că pe Culianu
l-a asasinat KGB-ul! - Și marea Finanță? - Ai dreptate! Pe Culianu l-a omorât KGB-ul, în acel caz
imaginat de noi mai sus, iar asasinii, cei care au comandat asasinatul, sunt ,,Aceia”, persoane foarte
apropiate de Marea Finanță Mondială!... (p.278)
Cei care l-ar fi putut ucide pe Culianu în 1991, printr-un ordin venit de la București, nu pot fi
numiți Securitatea! Ci altfel! Poate că nici numele SRI sau SIE ori mai știu eu care, nu li se potrivește!
Dacă se ocupă cu asasinate, comandate de cine?, înseamnă că sunt mai curând în serviciul unei găști,
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al unei mafii, al unei structuri ilegale, nelegitime, dar extrem de prezentă în momentele cheie ale
devenirii noastre... (pp.299-300)
Culianu a fost asasinat de ziua Sfinților împărați Constantin și Elena, zi mare pentru
creștinii ortodocși, pentru români. În plus, era și ziua de naștere a mamei lui Ion Petru Culianu,
săracul. Se pare deci că asasinii comanditarii crimei, au ales ziua când să ucidă! (...) Ceaușescu a
fost și el asasinat în ziua de Crăciun, zi mare pentru toți creștinii. Foarte mulți cred că n-a fost o
întâmplare! (într-adevăr, evreul sionist Silviu Brucan, a fost cel ce a insistat chiar ca soții Ceaușescu
să fie executați în ziua Nașterii Domnului - n.a.) (...) Ziua asasinării lui Iorga (noaptea de 27-28
noiembrie 1940) n-a putut fi decisă de asasini, nici măcar de Traian Boieru... (sau credem noi, a fost
devansată, pentru că și-au dat seama că li s-a luat urma, avusese loc o scurgere de informații; poate
că, inițial și-au propus ziua de 30 noiembrie, ziua Sfântului Apostol Andrei, ca și în cazul asasinării
brutale masonice a lui Corneliu Zelea Codreanu și celorlalți conducători legionari la ordinul regelui
Carol al II-lea - n.a.). (p.277)
Pe Ceaușescu l-a omorât marea finanță internațională!... Care a acționat prin structurile
KGB-iste din România! (...) Nicolae Iorga și Virgil Madgearu nu au fost omorâți de legionari, ci de
un ins, Traian Boieru (și echipa lui - n.a.), care, una din două: a acționat de capul său sau din
ordinul unor forțe străine, antiromânești, în solda cărora se afla! În niciun caz din ordinul unui șef
legionar!... Legionarii, când și-au dat seama că s-ar putea produce un atac la persoana lui Nicolae
Iorga, în acea zi nenorocită, au făcut tot ce au putut pentru a împiedica acțiunea echipei lui Traian
Boieru. E lucru dovedit! (...) Revenirea lui Nicolae Iorga în librării și în manualele școlare (după
intensa rusificare din primul deceniu de comunism în România - n.a.) s-a produs în anii
de ,,comunism naționalist” ai lui Ceaușescu. Nu întâmplător urmașii cominterniștilor, ai acelor
cominterniști care l-au asasinat pe Nicolae Iorga, sunt supărați foc pe unul ca Ceaușescu, care, cât
de cât, l-a repus în drepturi pe Nicolae Iorga (un mare istoric și naționalist - n.a.). Este acesta unul
din motivele pentru care epoca de după 1964 nu este agreată de adversarii naționalismului românesc,
fie el și naționalism comunist (văzut ca trădare a internaționalismului comunist - n.a.). Nu s-ar putea
spune că nu sunt consecvenți băieții!... În măsura în care NKVD și KGB sunt una și aceeași Mărie,
sub altă pălărie, se poate spune că Nicolae Ceaușescu și Nicolae Iorga au fost asasinați din același
birou venindu-le condamnarea: biroul Revoluției! Repet: al Revoluției în termenii în care vorbea
despre ea Rakovski în 1938 (este vorba aici de Revoluția Franceză din 1789, denumită ,,primul
Komintern”, adică prima revoluție comunistă - n.a.). (p.276)
Cred că nu mai rezistă nici un motiv de îndoială asupra celor care au comandat și au plătit
porția noastră de libertate, ce ne-am luat-o în Decembrie 1989!... De Crăciun! Sunt definitiv convins
că cei mai interesați de asasinarea lui Ceaușescu au fost traficanții de credite, infinit mai primejdioși
pentru viitorul planetei, al omenirii decât traficanții de droguri, de copii sau de arme!... Marea
finanță, oligarhia financiară internațională, despre care ne bâzâiau la cap propagandiștii de la
învățământul politic! Nu-i lua nimeni în serios și ei înșiși nu aveau habar de dreptatea mare pe care o
aveau atunci când ,,înfierau” această oligarhie! (p.274)
Ceaușescu a fost acuzat de moartea a 90.000 de oameni, de distrugerea satelor românești, de
câte și mai câte, dar nimeni nu suflă un singur cuvânt despre adevărata sa ,,crimă”: România și-a
plătit datoriile către finanța mondială (chiar înainte de scadență, fiind forțată de FMI! - n.a.), a dat o
lege prin care interzicea guvernanților României să mai ia vreodată credite din străinătate și, colac
peste pupăză, a mai vrut să creeze un fond monetar independent de FMI, împreună cu Iran și Libia,
un fond monetar de 15 miliarde de dolari, pus la dispoziția țărilor sărace, cu o dobândă de 3%! (...) Iar cu Nicolae Iorga care este asemănarea? - Mai întâi că este vorba de o minciună, de o manipulare,
o diversiune, prin care adevărații criminali, adevărații asasini sunt ascunși, nici măcar nu vine vorba
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despre ei (...) Și cum pot fi ascunși adevărații asasini altfel decât prin pasarea vinovăției?! Și astfel,
cărturarul cel mai naționalist ajunge să fie omorât de membrii partidului cel mai naționalist:
legionarii!... Ia aminte, după câțiva ani, în toamna lui 1944, adversarii legionarilor, comuniștii, adică
oamenii Moscovei, ajung la guvernarea României. Ce vor face ei cu Nicolae Iorga, cu amintirea
acestuia, cu opera acestuia? O vor ascunde, o vor face uitată, o vor interzice chiar!... Ceea ce
legionarilor nici prin cap nu le-ar fi trecut! Abia după un sfert de veac, la sfârșitul anilor 60, începe
iar să se vorbească de Nicolae Iorga, cu mare fereală însă. (p.275)
Niciodată n-am simțit mai concret, mai dureros că suntem o lume decăzută, cumplit de
înstrăinată de valorile pe care le afirmă că le prețuiește!... Prietene dragă, lumea este condusă întradevăr de niște oameni a căror profesie, al căror mod de a acapara puterea nici nu este înregistrat în
manualele școlare, despre ei copiii nu învață în clasă, nu sunt aceștia oferiți niciodată ca modele
umane, într-atât este de rușinos și de dezonorant ce fac ei, cămătarii! Și tocmai ei conduc lumea!...
Cămătarii, pe care toate religiile lumii îi stigmatizează cu dispreț, ca fiind cea mai decăzută postură
a omului!... Și tocmai pe mâna lor să încapă destinele lumii! (...) Mă gândesc la bietul Culianu,
iscoditor în cele mai îndepărtate cotloane ale spiritului omenesc pentru a identifica resorturile puterii
noastre sufletești de a sacraliza această lume în care ne este dat să trăim! Ce tragedie va fi fost în
sufletul lui când și-a dat seama că lumea a încăput pe mâna celor fără de suflet, incapabili să-l
conceapă pe Dumnezeu altfel decât sub forma atotputerniciei prețului în bani, în dolari! (...)
Deasupra tuturora se află șmecherașul pentru care a lupta, a crea, a munci, a te sacrifica sunt vorbe
fără sens, sunt practici păguboase, neaducătoare de profit; căci acesta, profitul, este osia cea nouă a
lumii noastre, reperul cardinal! Bun, frumos și onorabil este numai ce aduce profit!” (pp.282-283)
Ce am mai putea adăuga noi? Puterea masoneriei constă tocmai în caracterul ocult al acțiunilor
sale. Cu greu ar putea dovedi cineva oricare dintre numeroasele crime săvârșite de ea. Și infinit mai
greu, a trage la răspundere pe cineva care face parte dintr-o lojă masonică.
Merită să pomenim aici și asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu, deputat care a cerut
scoaterea în afara legii a francmasoneriei, împreună cu 13 camarazi din elita Mișcării Legionare în
pădurea Tâncăbești. Au fost uciși potrivit unui ritual masonic, chipurile că au încercat să fugă de sub
escortă. Fiecare a fost sugrumat cu o funie de un jandarm și apoi împușcat în cap. De asemenea,
asasinarea a numeroși studenți legionari și mari intelectuali în închisorile și lagărele de muncă
comuniste.
Mai putem aminti asasinarea senatorului Antonie Iorgovan, care a luat o poziție tranșantă
împotriva structurilor masonice, asasinarea în Franța a mitropolitului Irineu Mihălcescu, cel care s-a
despărțit de masonerie și a scris un studiu împotriva ei, intitulat Francmasoneria. O implicare a
masonilor se poate descifra și în cazul morții fostului Patriarh Teoctist. Și nu sunt decât câteva
exemple...
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ADEVĂRATA ELITĂ NU-ȘI TRĂDEAZĂ NICIODATĂ
NEAMUL DIN CARE FACE PARTE
(Articol postat pe blogul Saccsivs, 20 martie 2014)
,,«Teribilă e singurătatea popoarelor trădate de elitele lor!», spune într-un interviu Profesorul
Ilie Bădescu. (...) Desigur, pentru a ierarhiza corect, adevărata elită a unui popor sunt în primul rând
sfinții, martirii, marii duhovnici. După ei ar trebui să urmeze elitele spirituale, morale, intelectuale, pe
domenii și niveluri: gânditori, cărturari, ierarhi ai Bisericii, academicieni, clasa politică, guvernanți,
parlamentari, juriști, filosofi, savanți, scriitori, artiști, jurnaliști, analiști, lideri de opinie, universitari,
clerici, medici, profesori, cercetători științifici. (...) Oare nu cumva comunismul continuă să trăiască
în forme reziduale și hibride, amalgamat cu capitalismul, printr-o mutație genetică ce duce la o
ideologie de nouă generație, încă și mai virulentă? Nu cumva cele două sisteme fuzionează sub ochii
noștri? Nu cumva se naște un nou tip de totalitarism sofisticat, o ,,dictatură a confuziei” (Bertrand
Vergely) impusă prin revoluția sexuală, folosind vectori publici și mijloace coercitive instituționale de
stat (sau chiar suprastatale, de exemplu Parlamentul European sau O.N.U.), dar bazate pe
subversiune ideologică și manipulare în masă? Nu cumva diferențele între ,,stânga” și ,,dreapta”
devin de tot difuze? Nu cumva există o altă ideologie, mai cuprinzătoare, care le subsumează și le
transcende? Credem că așa stau lucrurile. (credem că autorul face referire la ideologia masonică,
care reprezintă numitorul lor comun - n.a.) (...)
Ideologia homosexualistă este ,,vară bună cu feminismul radical și strănepoată a
marxismului”. În esența ei, este o utopie de tip milenarist, ca și marxismul din care descinde. Ea
păstrează dimensiunea eshatologică a comunismului, evidențiată de Berdiaev, ambiția marxistă de a
instaura un ,,paradis” terestru. Doar că ideologia utopică egalitaristă nu mai este aplicată în sfera
economică, precum în marxismul clasic, ci e transpusă în planul sexualității. Ingineria socială nu mai
vizează relațiile de producție, ci, după eșecul utopiei economice, acum visează o utopie sexuală. (...)
Iar proliferarea fără limite a pornografiei, atât de pertinent analizată de Virgiliu Gheorghe, este o
parte esențială din arsenalul acestei ideologii.
Scopul nu este o simplă reformă, ci o revoluție totală: nu este - și nici n-a fost vreodată vorba despre ,,drepturi egale” pentru gay, ci despre mult mai mult: deconstruirea tuturor conceptelor
întemeietoare ale lumii noastre, rescrierea și transformarea din temelii a întregii ordini sociale,
redefinirea radicală a sistemului de valori, începând cu familia monogamă și căsătoria, credința și
morala creștină, tradiția și națiunea. O completă reordonare a civilizației, pe baza materialismului și
senzualismului nelimitat. Așa cum proclama ,,Manifestul Frontului de Eliberare Gay” încă din
1971, ,,trebuie eradicate toate stereotipurile unei societăți sexiste, începând cu familia, unitatea
«opresivă» în care copiilor li se impun false convingeri religioase și morale”. Abia după anihilarea
familiei tradiționale se poate instaura ,,adevărata libertate pe care o merităm cu toții”. (...)
La fel ca și ,,Manifestul comunist”, ,,Manifestul Eliberării Gay” îndeamnă să
scuturăm ,,lanțurile heterosexismului, tirania rolurilor de gen tradiționale”, și să trăim ,,plenar” întro ,,nouă democrație sexuală” în care ,,rușinea și vinovăția erotică vor fi alungate”. Adică ,,toată
lumea să fie cu toată lumea, nimeni să nu aibă nici o pretenție sau obligație față de nimeni, nici ca soț
sau soție, nici ca părinți”. Aceasta este esența radicală a agendei homosexualiste: absoluta volatilitate
morală și hedonism total, nicidecum ,,drepturile egale”. (...)
Comunismul nu numai că nu a eșuat, ci și-a îndeplinit rolul, s-a metamorfozat și, prin
componenta sa cea mai virulentă, așa cum vom vedea, a devenit metastazat în țesutul neoliberal al
lumii de azi, cu care a fuzionat până la a nu mai putea fi distins de el. Dacă totuși comunismul a
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suferit un mare și veritabil eșec, el a fost că (din fericire) a eșuat în eforturile uriașe făcute pentru a-și
atinge realul său scop ultim: distrugerea Bisericii și eradicarea credinței creștine. Adevăratul eșec al
comunismului a constat în triumful lui Hristos - deși cu un uriaș preț de suferință, plătit în cea mai
mare parte de martirii din închisori.” (Familia ortodoxă, nr.3(62)/2014, art. HUXLEY + ORWELL
= LUNACEK. Despre elite și europarlamentari, Andrei Dîrlău)
Ne putem întreba și noi, fiecare în parte, de ce oare Părintele Iustin Pârvu spunea nu
demult că: ,,Cel mai mare rău la ora actuală nu-i nimic altceva decât indiferentismul care duce la
adormire, la amorțire, la pieirea noastră sufletească.”
Dacă nu vom lua atitudine, dacă nu vom mărturisi adevărul într-un timp al mărturisirii și
apărării credinței, cum vom putea avea nădejdea mântuirii sufletului?

SUBMINAREA DIN INTERIOR A BISERICILOR
ORTODOXE PRIN IERARHII ȘI PREOȚII CĂZUȚI ÎN EREZII
(Articol postat pe ziarul on-line Natiunea, 10 aprilie 2014 și pe blogul Discerne, 19 aprilie 2014)
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!
În acest articol îmi propun să merg cu adevărul până la capăt fără părtinire și să mărturisesc
Adevărul Care ne face liberi, spunând lucruri pe care poate niciun preot sau monah nu ar îndrăzni să-l
spună pe față. De ce se tem mulți să mărturisească adevărul? Pentru că, mărturisirea adevărului potrivit
voii lui Dumnezeu, înseamnă și asumarea crucii, adică a unor atacuri din partea vrăjmașului.
Părintele Galeriu, un alt mărturisitor al credinței ortodoxe ca și Părinții Iustin Pârvu, Gheorghe
Calciu-Dumitreasa, Dumitru Stăniloae, Arsenie Boca și mulți alții, ne spunea atât de
frumos: ,,Cunoștința semețește, în schimb dragostea zidește...” Și mai spunea că, noi ne înălțăm pe cruce
prin suferință și jertfă. Chiar lucrarea sa de doctorat s-a numit ,,Jertfă și răscumpărare.”
Câți dintre cei de astăzi ar accepta să se jertfească pentru Hristos, Care este Adevărul, și câți dintre
noi și-ar da viața asemenea martirilor Constantin Brâncoveanu, cu cei patru fii ai săi (Constantin, Ștefan,
Radu, Matei) și sfetnicul Ianache?
Asumarea jertfei sau a sacrificiului nostru pentru Hristos este o lucrare mântuitoare și o
conlucrare divino-umană. Prin suferință și jertfă, suntem și noi crucificați și tindem astfel spre
asemănarea cu Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ne numim creștini, pentru că
urmăm modelul vieții lui Hristos (latinizat se spune Christos).
În viața noastră duhovnicească, suferința sau jertfa pentru Hristos, pe care le purtăm în inimile și
cugetele noastre, reprezintă o probă a crucificării noastre, care ne înalță sufletul spre împărăția cerurilor.
Doar prin jertfă și multă osteneală putem dobândi despătimirea (albirea hainelor păcatelor noastre) și
mântuirea.
Creștinii din zilele noastre, de cele mai multe ori nu înțeleg lucrurile acestea ori nu vor să le
accepte, nu văd faptul că jertfa și mărturisirea merg împreună nedespărțite. Iar mărturisirea adevărului, a
lui Hristos, într-o societate secularizată și bolnavă, plină de ispite, patimi și rătăciri (erezii), este chiar în
sine un act de jertfă, dar o jertfă bine plăcută lui Dumnezeu.
Părintele Ilie Cleopa spunea printre multe altele: ,,Dacă înțelepciunea și cunoașterea Scripturii ar
fi împreună la om, acestea ar fi ca și doi ochi în trup, văzând toate în chip desăvârșit.” Să reflectăm
măcar puțin la aceste câteva cuvinte, rostite de către unul din marii duhovnici ai neamului românesc,
cunoscut în țară și peste hotare.
Ce este oare înțelepciunea? Știm că ,,înțelepciunea acestei lumi este nebunie înaintea lui
Dumnezeu”... Înțelepciunea, putem spune că este un dar divin prin care lucrează Duhul Sfânt și este unul
din talanții pe care îl primesc doar cei cu frică de Dumnezeu și au mai multă râvnă pentru cunoaștere, dar
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nu orice fel de cunoaștere, ci cunoașterea lucrurilor nevăzute și contemplarea Creației dumnezeiești.
În timp ce, cunoașterea Scripturii este cunoașterea lui Dumnezeu, a învățăturilor și poruncilor Sale,
cu alte cuvinte, teologia. Teologia nu este ca și credința adevărată, lucrătoare în sine. Și diavolul este un
mare teolog, dar nu face voia lui Dumnezeu, ba chiar încearcă destructurarea lucrărilor divine (vezi tot
mai evidenta destrămare a statelor, familiei, pervertirea sensului unor noțiuni precum naționalismul etc.).
Prin înțelepciune, părintele Cleopa se referă în primul rând la frica de Dumnezeu și frica de
chinurile iadului (moartea veșnică). Pentru că, începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și teama de
a nu mai păcătui și pofta cea adevărată de învățătură. Învățătura creștină scoate la iveală adevăruri după
care sufletul nostru ar vrea să se conducă. Mintea omenească, rațiunea însă, refuză uneori să accepte
dogmele Bisericii și Cuvântul lui Dumnezeu care este numai adevăr. Deasupra rațiunii omenești stau
rațiunile dumnezeiești.
Este o realitate de necontestat și dureroasă pentru noi în același timp, că există o acțiune tot mai
concertată împotriva Bisericii lui Hristos la nivel global. Unele atacuri sunt fățișe, altele sunt însă
săvârșite în ascuns sau ,,discrete”, cum le numesc francmasonii.
Observăm cu luciditate tragică, cum unii dintre păstorii noștri duhovnicești, mergând până în
vârful ierarhiei bisericești, au căzut în unele erezii. Cea mai mare este ecumenismul dar mai sunt și altele.
Aceasta a fost concepută anume chiar de masoni și dată protestanților care au inițiat așa zisul ,,dialog
ecumenc” (de fapt, unirea ecumenică cu Papa în frunte!), care masoni sunt ei înșiși exponenți ai ereziei
francmasonice.
Știm că masoneria evreilor sioniști este cea care conduce francmasoneria mondială, această
colosală organizație transnațională, stratificată în stil piramidal, care are ca scop central DOMINAȚIA
(SUBJUGAREA) TUTUROR STATELOR ȘI INDIVIZILOR (în disprețul autointitulatelor elite, față
de cetățenii de rând, noi fiind doar simpli indivizi, simple numere sau mai rău ,,goimi”, adică animale,
nu persoane!).
Această masonerie are așadar un interes major în manipularea și siluirea conștiințelor clericilor
ortodocși și în educarea potrivit principiilor ecumeniste a tinerelor generații de preoți. Pentru că masonii
au renunțat la ateism, ateismul fiind doar pentru mase IAR MASONERIA ESTE O ORGANIZAȚIE
RELIGIOASĂ ANTICREȘTINĂ! Și cu ajutorul lor important, se va ,,construi” lumea de mâine,
societatea globalizată proiectată de arhitecții Noii Ordini Mondiale, imperiul mondial atotputernic
condus de antihrist...
Observați cum, în timp ce tot mai puțini tineri își descoperă vocația monahală (iar dacă mass
media centrală află ceva de genul acesta are promt o atitudine vădit anticreștină), tot mai mulți preoți
tineri, care poate nu au apucat deloc vremurile comunismului ateu (dar ateu în mod oficial, pentru că în
esență era profund satanic), îmbrățișează atât ecumenismul, cât și materialismul, comunismul și
istoriografia comunistă, acceptă fără probleme de conștiință buletinele cu cip (de urmărire și control!),
resping din start tot ceea ce ține de istoria reală a comunismului și a Mișcării Legionare (a cărei foarte
scurtă istorie este predată potrivit unei viziuni comuniste), resping sau nu înțeleg martirajul foștilor
deținuți politici din închisorile și lagărele comuniste (dintre care au fost chiar preoți de ordinul miilor, iar
mulți deținuți și preoți au fost legionari).
Ne mai mirăm atunci de ce tineri preoți sau uneori chiar și mai vârstnici, nu îi mai pomenesc pe
mucenicii și martirii temnițelor comuniste atunci când, la Sfânta Liturghie se iese cu Sfintele Daruri?
Sau că ierarhia BOR nu îi canonizează pe Sfinții Închisorilor, precum Valeriu Gafencu, invocând
diverse pretexte? Cineva spunea chiar, că Patriarhul Daniel a și declarat: ,,cât timp voi trăi eu, nu va fi
canonizat niciun legionar!”
Ne mai mirăm atunci, că unii dintre acești tineri preoți, care de fapt ar trebui să fie misionari și săși apere ortodoxia și neamul, fac pactul cu diavolul și ajung să se inițieze în tainele fărădelegii intrând în
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rândul francmasonilor?
Nu vă mirați. Este rodul educației necreștine pe care au primit-o în familie, în școli și facultăți, în
societate (mass media, anturaj). Pentru că familia și școala nu le-au insuflat adevăratele valori (creștine
și naționale): virtuțile creștine, dreapta credință care nu acceptă nici cel mai mic compromis de credință,
frica de Dumnezeu și de Judecata de Apoi, iubirea aproapelui și iubirea de neam, cinstirea Sfinților
Părinți, iubirea înaintașilor noștri care au luptat și apărat cu arma în mână credința și demnitatea
poporului român, principiile muncii, ordinii și onoarei.
Mai multe informații puteți afla, citind lucrările unor autori precum Fabian Seiche (despre
Biserica ortodoxă luptătoare, preoții torturați și uciși), deținuți supraviețuitori precum Dumitru
Bordeianu, răposații Traian Popescu și Ion Gavrilă-Ogoranu. Există și alte cărți, precum ,,Marșul
distrugătorului”, care ne vorbesc mai clar despre obiectivul ocultei mondiale de corupere a clericilor, în
încercarea mereu actuală de desființare a creștinismului, a Bisericii lui Hristos. Mulți dintre clericii
catolici știm că au fost și sunt înregimentați francmasoneriei.
Este dureros să vezi cum, unii episcopi căzuți în erezia ecumenismului (mai ales în Mitropolia Banatului:
Mitropolitul Nicolae Corneanu, episcopia Caransebeșului îndeosebi) și foarte probabil și în cea
masonică, dictează înlocuirea unor preoți parohi mai vârstnici (incomozi, ,,nereformați”), cu alții mai
tineri sub pretexte de genul: primenirea parohiilor, vârsta lor înaintată, boala, demisia...
Credem că orice depunere din funcția de preot paroh și caterisirea nu trebuie niciodată folosite ca
mijloace de intimidare, șantaj sau pedepsire.
În final, voi adăuga o scurtă rugăciune personală. Poate va fi de folos, nu ca model, ci măcar ca
sursă orientativă pentru tineri. Doamne ajută!
Stăpâne Doamne, miluiește-mă pe mine păcătosul și nevrednicul! Miluiește-mă pe mine, robul
Tău care mă rog Ție. Dăruiește-mi iertarea păcatelor mele, întărire în credință, izbăvire de vrăjmașii
văzuți și nevăzuți. Izbăvește-mă de patimi, de orice patimă. Dăruiește-mi sănătate trupească și
sufletească și toate cele de folos mântuirii mele. Doamne, descoperă-mi voia Ta cea sfântă și ajută-mă
s-o împlinesc. (aceste cereri le puteți face și pentru soț sau soție, rude și alții). Ajută-mă să fac numai
voia Ta și tot ceea ce este bine plăcut înaintea Ta.
Preasfântă Născătoare de Dumezeu, izbăvește-mă din toată nevoia și necazul. Păzește-mă sub
Sfânt Acoperământul tău!
Sfinte Ioan Botezătorul, Sfinților Pooroci și Apostoli, rugați-vă și pentru mine păcătosul. Sfinte
Mucenice Radu Brâncoveanu (puteți rosti numele sfântului pe care îl purtați...), Sfinte Mare Mucenic
Gheorghe Purtătorul de biruință, Sfinte Nicolae Mare făcător de minuni, Sfinte Spiridon, Sfinte Ioan cel
Nou de la Suceava, Sfântă Cuvioasă Parascheva de la Iași, Sfântă Filofteia de la Argeș, Sfinte Ștefan
cel Mare, Sfinte Iustin Pârvu, Sfinte Valeriu Gafencu, împreună cu toți sfinții și mucenicii închisorilor
comuniste, rugați-vă și pentru mine păcătosul. Amin
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SUBMINAREA ECONOMIEI NAȚIONALE
A ROMÂNIEI DE CĂTRE OCULTA MONDIALĂ
(Articol postat pe ziarul on-line Natiunea, 11 aprilie 2014)
Urmărind recent știrile, am avut oarecum surpriza să descopăr cine sunt acei care au fost
interesați cel mai mult în falimentarea marilor întreprinderi din România după 1989. Spun oarecum,
pentru că avem în prezent destule informații care ne arată cât de implicată este masoneria și în
subminarea economiilor statelor lumii. Nu numai prin forțarea lor pentru îndatorări către FMI și Banca
Mondială, care pretutindeni în lume au condus în mod paradoxal la sărăcirea acestora.
Cazul clasic pe care îl putem da aici este fosta Uzină Tractorul din Brașov, care deși putea fi în
continuare foarte rentabilă, având modele de tractoare ca U650 (sunt unii întreprinzători mai mici care le
fabrică și astăzi), a fost adusă în mod premeditat la faliment. Nu dintr-o dată. Mulți ani, marii noștri
politicieni (precum masonii Radu Vasile, Adrian Năstase, Călin Popescu Tăriceanu și alții) i-au șters
datoriile, au menținut-o în viață artificial, au subvenționat-o cu sume mari de la bugetul statului, dar și
prin împrumuturi cu dobânzi foarte mari.
În loc de a se proceda la găsirea unei piețe de desfacere și unor soluții de modernizare sau
privatizare, s-a recurs la pomparea a zeci milioane de euro de la bugetul de stat. În plus, ștergerea
datoriilor uzinei Tractorul făcută de acești arhitecți ai Noii Ordini Mondiale, a avut loc în timpul
campaniilor electorale, așadar ÎN SCOP ELECTORAL. Pentru a fura, cu alte cuvinte, voturile a mii de
români…
Ei nu avut niciun interes ca această societate să meargă, așa cum nici agricultura nu au sprijinit-o.
Și noi știm cât de necesare sunt de fapt aceste tractoare cu utilajele aferente pentru mecanizarea și
rentabilizarea agriculturii.
Este posibil să fi fost o răzbunare a masoneriei? Credem că da. Pentru că, aici la 15 noiembrie
1987 (fosta Steagul Roșu), a avut loc prima revoltă anticomunistă, chiar dacă inițial a avut ca obiect
revendicările salariale ale muncitorilor. Zeci de muncitori au fost atunci maltratați, închiși, deportați,
urmăriți permanent de Securitate.
Deși uzina amintită avea comenzi la începutul anilor '90 în țări precum Iran și altele, sunt convins
că au existat persoane care au periclitat în mod voit contractele externe, acționând la comandă
francmasonică. Pe de altă parte, nici pe plan intern nu s-au luat acele măsuri vitale de sprijinire a
agricultorilor și agriculturii românești, pentru a beneficia de utilizarea tractoarelor. Guvernările din
timpul masonului Ion Iliescu au fost catastrofale pentru agricultura românească.
Astăzi ne spun norvegienii că pământul românesc ar putea hrăni 80 de milioane de oameni și tot
ei sunt uluiți să constate că noi importăm două treimi din alimente... Iar străini care au cumpărat sute și
mii de hectare în România au ajuns să defrișeze solul fertil de deasupra (care se formează în sute de ani!)
și să-l transporte cu vagoanele în alte state europene și mai mult fără a plăti niciun fel de taxa vamale!...
Știm cu cât dezinteres a fost tratată în general agricultura românească, acest sector în fond atât de
important pentru economie și pentru asigurarea unui nivel de trai decent populației. Să spunem doar că,
din 3 000 000 de hectare irigate în 1989, astăzi am ajuns să avem doar 750 000 iar pentru paza acestor
sisteme de irigații statul român plătește anual peste 40 milioane de lei...
Alte dovezi de subminare a economiei naționale? Peste 1250 de combinate și întreprinderi din
România. Plus I.A.S.-urile și C.A.P.-urile din zona rurală. Milioane de locuri de muncă pierdute.
Obligarea și încurajarea migrației forței de muncă spre alte state, îndeosebi europene. Alt mason notoriu
Mugur Isărescu împreună cu alții, au acționat la ordinele ocultei, renunțând la tezaurul românesc
înstrăinat la Moscova în 1917, au luat măsuri uneori pentru a spori inflația, au limitat rezerva de aur a
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României la 100 de tone în țară, chipurile ,,din superstiție” etc. Etc.
Greșelile în materie de economie ale lui Ceaușescu sunt minore în comparație cu privatizările
frauduloase și falimentarea combinatelor și întreprinderilor. S-a furat enorm de mult, pentru a se
privatiza unii dintre foștii comuniști (deveniți peste noapte capitaliști). Foști securiști le-au furnizat
informații prețioase. Multe utilaje noi sau aproape noi au fost cumpărate efectiv la preț de fier vechi...
Se pare că primul care a afirmat că industria noastră era ,,un morman de fiare vechi” a fost evreul
mason Petre Roman. Iată ce ne spune și domnul profesor Ion Coja: ,,În ce-l privește pe Petre Roman,
știu sigur că a ținut să asiste el în persoană la distrugerea unor agregate foarte prețioase, care erau
deja în funcțiune în industria de armament! M-am mirat că s-a dus în persoană să vadă că i se
respectă ordinul de casare. Probabil că nu a avut încredere, s-a temut că se vor găsi români patrioți
care să mimeze îndeplinirea ordinului. De unde atâția patrioți în Armata Română?!…”
(http://ioncoja.ro/)
O explicație a planului de demolare a ,,moștenirii ceaușiste” (a acestor uzine și combinate, unele
foarte rentabile!) o putem întrezări abia astăzi. Masonii știau dinainte că România va intra în Uniunea
Europeană, că dispun de pârghiile pentru a o forța să adere la spațiul comunitar. Și, în consecință s-au
gândit și au observat că aceste întreprinderi și combinate erau rentabile doar în măsura în care furnizau
mărfuri în alte state în curs de dezvoltare și din lumea a treia. Iar interesul lor era ca acestea să dispară,
piața de desfacere a produselor românești să se mute în Europa pentru a se crea aici o piață integrată
europeană, depinzând strict unii de alții.
Dacă România ar ieși astăzi din Europa, s-ar boicota în mod cert exporturile române în Europa,
care astfel ar fi obligate să se orienteze spre alte zone ale lumii. Dar care zone, când piețele de desfacere
deja s-au format și concurența este peste tot extrem de acerbă? Această schimbare nu s-ar putea face
peste noapte, pentru că ar conduce la haos sau mai rău, la colaps economic.
Semnalele trase în mass media, precum că am fost reduși la statutul de simplă colonie europeană
sunt perfect îndreptățite. Tindem să devenim tot mai mult o țară agrar-industrială, în care se produce
ceea ce vor europenii (din Germania și Franța îndeosebi, care conduc UE) și din care firmele străine
extrag profituri uriașe, pentru că sunt impozitate la un nivel foarte redus. Economiștii ne spun și ne
avertizează mereu că noi importăm cu mult mai mult decât exportăm, iar acest deficit comercial se
acumulează.
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ADRIAN CIOROIANU - ADMIRATOR AL LUI KARL MARX
ȘI PAPEI IOAN PAUL AL II-LEA, PROMOTOR AL NOII ORDINI
MONDIALE ȘI A STATELOR UNITE ALE EUROPEI
DUPĂ MODEL ȘI CU CONDUCĂTOR AMERICAN
(Articol postat pe blogul Saccsivs, 4 aprilie 2014)
Indiscutabil, în mass media centrală, Adrian Cioroianu este o personalitate arhiprezentă în ultima
vreme și așadar cunoscută. A devenit mai ales cunoscut, când cu câțiva ani în urmă, a apărut la
emisiunea aceea globalizantă și generatoare de mare confuzie și relativism ,,Mari români”, unde aproape
că l-a desființat pe Mareșalul Ion Antonescu, deși rolul său în emisune era dimpotrivă să-l apere și să-l
prezinte publicului într-o lumină pozitivă. Iar mai recent, distinsul domn sau diplomat și istoric (decan
al Facultății de Istorie de la Universitatea din București!) îi învață pe români ,,adevărata istorie” la
emisiunea ,,Cinci minute de istorie”...
Mai puțini români îi cunosc însă cărțile, într-o perioadă în care știm bine că și cultura este într-o
mare criză. Și totuși, în mod paradoxal, ultima sa carte ,,Cea mai frumoasă poveste” se bucură de succes.
Un aparent succes. De ce spun asta? Pentru că, i s-a făcut în prealabil o enormă publicitate sau marketing
(afișe mari, anunțuri pe internet, etc.) iar românii l-au văzut nu o dată la televiziune. Retorica sa de
diplomat, de genul celui de spectacol Dan Puric (a fost și ministru de externe domnul Cioroianu, nu-i
așa?) îi creează o aură, care atrage ca un magnet în special pe doamne și domnișoare. Eu unul știam că
unui istoric care se respectă, îi șade bine să fie mult mai serios și obiectiv, nu foarte galant și dornic de
vanități și laude complet inutile și de o cât mai mare popularitate. Dacă ar fi fost ortodox, ceea ce nu cred
că e cazul, i-aș fi reproșat dorința această fățișă de slavă deșartă, capcană în care cad din păcate tot mai
mulți intelectuali.
În acest articol voi încerca să arăt și mai mult adevărata față a domnului Cioroianu (chiar din
scrierile sale), care este acel ,,român” care încearcă să ne convingă de exterminarea evreilor și
holocaustul evreiesc în România!, chiar și numai ca ,,parte a Holocaustului european”, cel care s-a filmat
recent în fața mormântului lui Corneliu Zelea Codreanu afirmând că a fost un mare criminal (adică,
apelând la varianta istoriografiei comuniste!), că da, a fost naționalist dar ,,a căzut în misticism”, că a
fost achitat de uciderea prefectului poliției din Iași (fiind de fapt, în autoapărare, acesta este adevărul!)
pentru că s-a instrumentat greșit cazul (încadrare juridică eronată), fiind chipurile acuzat de ,,uneltire
împotriva ordinii sociale”...
Să avem puțină răbdare să citim doar câteva fragmente spicuite din cartea lui Adrian Cioroianu
intitulată ,,Epoca de aur a incertitudinii. America și China, ideile și Primăvara arabă, Clio, Clausewitz și
Lady Gaga la începutul secolului XXI”, apărută la Editura Curtea veche, București în 2011, care nu
spune mai nimic în titlu, dar în ceea ce privește conținutul...
,,Pentru examenele de admitere la facultate - cu profesorul de filozofie Ion Stepanescu - și apoi
spre mijlocul anilor '90, ca asistent al profesorului Lucian Boia, am avut ocazia, vreme de un lustru
universitar, să urmez (sau să conduc) seminariile de Istoriografie de care aveau parte studenții anului I
din Facultatea bucureșteană de istorie. Ocazie pentru care am citit din Marx ＆ Engels - părți din
Capitalul, Manifestul Partidului Comunist (un text admirabil scris!), Originile familiei, proprietății
private și statului ș.a. Cu alte cuvinte, în cazul meu a trebuit să cadă comunismul pentru ca Marx să
devină, cât de cât, obiect de studiu - dar nu cred c-am fost o excepție, din moment ce, s-o recunoaștem,
în România lui Ceaușescu părintele marxismului era mai curând venerat decât citit. Nu cred că a existat
un stat condus de un regim autodeclarat marxist-leninist (precum cel al PCR) în care studierea lui Marx
să fi fost mai anemică și mai neglijată. Inclusiv de către Conducător (...) Al doilea motiv pentru care
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Marx mi-e simpatic e acela că (și) datorită lui am ajuns în Lumea Nouă (să fie Noua Ordine Mondială a
evreilor sioniști? - n.a.) (...) În măsura în care el ar trăi astăzi, Marx ar trebui cu obligativitate să fie
gazda unei emisiuni de televiziune, poate și a unui show radio-fonic, iar în măsura în care ar dori totuși
să mai și scrie, ar putea foarte bine anima un blog - dar mai ales ar trebui să aibă un cont pe toate
rețelele de socializare care contează. Mai precis: un teoretician al revoluției - să-i spunem Marx 2.0 (al
revoluției Noii Ordini Mondiale? - n.a.) (...)
Capitolul 14 Novus ordo seclorum 2.0 - despre o ,,nouă” ordine mondială
Problema, în ceea ce o privește, este faptul că nu poți s-o eviți. E, practic, imposibil...
Novus ordo seclorum 2.0 a trezit mereu speranțe, ca fiind un prilej în care o mai bună orânduire
a lumii ar putea apărea din cenușa eșecurilor comune de până mai ieri. (...)
Fostul Papă Ioan Paul al II-lea are, în posteritatea-i, o legendă suficient de pozitivă încât
referința la el să fie mai cu seamă încărcată de valențele valorizatoare ale omului care, fără altă armă
decât Biblia - și o armată pașnică și transnațională de supuși - ,,a dat jos comunismul, a fost văzut în
carne și oase de mai mulți oameni decât orice alt personaj din istoria lumii și care a revigorat
catolicismul după o perioadă de îndoieli și confuzie.” (citând pe Allen Jr., 2011: 13-14) (...)
Lui Ioan Paul al II-lea i se datorează, de fapt, modificarea procesului de sanctificare: în 1983, el
a girat simplificarea acestuia, făcându-l mai rapid tocmai prin eliminarea instanței ,,avocatul
diavolului” și prin reducerea numărului de miracole pe care ,,candidatul” la sanctificare trebuia să le
aibă la activ. (1338 de beatificări și 482 de canonizări, spune mai sus Cioroianu - n.a.) (...)
Surpriza ar putea veni tot dintr-o candidatură: Terry Tamminen, unul dintre principalii asistenți
ai vedetei (Arnold Schwartzenegger, fost campion de culturism de origine austriacă și guvernator al
statului California, susținător al homosexualității - n.a.) declara, pur și simplu, că Schwartzenegger ar
putea fi un foarte bun președinte cu un profil ceva mai pronunțat, cineva în măsură să unească întradevăr Europa (un fel de Alexandru Ioan Cuza la români, impus de masonerie - n.a.). Francezii nu vor
vrea un german, germanii nu vor vrea un italian. Ce-ar fi atunci ca o persoană născută în Europa și
care a făcut carieră în America să revină acasă pentru a fi un Washington sau un Jefferson (masoni,
evident - n.a.) al unei noi Uniuni unificate”. În definitiv, v-ar mai mira o astfel de candidatură? (...)
Cum și cu ce mijloace s-ar putea stopa incredibila campanie de pe rețelele de media sociale (mai
cu seamă franceze) care dezvoltă ramificate teorii ale conspirației?...” (din volumul citat, pp.29-326)
Despre evreul sionist și membru al Bisericii Sataniste din Anglia - Karl Marx și Papa Ioan Paul al
II-lea ce am mai putea spune? S-au făcut deja destule comentarii pe internet. Am uitat să vă spun, că
domnul Cioroianu referindu-se și la internet, vede o mare diferență între informație și cunoaștere,
sugerând parcă faptul că, cunoașterea este apanajul doar al celor ,,inițiați”, adică al celor ,,Illuminați”...
Întrebarea mea pentru domnul Adrian Cioroianu, care ne spune că ,,Holocaustul din România
este parte a celui european” este următoarea: Dacă au fost într-adevăr evreii exterminați în România, deși
știm că, cea mai mare populație evreiască salvată atunci era la noi, atunci unde sunt dovezile
exterminării?
Alte două întrebări: Deportarea unor evrei și rromi în Transnistria, pentru a nu mai ataca
autoritatea statului român și interesul național reprezintă exterminare?
Au trecut atâția ani și vin acum unii precum Cioroianu cu această nouă teorie a Holocaustului din
România, pe care l-au împins în față alții, în frunte cu Institutul Ellie Wiesel și mai nou, președintele
Traian Băsescu, care nu mai are ce pierde în cariera politică?
Mai spunea domnul Cioroianu la lansarea ultimei cărți la Pitești, că nu contează cifrele când este
vorba despre moartea unor oameni. La întrebarea pusă de mine, de la ce cifră se consideră genocid, s-a
eschivat total într-un mod foarte diplomat. Și câte alte întrebări mai aveam de pus, dar s-au pus altele
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complet irelevante ca importanță...

DE CE NU TREBUIE SĂ PRIMEASCĂ ORTODOCȘII ACTELE CU CIP
(Articol postat pe blogurile Moarte Lumii Noastre, 3 aprilie 2014 deveghepatriei și DanielVla, 4 aprilie 2014)
În acest articol ne vom rezuma la argumentele de natură teologică, pentru întărirea fraților noștri
ortodocși în încercările mai grele care ne așteaptă. Precizăm că, cei care nu împărtășesc credința noastră
dar refuză cipurile au alte argumente binevenite și ele, pe care le cunoaștem în general.
Primul text de referință și pe care nu-l putem exclude sub nicio formă este însăși Sfânta Scriptură,
în care găsim Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. Aici, în capitolul 13, intitulat Fiara, care se ridică din
mare, defăimează pe Dumnezeu și dă război sfinților. O altă fiară, proorocul mincinos, se ridică din
pământ. Numele celei dintâi: 666), descoperim versetele 16-18:
,,16. Și ea (fiara, satana – n.a.) îi silește pe toți, pe cei mici și pe cei mari, și pe cei bogați și pe cei
săraci, și pe cei slobozi și pe cei robi, ca să-și pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte,
17. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele
fiarei, sau numărul numelui fiarei.
18. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de
om. Și numărul ei este șase sute șaizeci și șase.”
În special părinții și monahii athoniți, precum Părintele Paisie Aghioritul, au identificat deja în
cipurile de urmărire actuale (atașate buletinelor, pașapoartelor, permiselor de conducere) semnul
premergător pecetluirii (,,semnul”, aplicat pe mână sau frunte, prin cipurile implantate). Iar acestea sunt
într-adevăr realizate cu o tehnologie de vârf diabolică, (conținând într-un mod mai mult sau mai puțin
explicit cifra 666, care este ,,numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”). Spunem că această tehnologie
este diabolică datorită scopului pe care și l-a propus și anume: îndepărtarea omului față de Dumnezeu.
Iar cine sunt vizați în primul rând? Ortodocșii, pentru dreapta credință.
Care este numele fiarei? Este chiar satana. Vedem că acest cuvânt conține exact șase sunete sau
litere. Iar numărul numelui fiarei este 666, adică un fel de CNP. Așa cum fiecare cetățean are un Cod
Numeric Personal, pentru a fi identificat mai ușor în anumite baze de date ale instituțiilor statului, tot
astfel satana are un număr, numai că el și l-a ales, nu i-a fost impus. Satana a venit cu această idee de
cipuire a oamenilor, pentru a arăta că aceștia îi aparțin și că i se închină lui. Și se vede din faptul că mai
întâi a fost cipuirea animalelor din stăpânirea omului, iar mai pe urmă a venit și rândul oamenilor să fie
cipuiți, numai a acelora care se lasă amăgiți de diavol. De fapt, Lucifer nu are în stăpânire
decât ,,deșertăciunile” acestei lumi, și nu poate decât să-i ispitească pe oameni. Doar sufletele din iad
sunt aflate sub stăpânirea lui.
Și să nu uităm că în închisorile comuniste și nu numai, omul nu mai avea dreptul la numele său și
identitatea lui (mai ales cea creștin-ortodoxă), ci era mereu identificat prin numărul pe care l-a primit,
ceea ce reprezintă o înjosire și o depersonalizare a omului.
Acest 666 a fost ales desigur pentru conține anumite semnificații. El simbolizează atât legiunile
de demoni (răsturnate din 999, legiunea a noua fiind cea din care a căzut Lucifer și cei care l-au urmat),
cât și numărul de talanți plătiți ca bir regelui Solomon de către popoarele supuse lui, cât și actuala putere
iudaică a evreilor sioniști, care consideră că sunt încă poporul ales și sunt îndreptățiți să conducă și să
domine întreaga lume.
Prin aceste cipuri, devenim numere fără vreo importanță, ,,înrobiți unui sistem satanic”, după cum
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îl numește părintele Iustin Pârvu. Lumea se transformă într-o închisoare, în care temnicerii sunt evreii
sioniști și francmasonii, singurii care desigur nu își vor pune cip, pentru că sunt slugile antihristului.
Credem că antihristul, de care vorbesc Apocalipsa și alte profeții, s-a născut deja. Pentru că
actualul Papă Francisc este proorocul mincinos. La polul opus este Sfântul Ioan Botezătorul, care a
pregătit calea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Citiți cu atenție capitolul 13
(versetele 11-15) și gândiți-vă la anumite fapte ale actualului Papă, cum ar fi anumite declarații publice,
spălarea și sărutarea picioarelor unor pușcăriași și a unei femei musulmane…
De ce nu trebuie să primească ortodocșii actele cu cip? Dacă nu v-au convins până acum
argumentele de mai sus, scrise pe înțelesul tuturor, să ținem seama atunci de faptul că această sclavie
electronică ne lipsește în primul rând de atributul libertății, de liberul arbitru primit ca dar sau consecință
a gustării de către protopărinți (Adam și Eva) din pomul cunoștinței binelui și răului.
Apoi, dacă noi am primi buletinele electronice, ne va fi ulterior aproape imposibil să mai
renunțăm la ele iar datele pot fi folosite pentru a ne obliga să primim și pecetea (biocipul sau microcipul
implantat în corpul uman pe mână și frunte). Deja sunt aplicate parțial (în SUA, Marea Britanie, unor
militari, polițiști, bolnavi etc.) sau chiar primite de bună voie. Este vorba despre biocipurile marca
VeriChip, acceptate de unele persoane care consumă droguri sau se tem de răpiri și există desigur și alte
cazuri. Se încearcă chiar convingerea opiniei publice pentru implantarea biocipului la toți copiii care se
nasc!…
Dacă nici așa nu v-am putut convinge, eu nefiind decât un simplu mirean, atunci luați aminte
măcar la părerile și sfaturile marilor duhovnici care s-au pronunțat deja ferm și curajos împotriva
cipurilor de urmărire și control a omului, ierarhilor Bisericii Ortodoxe din România (precum fostul
Mitropolit Bartolomeu Anania), din Grecia (precum Mitropolitul Serafim de Pireu) și din alte țări
ortodoxe, preoților (precum Mihai Valică) și monahilor înduhovniciți în frunte cu părintele arhimandrit
Iustin Pârvu, cel care a tras semnalul de alarmă încă din anul 2009.
Sunt oare ei în erezie sau sunt în erezie mai degrabă cei care încearcă să convingă lumea că aceste
cipuri nu reprezintă niciun pericol? Uitați-vă și analizați singuri și cu multă atenție cine sunt cei care
promovează la noi actele cu cip: cei care dețin blogul razboiintrucuvant și alte câteva, unii dintre
episcopi, starețul Iustin Miron de la mănăstirea Oașa, monahul Teofan Popescu din mănăstirea Putna,
preoții Eugen Tănăsescu și Matei Vulcănescu, Răzvan Bucuroiu, Răzvan Codrescu, Claudiu Târziu, Dan
Puric, Iulian Capsali și alții…
Vă recomand în final câteva cărți pe care să le recomandați mai departe:
- Proiectul L.U.C.I.D. (despre controlul total)
- Ecumenismul încotro?
- Nu vă lepădați de Hristos. Nu vă însemnați cu 666
- Profeții despre Antihrist.
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REEDUCAREA ACTUALĂ PREGĂTEȘTE OMENIREA
PENTRU ACCEPTAREA DICTATURII GLOBALE
(Articol postat pe blogul saccsiv, 18 august 2013)
În acest articol vom încerca să evidenţiem şi alte aspecte despre reeducare. Fară îndoială că
asistăm astăzi la un proces extins al reeducării omului la nivel global. S-a ajuns de asemenea, la o
uniformizare a gândirii şi stilului de viaţă, dar şi la un nivel de mediocritate care s-a generalizat.
Cine a analizat, cât de cât în ultima vreme, programele de televiziune a sesizat probabil ceea
ce am afirmat mai sus. Pentru că, una este să asişti pasiv în postura de telespectator şi cu totul altceva
este să analizezi tu însuţi totul în ansamblu, ca un observator activ şi lucid.
Pentru a înţelege şi combate reeducarea, credem că ar fi utilă cercetarea în treacăt a originii
acesteia. Totul a pornit de la cumplita reeducare prin tortură de la Piteşti din primii ani de viaţă a
regimului comunist din România, care era preconizată pentru extindere la toate închisorile din
România! Mai precis, ne referim la anii 1949-1952, deşi primii paşi au fost făcuţi în închisoarea de la
Suceava, unde numai reeducarea a avut un caracter ,,paşnic”, prin racolarea deţinuţilor de către alţii,
grupaţi în Organizaţia Deţinuţilor cu Convingeri Comuniste.
Vom spune că această reeducare prin tortură de la Piteşti a deschis practic noi orizonturi de
cercetare în domeniul psihologiei experimentale la acea vreme, privind de pildă studiile asupra
rezistenţei la stres a psihicului uman, influenţarea gândirii prin diverse tehnici manipulative ş.a.m.d.
Dacă la Piteşti, ne aducem aminte că unii dintre deţinuţi s-au sinucis nemaiputând îndura
torturile lor şi ale celorlalţi (cunoştinţe, prieteni sau chiar rude), astăzi reeducarea care se face prin
intermediul mass-mediei conduce la crearea unui vid existenţial, pe care tot mai mulţi nefericiţi îl
umplu prin curmarea vieţii lor, pe care au considerat-o sau o consideră ,,fără sens”.
Nu este uşor să dăm o definiţie reeducării. Putem încerca însă, spunând că reeducarea este
acea formă de manipulare (chirurgicală) a conştiinţei omului, prin care se urmăreşte premeditat şi
sistematic ştergerea identităţii sale (personalităţii unice şi principiilor morale dobândite deja) în
vederea imprimării unei noi identităţi, net opuse celei dintâi (una omogenă, programată, globalistă).
Să ne punem măcar câteva întrebări raţionale. De ce asistăm astăzi la un declin tot mai
accentuat al societăţii, al culturii şi spiritualităţii?
Cine sunt cei care insistă şi urmăresc să dărâme lumea veche (fundamentată pe valorile
creştine şi naţionale) pentru a ridica în locul acesteia O LUME NOUĂ (NOUA ORDINE
MONDIALĂ)? Aici remarcăm asemănarea izbitoare în plan material, cu dărâmarea fabricilor
construite în timpul comunismului şi apariţia unor supermarkete şi mall-uri luxoase şi ,,civilizate” în
locul lor.
Cine sunt cei care încearcă cu toate mijloacele posibile, cu toată ardoarea şi viclenia, să ne
reeduce pe toţi în masă, începând de la cea mai fragedă vârstă? De ce aceste autoproclamate ,,elite
mondiale” urmăresc obsesiv să ne ţină pe fiecare sub strictă supraveghere şi control (azi prin acte
biometrice cu cipuri, mâine prin biocipuri)? De ce ne vor imbecilizaţi prin televiziune şi alte mijloace
de comunicare în masă?
De ce umorul sănătos şi revitalizant e pe cale de dispariţie şi asistăm la o invazie a muzicii gen
manele şi rock, care promovează în mod cert multe mesaje contrare învăţăturilor creştine? De ce
istoria (în special cea naţională, cea a Mişcării Legionare din perioada interbelică) este în continuare
falsificată şi tot mai minimalizată în manualele şcolare? De ce adevărul istoric este încă cenzurat?
De ce românii nu mai au simţul civic dezvoltat şi preferă să nu mai meargă la vot? De ce ei nu
mai paricipă la viaţa publică şi se retrag în carapacea lor ori în turnul de fildeş? De ce atât de puţini
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români iau atitudine în societate? De ce s-a atrofiat atât de mult simţul lor critic?
Răspunsul este următorul. Pentru că, formatorii opiniei publice şi mass-media în general
lucrează intens împotriva românilor, inoculându-le o stare morbidă de apatie şi lehamite, stimulând
totodată viciile, egoismul, carierismul, goana după îmbogăţire, materialismul, consumerismul ş.a.
Astfel, remarcăm doar o părticică din reeducarea actuală la nivel global. Prin aceasta se lucrează
asupra schimbării psihicului uman (prin procesul denumit spălarea creierului), se operează asupra
mentalităţilor şi concepţiilor de viaţă dobândite deja, şi se impune în societate stilul nou de viaţă al
proiectatului ,,OM MODERN”, lipsit cică de ,,prejudecăţi”, dar şi de scrupule (de caracter)…
Dacă aruncăm doar o singură privire, până şi alimentaţia tip fast food de astăzi, energizantele,
reclamele TV şi altele, conduc mereu la creşterea numărului de supraponderali şi persoane care suferă
de obezitate. Iar obezitatea favorizează o serie întreagă de boli grave şi prin urmare serveşte politicii
de reducere a populaţiei! Acesta fiind desigur un alt obiectiv important pe agenda francmasoneriei,
pentru care folosesc şi alte metode şi practici (vaccinuri care provoacă şi sterilitate, cabinetele de
planificare familială, avorturile, metodele contraceptive, homosexualitatea, prostituţia, libertinajul sau
concubinajul etc.).
Putem spune aşadar că REEDUCAREA ACTUALĂ LA NIVEL GLOBAL ARE ROLUL DE
A PREGĂTI OMENIREA PENTRU ACCEPTAREA VIITOAREI DICTATURI GLOBALE.
Instrumentul prin care se realizează este mass-media globală, aservită aproape în întregime intereselor
evreilor sionişti şi francmasoneriei.
Vedem cum strategia adoptată este una disimulată, cea a paşilor mărunţi, deoarece EI ŞTIU
CĂ OAMENII NU SUNT CHIAR ATÂT DE PROŞTI (IGNORANŢI) ŞI S-AR ÎMPOTRIVI UNOR
SCHIMBĂRI RADICALE RAPIDE. Un exemplu este chiar legalizarea homosexualităţii la noi în
România dar şi în lume.
De ce televiziunea are un rol major în acest diabolic proces de reeducare? Pentru că ea a
devenit cu adevărat biblia omului modern iar banalul televizor este icoana la care el se închină astăzi.
Pe de altă parte, dependenţa de televiziune a devenit chiar mai nocivă decât alte patimi: jocurile de
noroc, fumatul, consumul excesiv de alcool etc. Ea este rivalizată poate doar de jocurile pe calculator
(în special, cele agresive şi cele virtuale) şi filmele pornografice. Nu întâmplător observăm cum tot
mai mulţi oameni îşi argumentează ideile şi acţiunile spunând că ,,aşa s-a spus la televizor”…
(articol scris de Radu Iacoboaie, 18 august 2013)
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,,MUNTELE MĂRTURISITOR’’ – O ISTORIE
DESPRE MUNŢI ŞI OAMENI CU DESTIN
(articol publicat în revista Dacia literară, nr.61/4/2005, Iaşi, pp.54-56
şi republicat în cotidianul Monitorul de Suceava, 12 iulie 2008, p.19)
Acest volum de memorialistică, scris cu o admirabilă obiectivitate şi în spiritul adevărului
istoric de Constantin Hrehor, reprezintă în acest cadru o lucrare monumentală închinată anilor de
rezistenţă anticomunistă din spaţiul românesc, îndeosebi din cel bucovinean. Opul amintit este un
omagiu adus tuturor celor care, în acei ,,ani ai rezistenţei, ani ai suferinţei’’ – cum însuşi autorul
subintitulează prin extensie această operă fundamentală, s-au opus cu toată dârzenia şi fiinţa lor
sistemului represiv totalitar, refractar faţă de mai toate valorile tradiţionale româneşti.
Toate aceste mărturii ale luptei anticomuniste sunt reunite într-un dialog deschis şi interesant,
desfăşurat între autor şi un erou al acestei rezistenţe – Gavril Vatamaniuc -, fost ofiţer în cadrul
Jandarmeriei române, şi se întinde pe o perioadă de timp cuprinsă aproximativ între 1947 şi 1989.
Anii evocaţi sunt cei care şi-au pus amprenta dureroasă asupra a sute de mii de familii de români,
lovite de o soartă necruţătoare. Însuşi eroul amintit a ţinut să precizeze la un moment dat, la începutul
mărturisirilor sale, că: ,,lagărele, deportările, infernul comunist sunt plăgi care nu pot fi uitate. Care nu
trebuie uitate.’’ Aceste răni nu se vindecă cu uşurinţă, oricât s-ar ierta faptele şi mai ales atrocităţile
comise în numele egalitarismului şi societăţii de tip ,,socialist’’, şi nici nu pot exonera de răspundere
pe cei vinovaţi. Numele lor este pătat pentru veşnicie şi ei ar trebui desigur cunoscuţi şi arătaţi cu
degetul, dacă nu pedepsiţi, măcar descoperiţi.
Cartea de faţă se încadrează în rândul volumelor de mărturii despre rezistenţa anticomunistă,
înmulţite în zilele noastre, care infirmă teoria, susţinută de unii, a pasivităţii şi resemnării românilor în
faţa tăvălugului comunist. Pentru a avea o imagine a ,,Apocalipsei care a fost’’, mai cu seamă a
Bucovinei, lucrarea lui Constantin Hrehor este una de referinţă, bine documentată, cu mărturii vii,
care vorbesc de la sine despre perioada de tristă amintire la care fac trimitere. Desigur, jertfa adusă de
fiecare dintre aceşti luptători pentru libertate nu poate fi lăudată şi apreciată cum se cuvine, în cuvinte.
Cuvintele sunt mult prea sărace pentru a putea cântări acest tribut suprem plătit de ei, care este viaţa
însăşi.
Despre rezistenţa armată din munţii Bucovinei putem spune că s-au ştiut până în momentul de
faţă puţine lucruri. Doar unii locuitori ai acestui ţinut au avut informaţii ori s-au înscris în faptele
relatate. Despre acestea, oricum, s-a auzit mai mult sau mai puţin. Dar este meritul incontestabil al
autorului de a prezenta adevărul exact aşa cum este şi lucrurile exact cum s-au petrecut în realitatea
însăşi.
Ca să ne dăm seama până unde a mers comunismul, revelator este experimentul reeducării
deţinuţilor din închisorile de la Piteşti, Gherla şi nu numai aici, dar şi regimul extrem de dur de
exterminare fizică şi psihică din toate închisorile şi lagărele de muncă.
Mărturia lui Dumitru Bordeianu, citat alături de alţi martiri ai neamului nostru este mai mult
decât sugestivă în acest sens: ,,Eram atât de slăbiţi fizic şi moral că, dacă ne-ar fi văzut un om normal
din afara închisorii, ne-ar fi asemuit cu nişte strigoi sau cu nişte cadavre umblătoare.’’
Cartea de faţă, prin autorul ei, depune mărturie despre ceea ce a însemnat adevărata rezistenţă
a poporului român în faţa comunismului ,,importat’’ din Rusia. Ea adună mărturiile unora dintre cei
mai înverşunaţi duşmani ai ,,holocaustului roşu’’. ,,Munţii şi Obcinele Bucovinei, asociaţi cu aceşti
vrednici luptători, au fost, pentru mulţi români care au purtat mereu arma în mână, şi adăpost şi
cimitir. Hidra comunistă şi-a trimis vânătorii de oameni (securişti) înarmaţi până în dinţi, cu tehnica
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cea mai modernă împotriva unor oameni, care nu au făcut altceva decât să apere şi să spele onoarea
pierdută a poporului român şi să-şi respecte jurământul de credinţă făcut înaintea lui Dumnezeu şi a
ţării’’.
Mărturiile sunt absolut zguduitoare. Moartea era înfruntată cu un curaj demn de strămoşii
noştri care au cunoscut gloria şi libertatea. Ea nu i-a înspăimântat; au preferat să moară ca nişte daci
liberi. De altfel, ca şi în cazul invaziei romanilor, această parte din Dacia era cea care rămăsese şi
atunci să ducă stindardul cu cap de lup spre libertate. Nici romanii şi nici alte popoare sau imperii nu
i-au determinat pe cei care luptau pentru apărarea fiinţei lor, să se plece în faţa duşmanilor.
Muntele mărturisitor (editura Timpul, Iaşi, 2002) este o carte necesară şi evocatoare a unui
trecut dramatic în care autorul a reuşit să prezinte, într-o manieră accesibilă, cele mai aspre momente
ale vieţii eroice din munţi – rezistenţa dar şi capturarea celor care au luptat cu arma în mână până la
capăt, cu speranţa că vor veni americanii şi ne vor întinde o mână de ajutor. Mărturiile personajului
principal sunt, de asemenea, de o cutremurătoare sinceritate, în care e prezent destinul zecilor sau
sutelor de mii de români, care au cunoscut drama puşcăriilor comuniste, a canalului Dunăre-Marea
Neagră şi a persecuţiilor ulterioare. Torţionarii şi securiştii implicaţi în mod direct sunt puşi în
evidenţă în tot comportamentul lor perfid, malefic.
Evocarea faptelor este urmărită de către autor într-un tempo crescent; i se lasă cititorului
dreptul să îi judece pe asasini şi să le glorifice memoria celor morţi. E de reţinut punctul de vedere al
eroului Gavril Vatamaniuc: ,,suferinţele celor mulţi din jurul meu, ale acelora care au făcut
închisoarea cu mine şi pentru mine, ale văduvelor, ale maicilor cu copii rămase acasă, ale
mărturisitorilor chinuiţi, ale tuturor acelora care au suferit în obezile comunismului, acestea merită
consemnate în paginile istoriei’’. Gavril Vatamaniuc nu este un erou, unul fictiv, ci unul cât se poate
de real. Cele mai multe mărturii aparţin acestuia.
Cartea lui Constantin Hrehor este o ofrandă adusă verticalităţii omului, moralităţii fără
compromisuri şi fără de cusur. Comunismul a fost etichetat ca fiind ,,Antihristul pe pământ’’, ceea ce
nu este departe de realitate.
Mărturiile lui Vatamaniuc vin în sprijinul acestui adevăr: ,,rădăcina răului nu-i în aceşti
oameni (comunişti, securişti etc.) ci într-un sistem diabolic, în comunismul care a deformat mentalităţi
şi caractere, care a învrăjbit fraţi contra fraţi, care a înjosit omul şi l-a înlănţuit…’’ Luptătorii
anticomunişti au avut o neclătinată speranţă în Dumnezeu şi prin acest suport moral s-au împotrivit
minciunii bolşevice şi dictaturii comuniste copiate fidel, ,,după modelul Moscovei’’ şi ,,aplicată în
mod sălbatic poporului român’’.
Constantin Hrehor este, prin urmare, un documentarist de forţă, care a învăţat din lecţia istoriei
că faptele distrugătoare pentru destinul oamenilor şi al naţiunii nu trebuie în nici un caz să se mai
repete, chiar dacă, din păcate, oamenii uită atât de uşor, căci bine s-a spus că: ,,istoria ne învaţă că
oamenii nu au învăţat nimic din istorie’’ (G.B. Shaw).
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PERSUASIUNEA ŞI MANIPULAREA
(articol publicat în revista Episteme, nr.1/2005, Suceava, pp.115-122
și postat pe ziarul on-line Natiunea, 3 iulie 2013)
În accepţiunea largă a celor două cuvinte şi concepte - persuasiunea şi respectiv manipularea,
vom constata unele aspecte comune dar şi diferenţierile majore. Ceea ce le apropie prin înţelesul
acestora este faptul că fiecare în parte desemnează o acţiune dar şi o metodă.
Prin persuasiune vom înţelege acea acţiune, dar sau putere de a convinge pe cineva (sau o
masă de oameni) să creadă, să gândească sau să facă un anumit lucru. De regulă, noţiunea este strâns
legată de disciplina care studiază «arta vorbirii» şi anume retorica. A fi persuasiv nu înseamnă altceva
decât a fi convingător sau elocvent şi a câştiga astfel adeziunea celor din jur.
Al doilea element sau concept avut în vedere - manipularea, în mod obişnuit înseamnă
acţiunea de a mânui sau a manevra (diverse obiecte). Într-un alt înţeles, destul de uzual astăzi vom
înţelege prin manipulare acea acţiune de manevrare a unei persoane sau a maselor, ori a unui grup, cu
scopul vădit de impunere a unor idei sau măsuri de către cineva, care devine astfel manipulator.
Asocierea dintre persuasiune şi manipulare are darul de a pune în evidenţă caracterul şi
tehnicile manipulării. Cei care vor să manipuleze masele sau opinia publică au o mare trebuinţă
tocmai de persuasiune pentru a-şi atinge scopurile şi interesele personale sau de grup. În acest sens,
persuasiunea devine mijloc de realizare a manipulării. Prin urmare, voi insista mai mult asupra
acţiunii de manipulare pe care, în acord cu filosofia lui Kant, o voi cataloga drept imorală. Omul nu
trebuie să devină un mijloc, o unealtă mânuită de către alţii, indiferent de «măiestria» manipulatorului.
Trebuie să recunoaştem că în prezent cea mai mare putere de convingere este exercitată prin
mijloacele de informare ale mass-mediei şi în special prin televiziune. Astăzi când oamenii resimt
lipsa unor modele vrednice de urmat (dar şi greu de găsit!), mass-media a devenit o forţă colosală şi
modelatoare, şi mult mai puternică decât realitatea înconjurătoare. Informaţiile primite de noi însă,
sunt de cele mai multe ori sărace în conţinut; ele nici nu educă dar nici nu documentează. Prin urmare,
se ajunge la o manipulare a informaţiei, aceasta neavând un rol constructiv, să zicem educativ sau
de documentare autentică.
Potrivit teoriilor lui Charles U. Larson, există cu adevărat manipulare prin intermediul
ştirilor, fie că apar la televiziune sau în presă iar menirea ştirilor este să facă afaceri în primul rând
(obţinând un profit din succesul clienţilor şi consumatorilor). Iar „rezultatul constă într-un program, şi
nu o difuzare a ştirilor. Acestea sunt manipulate, selectate, modelate şi transmise pentru a atrage cea
mai mare parte a audienţei - trebuie să placă majorităţii şi să deranjeze cât mai puţin.“ 17
Modalităţile de a manipula ştirile sunt în cartea autorului citat mai devreme mai multe: simpla
lor ignorare, favorizarea finanţatorului, pseudoevenimentul (atracţie pentru evenimente bizare sau
melodramatice), punerea într-o lumină discutabilă a unei persoane (sau candidat în alegeri ),
caracterul tendenţios (prin scoaterea lor din context ori citarea lacunară a sursei) etc. Pentru a ne
sustrage unei astfel de manipulări, putem diversifica numărul programelor de ştiri, de ziare şi reviste
ori posturi de televiziune. Astfel „ne putem proteja de consecinţele persuasive ale media începând
să privim dincolo sensul aparent al mesajelor.“ 18
În general, e bine să evităm capcana oricărui tip de propagandă, ţinând seama că aceasta este
în principal ideologică şi încearcă de regulă prin mass-media să vândă „un ansamblu de păreri sau
17

A se vedea în acest sens Charles U. Larson, Persuasiunea. Receptare şi responsabilitate, Editura Polirom, Iaşi, 2003,
p.384.
18
Ibidem, op.cit., p. 387.
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dogmă“. Această propagandă poate îmbrăca unele forme, putând fi de natură religioasă, politică sau
economică.
Trebuie iarăşi reţinut faptul că „Propaganda urmăreşte uniformizarea părerilor, atitudinilor şi
comportamentelor receptorilor [...] Propaganda obstrucţionează procesul gândirii. În general,
propaganda se adresează sufletului publicului, şi nu raţiunii acestuia. Dacă le-ar avea în vedere
pe ambele, membrii audienţei ar judeca raţional şi efortul propagandistic ar eşua. Pentru a ocoli
gândirea logică, propaganda se foloseşte de informaţii tendenţioase menite a stimula emoţional
publicul, «forţând» orientarea acestuia către o părere ori o concluzie bine cunoscută propagandistului.
De pildă, evangheliştii din cadrul programelor televizate (în SUA) utilizează propriile surse
(tendenţioase) pentru a prelucra temerile, pasiunile, urile şi celelalte sentimente ale auditoriului,
conducându-l spre o concluzie inevitabilă (cum ar fi: căinţa, oferirea de donaţii sau convertirea
altora).“ 19
Din punct de vedere al diferenţierilor dintre ele, dacă prin arta vorbirii (sau retorica) înţelegem
bunăoară un mijloc ori o acţiune de convingere (dar în sens pozitiv), putem aprecia că manipularea
reprezintă în sine o deturnare a acesteia, încercând să convingă mai degrabă prin alte mijloace sau
printr-o metodă subtilă de inducere în eroare (chiar prin minciună). Manipularea este un mijloc
fraudulos de condiţionare şi de «adaptare» a individului la interesele unui grup deţinător de putere.
Manipularea condiţionează însăşi masele de a crede în ideile şi în promovarea intereselor celor care
urmăresc să acceadă la putere sau să o conserve perpetuând astfel politica lor, mai degrabă impusă
decât acceptată şi înţeleasă ca atare. Iar mijlocul de manipulare cel mai eficient pentru a impune
aceste idei (şi interese) în rândul maselor este tocmai mass media aservită cauzei celor care
doresc să deţină controlul absolut.
Se mai poate aprecia că manipularea maselor nu este de dată relativ recentă. Ea a apărut încă
din antichitate iar cel mai concludent exemplu este cel al marelui orator roman Cicero, care şi-a
condiţionat lupta împotriva lui Catilina tocmai prin convingerea şi manipularea senatului roman
pentru a-l elimina pe acest adversar politic. În Evul Mediu, este grăitor exemplul lui Niccolò
Machiavelli, care în celebra sa carte „Principele” descrie printre altele tehnici de manipulare şi modul
în care poate fi cucerită puterea. Graţie acestor scrieri, cultura europeană modernă a preluat asemenea
idei în modul de a concepe politica şi statul. Pentru Machiavelli, politica este arta atingerii scopului cu
mai multă uşurinţă: „Căci, pe lângă cele spuse aici, trebuie să ştim că firea omului e schimbătoare şi
că e uşor să-l convingi de ceva, dar e mai greu să-l ţii în această convingere. De acea e bine ca totul să
fie rânduit în aşa fel, încât, atunci când oamenii n-or să mai creadă, să fie posibil să-i obligi s-o facă
[...] Aşadar, cel care crede că are nevoie să-şi asigure noul principat împotriva duşmanilor, trebuie săşi câştige prieteni, să învingă ori prin forţă, ori prin înşelăciune, să se facă iubit şi temut de oameni [...]
Cruzimea e bine întrebuinţată (dacă se poate spune «bine» despre «rău») când e comisă o singură dată
din nevoia de a-ţi asigura puterea, când nu stărui în aplicarea ei.” 20
În timpurile moderne, începând cu secolul al XVII-lea, manipularea devine treptat un mijloc
tot mai eficace de luptă şi de constrângere a maselor. Conducătorii joacă un rol considerabil în acest
sens iar cel mai adesea nu sunt aleşi din rândul cugetătorilor ci din rândul oamenilor de acţiune. În
acest sens, Gustave Le Bon stăruia asupra misiunii conducătorilor în raport cu masele: „Să insufle
credinţă, indiferent că e vorba de credinţă religioasă, politică sau socială [...] aceasta este, mai ales
rolul marilor conducători. [...] A-i da omului o credinţă înseamnă a-i înzeci forţele.” 21
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Ibidem, p. 394.
Niccolò Machiavelli, Principele, Editura Minerva, Bucureşti, 1995, p.29-46.
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Gustave Le Bon, Psihologia mulţimilor, Editura Anima, 1990, p. 66.
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Mijloacele lor de convingere sunt: forţa exemplului (afirmaţia), repetiţia lucrului afirmat şi
imitaţia (adoptarea modelelor după care se conduce mulţimea). În viziunea lui Gustave Le Bon
retorica este strâns legată de politică: „Oratorul care ştie cum să le folosească (cuvintele şi formulele)
dirijează mulţimile după bunul său plac [...] Într-o adunare parlamentară, succesul unui discurs
depinde aproape în întregime de prestigiul oratorului şi nicidecum de argumentele pe care le
oferă. Un orator necunoscut, care vine cu un discurs plin de argumente îndreptăţite, dar numai de
argumente, nu are nici cea mai mică şansă de-a fi ascultat.“ 22
Iar metoda manipulării a ajuns ca auxiliar şi argument al forţei în timpul dictaturilor. Napoleon
Bonaparte s-a folosit el însuşi de manipulare, în haosul revoluţionar, ca să poată obţine puterea
supremă în stat şi apoi, să fondeze un imperiu. Benito Mussolini, promotorul fascismului italian aduce
în prim plan forţa manipulării ca argument politic hotărâtor. Marşul asupra Romei a fost rodul
dezinformarii şi punerii în interesul personal a manipulării.
Loviturile de stat au putut fi perfecţionate de către Lenin şi Troţki, care şi-au pus în practică
manipularea şi propaganda bolşevică. Se ştie doar că aşa - zisa revoluţie din octombrie a fost de fapt
rodul manipulării maselor şi expresia ei. Hitler şi Stalin, care au avut un aparat de informare şi de
propagandă impresionant, au fost fără îndoială cei mai mari artizani ai manipulării maselor
folosind manipularea drept mijloc principal de cucerire şi de conservare a puterii.
Adolf Hitler, s-a remarcat de la început ca orator, folosindu-se din plin de acest dar şi reuşind
să convingă poporul german să i se alăture necondiţionat în lupta lui personală pentru «puritatea
rasei» şi hegemonia ei mondială. La baza manipulării unor asemenea lideri a stat exploatarea
sentimentului naţionalist. Într-o manieră asemănătoare, dar nu cu aceeaşi intensitate şi eficienţă,
Horthy în Ungaria, Franco în Spania şi Salazar în Portugalia au apelat şi ei la manipularea în masă şi
prin forţă au reuşit să-şi pună în aplicare propriile idei. Trebuie reţinut însă faptul că persuasiunea
angajată în exercitarea forţei nu durează decât atâta timp cât există teroarea.
De asemenea, Stalin nu a fost nici el străin de tehnicile manipulării. El şi-a creat un vast aparat
de propagandă, cu ajutorul căruia a izbutit să convingă o populaţie de peste 150 de milioane de
oameni că el este persoana potrivită pentru a decide destinul Rusiei. Considerat mai târziu a fi „cel
mai mare criminal al tuturor timpurilor “, el totuşi a reuşit să exercite o influenţă formidabilă dar
nefastă asupra multor contemporani, care chiar l-au adulat, şi care după moartea lui s-au trezit din
această ,,vrajă’’ şi s-au dezis de acesta, condamnând abuzul de putere şi cultul personalităţii lui.
Printre aceştia, s-a numărat şi Nicolae Ceauşescu, dar care n-a mai ajuns să-l renege, ci din contra s-a
străduit să-l imite.
Nici America de Sud nu a dus lipsă de dictatori, atât în trecut cât şi în prezent, care să nu
apeleze la manipularea maselor. Există nenumărate exemple şi în alte părţi ale lumii.
Secolul XXI perfecţionează tehnicile manipulării printr-o propagandă asiduă pentru a stăpâni
întru totul masele şi a le manevra cu uşurinţă. Aceste tehnici sunt astăzi concertate în direcţia obţinerii
puterii la scară globală, continuându-se în felul acesta visul comunismului.
Manipularea a fost nu o dată asociată cu tehnica loviturii de stat ,,mascate’’. Orice
lovitură de stat de acest tip implică tehnica manipulării - ca mijloc subversiv şi eficient de
dobândire a puterii. De regulă, pentru a câştiga credibilitate manipularea exploatează sentimentele
naţionaliste, în numele creării unei identităţi false, care nu corespunde desigur cu realitatea. Alteori, se
bazează pe frustrările şi aşteptările populaţiei pe nemulţumirile unei anumite părţi a populaţiei şi a
celor de la putere (ori numai aspiranţi la ea). În consecinţă, se poate spune că manipularea are succes
cu atât mai mult atunci când îmbină argumentele logice cu cele sentimentale.
Comunismul a ridicat manipularea pe culmi nebănuite, aceasta nefiind altceva sau fiind
22
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înainte de toate «exacerbarea minciunii». Propaganda comunistă a avut în vedere mereu «măreţele
realizări» şi deformarea gravă a realităţii. Un exemplu de manipulare şi de mistificare, de
dezinformare şi intoxicare a opiniei publice este mai ales cel din Republica Moldova, unde în urma
eşecului proiectului de rusificare s-a născut proiectul moldovenesc iar ideea aceasta a
moldovenismului antiromânesc a fost ridicată la rangul de «ideologie de stat, ideologie profund ostilă
spiritului eminescian».
Se poate spune mai mult, că: „nicăieri însă, în republicile sovietice tragedia rusificării nu a
dus la suferinţe mai mari decât în Basarabia [...] Neexistând fondul unei superiorităţi funciare, ca
să se impună ruşii au recurs la artificii opresive, a căror istorie ar necesita sute de pagini. Între
acestea, în prim plan s-a situat inocularea statornică, în doze paralizante şi cu efecte de lungă durată,
a otrăviri unui «complex de inferioritate» al băştinaşilor, constând în sentimentul ruşinii de a fi
moldovean sau român“. 23
Autorul citat - Theodor Codreanu, precizează că „a existat în Basarabia renăscută etnic un
entuziasm, o dezlănţuire a sentimentelor care a culminat în 1990 cu celebrele poduri de flori care au
adunat numai la Albiţa, lângă Huşi, în jur de 300 000 de români de pe ambele maluri ale Prutului.
Mai mult în timpul «podului de flori» la Vaslui, pe locul unde Ştefan cel Mare dobândise o strălucită
victorie antiotomană, în ianuarie 1475, s-a petrecut un lucru uluitor pe care nimeni ne mai vrea să-l
ia în consideraţie sau nu-i sesizează perfidia: ca o contrapondere la podul de flori, în aceeaşi zi,
premierul Petre Roman a organizat o manifestaţie în urma căreia s-a adoptat Declaraţia de la Podul
Înalt, o diversiune menită să abată atenţia de la singurul eveniment miraculos al momentului. Nici
unul dintre oamenii politici importanţi n-a participat la aceste poduri de flori (şi nici presa nu s-a
arătat interesată prea mult de acest eveniment irepetabil şi extraordinar)”. 24
În opinia lui Bogdan Ficeac „principalul scop al liderilor unui sistem totalitar nu este de a
stăpâni prin forţă sau de a-şi distruge adversarii, ci de a-şi determina supuşii să gândească aşa cum
vor ei, conducătorii (uniformizarea gândirii). Noul sistem social (creat de dictatori are ca unitate
reprezentativă «omul nou», cu o gândire total diferită de a predecesorilor. Forţa este ca auxiliar, în
cadrul unui sistem de recreare a conştiinţelor, sistem în care manipularea, în principal prin controlul
informaţional, are un rol de determinant [...] Minciunile din sfera concepţiilor sunt cel mai minuţios
elaborate, deoarece menirea lor este să confere ideologiei totalitare acest caracter de sacralitate, de
adversar final, dincolo de orice îndoială”. 25
Comunismul a introdus cenzura ca tehnică de manipulare şi de obstrucţionare a informaţiilor.
Populaţiei i se serveau numai informaţiile pozitive ale «epocii de aur». Poporul nu avea voie să afle
ceea ce se petrecea în culisele puterii sau informaţiile ce ar fi prejudiciat imaginea partidului sau a
liderului comunist.
Dar „chiar şi după colapsul comunismului, foarte mulţi oameni au rămas prinşi în capcana
fostei ideologii, limitându-se la discutarea efectelor nocive asupra societăţii pe care le-a avut
minciuna, demagogia şi megalomania foştilor lideri comunişti, fără a încerca să clarifice dacă bazele
întregii doctrine erau adevărate sau false. Iar această lipsă a dorinţei de clarificare se datorează
tocmai sistemului de promovare a «ştiinţei sacre», care avea ca principală menire dezobişnuirea
oamenilor de a pune şi de a-şi pune întrebări fundamentale ”. 26
23

Theodor Codreanu, Basarabia sau drama sfâşierii, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2004, p.31.
Ibidem, op. cit., pp. 43-44.
25
Bogdan Ficeac, Cenzura comunistă şi formarea «omului nou», Editura Nemira, Bucureşti, 1999, pp. 13 şi 25.
24
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Ibidem, op.cit., pp. 27-28.
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R. J. Lifton identifică opt căi principale de acţiune pentru remodelarea gândirii sau metode de
manipulare a conştiinţelor, a căror variaţiuni sunt întâlnite în majoritatea sistemelor totalitare. Acestea
sunt: controlul comunicaţiilor umane, «manipularea mistică», cerinţa de puritate, cultul confesiunii,
«ştiinţa sacră», remodelarea limbajului, doctrina mai presus de oameni şi delimitarea socială. În toate
aceste direcţii, minciuna joacă un rol primordial. 27
Adeverind o constatare recentă din domeniul psihologiei sociale, care revelă faptul că
remodelarea minţii umane nu se face prin forţă sau prin îndoctrinare excesivă, comuniştii nu au reuşit
să schimbe mentalitatea ci doar să-i forţeze pe cei ostili să accepte ideologia comunistă”. În perioada
«destinderii» din România de după 1965 „manipularea conştiinţelor a trecut la acţiuni subtile”:
„Persecuţiile violente au încetat, lagărele au fost desfiinţate, torturile şi prigoana au scăzut
considerabil în intensitate şi, în paralel, a început dezvoltarea «politicii» de şantaj”. Dacă individul
se conforma ideologiei, putea promova în carieră, putea avea unele privilegii, putea duce o viaţă
liniştită şi, chiar cu unele satisfacţii. [...] faptul că în România regimul ceauşist a căzut printr-o
revoluţie (ulterior confiscată) s-a datorat într-o mare măsură neglijării acestei tactici în ultimii ani de
domnie a lui Ceauşescu. Presiunile asupra cetăţenilor au devenit mult prea puternice pentru a le mai
da senzaţia unei libertăţi de alegere.” 28
Vorbind mai ales despre istoria colaboraţionismului românesc, scriitorul Eugen Negrici
remarca etapele distincte ale acestuia precum şi „categorii de cedări şi convertiri şi numeroase cazuri
particulare de adeziune (trădare stipendiată sau nu, autosugestionări, colaborări benevole sau dictate,
adeziuni precoce sau tardive, parţial motivate sau cu totul şi totul gratuite). Dar în spatele acestei
diversităţi a «răspunsurilor la stimuli»se află aceleaşi principii ale manipulării inspirate din tehnicile
dresajului prin momeli şi pedepse date la timp. Perfecţionate de decenii în URSS, predate viitoarelor
cadre de conducere la universitatea Lomonosov şi cuprinse şi în setul de directive oferit de NKVD
noilor conducători ai democraţiilor populare, aceste principii şi aceste tehnici au devenit un fel de
manual al stăpânirii şi supunerii. În ceea ce îi priveşte pe scriitori, acesta dovedea o cunoaştere
adâncă a ambiţiilor, nevoilor şi slăbiciunilor lor.” 29
Despre noile metode de manipulare ne vorbeşte un sciitor grec - K. KAPOYΣOY: „Acum, pe
lângă vechile metode de manipulare a maselor se utilizează şi parapshihologia, care nu este altceva
decât ridicarea la rang de ştiinţă a vechilor practici magice. Atât de intensă este această
manipulare, începută încă de la naşterea omului, încât noi fără să ne dăm seama devenim sclavii
acelei minorităţi care conduce din umbră. Sclavia ajunge să devină parte integrantă din viaţa
noastră. Începem să nu ne simţim bine decât dacă suntem sclavi. Ni s-a inhibat, prin mijloace
oculte, magice şi parapshihologice gena gândirii, acţiunile noastre scăzând spre limita reflexelor
condiţionate. Se lucrează consecvent la îndobitocirea omenirii. Nimic exagerat!” 30
Putem afirma cu certitudine că manipularea s-a rafinat tot mai mult în zilele noastre, prin
moduri subtile de convingere ce depăşesc adeseori capacitatea şi puterea noastră de imaginaţie:
manipularea electorală (prin cumpărarea voturilor), dezinformarea în masă, diversiunea cu scopurile
ei bine definite de autori, prezentarea tendenţioasă a informaţiilor, şantajul economic şi altele
asemenea. Este dacă vreţi acea metodă potrivită de a lovi adversarul sub centură, potrivit principiului
27

Ibidem, p. 14.
Ibidem, pp. 31-32.
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Vezi Eugen Negrici, într-un interviu acordat lui George Arion de la revista România literară.
30
K. Kapoyεoy, Noile buletine Antihrist 666, Atena, 1993.
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machiavelic „scopul scuză mijloacele.“ Manipularea este metoda care ne transformă în sclavi
convinşi de libertatea noastră deplină, dar care, de fapt nu există. De aceea, în opinia mea
manipularea este o «modalitate individualistă» de atingere a unor scopuri personale sau de grup, care
în sine este profund antidemocratică şi imorală, şi ca atare trebuie condamnată din toate punctele de
vedere. Manipularea opiniei publice este poate practica cea mai nesănătoasă, care dăunează la nivelul
întregii societăţi, mai ales când ea este angajată pe drumul unor reforme structurale.
Manipularea este strâns legată de informaţie, datorită faptului că informaţia înseamnă
astăzi putere, ea creează şi întreţine puterea. De aceea serviciile secrete sunt atât de puternice, şi
mă refer aici în primul rând la cele ale marilor puteri.
Este dureros faptul că în secolul trecut dar şi în lumea contemporană „sistemele totalitare au
redus chintesenţa existenţei umane de la celebra teză carteziană «cuget, deci exist», la o
constatare mult mai practică: «mă supun, deci exist»”. 31
În consecinţă, astăzi când încă constatăm că supravieţuiesc rămăşiţe ale trecutului prin toate
mentalităţile şi practicile comuniste, şi ne pândeşte perfid pericolul globalizării totale şi definitive, mă
întreb atunci şi vă întreb: unde este libertatea despre care s-a vorbit la noi atât de mult?
Iată de ce, în opinia d-lui Octavian Paler, ratarea libertăţii ar constitui un lucru înfricoşător.

31

Bogdan Ficeac, op. cit., p.31.
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CREDEŢI CĂ SUNT INCOMPATIBILE
CULTURA ŞI CREDINŢA?
(articol publicat în trei numere ale cotidianului Monitorul de Suceava,
14-16 iulie 2008, la p.19 și postat pe ziarul on-line Natiunea, 20 iulie 2013)
Filosoful român Petre Andrei spunea cândva: ,,Cultura duce la înţelegerea ideii de drept, de
interes general şi de datorie, aşa că nu se poate vorbi despre lupta pentru respectul dreptului şi
înfrângerea abuzurilor câtă vreme nu se va dezvolta prin cultură o conştiinţă puternică în fiecare
individ. De aceea, statul democratic trebuie să facă din spiritual şi din cultură un scop principal al
activităţii sale.’’
O incursiune în sfera spiritualităţii, dar şi a culturii contemporane, consider că este oricând
binevenită şi chiar necesară. Anumite precizări se impun a fi făcute deoarece adeseori s-a remarcat fie
o concurenţă între acestea, fie o delimitare forţată a acestora, acreditându-se ideea că au scopuri şi
mijloace total diferite.
Este adevărat că odată cu Umanismul Renaşterii şi epoca modernă a început un proces de
înstrăinare a omului faţă de Dumnezeu şi de scindare a societăţii prin desprinderea de însăşi rădăcinile
sale creştine şi renegarea tradiţiei creştine autentice. Civilizaţia modernă a întronat în mijlocul
universului ei Omul, ca valoare supremă, dar nu un tip de om religios ci unul ’’deasupra religiei’’sau
desprins de religie. Se poate vorbi despre un oarecare câştig, în sensul revalorificării culturii greceşti,
dar în acelaşi timp trebuie să avem în vedere o mare pierdere, pentru că prin mijlocirea filosofiei eline
antice - în special cea a lui Platon şi Aristotel – şi prin raportarea permanentă la ea, gândirea Europei
occidentale s-a dezvoltat şi s-a distanţat ireversibil, în mod treptat, de spiritualitatea şi tradiţia creştină
din răsăritul Europei. Raportul dintre teologie şi filosofie s-a inversat, acordându-se întâietate acesteia
din urmă. Aici se află o cauză profundă a ’’crizei’’ actuale a întregii omeniri.
Ceea ce se întâmplă astăzi în lumea întreagă nu este deloc întâmplător. Faptul că asistăm la
un atac concertat îndreptat mai ales asupra valorilor creştine, dar şi împotriva culturii
naţionale, are desigur o explicaţie raţională. Credinţa şi cultura sunt doi piloni de rezistenţă ai
oricărei naţiuni. Dacă acestea două dispar sau sunt denaturate profund, se prăbuşeşte întreg
edificiul şi se ajunge inevitabil la o stare de haos şi anarhie, iar ulterior la prognozata dictatură
globală. Prin urmare, putem trage concluzia că un important obiectiv al globalizării actuale, după cel
al obţinerii puterii politice şi economice, este anihilarea credinţei/spiritualităţii tradiţionale şi a
culturilor naţionale. În acest mod, omul este lipsit de ajutorul lui Dumnezeu şi îndepărtat de El, iar
libertatea şi conştiinţa omului sunt anihilate sau transformate practic în ,,forme fără fond’’, departe de
realitatea vieţii şi de Adevăr.
Observăm în zilele noastre, că este aplicat în continuare un anume principiu
nesănătos:’’Iubeşte şi fă ce vrei!’’. Întâlnim tot mai des tineri care îţi răspund prompt: ’’ fac ce vreau
cu viaţa mea’’. Contează însă, ce anume înţeleg oamenii prin iubire. Iubirea poate fi lesne denaturată,
prin pervertirea înţelesului profund al ei. Unii o înţeleg ca iubire narcisistă sau egoistă (luciferică),
alţii o traduc prin dragoste pasională sau pătimaşă, în care accentul se pune pe sexualitate şi chiar, mai
recent, prin iubire între parteneri de acelaşi sex. Observăm cum dragostea pe care a propus-o lumii
creştinismul este astăzi răstălmăcită. ‚‚Iubeşte şi fă ce vrei!’’ pare a fi deviza societăţii moderne şi
axioma simptomatică a vremurilor noastre. Aceasta nu poate fi totuşi decât o viziune reducţionistă
asupra iubirii şi a filosofiei noastre de viaţă.
Prin aplicarea acestei devize contraproductive, personalitatea omului este trunchiată în
substanţa ei şi i se asigură stagnarea ori regresul Accentul cade aici pe două dimensiuni de bază ale
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sufletului, şi anume pe sentimente şi pe voinţă (voinţa de a cultiva libertatea deplină). Este exclusă,
desigur nu întâmplător, o altă facultate sau putere sufletească importantă: raţiunea. Nu spunem că
raţiunea ar rezolva de la sine totul, dar lipsa ei împiedică foarte mult întreaga construcţie a
personalităţii umane şi înlătură armonia acesteia. Imaginaţi-vă o masă care se sprijină doar pe două
picioare în loc de trei sau patru şi veţi constata rezistenţa acesteia.
După opinia mea, în locul cultului deşănţat al libertăţii, în fapt tot mai îngrădită şi ameninţată
pretutindeni în lume, ar trebui subliniată importanţa conştiinţei de sine a omului şi la un nivel superior,
a conştiinţei naţionale. Prin activarea conştiinţei de cetăţean, se poate spune că omul devine
responsabil şi pentru destinul comunităţii sale.
Dar mai întâi trebuie să trezim aşadar conştiinţa, această scânteie divină care a fost dăruită
fiecărui om şi care se conduce după anumite principii morale etern valabile şi inalienabile. Conştiinţa
nu este altceva în fond decât trezirea la realitate în urma intervenţiei divine sau invocării ajutorului
divinităţii, iar Dumnezeu prin glasul conştiinţei, fie îl mustră cu iubire pe cel ce greşeşte, fie îl
îmbărbătează pe cel descurajat să-şi urmeze drumul presărat de obstacole. Conştiinţa nu poate exista
fără aportul raţiunii divine, dar şi al celei umane. Iar raţiunea umană se cade a se pleca înaintea
raţiunii divine cu recunoştinţă şi respect, şi chiar cu iubire. Fiecare om smerit îşi conştientizează ca
făptură creată propria mărginire înaintea incomensurabilului, a necuprinsului său Creator.
Omul are nevoie să-şi conştientizeze menirea, pe care este chemat s-o urmeze, realizând acele
lucruri care duc la împlinirea lui din toate punctele de vedere, dar cu precădere pe plan spiritual şi
pentru aceasta nu trebuie decât să-şi dezvolte şi să-şi asculte mereu vocea conştiinţei sădită dintru
început de bunul Dumnezeu. Ca fiinţă socială, tributar educaţiei şi mediului său ambiant, omul trebuie
să-şi găsească locul în societate, să se integreze armonios în ea, atât în societatea locală, cât şi în cea
naţională. El este dator să-şi învingă pornirile iraţionale, instinctele primare sau dorinţele pătimaşe,
cum ar fi cea a îmbogăţirii rapide prin parvenire sau pe diferite căi ilicite. Omul trebuie să se
îmbogăţească în înţelepciune, care presupune judecata logică şi obiectivă, bunul simţ, spiritul critic
constructiv şi luciditatea, dar să-şi agonisească şi cumpătarea, adică simţul măsurii sau al echilibrului,
dreptatea şi curajul, pleiada virtuţilor cardinale, preţuită încă din Antichitate.
În locul devizei ‚‚Iubeşte şi fă ce vrei!’’, care lasă loc diverselor interpretări inadecvate, aş
vrea să propun una mai explicită: ,,Fii cât mai bine informat astăzi şi analizează tu însuţi totul,
căutând chiar raţiunile divine ale tuturor întâmplărilor; iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi,
căci numai dacă vei dărui, vei primi la rândul tău şi fă întotdeauna ceea ce-ţi dictează conştiinţa
ta, în virtutea libertăţii pe care o ai şi pe care trebuie s-o păstrezi cu orice preţ.’’
Din cele arătate mai sus, reiese un anume raport între credinţă şi cultură. În primul rând,
constatăm că ambele ne sunt necesare, fiind de nedespărţit. Nu putem afirma că ar putea să existe o
credinţă adevărată fără cultură, pentru că spiritualitatea şi cultura interferează. Este sugestiv exemplul
Bibliei şi al adevărului revelat în paginile ei, cunoscut fiecărui creştin vrednic de numele său, iar
cunoaşterea acestui Adevăr nu reprezintă în sine altceva decât un veritabil act de cultură. Valoarea
învăţăturilor cuprinse în Sfânta Scriptură este atât de mare, încât până astăzi ea a rămas ‚‚cartea
cărţilor’’, principala scriere din istoria umanităţii, sursa inestimabilă şi originară a întregii culturi şi
civilizaţii actuale, cartea care a influenţat hotărâtor evoluţia omenirii. Şi nu întâmplător se încearcă în
zilele noastre denaturarea adevărului cuprins în ea, prin intermediul unor cărţi precum ‚‚Codul lui Da
Vinci’’ de Dan Brown sau ‚‚Codul Bibliei’’ aparţinând unui alt scriitor din S.U.A. care pretinde că ar
fi descoperit în Biblie o formulă matematică încifrând istoria umanităţii, precum şi prin alte cărţi sau
mijloace.
Din punct de vedere creştin, nu poate exista aşadar credinţă fără cultură. Dar dacă avem în
vedere o credinţă rătăcită, cum ar fi cea împărtăşită de multe secte religioase, putem remarca unele
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consecinţe: incapacitatea de a înţelege şi trăi credinţa adevărată - care presupune şi fapte, sacrificiu de
sine, altruism-, lipsa de discernământ în problemele care vizează cultura, respingerea alterităţii, a
celor ce gândesc altfel (obstrucţionând astfel dialogul real cu cei de alte convingeri religioase),
intoleranţa profundă, fanatismul religios, izolarea faţă de comunitatea locală şi naţională.
Problema ar putea fi pusă şi dintr-o altă perspectivă: poate exista oare cultură fără credinţă?
Putem despărţi total sfera culturii de cea spirituală? Răspunsul este negativ. Ce înseamnă în definitiv
cultura fără credinţă? Consecinţele sunt nefaste: îmbrăţişarea ateismului sau a unor erezii
contemporane, sacrificarea conţinutului culturii în favoarea formelor goale ale ei sau a civilizaţiei,
apariţia idolilor consacraţi de mass-media, de genul Andreea Marin, Teo Trandafir, Mircea Radu ş.a.,
adulaţi de atâţia tineri şi vârstnici.
Expresia culturii fără credinţă este întruchipată mai ales în categoria liber-cugetătorilor, care
şi-au creat propria lor morală. Însă această moralitate vine adeseori în contradicţie cu morala creştină
şi cu Dumnezeu. Nu pot fi numiţi intelectuali adevăraţi acei oameni care îmbrăţişează individualismul,
pragmatismul şi cultul banului, care nu-şi dezvoltă o conştiinţă critică şi nu se angajează civic. Un
intelectual adevărat promovează în societate morala creştină, pentru că este singura morală care îl
angajează în spaţiul public, adică în viaţa cetăţii. Interesul naţional este pus aşadar deasupra celui
personal
În consecinţă, nu putem vorbi nici de credinţă fără cultură, nici de cultură fără credinţă.
Acestea sunt inseparabile. Dacă le separăm totuşi, efectele sunt în plan spiritual dezastruoase.
Împreună însă au forţa de a dinamiza personalitatea omului şi de a-i asigura mântuirea. Cultura este
până la urmă un mijloc sau un suport al creaţiei de bunuri materiale şi spirituale. Este ogorul fertil pe
care rodeşte neîncetat creaţia, prin care tindem să ne asemănăm cu Dumnezeu şi să-L lăsăm să lucreze
în noi, cu ajutorul harului Său. Cultura este suportul pe care ia naştere actul creator, generator de
progres în societate.
Nu trebuie să neglijăm nici distincţia pe care o face criticul Tudor Vianu, afirmând categoric
că ,,este absolut necesar să evităm confuzia care se face între cultura totală a sufletului - ideal înalt şi
ultim al efortului cultural - şi ceea ce se numeşte cultură generală, prin care se înţelege mai degrabă
o mobilare a minţii cu cunoştinţe de tot felul, împrumutate tuturor domeniilor spiritului omenesc’’.
Cultura adevărată este cea care deschide drum către o viaţă guvernată de principii morale. Este
mijlocul prin care conştientizăm în mod superior credinţa. Cultura non-valorilor, anti-cultura, nu
poate salva lumea, ci dimpotrivă. Iată ce remarca şi filosoful român P.P. Negulescu: ,,Cultura însă, în
înţelesul ei adevărat, e altceva. Este înţelegerea mai adâncă a lumii şi preţuirea mai justă a valorilor
ei, este lărgirea mai cuprinzătoare a orizonturilor vieţii şi luminarea mai nuanţată a diferitelor ei
aspecte.''
Ceea ce putem numi astăzi o atitudine înţeleaptă este contactul nemijlocit cu lectura şi cu
valorile noastre creştine şi naţionale. Cartea rămâne până la urmă cea mai importantă hrană spirituală
şi de care noi nu ne putem lipsi. Majoritatea oamenilor de pretutindeni sunt fie bombardaţi mediatic
cu un amestec de minciună şi adevăr, adică sunt premeditat menţinuţi, de anumite cercuri
pretins ’’elitiste’’, la un nivel de incultură şi sărăcie îngrijorător. Dacă mai menţionăm şi predispoziţia
oamenilor către ceea ce este mai uşor, spre comoditate şi superficialitate, lene şi chiar aroganţă, atunci
devine şi mai greu de găsit drumul spre lumină, calea către Dumnezeu.
Omul, indiferent ce s-ar întâmpla, nu trebuie să se descurajeze. Iar cel mai preţios ajutor îi vine
întotdeauna de Sus. De aceea să ne îndreptăm necontenit cugetul spre Dumnezeu şi milostivirea Sa.
Dorinţele zadarnice, bogăţii, plăceri, măriri nu ne vor mântui. Dumnezeu voieşte fapte, iar viaţa cea
plină de fapte bune place inimii Sale. Nu vorbele mari îl fac pe om sfânt sau drept, ci faptele.
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DESPRE CALITĂŢILE ŞI DEFECTELE ROMÂNILOR
(articol publicat parţial în cotidianul Monitorul de Suceava, 17 iulie 2008, p.19
și postat pe ziarul on-line Natiunea, 9 iulie 2013)
Îmi permit să afirm de la început că noi – românii – avem, din fericire, ca trăsături dominante
echilibrul (sau măsura, derivând din morala noastră creştin-ortodoxă) şi luciditatea (sau oroarea de
neclaritate, dublată de dorinţa de a şti adevărul până la capăt). Că nu toţi suntem aşa, asta e o altă
problemă de discutat.
După cum remarca Mircea Eliade, românii au o spiritualitate proprie remarcabilă, iar dacă am
parcurs sau vom parcurge marile opere ale culturii şi spiritualităţii noastre, vom considera îndreptăţite
următoarele aprecieri ale păr. arhim. Ioanichie Bălan:
,,România are o harismă aparte, poate unică. Ştiţi dumneavoastră că nu este o altă ţară
creştină cu atâtea mânăstiri ca România?! Ştiţi că nu este vreo altă ţară cu o atât de strânsă legătură
între sate şi mânăstiri?! […] Deci să pornim de aici, de la ce avem bun deocamdată; să valorificăm
ce avem noi mai bun, însuşirile noastre spirituale. Lumea de la noi este foarte înclinată spre religie.
Poporul nostru este foarte aşezat; nu l-a stricat (de tot - n.a.) comunismul, nu l-a stricat ateismul.
Suntem câteva ţări ortodoxe care păstrăm cu sfinţenie, cu mari sacrificii credinţa apostolică aşa cum
ne spune şi numele: Ortodoxia = credinţa dreaptă […] Nu întâmplător România este pusă aici unde e
pusă. Carpaţii formează o catedrală unică în lume, iar România este ţara Carpaţilor. Nu întâmplător
este pusă între nişte popoare antagonice, care se resping pe undeva unele pe altele. România are un
extraordinar rol de polarizare, de limpezire a lucrurilor, de pacificare. […] Aşadar, luaţi ce-i bun de
la toţi şi nu uitaţi că Dumnezeu a pus ţara aceasta, ca un arbitru, ca un spaţiu de echilibrare (de unde
şi echilibrul sufletesc al românilor - n.a.) a tuturor lucrurilor rele din Europa, fie native fie
împrumutate. România este o ţară de echilibru. Ea a contat şi contează foarte mult în Balcani şi chiar
în centrul Europei, şi nu întâmplător.’’ 32
De aceea sunt convins pe deplin că specificul nostru naţional este echilibrul şi întreaga
noastră istorie confirmă pe deplin acest adevăr, pentru că orice formă de extremism (cum a fost cel de
stânga, comunist şi adus odată cu tancurile sovietice) nu a avut aderenţă în rândul românilor. În 1944,
deşi mişcarea comunistă s-a născut la noi, la câţiva ani după revoluţia din 1917, existau doar circa 800
de membri în toată ţara!…
Dacă Emil Cioran sublinia ideea că echilibrul nostru provenea dintr-o resemnare
condamnabilă, eu cred mai degrabă că această trăsătură care ne face cinste, este de fapt nativă şi are o
anumită legătură cu istoria noastră, cu poziţia noastră geografică şi chiar cu relieful variat şi superb
(cum remarca şi criticul Theodor Codreanu). Însă influenţa cea mai mare a avut-o religia noastră
ortodoxă, centrată pe iubirea aproapelui şi pe cumpătarea vieţii noastre (simţ al măsurii şi semn al
înţelepciunii). În acest sens, marele teolog român - Dumitru Stăniloae - preciza: ,,Noi nu suntem nici
unilateral raţionalişti ca latinii din Occident sau ca grecii, care au influenţat latinitatea occidentală,
nici unilateral mistici ca slavii sau ca popoarele asiatice şi africane de un panteism şi mai total prin
religiile lor impersonaliste, ci unim luciditatea raţională a latinităţii personaliste cu sentimentul de
taină, prezentă în toate şi care nu ne anulează ca persoane originare în sentimentul unităţii de
comuniune pe care îl trăim. […] Românul consideră că echilibrul constituie normalitatea existenţei.
Lipsa de echilibru, purtând existenţa din extremă în extremă, e păgubitoare acesteia, manifestările
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neechilibrate sunt bolnăvicioase şi producătoare de dezordine sau de boală sufletească. […] Când o
pornire unilaterală ia stăpânire asupra lui, aceasta se numeşte patimă. Iar omul respectiv a devenit
pătimaş, adică a slăbit în calitatea lui de subiect suveran peste actele sale.’’ 33
Luînd în considerare toate acestea, putem constata că filosofia noastră de viaţă, spiritualitatea
şi cultura română, constituie o sinteză monumentală a altor culturi şi pot reprezenta o adevărată punte
de legătură între Occident şi Orient. Însăşi filosofia lui Eminescu (cel care reprezintă în opinia d-lui
Theodor Codreanu arheul românesc şi geniul creator al poporului român) este un exemplu în acest
sens. Prin urmare, cred că misiunea istorică a României este tocmai aceea de a concilia Vestul cu
Estul în plan spiritual, datorită zestrei primite de la înaintaşii noştri, care au ţinut să ne lase o
moştenire de valoare şi durabilă.
Aş mai adăuga în treacăt şi alte calităţi ale românului: inteligenţa nativă, capacitatea lui de adaptare la
diverse situaţii, omenia sa proverbială, spiritul său deschis şi comunicativ, toleranţa faţă de alte etnii,
umorul său de ,,calitate’’. Apoi, aproape toţi românii sunt creştini ortodocşi. Părintele Dumitru
Stăniloae şi nu puţini alţi oameni de cultură, au remarcat legătura intrinsecă dintre psihologia
poporului român şi spiritualitatea lui profund creştină şi ortodoxă. Nu o singură dată s-a spus, de pildă,
că noi ne-am născut ca popor creştin şi ortodox. Prin urmare, rădăcinile noastre istorice datorează
mult ortodoxiei, pe care unul dintre apostolii creştinismului – Sfântul Apostol Andrei (Ocrotitorul
României) i-a pus primele temelii durabile pe acest pământ binecuvântat.
Dar tot din iubire pentru ţara natală şi oamenii săi, va trebui să menţionez şi defectele noastre
mai importante: invidia faţă de alţii şi pasivitatea faţă de tot ce se întâmplă în jur. Din primul cred că
derivă chiar discordia românilor sau «blestemul tracic». Să ne amintim că însăşi Mioriţa, cea mai de
seamă baladă românească, cu cele circa 300 de variante de circulaţie, are un subiect tragic: uciderea
păstorului moldovean din invidie. Cât priveşte resemnarea lui în faţa destinului, de care s-a tot
pomenit, eu cred mai degrabă că se face o confuzie. Cuvintele sale: ,,de va fi să mor’’ ar trebui
interpretate în sensul, că el se supune oricum voinţei lui Dumnezeu şi nu îi este teamă de moarte. El
nu este resemnat şi nu renunţă la luptă, ca orice creştin adevărat. Pasivitatea românului de astăzi se
datorează în fapt celor 50 de ani de comunism, care şi-au pus o puternică amprentă asupra voinţei sale.
Apoi, i s-a inoculat şi i se inoculează şi astăzi, de către mass-media actuală, această indiferenţă şi
convingerea că el nu poate face nimic, pentru a schimba ceva.
Defectele de mai sus le întâlnim la mulţi români, chiar şi peste hotare (mai ales când renunţă
la atributul său de român, la limba sa, de care îi este ruşine...). Ele pot fi depăşite sau atenuate printr-o
credinţă puternică în valorile creştine şi prin iubirea lui Dumnezeu. Avem nevoie de unitate şi nu pot
să nu-mi aduc aminte de ceea ce mărturisea un preot, şi anume că ,,valorile materiale ne dezbină, în
timp ce valorile spirituale ne unesc’’. De altfel, creştinismul adevărat înfierează asemenea defecte
precum invidia şi inerţia sau lipsa faptelor creştineşti şi recomandă mereu lupta împotriva patimilor
proprii sau colective, spre slava lui Dumnezeu.
Mai trebuie să descoperim şi alte defecte, pe care avem datoria să le excludem din viaţa
noastră: simţul atrofiat al libertăţii şi conştiinţei (inoculat de comunism); respingerea ideii de
sacrificiu în beneficiul comunităţii; autodenigrarea devenită sport naţional; inconsecvenţa în tot ceea
ce facem ori gândim; neseriozitatea în lucruri importante; predispoziţia de imitare şi cosmopolitism;
iar lista poate continua.
Avem de asemenea obligaţia de a nu ne pierde nădejdea sau optimismul. Credinţa în
Dumnezeu şi contactul cu istoria înaintaşilor au darul să menţină această încredere. E necesar prin
urmare, să ne împrospătăm amintirea, din când în când, cu marile pilde ale unor cunoscuţi patrioţi
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români. Să ne aducem aminte de agonia lui Eminescu, care fiind viu şi sănătos a fost ţinut departe de
presă şi chiar întreţinut de duşmanii săi cinici (francmasoni), între anii 1883-1889. Dacă ei l-ar fi ucis
repede, cum s-a intenţionat la început, prin otrăvirea lui, Eminescu ar fi ajuns un erou naţional. Dar,
prin denigrarea şi anihilarea lui, treptată şi sadică, s-a evitat acest lucru, întreţinându-se mitul nebuniei
lui vreme de multe decenii.
Ba chiar am putea să ne aducem aminte de un alt strigăt de protest, cel al lui Cicero, vestitul
orator şi filosof roman, care îngrozit de complicităţile care au făcut posibilă o conjuraţie politică ca
aceea pusă la cale de Catilina, împotriva senatului roman, sau care altădată referindu-se la lăcomia
pretorului Siciliei (Verres), care a jefuit monumentele de podoabele lor preţioase, a răbufnit în
exclamaţia: ,,O, TEMPORA! O, MORES!’’ (O, timpuri! O, moravuri!).
Cineva, declara cândva răspicat astfel: ,,…cel care luptă, chiar singur, pentru Dumnezeu şi
neamul său, nu va fi învins niciodată’’. Şi istoria i-a dat dreptate. Lupta în slujba unei cauze nobile şi
drepte, cum este cea a interesului naţional, este binevenită oricând şi este cerută mai ales astăzi de
noua teribilă încercare şi provocare a globalizării.
Aş vrea să le pot transmite şi un mesaj de încredere în viitor tinerilor, celor care perspectivele
actuale nu le surâd deloc, exprimat în câteva versuri simple şi înălţătoare în acelaşi timp, dintr-un
şlagăr românesc:
,,Să-nvăţăm să fim mai buni, mai curaţi;
Să-nvăţăm să fim mai tari, mai bărbaţi;
Să-nvăţăm să luăm din viaţă ce-i bun şi-adevărat;
Să-nvăţăm alături să fim;
Să-nvăţăm mai mult să iubim;
Şi o speranţă lumii noi să-i dăruim…’’
Iar celor mai vârstnici, aş vrea să le reîmprospătez memoria cu doar câteva, dar poate cele
mai impresionante versuri, scrise la noi şi transpuse magistral în limbajul cântecului de trubadurul
durerilor şi aspiraţiilor noastre, dl. Tudor Gheorghe:
,,ACOLO ESTE ŢARA MEA
ŞI NEAMUL MEU CEL ROMÂNESC .
ACOLO EU SĂ MOR AŞ VREA ,
ACOLO VREAU EU SĂ TRĂIESC …’’
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AVORTURILE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII
(articol publicat parţial în cotidianul Monitorul de Suceava, 24 iulie 2008, p.19)
Bună ziua ascultătorilor postului de radio FXNet România (care emite pe internet) şi îl salut
din nou pe Sergiu Cătălin zis şi Dj CoBrA. Le mulţumesc invitaţilor din această seară care au onorat
această întâlnire, d-lui dr. Mircea Puşcaşu şi respectiv, unui părinte ortodox din Suceava.
Vom încerca împreună să subliniem şi noi gravitatea avortului şi să convingem tinerii de astăzi că
AVORTUL este într-adevăr un lucru extrem de nociv, atât pentru sănătatea lor trupească, dar mai ales
pentru cea sufletească.
În prima parte a emisiunii, vă propun, ca fiind unul dintre moderatorii acestei întâlniri, să ne
exprimăm opiniile cu privire la acest subiect, fiecare pe domeniul său ca să zic aşa. Apoi, să purtăm
un dialog şi să răspundem chiar la întrebările adresate de ascultătorii noştri.
Suntem la emisiunea ,,Cu cărţile pe faţă’’, după ce anterior s-a numit ,,România e timpul să te
trezeşti’’. Tema de astăzi este ,,Avorturile în contextul globalizării şi alte probleme ale tinerilor’’.
Dacă în precedentele ediţii v-am vorbit despre globalizare, mai mult la modul general, ca o
introducere, pentru a trezi conştiinţa noastră faţă de uriaşa manipulare ce se exercită îndeosebi prin
mass-media, am vorbit despre tinerii emo şi sinucidere, consider că tema cea mai potrivită pentru a
relua această problematică o reprezintă avorturile.
Dacă sinuciderea constituie în viziunea multor autori, clerici şi mireni – cel mai mare păcat,
pentru că este săvârşit împotriva Duhului Sfânt şi sinucigaşul nu mai poate obţine iertarea şi
mântuirea, pentru că nu mai are timp de pocăinţă şi de îndreptare, avortul sau asasinatul asupra
pruncului zămislit, cât ar fi de mic, dar nenăscut reprezintă unul dintre cele mai grele păcate, pentru că
atentează la viaţa unui om lipsit de apărare şi distruge un suflet pe care L-a pus Dumnezeu.
În contextul globalizării, care luptă astăzi pe toate căile împotriva valorilor creştine, naţionale,
tradiţionale şi culturale, avorturile se încadrează în atentatul împotriva familiei. Cum bine s-a spus în
anumite materiale ce sunt postate pe internet, avortul este ,,rana de moarte a iubirii’’ (potrivit pr. Ilie
Moldovan). Care iubire este vizată? Este atinsă în special relaţia sau iubirea dintre soţi. Aşa cum
practicarea perversiunilor sexuale conduc în mod cert la suprimarea respectului şi sentimentului curat
al iubirii, la acelaşi deznodământ se ajunge şi prin săvârşirea conştientă a crimei asupra pruncului
nenăscut.
Observăm poate în zilele noastre cum apare implicit această lozincă şi mesaj: ,,să trăieşti puţin, dar
bine’’. Căutarea plăcerii şi traiului comod şi fără griji este cultivată astăzi printr-o mare parte a massmediei (televiziuni comerciale, radio, internet, literatură, teatru ş.a.m.d.).
De la această lozincă derivă apoi şi principiul nesănătos: ,,Iubeşte şi fă ce vrei!’’. Întâlnim tot
mai des tineri cărora, dacă li se face cea mai mică observaţie sau li se dau sfaturi, îţi răspund cu
promptitudine: ,,fac ce vreau cu viaţa mea!’’.
Revenind la avort, ,,fac ce vreau cu viaţa mea’’ s-ar traduce prin ,,fac ce vreau cu trupul
meu!’’. Aşa gândeşte ,,mama’’ care şi-a pus în gând ,,să-şi trăiască viaţa liber’’ şi să nu mai aibă griji.
Astfel gândeşte cineva care nu are în mintea sa conştiinţa săvârşirii unui păcat înfiorător. A-ţi ucide
propriul copil, indiferent de vârsta lui este în opinia noastră mai mult decât un păcat strigător la cer.
A vorbi astăzi despre avorturi consider că este un lucru binevenit şi o mare necesitate. Ca
români, ar trebui cred să ne amintim că prima lege adoptată la noi după aşa-zisa revoluţie din
decembrie 1989 (o revoluţie dirijată şi confiscată de ,,comuniştii cu faţă umană’’ din eşaloanele
inferioare), a fost tocmai liberalizarea avorturilor! Urmările dramatice pentru România, numai din
acest punct de vedere, le resimţim până astăzi.
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Pe plan internaţional există convenţii şi tratate care privesc drepturile omului şi chiar dreptul
copilului dar nu există legi internaţionale care să interzică avorturile şi să ocrotească dreptul copilului
nenăscut la viaţă.
Marii bancheri şi afacerişti care activează în lojile masonice au hotărât că lumea întreagă
trebuie să se globalizeze, să fie aşadar înglobată forţat într-un unic sistem, desigur nedemocratic, întro dictatură globală, care nu se poate realiza decât prin dispariţia tuturor statelor lumii şi naşterea unui
imperiu atotputernic, primul de acest fel în istoria umanităţii. Acesta va institui o singură religie,
sincretistă (cu elemente preluate din diverse religii), cuprinzând de fapt esenţa ideologiei Mişcării
New Age.
Observaţi de asemenea, cum însăşi lumea modernă se îndepărtează tot mai mult faţă de
Dumnezeu, se laicizează sau trece la secularizare. Chiar dacă masoneria capitalistă (lăsând deoparte
pe cea comunistă, oricum atee) se declară chipurile creştină. Faptele omului ilustrează astăzi însă cel
mai bine decăderea morală şi spirituală din societatea contemporană. Se vorbeşte tot mai des de
existenţa erei postcreştine ca de un fapt consumat, ca şi când creştinismul şi-a dovedit ineficienţa şi
inutilitatea. Ca şi când ar fi ceva învechit şi depăşit ori o simplă poveste.
Aş spune că se impune câteva întrebări. Cum vă explicaţi astăzi exacerbarea sexualităţii, prin
apariţia disciplinei sexologiei, a planning-ului familial, a programelor de educaţie sexuală (încă de la
nivelul grădiniţei!)?! Cum vă explicaţi mentalitatea modernă de experimentare a sexului înainte de
căsătorie, a ,,căsătoriei de probă’’? Cum se face că există organizaţii care militează astăzi pentru
promovarea în masă a anticoncepţionalelor, ca pe ceva foarte firesc? Nu realizează ele oare că acestea
sunt abortive? Sau ce sunt campaniile de ,,informare’’ a femeilor, îndeosebi din lumea rurală, pentru
folosirea lor şi a prezervativelor chiar, prin publicitate? Ori, utilizarea prezervativului este o metodă
contragestivă, refuzul de a colabora cu Dumnezeu şi este o formă de onanie (masturbare, malahie).
E timpul să ne trezim la realitate. Să ne trezim conştiinţa în cazul în care ea este amorţită sau
anesteziată de-a binelea. Şi ce este conştiinţa altceva decât glasul lui Dumnezeu sădit în om, care ne
mustră părinteşte atunci când greşim sau săvârşim păcatul?
Vă mărturisesc că nu sunt un liber-cugetător. Nici intelectual în sensul acesta. Înainte de a fi
un intelectual sau gânditor, sunt creştin ortodox. Nu putem să îi numim intelectuali autentici pe aceia
care îmbrăţişează individualismul, pragmatismul şi cultul banului şi plăcerilor, pe cei care nu-şi
dezvoltă o conştiinţă critică şi nu se angajează civic. Un intelectual adevărat promovează în societate
morala creştină şi ortodoxă, pentru că este singura morală care poate ajuta într-adevăr viaţa cetăţii, cu
sprijinul lui Dumnezeu. Interesul naţional sau general este pus deasupra celui individual.
În locul devizei ,,Iubeşte şi fă ce vrei!’’, care poate lăsa loc unor diverse interpretări, aş vrea să
vă propun alta: ,,Fii cât mai bine informat şi analizează tu însuţi realităţile din jur, dar nu în afara lui
Dumnezeu sau excluzându-L, iubeşte-ţi aproapele şi fă întotdeauna ceea ce-ţi dictează propria ta
conştiinţă, în virtutea libertăţii dăruite de Dumnezeu sau liberului arbitru.’’
Să mai observăm că astăzi, are loc şi denaturarea unor termeni precum iubire, dragoste, sex.
Ultimul este chiar apărut mai recent şi cred că iniţial avea doar rolul de delimita partea masculină de
cea feminină. Noi, când auzim pronunţându-se cuvântul sex, gândul ne trimite imediat la raportul
sexual dintre bărbat şi femeie.
Nu întâmplător cred că a apărut şi termenul (neologismul) de ,,sexy’’. Se spune despre cineva
că ,,ar fi sexy’’, că ,,arată sexy’’. Care este însă mesajul? Se pune în prim plan sexualitatea,
provocarea deliberată a fanteziilor erotice şi implicit a patimii desfrânării. Mai mult, este chiar o
invitaţie la desfrânare, desigur ceva mai voalată dar subversivă.
Cu alte cuvinte, se cultivă în masă predispoziţia spre sexualitate. Ne mai mirăm de ce tinerii de
astăzi sunt atât de atraşi şi preocupaţi de sex şi încă de la vârste tot mai fragede? Iar unii devin chiar
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obsedaţi de sex. Ne mai mirăm când avem cazuri precum cel al fetiţei de 11 ani, care a ajuns în
postura de a fi mamă? Un caz recent ne arată că o fetiţă de numai 11 ani, abuzată sexual de un unchi a
făcut avort apelând la o clinică din Marea Britanie.
Pe internet există materiale interesante despre avort şi aş vrea să vă ofer doar câteva
extrase: ,,Astăzi toată lumea bună arată sexy şi face sex… Cât de mulţi adolescenţi care au făcut sex
se mai află acum împreună?… Ei bine, cele mai multe relaţii dintre adolescenţi nu durează. Doar
pentru că trupurile lor sunt apte pentru sex nu înseamnă că şi mintea şi inima lor este… Când faci sex
cu cineva e foarte greu să spui ce anume iubeşti: persoana sau sexul. Pe calea asta nimic mai uşor să
te afli într-o relaţie sau chiar căsătorie cu cine nu trebuia. A aştepta până la căsătorie te ajută să-ţi
dai seama dacă e cu adevărat persoana potrivită… Mulţime de adolescenţi caută şi acceptă să facă
sex pentru a ’’ţine’’ pe cineva. Şi apoi acela tot îi părăseşte… Când te încrezi în cineva foarte mult şi
acela te părăseşte te simţi abuzată şi folosită. De fapt, sex poţi să faci de multe ori, dar virginitatea o
pierzi numai o dată. Dacă o dai cui nu trebuie, nu mai e nevoie de un copil sau o boală ca să te
doboare. Aşa că, aşteaptă. O să fi surprinsă cât de bine îţi va fi.’’
Iar părintele Ştefan Slevoacă spune: ,,Fac o neiertată greşeală părinţii care vânează avere
pentru copiii lor, tinerii care caută ’’situaţii’’ înalte prin căsătorie. Averea cea mai scumpă este un
tovarăş de viaţă cinstit, de caracter… Cum spune şi Isus Sirah: ,,Cel ce şi-a găsit o femeie bună, şi-a
dobândit cea mai mare avuţie, un ajutor de care are trebuinţă, un stâlp care să-l sprijine.’’
Într-un material intitulat ,,Sfaturi pentru tineri’’ se comentează astfel: ,,Poate aţi auzit de
deviza ’’Make love, not sex!’’ Am văzut că în ultima vreme această deviză e slogan al unor tineri din
Occident care, conştienţi de faptul că sexul a devenit miezul oricărei poveşti de iubire, protestează
faţă de înţelegerea greşită a sexualităţii. Ei observă câtă publicitate se face pentru amorul în lift, pe
plajă sau în alte locuri publice şi îşi dau seama că s-a ajuns la o pervertire totală a dragostei. Ce este
interesant la aceşti tineri protestatari? Că sunt conştienţi că exacerbarea sexualităţii la care s-a
ajuns în ziua de astăzi nu a adus şi un plus de dragoste. Totuşi, ei nu înţeleg că viaţa sexuală a
tinerilor necăsătoriţi poartă pecetea păcatului, ci au înţeles doar că plăcerea sexuală nu poate fi
centrul unei relaţii. Ei sunt susţinătorii unei sexualităţi copleşite de iubire… Dar pentru că Dumnezeu
există, noi înţelegem deviza tocmai ca pe un imbold pentru căsătorie: cei care se iubesc să caute să
primească binecuvântarea dumnezeiască pentru dragostea lor.’’
Revenind la avort, să amintim că regretatul părinte Ilie Cleopa, vieţuitor în mănăstirea
Sihăstria, ne spune: Toate păcatele sunt păcate, dar pruncuciderea (adică avortul) este mai mare decât
toate. O femeie care a făcut un singur avort, este oprită de la Sfânta împărtăşanie 20 de ani. Este
ucidere de om.
Astăzi, canoanele părinţilor duhovnici sunt mai blânde, poate şi datorită ispitelor mai mari din
vremurile noastre, dar căinţa pentru păcatul săvârşit trebuie să fie adevărată şi fapta să fie
răscumpărată prin multe fapte bune.
Sunt realmente revoltat citind de pildă, că în Marea Britanie şi în alte ţări, multe mii de
embrioni umani sunt utilizaţi în laboratoarele de experimentare! Nici nu suntem şi nici nu putem fi de
acord cu fertilizarea in vitro, cu copiii concepuţi în eprubetă, în cazul persoanelor care nu pot avea
copii. Există posibilitatea adopţiei, există copii orfani… Sau, cum să nu te indignezi când afli
că, ,,embrioni’’ umani, aflaţi în surplus, au fost utilizaţi pentru obţinerea de produse cosmetice!
Închipuiţi-vă şi dumneavoastră până unde au mers lucrurile!
Interesantă este şi mărturia preotului Vasile Mihoc, tată a 13 copii, din care redăm selectiv
câteva scurte pasaje: ,,…V-aţi pus întrebarea vreodată ce înseamnă viitorul neamului pentru noi?
Vedeţi dincolo de ziua de mâine? Ce viitor putem prevedea cu o ţară secătuită de copii? Noi suntem o
ţară de pensionari. Pentru că în România pensionarii sunt vreo 6,5 milioane, iar încadraţii activi sunt
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sub 4 milioane. E ceva ce nu s-a mai auzit. Şcolile s-au golit. Dacă mergeţi acum în sate în care
şcolile s-au creat cu foarte mare greutate, au dispărut pur şi simplu din lipsă de copii… Este un
adevăr foarte simplu şi esenţial, fundamental: copiii nu mai sunt binecuvântare, ci sunt blestem… De
multe ori când vezi bătrâni cu totul neajutoraţi, ajunşi de plâns, şi te uiţi mai de aproape la ei, îţi dai
seama că îşi merită soarta. Ei şi-au făcut-o, cu voia lor. Ei n-au vrut copii. Şi acum au ajuns de
aruncătura tuturor. Dar ne-o spune firea însăşi, dacă suntem atenţi la ceea ce înseamnă omul şi la
ceea ce înseamnă familia, ne dăm seama că ei sunt binecuvântarea lui Dumnezeu. Ce lucru mare e un
copil!… Ştiţi că România este o ţară scăldată în sângele pruncilor nevinovaţi (al căror număr nu-l
putem şti noi –n.a.). Şi de aceea, la toate devierile vieţii noastre răzbate prezenţa acestui blestem. Şi
chiar dacă vom intra în comunitatea europeană (ceea ce s-a întâmplat între timp – n.a.), chiar dacă
vom începe să avem bani şi maşini frumoase, chiar dacă vom începe să avem şosele şi autostrăzi, can occident, blestemul tot va stărui asupra noastră, atâta vreme cât nu ne vom întoarce, cât nu ne vom
da seama de marele păcat în care ne aflăm.’’
(fragment din emisiunea ,,Cu cărţile pe faţă’’, din 19 iulie 2008, difuzată la Radio FXNet România)
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TIMPUL ÎNTOARCERII LA DUMNEZEU
(articol publicat în Monitorul de Suceava, 6 august 2008, p.19)
Aceste rânduri s-au născut din dorinţa fierbinte de a oferi lumii de astăzi, tot mai frustrate şi
deznădăjduite, mesajul creştinismului ortodox, care este singurul creştinism adevărat şi neschimbat.
Învăţătura de credinţă a Ortodoxiei este realmente antidotul maladiilor groaznice de care suferă omenirea
în acest început de nou mileniu.
Din păcate, omul modern al ultimelor veacuri în special, s-a îndepărtat enorm faţă de Dumnezeu,
a optat tot mai mult pentru valorile materiale în detrimentul celor spirituale, a îmbrăţişat idoli şi patimi
de tot felul, pornind de la filosofiile umaniste şi materialism. Abandonându-se unui stil de viaţă ,,nou’’
şi ,,progresist’’, nesănătos şi adeseori chiar imoral, trăind într-un ritm ameţitor şi stresant impus de
artizanii globalizării, omul zilelor noastre este tot mai convins că singura viaţă adevărată şi care merită
trăită este aici pe pământ. În consecinţă, a decis că trebuie s-o trăiască la maximum, potrivit sloganului
atât de nechibzuit ,,să trăieşti puţin, dar bine’’.
Ca simplu creştin ortodox şi autor de carte (lucrări despre comunism, globalizare, masonerie,
ecumenism, despre adevăratul Mihai Eminescu şi multe altele), nu am putut rămâne indiferent înaintea
recentelor «spectacole» dezlănţuite de înainte-mergătorii Antihristului. Nu poţi sta deoparte asistând la
prăbuşirea valorilor şi semenilor tăi în neant. Întocmai ca şi alţii, misionari, clerici sau mireni, propun
tinerilor de astăzi să ia aminte la vremurile actuale şi la cele ce se pregătesc să vină peste noi. E TIMPUL
ÎNTOARCERII LA DUMNEZEU. Nu există altă cale pentru ca omenirea să iasă din toate impasurile în
care se află, cu voia şi fără voia ei.
Tinerii de astăzi şi noile generaţii care vin, au datoria să-şi salveze neamul din care fac parte,
valorile sale, să conştientizeze provocările globalizării şi riscurile acesteia, să combată realitatea
mediatică întreţinută artificial prin aproape toate mijloacele de informare în masă. Această realitate
virtuală, contrafăcută a fost inventată anume pentru ei, ca o adevărată cursă pentru a se ajunge la
anestezierea completă a simţului critic şi obiectiv. Amestecul valorilor, dispariţia graniţelor dintre
bine şi rău, dintre adevăr şi minciună, ori inversarea valorilor, sunt realităţi contemporane şi
tinerii au nevoie să vadă şi să înţeleagă aceste realităţi exact aşa cum sunt. De pildă, lumea nu este
atât de violentă aşa cum ne apare pe micul ecran, dar mass-media doreşte în acest fel să impună violenţa
ca model de urmat, chiar dacă nu în mod direct.
La fel se întâmplă şi cu erotismul care debordează peste tot. Adevăratele valori însă, nu sunt cele
promovate cu atâta abnegaţie de uneltele globalizării (majoritatea analiştilor politici şi economici,
psihologilor şi sociologilor, oamenilor de presă, regizorilor şi scenariştilor etc.).
Pe de altă parte, tinerii trebuie să conştientizeze că atacurile mass-mediei îi vizează tocmai pe
ei, pentru a edifica ,,noua lume’’. Ei sunt cei chemaţi să-i pună temelie. Dar, din păcate, toate
schimbările majore care se petrec astăzi în societatea noastră ,,postmodernă’’ şi care vizează domenii
vitale precum educaţia, spiritualitatea, cultura şi tradiţia se vor răsfrânge în mod inevitabil şi asupra
fiecărui tânăr în parte, pentru că el nu trebuie să fie izolat de societate.
În opinia noastră, un prim pas pe calea întoarcerii la Dumnezeu şi la credinţa dreptmăritoare este
redobândirea liniştii sufleteşti, pe care actuala societate o exclude cultivând diverse tentaţii şi provocări, o
zbatere permanentă şi inutilă în fond. Avem nevoie vitală de a găsi răgazuri în care să mai reflectăm noi
înşine şi asupra vieţii noastre şi lumii în care trăim.
Al doilea pas ar putea fi identificarea provocărilor globalizării şi bombardamentului informaţional
la care am fost şi suntem expuşi. Numai astfel vom putea judeca la rece ce ar trebui să facem în
continuare atât pentru noi, cât şi pentru toţi semenii noştri.
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Apoi, un alt pas, cel mai important, este acela de a ne împăca prin rugăciune şi post cu Dumnezeu.
Trebuie să recunoaştem, în adâncul sufletului nostru, că nu putem face nimic singuri, numai prin voinţa
noastră. De aceea, ne rugăm Lui, Creatorului nostru şi al întregii lumi, să ne dea mereu toate cele de folos
şi trebuinţă în fiecare zi. Vom identifica războiul nevăzut din jurul nostru şi faptul că rugăciunea, postul
şi faptele bune sunt armele de temut ale creştinului şi împotriva cărora se luptă neîncetat vrăjmaşii
lui Dumnezeu – diavolii.
Înaintând în virtuţile duhovniceşti, prin jertfă şi răbdare, vom putea primi daruri şi mai înalte.
Vom putea să-i iubim pe toţi semenii, inclusiv pe cei care ne urăsc pe noi. Abia atunci, se va putea spune
că binecuvântarea lui Dumnezeu este deasupra noastră în chip deplin. Abia atunci vom simţi adevărata
fericire, care este fericirea duhovnicească.
Tinerii să nu deznădăjduiască, oricât de greu le-ar fi la început şi orice perspective sumbre li s-ar
profila la orizont. Singurătatea nu există de fapt. În toate încercările grele ale vieţii, având credinţă şi
fapte plăcute lui Dumnezeu, nu vor fi niciodată singuri, pentru că Însuşi Dumnezeu îi va purta pe braţele
Sale.
Trebuie spus şi faptul că, Dumnezeu nu ne-a părăsit pe noi nicicând, ci oamenii, în mândria lor
luciferică şi slujind satanei, l-au părăsit pe El lepădându-se de dreapta credinţă. Dumnezeu n-a murit,
cum au declamat nenumăraţii corifei materialişti, nihilişti, gnostici sau anarhişti, hedonişti şi
existenţialişti, atei şi comunişti. Ci dimpotrivă, este prezent în creaţia Sa până la sfârşitul veacurilor.
Sper de asemenea, că bunul Dumnezeu va reaprinde în sufletele a tot mai multor ortodocşi
curajul mărturisirii Adevărului, în vremuri de mare cumpănă, dăruite nouă pentru a ne izbăvi de
păcatele noastre şi ale înaintaşilor noştri şi a dobândi mult râvnita mântuire. Pentru că, aşa cum spunea un
părinte, cel mai important lucru pentru creştinii ortodocşi este tocmai unde aşează Dumnezeu sufletul
nostru. Adică, în grădina Raiului spre bucuria eternă sau în Iadul cumplit spre osânda veşnică. Amin.
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CUVÂNT CĂTRE TINERII ŞI PROFESORII DE ASTĂZI
(articol publicat în Monitorul de Suceava,
12 august 2008, p.19 şi parţial expus într-un pliant)
De curând am păşit cu toţii pe poarta unui nou mileniu al existenţei omeneşti. După secolul
XX sau secolul vitezei, pătrundem acum tot mai mult în secolul sau era informaţiei. Pentru că,
vremurile actuale sunt marcate decisiv de o explozie informaţională, indusă de tehnologia modernă tot
mai sofisticată. Volumul de informaţie creşte vertiginos iar progresele omului, în unele domenii
(dirijate), sunt uluitoare în comparaţie cu progresele din trecut. Dar, pe de altă parte, există şi un
revers, şi anume stresul suplimentar de a ţine ritmul cu acest boom informatic, efectul adeseori
debusolant şi necesitatea unei îndrumări responsabile din partea altora sau identificarea pe cont
propriu a unui itinerar cultural şi spiritual.
Analizând această societate dominată de febra modernizării cu orice preţ, desfiinţând tradiţii,
valori, principii şi moduri de viaţă autohtone, speranţa de îndreptare a lucrurilor este legată de tineri.
Indiscutabil, tineretul reprezintă o forţă care se poate opune globalizării, cu condiţia ca el să fie
avertizat din timp. El poate conştientiza pericolele la care se expune omenirea, prin manipularea
globală şi poate găsi şi el soluţii de a-şi salva viitorul şi drepturile sale fundamentale.
Însăşi oligarhia financiară mondială este conştientă de faptul că implementarea globalizării, a
«naţiunii universale» şi a imperiului global, nu poate exclude implicarea şi aportul substanţial al
tinerelor generaţii. Acestea sunt deja educate într-un spirit tot mai rebel (în aparenţă doar) şi în optica
lor educarea tinerilor în sensul acceptării globalizării, reprezintă o politică strategică.
Nu contestăm principiul potrivit căruia educaţia este un domeniu vital oricărei naţiuni, ci
respingem spiritul în care se face ea, şi anume ateu sau ’’religios’’, în favoarea unor interese obscure
sau al unora ’’naţionale’’. De aceea, considerăm că în România cel puţin, educaţia trebuie să devină
prioritate naţională, parte integrantă a unei strategii naţionale coerente şi eficiente.
Numai prin educaţie (inclusiv creştină), prin cultură adevărată şi trăirea activă a Ortodoxiei,
vom putea evita globalizarea culturală şi a celorlalte tipuri, iar naţiunile vor putea supravieţui în faţa
noului experiment malefic. Dacă nu vom insista asupra acestor domenii ale spiritului, omenirea
întreagă va suporta noi valuri de orori şi crime, cu siguranţă mai mari şi redobândirea libertăţii ar
putea deveni chiar un vis imposibil. Însăşi comunismul a avut nevoie de anumite condiţii prielnice,
cum ar fi sărăcia extremă şi ignoranţa, dar şi de contribuţia tinerilor, pentru răspândirea ideologiei
marxist – leniniste, în esenţă anticreştină şi antinaţională. Propaganda de atunci a fost extrem de
activă şi susţinută de tineri (mulţi studenţi fiind atraşi de ideile noi ori de nevoia unei asocieri încă din
anul I sau practic forţaţi de împrejurări: pentru un loc la cămin, pentru un abonament la cantină etc.),
sau mai ales dacă luăm în calcul zecile de ziare oficiale ori clandestine, numeroasele întruniri şi
progresismul afişat.
Există atunci o manipulare a tineretului român de astăzi? Din păcate, da. Mulţi dintre ei, care
nu au informaţii ori suficient discernământ, cad uşor în plasa întinsă de maeştrii ipocriziei şi
psihologiei maselor. Pe de altă parte, situaţia din România, datorată politicienilor de stânga, atât de
dinainte de 1989, cât şi de după această dată, nu le-a oferit tinerilor nici o perspectivă prea optimistă.
Trăim realmente vremuri extrem de dificile, şi chiar greu de suportat de către cetăţenii oneşti, în
contrast flagrant cu luxul orbitor afişat sau nu cu ostentaţie de către o minoritate de îmbogăţiţi, care au
deprins mai nou şi gustul puterii. Şomajul, sărăcia lucie (care mai iese la iveală uneori, în mass –
media, de pildă la inundaţiile din ultimii ani), analfabetismul tot mai mare şi sănătatea precară a
românilor, sunt doar câteva cuceriri ale democraţiei ,,de stânga’’, care a predominat la noi de peste 50
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de ani. Toate acestea au avut desigur un efect negativ puternic asupra tinerilor, demoralizator şi
demobilizator, încât unii şi nu sunt puţini, au preferat în disperarea şi dezorientarea lor să apuce calea
străinătăţii, fiind prinşi între realitatea dură a existenţei (pe care ei nu o puteau schimba…) şi lipsa tot
mai acută a unor modele autentice sau alternative. Manipularea tinerilor se realizează cu precădere
prin mijloacele de informare mai des utilizate: televiziunea şi internetul. Acestea joacă un rol exagerat
de mare în formarea conduitelor şi opţiunilor lor (inclusiv electorale). Asocierea imaginii cu
informaţia garantează pătrunderea mai uşoară în mintea şi imaginaţia lor, iar nu în puţine cazuri
conduce la dependenţă şi la anihilarea voinţei şi a propriei personalităţi. Influenţa ocultă asupra
tinerilor are în vedere inocularea încă din primii lor ani de viaţă a unor dorinţe şi informaţii
«adecvate», bunăoară pe tema educaţiei sexuale?! Violenţa şi eroticul ajung la ei la vârste tot mai
fragede, după cum reiese şi din sondaje. Unii profesori şi educatori ar trebui totuşi să ţină seama de
gradul lor de discernământ, înainte de a-i învăţa asemenea lucruri…
Scriitorul Ernesto Sabato sublinia faptul că omenirea este devorată de un monstru cu trei
capete: raţionalismul, materialismul şi individualismul. Mă tem că are dreptate şi ceea ce se propagă
astăzi cu repeziciune este noul stil de viaţă american, prin întreaga industrie de filme din America,
impus astfel în cele mai multe ţări ale lumii. Cât priveşte România, contractele încheiate asigură părţii
americane o pondere de peste 80% din timpul acordat difuzării filmelor! Cele trei capete ale
monstrului îşi fac aici de cap cât doresc.
Mulţi tineri au îmbrăţişat deviza «fac ce vreau cu viaţa mea!» şi îşi cultivă libertinajul, sprijină
afirmarea minorităţilor sexuale (a homosexualilor şi a lesbienelor, a prostituatelor), mişcarea
feministă, cu aceeaşi ardoare cu care alţi tineri ca ei s-au lăsat seduşi de sloganurile comuniste. În
acest fel, excepţia tinde să devină regula iar majoritatea trebuie să se lase condusă de…minorităţi.
Oare, tiraniile n-au fost dictaturi ale unor minorităţi? Sau, mai nou, instituţia căsătoriei este înlocuită
tot mai mult cu starea de concubinaj (condamnat în creştinism) sau chiar cu căsătoriile dintre parteneri
de acelaşi sex…
Ne putem pune întrebarea de bun-simţ: oare câte căsătorii, bazate pe interesul materialist sau
pasager, au avut şanse de supravieţuire şi au asigurat creşterea şi educarea copiilor în condiţii normale?
Ori, familia, atât de neglijată de stat în ultimele decenii, are tot dreptul să supravieţuiască şi să rămână
pe mai departe celula de bază a societăţii.
Iată tot atâtea motive, pentru care cerem tinerilor să fie mereu vigilenţi, iar îndrumătorii lor
spirituali au datoria de a-i pregăti pentru viaţă, fiind şi responsabili pentru actele lor şi activi în acest
sens. Ceea ce propunem noi tinerilor de astăzi şi profesorilor, este păstrarea şi valorificarea tradiţiilor
creştine şi naţionale. Cea mai importantă religie a lumii nu merită dispreţuită iar ortodoxia este o
soluţie de îndreptare a vieţii noastre. Cel puţin nouă, românilor, ea ne-a asigurat efectiv supravieţuirea
ca popor şi unitatea, în faţa multor alte popoare sau imperii, care n-au reuşit să ne asimileze şi să ne
dezrădăcineze. Putem să ne mândrim cu asta ori că suntem ortodocşi, dar să nu cădem în capcana
mândriei luciferice sau orgoliului nemăsurat.
Scopul vieţii noastre este căutarea vieţii veşnice, a mântuirii noastre, este trăirea în Adevăr şi
înţelegerea lumii actuale, creaţia de bunuri spirituale sau materiale. Îi sfătuiesc pe tineri să cerceteze
mereu dar să aibă şi o credinţă vie şi statornică. Apoi, să încerce să-şi dezvolte un simţ obiectiv.
Cercetând vieţile sfinţilor şi operele care pun accentul pe valorile morale, îşi vor întări simţul moral.
Cercetând faptele înaintaşilor, vor ajunge să aibă un anume simţ istoric şi vor descoperi că istoria e un
nesecat izvor de înţelepciune dar şi de optimism faţă de viitorul ţării noastre.
Apoi, cred că avem nevoie mai ales de capodoperele literaturii universale dar şi româneşti, mai
cu seamă din domeniul dramaturgiei. Multe dintre ele cultivă bunele moravuri şi deprinderi în gândire.
De asemenea, şi alte arte ne pot îmbogăţi prin valoarea lor sufleteşte pentru totdeauna. Recomand
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tinerilor cu căldură, pe lângă studiul religiei noastre ortodoxe şi trăirea acesteia (a Bibliei, Patericului,
Vieţilor Sfinţilor, a cărţilor părinţilor Dumitru Stăniloae şi Serafim Rose…), lectura sau studiul
operelor unor autori celebri, precum: Shakespeare, Ibsen, Molière, Schiller, Goethe, Tostoi,
Dostoievski ş.a. Nu vom neglija nici operele lui Mihai Eminescu (mai ales scrierile politice şi
manuscrisele sale comentate), Nichifor Crainic, Petre Ţuţea, Constantin Noica, Mircea Eliade (în
chestiunile legate de naţionalism), Corneliu Zelea Codreanu, Mircea Vulcănescu, Emil Cioran (dar cu
atenţie sporită, datorită stilului său nonconformist, negaţionist şi încifrat!; lucrarea mai apreciată
fiind ,,Schimbarea la faţă a României’’) şi mulţi alţii.
Tragedia omului contemporan nu se datorează exclusiv televiziunii şi internetului. Ele nu sunt
mijloace diabolice în sine. Sunt până la urmă tot creaţii inspirate de divinitate, încât orice comparaţie
cu alte mijloace, de pildă cele militare de distrugere în masă, este exclusă. Ele trebuie utilizate însă cu
mult discernământ şi cu măsură. Este bine să nu uităm că pot servi totuşi şi în alte scopuri, de
exemplu ca arme politice şi ideologice ori ca mijloace de manipulare în masă, că fiecare individ
neatent poate deveni o ţintă uşoară. Din păcate, observăm că apar tot mai puţine emisiuni culturaleducative autentice, de valoare, pe care trebuie noi înşine să le descoperim, cât despre filme…
Tragedia omului contemporan rezidă în fenomenul actual de desacralizare, prin care el
devine profund nerecunoscător lui Dumnezeu şi se îndepărtează tot mai mult de coordonatele
vieţii sale creştine, pentru că, creştinii sunt cel mai mult vizaţi de forţele globalizării. Vidul
existenţial şi patimile care-i subminează voinţa, aici îşi au adevărata origine. Postmodernismul
reprezintă în plan cultural ruptura de rădăcinile tradiţiei (de pildă, cubiştii, Tristan Tzara etc).
Spre exemplu, întâlnim multe poezii postmoderniste care excelează printr-o încifrare aproape totală
sau printr-o vulgaritate dusă la extrem, şi rămânem câteodată uluiţi când întâlnind şi autori consacraţi,
atraşi în mod inexplicabil de o astfel de «descărcare» poetică. Originalitatea cu orice preţ sau dispreţul
faţă de cultură în general iau astfel locul valorii…
Aşa trebuie să arate oare omul de mâine? Răspunsul meu este acesta: NU! Nici tinerii nu
trebuie să se supună arbitrariului unui imperiu global, primul de acest fel din istoria omenirii!
În caz contrar, se poate schiţa un portret al omului – robot sau al ,,omului universal’’: apatrid (fără de
ţară), depersonalizat (nul ca persoană, şters), un sclav fidel (obedient), desacralizat (,,fără de
Dumnezeu’’), consumerist (consumator programat de alţii) şi un însingurat (lipsit de căldura
comuniunii cu alţii).
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IMPLICAŢIILE PROFUNDE ALE ACCEPTĂRII PROSTITUŢIEI
SAU DESCHIDERII CASELOR DE TOLERANŢĂ
(articol publicat în Monitorul de Suceava, 27 iunie 2009, p.14)
Aş începe următoarea expunere, prin a formula câteva întrebări simple. Ce ar trebui să
înţelegem prin cuvântul ,,prostituţie’’ şi de unde derivă acest cuvânt? Nu este prostituţia o formă
demonică a materialismului? Ce credeţi oare, că desemnează sintagma ,,casă de toleranţă’’ şi până
unde merge această ,,toleranţă’’? Nu merge această ,,toleranţă’’, de multe ori, până la cele mai stranii
perversiuni sexuale ş.a.m.d.?
Aş aminti, din istoria noastră, că prostituţia a mai fost legalizată o dată, în perioada interbelică
(prin anii’30) şi cartierul plin de bordeluri din Bucureşti, botezat în batjocură contra
creştinilor ,,Crucea de piatră’’, a rămas de tristă faimă şi a atras pe calea pierzaniei mii şi mii de femei
creştine din toată ţara.
Emisiunea recentă ,,Între Bine şi Rău’’, difuzată pe postul TVR 1 în seara zilei de 13 martie
a.c. a adus în centrul atenţiei publice un neaşteptat proiect de ,,legalizare’’, sau mai bine zis de
nouă ,,reglementare’’ a prostituţiei.
Însă, noul Cod Penal la care încă se ,,lucrează’’, se pare că nu doreşte să o mai incrimineze, pe
motivul ,,obiectiv’’ că, legea nu mai poate fi aplicată, că amenzile sunt prea mari şi că nu sunt efectiv
plătite de persoanele acuzate de practicarea prostituţiei. Aşa că, uitându-se la alţi vecini de-ai noştri,
la legislaţia din alte state europene, precum Olanda, Germania ş.a. (mai ,,înaintate’’), unii
parlamentari s-au decis să aducă noi schimbări în domeniu şi, totodată să impoziteze activităţile
aferente acestuia, ca şi când prin asta s-ar eradica sărăcia.
Trebuie remarcat că nici momentul n-a fost ales întâmplător: 13 martie, în Postul Mare al Sf.
Paşti. Fără îndoială că, artizanii proiectului de modificare a articolului vizând prostituţia au ştiut acest
lucru şi au mizat tocmai pe faptul că, în această perioadă, Biserica Ortodoxă Română şi chiar toţi
creştinii în general, vor rămâne negreşit lipsiţi de reacţie, adică se vor afla în imposibilitatea totală de
a se împotrivi cum se cuvine, şi ca atare se vor trezi poate prea târziu şi în faţa faptului împlinit.
Ca tânăr autor de cărţi şi creştin ortodox, voi face poate opinie separată faţă de aceşti
domni ,,binevoitori’’ şi ,,patrioţi’’, analizând această problemă şi pe care eu unul, o consider nu
suficient de gravă, ci foarte gravă pentru societatea românească. Nu mă îndoiesc de faptul că există
opinii pro şi contra, motivate de subiectivitate sau de diverse interese. Dar, eu cred că, ceea ce este cel
mai important este să rămânem cât mai lucizi şi obiectivi, să încercăm pe cât posibil să descifrăm
orice s-ar ascunde în spatele acestei imense ,,afaceri’’ pentru statul român şi persoanele în cauză,
practicante sau beneficiare a acestor ,,servicii’’.
În opinia mea, mai întâi acest proiect de ,,racordare la valorile şi normele’’ Uniunii Europene e
lipsit de substanţă atâta vreme cât nu avem adoptată o Constituţie a acesteia. Rămâne astfel, la
alegerea noastră ce legi adoptăm la nivel naţional. Nimeni nu ne poate obliga să imităm legislaţia
vreunui alt stat european. ,,Legalizarea’’ prostituţiei în România este prin urmare responsabilitatea
consilierilor şi politicienilor români, dar şi a poporului român, deoarece implicaţiile acesteia sunt
nebănuit de mari în cadrul interesului general.
Dacă ţinem cont, fie şi numai de faptul că, peste 80% dintre români se declară ortodocşi, că
Ortodoxia a condamnat întotdeauna şi categoric prostituţia şi depravarea, iar intelectualii noştri
autentici resping o asemenea ,,reformă’’, văzută ca profund imorală şi nocivă pentru dezvoltarea
personalităţii umane a tinerelor generaţii, atunci nu este firesc să ne întrebăm, domnilor şi doamnelor,
ce se urmăreşte de fapt prin promovarea acestor norme legislative care să permită includerea unei noi
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meserii în nomenclatorul oficial existent, precum prostituţia? Nu este firesc să vedem în aceasta un
tupeu formidabil faţă de o ţară cu o populaţie în proporţie covârşitoare ortodoxă?
Poate că ar fi mai bine să nu ne pierdem în amănunte şi să pierdem esenţa lucrurilor. Să vedem
deci care ar fi scopurile urmărite de fapt (ascunse în mare măsură publicului) şi efectele adoptării
acestor norme.
În primul rând, o legislaţie permisivă faţă de femeile care practică prostituţia afectează în cel
mai înalt grad şi pe termen lung, educaţia şi moralitatea existentă, şi aşa destul de zdruncinată de
perioada ateistă a comunismului, dar şi de tranziţia îndelungată către capitalism. Această legislaţie nu
va face alt lucru decât să încurajeze şi mai mult prostituţia, care ar avea astfel toate şansele să
devină ,,sport naţional’’! Ea se va generaliza şi îi va atrage pe mulţi dintre români (curioşi sau slabi în
faţa unor astfel de ispite întâlnite la tot pasul) şi românce, care ar prefera aceste câştiguri mai mari şi
mai uşor de obţinut. Sunt doar atâtea fete frumoase în România şi atât de puţine perspective de
viitor…
Ea va încuraja în mod cert şi alte patimi şi vicii, precum consumul de droguri,
libertinajul, perversiunile sexuale etc, care îi vor îndepărta pe tineri şi mai mult faţă de datoriile
fireşti pe care ei le au faţă de familie, faţă de societate, faţă de semenii lor, şi chiar faţă de
Dumnezeu. De ce? Pentru că se leagă unele de altele.
În acest fel, să reţinem faptul, că este atacată educaţia şi morala creştină şi în mod special,
familia. Pentru că, în mod cert infracţiunea adulterului va deveni complet inutilizabilă şi desuetă, iar
prin cultivarea relaţiilor extra-conjugale (pentru început prostituate, apoi amante) familia va fi ruinată
treptat şi sigur. Iar numărul divorţurilor, foarte mare şi în prezent (şi nu numai în România; de circa
70% din totalul căsătoriilor oficiate în unele ţări!) va exploda pur şi simplu. Trebuie să reflectăm mai
ales asupra faptului, că prin recurgerea la serviciile ,,maşinei de făcut sex’’ (deţinătoare de ,,tehnici
ultrasofisticate’’, orientale sau nu…), va creşte fără nicio îndoială nemulţumirea faţă de partenera de
viaţă (pentru ,,lipsa de profesionalism’’ sau refuzul perversiunilor sexuale!), care nici ea desigur, nu
va putea fi de acord să devină un simplu element de decor, şi putem anticipa că ulterior se va arunca
în consecinţă, răzbunându-se, într-o altă relaţie…
În al doilea rând, prin înflorirea prostituţiei se va da undă verde şi extinderii pieţei
drogurilor. Şi, la fel ca în alte state europene care au permis prostituţia, se vor adopta reglementări cu
mult mai blânde faţă de producătorii, traficanţii şi consumatorii de droguri! Ne putem aştepta la aşa
ceva. În fond, de ce să nu recunoaştem, sunt la mijloc interese financiare uriaşe pentru acapararea
acestei pieţe de desfacere din România, atât pentru toţi cei enumeraţi aici, dar şi pentru forţele oculte
care au tot interesul să ne menţină într-o stare perpetuă de sărăcie şi de ignoranţă, sau într-o stare de
manipulare fără de ieşire. Cei avizaţi ştiu desigur la cine mă refer, adică la fancmasonerie.
Având în vedere momentul ales de artizanii proiectului ,,modernist’’, la numai două luni şi
jumătate de la aderarea efectivă a României la structurile UE şi susţinerea lui într-o emisiune de largă
audienţă de la televiziunea publică, de către ministrul Justiţiei şi cel de Interne (care au adus
argumente complet neconvingătoare, reducţioniste la nivelul societăţii şi uneori, de-a dreptul puerile,
precum că, s-ar rezolva problema socială a multor femei, problema sănătăţii lor, dar şi a
consumatorilor de sex, ar creşte veniturile la buget cu jumătate de miliard de lei anual…) iar ca
invitaţi au mai punctat câte ceva, însăşi câteva ,,practicante’’ ale ,,meseriei’’ şi un gigolo prezentat
ca ,,actor’’ şi regizor de filme porno (premiat pe plan internaţional!), putem trage iarăşi o concluzie
importantă: această iniţiativă vine din exteriorul României şi la cererea unor cercuri europene,
care apreciază tocmai munca acestor doi miniştri (d-na Macovei şi d-l Blaga), care au dat
rezultate notabile.
Adevărul trist este că aceşti doi miniştri pomeniţi mai sus m-au dezamăgit prin pasiunea lor
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pentru ,,reglementarea’’ pe baze noi a prostituţiei. Iniţiativa lor corespunde societăţii secularizate la
care tocmai ne-am alipit (şi în care vom fi înglobaţi sau absorbiţi) şi care nu doreşte în chip tot mai
evident, să ne păstrăm propria identitate naţională de popor creştin-ortodox. Ea ne doreşte într-o nouă
formulă, ,,reformată’’ sau protestantă chiar. Pentru că numai protestantismul, din care au izvorât mii
de secte în întreaga lume, încuviinţează pe ascuns sau nu, prostituţia.
Dar argumentul forte împotriva ,,liberalizării prostituţiei’’ îl putem găsi lesne, chiar în însăşi
legislaţia internaţională privind drepturile omului, în Convenţia privind exploatarea femeilor,
ratificată de România încă din 1951. Nu putem fi de acord cu desfiinţarea acestui tratat printr-o lege a
Parlamentului, aşa cum ne îndemna dl. Vasile Blaga în această emisiune. Pentru că, prostituţia este
nu numai un mare păcat sau un pericol social grav, ci ea lezează şi viciază profund modul
nostru de viaţă, demnitatea fiinţei umane (a femeii) şi conduce la consecinţe grave, nu numai
din punct de vedere moral, aşa cum am mai arătat.
Din punct de vedere creştin, am putea obiecta desigur că, prostituţia sau desfrânarea (generală)
păcătuieşte prin aceea, că se abate clar de la legile firii şi are ca suport trupul omenesc (templu al lui
Dumnezeu). Căutarea plăcerilor trupeşti devine o mare obsesie şi este o manifestare diavolească.
Căutarea plăcerii este o lozincă care exprimă ,,spiritul vremii’’ sau ,,filosofia’’ lui Antihrist, în acord
cu altele de genul: ,,Simte şi trăieşte!’’, ,,Trăieşte clipa!’’, ,,Viaţa e scurtă’’, ,,Să trăieşti puţin dar
bine…’’ etc.
În faţa acestei ameninţări reale şi agresiunii crescânde faţă de Ortodoxie (chiar dacă indirectă),
societatea românească şi intelectualitatea trebuie să ia atitudine cât mai urgent. Referendumul propus
de singura persoană din emisiunea pomenită, care s-a opus ,,legalizării păcatului’’ (dl. George
Pruteanu) este o soluţie, având în vedere importanţa acestei probleme pentru păstrarea sănătăţii
morale a naţiunii noastre. În acelaşi timp, cred că sunt necesare marşuri de protest în întreaga ţară
pentru a sensibiliza clasa politică, pentru a o trezi din starea vegetativă în care se află, când nu e
campanie electorală.
Să ne amintim cum au reacţionat musulmanii din statele arabe, când s-au publicat acele jigniri
la adresa lui Mahomed într-un ziar danez. Noi nu suntem atât de înflăcăraţi de felul nostru, dar
întotdeauna ne-am apărat credinţa şi neamul în faţa oricăror agresiuni majore la adresa lor. Să ne mai
amintim şi de faptul că nu ne face cinste lipsa de reacţie în faţa marşului homosexualilor din Bucureşti
şi nici cea arătată faţă de încercarea de scoatere a icoanelor şi simbolurilor religioase din spaţiul
public.
Consider că între timp ne-am mai trezit din indiferenţa sau letargia care ne-a cuprins.
Dumnezeu ne va lumina în continuare şi ne va întări să rezistăm oricărui asalt venit din
partea ,,spiritului vremii’’ sau secularizării actuale. Biserica va supravieţui prin voinţa Sa. Important
este ca noi înşine, să nu ne înstrăinăm faţă de Dumnezeu, să nu-I întoarcem spatele şi nici să nu-i
lăsăm expuşi pe semenii noştri. Şi ce poate fi mai important decât să-L slăvim şi să-I apărăm numele,
îndeosebi noi cei botezaţi cu Duhul Sfânt?
Să nu uităm nici adevărul că, în fiecare dintre noi există o anumită lucrare a lui Dumnezeu.
Avem cu toţii deci, un dar primit şi în acelaşi timp unele datorii de la care nu ne putem sustrage. Aşa
cum, dintre toţi românii, Ştefan cel Mare şi Sfânt se gândea atât de mult la moştenirea pe care o va
lăsa urmaşilor şi-i îndemna pe supuşii săi să procedeze la fel, aşa şi noi cei de astăzi suntem datori
faţă de prezentul şi viitorul României, adică faţă de copiii noştri şi generaţiile care vor veni
după noi până la sfârşitul veacurilor, sfârşit pe care nimeni dintre noi nu-l poate şti.
Iată de ce, avem cu toţii o responsabilitate imensă în acest sens. Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Amin.
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NU TREBUIE SĂ CONDAMNĂM MATERIALISMUL
CARE DOMINĂ LUMEA CONTEMPORANĂ?
(articol publicat în Monitorul de Suceava, 3 septembrie 2008, p.19,
sub titlul ,,Materialismul domină lumea contemporană”)
După părerea noastră, materialismul reprezintă acea concepţie a omului despre viaţă, care pune
accentul doar pe dimensiunile ei materiale, biologice sau trupeşti şi care neagă explicit sau implicit
existenţa sufletului şi a transcendentului. Omul materialist crede în orice, cum ar fi în bani, putere sau
dominaţie, succes, glorie ori prestigiu, dar nu şi în Dumnezeu. El este în general, fie ateu, fie un
credincios formalist ori chiar ipocrit.
Credem că este interesant de analizat cu cât materialism au fost impregnate toate filosofiile
umaniste din ultimele veacuri, aşa-zis moderne. Amintim astfel, în special pragmatismul, utilitarismul,
existenţialismul, evoluţionismul, materialismul dialectic şi istoric promovat de comunism şi mai ales
materialismul societăţii de consum din perioada contemporană.
Se ştie că mulţi filosofi, începând din antichitate cu Epicur (care identifica drept scop al omului
căutarea plăcerii) au îmbrăţişat teza potrivit căreia utilul sau ceea ce ne poate aduce maximum de fericire
trebuie să fie principiul suprem al acţiunilor noastre. Putem aminti astfel şi pe Thomas Hobbes, Helvetius,
Jeremy Bentham, John Locke şi J.J. Rousseau.
Astăzi, utilitarismul a îmbrăcat forma adecvată vremurilor noastre moderne, adică aceea a
materialismului societăţii de consum. Această formă de materialism care se bazează pe încurajarea şi
întreţinerea permanentă a nevoii omului de a consuma noi şi noi produse, găsindu-şi în această
îndeletnicire plăcere şi fericire, este exclusivistă şi reduce până la anulare necesitatea moralei creştine şi
dorinţa omului de comuniune cu Dumnezeu, Creatorul său şi al întregului univers. Acest consumerism
impus de globalizarea actuală promovează un alt tip de om – omul secularizat, adică alipit total faţă de
lucrurile pământeşti şi de viaţa aceasta pe care doreşte să o trăiască plenar şi la intensitate maximă.
Nu ne putem îndoi de faptul că, lumea materială nu poate oferi bucurii şi satisfacţii adevărate. Ea
nu poate aduce fericire sufletului, pentru că acesta aspiră permanent la întâlnirea cu Dumnezeu, Cel care
i-a dat naştere. De aceea sufletul omului tânjeşte după Dumnezeu, precum copiii orfani după părinţii lor,
şi uneori, în cazul sfinţilor, are bucuria de a pregusta încă de aici de pe pământ fericirea deplină,
duhovnicească, care există în împărăţia cerească.
Dacă vom contempla lucrările lui Dumnezeu, existente pretutindeni, uimitoare prin complexitate,
diversitate şi perfecţiune, vom înţelege că adevărata fericire este cea duhovnicească, cea legată de
credinţa vie şi trăitoare în Dumnezeu; în respectul, comuniunea şi dragostea noastră fasţă de cei din jur;
în naşterea, creşterea şi educarea copiilor noştri. Iar fericirea poate cea mai mare este aceea de a ne jertfi,
asemenea Mântuitorului pentru semenii noştri.
Prin urmare, este de neînţeles cum pot unii să-şi găsească fericirea în bani sau bunuri materiale.
În Noul Testament, se vorbeşte la un moment dat de mamona sau duhul satanic. Însuşi Fiul lui
Dumnezeu ne spune: ,,Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe
celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona.’’ Iar mai departe, zice
Domnul: ,,De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul
vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? […]
Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.’’
(Matei, 6, 24-33)
Observăm cât de important este sufletul omului şi că trebuie să lepădăm din grijile noastre
lumeşti. Desigur, nu vom neglija total trupul sau nu vom alunga orice grijă faţă de noi înşine sau faţă de
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alţii. Accentul însă trebuie să cadă pe viaţa noastră spirituală şi pe datoriile pe care le avem faţă de
Dumnezeu şi semenii noştri. Pentru a nu aluneca pe panta materialismului, individualismului şi
egoismului, care este iubirea luciferică de sine.
Au rămas absolut memorabile cuvintele filosofului sau gânditorului creştin Petre Ţuţea. Iată ce ne
spune la un moment dat: ,,Eu când discut cu un ateu, e ca şi cum aş discuta cu uşa. Între un credincios şi
un necredincios nu există nici o legătură. Acela e mort, sufleteşte mort, iar celălalt e viu şi între un viu şi
un mort nu există nici o legătură. Credinciosul creştin e viu. Ateii şi materialiştii ne deosebesc de
animale prin faptul că nu avem coadă. Ateii s-au născut, dar s-au născut degeaba. […] Comuniştii au vrut
să ne facă fericiţi cu forţa: bă, să fiţi fericiţi, că vă ia mama dracului! Adică să mănânci bine, să bei bine,
să dormi bine şi la loc comanda!’’
Iată de ce trebuie să condamnăm cu hotărâre materialismul. Pentru că este un atentat la viaţa
spirituală, care ne aduce fericirea. Omul materialist îşi îndepărtează semenii prin iubirea banului şi goana
după bani. El nu mai învaţă, nu mai citeşte, nu mai ajută pe nimeni, nu mai poate iubi pe cineva, ajunge
să se creadă adeseori un dumnezeu aici pe pământ. Îşi cultivă patimile, viciile, obsesia banului şi averii,
gloria deşartă şi carierismul.
Într-o carte intitulată ,,Credinţa ortodoxă’’ scrie: ,,Iubirea de argint este pofta neînfrânată
după bunurile pământeşti, considerând câştigarea lor drept scopul principal al vieţii. Ea se arată, pe
de o parte, prin strădania de a păstra cu îndărătnicie cele adunate, adică prin zgârcenie. Păcatul acesta se
împotriveşte dreptăţii şi îndurării, aducând mari pagube semenilor noştri. Iar Sf. Ap. Pavel ne spune că:
Iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor şi cei care au poftit-o cu înfocare au rătăcit de la
credinţă şi s-au străpuns cu multe dureri (I Tim. 6, 10) ’’
Omul materialist vede în bani şi bunuri un scop în sine. Dar banul n-a fost conceput astfel iniţial.
Nu spunem că nu este folositor dar trebuie să ne păstrăm noi înşine măsura şi distanţa faţă de el. Ori,
etica protestantă a multor secte leagă succesul şi virtutea de bani! Adică, dacă ai bani eşti în graţiile lui
Dumnezeu iar dacă nu îi ai eşti un mare păcătos! Cu alte cuvinte, sărăcia este văzută ca o pedeapsă, o
povară, o ruşine şi o urmare directă a păcatelor săvârşite…
Însă acelaşi Petre Ţuţea, reproducând cuvintele unui preot bătrân, spune: ,,Circulă o zicală că
banul e ochiul dracului. Eu nu-l concep ca ochiul dracului, eu îl concep ca pe o scară dublă. Dacă-l posezi,
indiferent în ce cantităţi şi te mişti în sus binefăcător pe scară, nu mai e ochiul dracului. Iar dacă cobori,
atunci te duci cu el în infern, prin vicii, prin lăcomie şi prin toate imperfecţiile legate de orgoliu şi de
pofta de stăpân.’’
Oricât de banală li s-ar părea unora afirmaţia, lumea contemporană este realmente grav
bolnavă. Boala este una sufletească şi ea avansează rapid către cancer. Lumea de astăzi este
infectată de VIRUSUL MATERIALISMULUI, microb care ne ucide lent sufletul şi trupul de care
este legat, condamnându-l prin căutarea plăcerilor şi bunurilor pământeşti la osânda veşnică a
muncilor şi durerilor Iadului. Iar singurul antidot al acestei maladii este ÎNTOARCEREA LA
DUMNEZEU ŞI LA BISERICA SA – ORTODOXIA.
Materialismul satanic în esenţa lui, este aşadar cel care conduce această lume spre
autodistrugere şi moarte spirituală. Omul materialist se sinucide lent şi devine un om mort
sufleteşte, un om mortificat şi împietrit. El nu mai are sentimente. Are doar o voinţă mai puternică
şi o raţiune proprie bolnavă. Nu întâmplător unii autori au pomenit de sintagma ,,morţii vii’’.
Pentru că, deşi vii, oamenii materialişti sunt cu adevărat morţi în ceea ce priveşte spiritul. În timp
ce creştinii, sunt dimpotrivă asemenea lumânărilor care ard şi luminează, îndepărtând tot
întunericul din jur, prin flacăra credinţei lor adevărate în Dumnezeu.
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DESPRE MANIPULARE: SPĂLAREA CREIERULUI ŞI REEDUCAREA
TINERILOR DIN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ
(articol publicat în Monitorul de Suceava, 4 septembrie 2008, p.19)
Regretatul Ion Gavrilă-Ogoranu, fost deţinut politic şi erou al rezistenţei anticomuniste din munţi,
a lăsat posterităţii câteva volume care poartă chiar titlul: ,,Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc’’.
Adevărul despre comunism nu poate fi ascuns. Deşi, cei care s-au opus sistemului comunist au
fost torturaţi şi omorâţi chiar adeseori, libertatea nu le-a putut fi luată sau ucisă.
Amintindu-ne astăzi de ,,Experimentul Piteşti’’, să spunem mai întâi că acesta a îngrozit pe mulţi
oameni, fiind un atentat samavolnic şi diabolic nu numai asupra trupului ci şi sufletului. Şi totuşi,
puţini tineri sau adulţi au auzit şi înţeles ce s-a petrecut la Piteşti cu studenţii şi intelectualii încarceraţi
acolo, supuşi într-un mod sălbatic schingiuirilor, umilirilor, înfometării şi înfricoşării.
Să mai precizăm că fenomenul Piteşti a fost şi este considerat încă, de către mulţi autori, cel mai
diabolic şi cel mai cumplit experiment care a avut loc în spaţiul concentraţionar al ţărilor Europei de Est
înrobite comunismului. La Piteşti, a fost decimată într-un fel sau altul, mergându-se până la forţarea
sinuciderilor, floarea studenţimii române, studenţime care reprezenta factorul cel mai dinamic al
societăţii, care desigur nu putea să agreeze ideologia extremistă a comunismului.
După cum mărturiseşte însuşi unul dintre supravieţuitorii acestui experiment petrecut între anii
1949-1952, dl. Traian Popescu - ,,Experimentul urmărea ca prin torturi fizice şi morale asupra
victimelor să se obţină transformarea lor, ştergerea conştiinţei etnice – de apartenenţă la un neam
şi o cultură.’’ Torturile şi presiunile psihice permanente, timp de luni de zile sau ani au încercat în mod
ambiţios să-i transforme pe oponenţii comunismului (majoritatea fiind tineri din Frăţiile de Cruce, viitori
legionari) în oameni fideli şi utili regimului. În fapt, Piteştiul era conceput ca un ,,Laborator’’, de
unde rezultatele şi metodele urmau să fie extinse la toate închisorile comuniste, apoi în întreaga
ţară şi chiar mai departe, pe baza unui minuţios şi ştiinţific program.
Reeducarea deţinutului a constat în ,,inversarea omului faţă de sine însuşi’’ şi pregătirea lui în
scopul de a-l determina să reeduce la rândul său pe alţii. S-a încercat practic schimbarea structurii
sufleteşti, caracterului şi educaţiei primite până atunci. S-a dorit ştergerea identităţii şi inocularea alteia, a
omului de tip ,,nou’’, care să adere la ,,valorile’’ comunismului. Cu alte cuvinte, a încercat să impună
metoda spălării creierului prin tortură iar ea a dat greş pentru că nu a putut fi ascunsă lumii în
întregime. Se ştie că mulţi s-au mântuit astfel, devenind martiri şi sfinţi.
Oricât de incredibil ar părea la prima vedere, omenirea trăieşte la ora actuală un
nou ,,Piteşti’’. Desigur, într-o formă mai aparte, dar asemănătoare. S-a renunţat la brutalitatea
torturii pe faţă sălbatice în favoarea unei alte torturi, mai rafinate, prin constrângere şi
manipulare, prin cenzura discretă şi supravegherea omului. Sub paravanul luptei împotriva
terorismului internaţional.
Când vorbim despre spălarea creierului, vorbim în primul rând despre manipulare şi dezinformare.
Omul îşi spală creierul desigur şi prin yoga şi prin aderarea la secte religioase (circa 6000 în întreaga
lume!), prin exacerbarea simţurilor şi viciilor, prin erotismul fără limite şi deviaţiile sexuale, prin
încurajarea libertăţii totale şi violenţei, prin stimularea abuzului de alcool, consumului de droguri şi tutun,
prin impunerea aşa-zisei morale a banului şi succesului, prin căutarea traiului cât mai comod şi lipsit
de griji.
Spălarea creierului se foloseşte din plin de mijloacele de informare în masă, pe care în mare parte
masoneria le are la dispoziţie. Ea este orientată astăzi spre formarea noului tip de om – homo globalis
sau individul: apatrid (deznaţionalizat sau separat complet de ţara lui natală şi devenit apoi cosmopolit
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sau cetăţean al naţiunii universale…); depersonalizat (adică devenit aproape identic cu oricare altul,
şters, lipsit de iniţiativă, conformist); obedient sau sclav (supus întrutotul celor care-i furnizează confortul
său, inclusiv creditele ,,avantajoase’’ şi mijloacele de existenţă); desacralizat (înstrăinat de Dumnezeu,
secularizat, ateu sau liber-cugetător, sau de ce nu, chiar mason de grad ,,superior’’ – închinător pe faţă lui
Lucifer); consumerist (fidel şi supus necondiţionat ,,spiritului de consum’’, inoculat de către cei care îşi
permit să-i creeze ,,nevoile’’); însingurat (deşi trăieşte printre mulţi oameni şi ,,comunică’’ destul de mult
cu ei).
Această nouă identitate, globală este răspândită astăzi în rândul tuturor oamenilor. De către cine şi
în ce scop? Desigur, la ordinul artizanilor globalizării, care sunt promotorii Noii Ordini Mondiale şi Noii
Ere. La ordinul masoneriei şi grupului Bilderberg (faţa totuşi văzută a masoneriei) în care activează
vestitele familii Rockfeller şi Rotschild, mari bancheri şi afacerişti, care şi-au propus nici mai mult, nici
mai puţin, să creeze un imperiu global în numele Antihristului. Se doreşte astfel: un guvern mondial, o
singură religie (care ar prelua chipurile ce este bun din toate religiile), un singur mod de viaţă şi de
gândire.
Prin reeducarea tinerilor se va edifica lumea globalizată de mâine. Astăzi această reeducare
se realizează atât prin vechile metode de manipulare a maselor, dar şi prin altele noi, cum este şi
parapsihologia (reînvierea practicilor magice păgâne). Tinerilor le este inhibată gena gândirii şi acţiunea.
Ei sunt determinaţi să nu mai gândească singuri, să nu-şi mai pună niciodată întrebări fundamentale, cum
ar fi cele privind sensul vieţii şi lumea în care trăim. Şi împotriva lor se utilizează, când se împotrivesc,
războiul economic şi psihologic, şantajul şi uneori altele mai dure.
Acaparatorii sau obsedaţii de putere şi bani se folosesc desigur de internet, televiziune şi radio.
Cu ajutorul lor în special, se realizează manipularea alegerilor, dezinformarea şi diversiunile asupra
opiniei publice. Prezentarea tendenţioasă a informaţiilor sau ştirilor interne şi externe creează aproape o
imposibilitate pentru a se mai putea discerne între ceea ce este bine şi ceea ce este rău, care informaţii
sunt reale şi care sunt false şi prelucrate. Un scriitor grec spunea chiar că ,,se lucrează consecvent la
îndobitocirea omenirii!’’
Astăzi, noi ar trebui să înţelegem că marii bancheri şi afacerişti au sponsorizat ambele tabere din
toate războaiele ultimelor veacuri urmărind cu ambiţie nemăsurată banii şi puterea. Prin dominarea lumii
şi tuturor indivizilor în parte, se ajunge fără îndoială la apusul libertăţii omului.
Cineva a pus întrebarea următoare: ,,Va fi generaţia de acum (a internetului – n.a.) capabilă,
în fapt, prin faptă, să răspundă noilor provocări? Mult mai perfide şi, infinit, mai periculoase
decât forţa brută a bolşevicilor de început de secol XX.’’
Părerea noastră este că, totuşi tinerii de astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, pot întârzia
deznodământul şi să respingă satanismul şi pseudo-cultura banului. Este timpul întoarcerii la Dumnezeu.
Este timpul ca tinerii să frecventeze mai des Sfânta Biserică şi să lupte pentru apărarea credinţei
ortodoxe şi valorilor tradiţionale. Nu mai este timp de pierdut!
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DE CE NU MAI MERG TINERII LA SFÂNTA BISERICĂ?
(articol publicat în Monitorul de Suceava, 5 septembrie 2008, p.19)
Oricât de banal li s-ar părea unora dintre noi, lumea contemporană este grav bolnavă. Este
profund infectată de virusul materialismului, microb care ne ucide lent puterile sufleteşti: voinţa,
sentimentul şi raţiunea. Iar acest materialism transpare pretutindeni şi ne orientează sensul vieţii spre
căutarea plăcerilor şi acumularea bunurilor pământeşti.
Observăm în zilele noastre încă un fapt îngrijorător şi totodată paradoxal. Numărul tinerilor care
sunt creştini practicanţi, ortodocşi care au o credinţă vie sau trăitoare şi care sunt prezenţi la Tainele
Bisericii, este tot mai mic în pofida faptului că astăzi nu le este îngrădit accesul, aşa cum se întâmpla de
regulă în perioada comunismului. Dacă înainte, sentimentul religios trebuia ascuns adeseori pentru a avea
o carieră profesională sau a nu suporta eventual alte consecinţe neplăcute, ne întrebăm firesc ce anume îi
determină acum pe tot mai mulţi tineri să nu meargă sau să nu mai meargă la Sfânta Biserică.
Cauzele sunt desigur multiple. În primul rând, factorul hotărâtor este educaţia creştină primită în
familie. Dacă tânărul a fost învăţat de mic copil să se roage, să postească din când în când, să se
spovedească cu adevărat şi să se împărtăşească, să participe chiar şi la alte Taine ale Bisericii Ortodoxe,
atunci desigur el nu va renunţa să participe la comuniunea cu Dumnezeu, care se realizează în cadrul
acestor slujbe şi rânduieli bisericeşti.
În al doilea rând, intervine hotărâtor asaltul mass-mediei (cu tot bombardamentul său
informaţional), care într-o proporţie năucitoare, prin televiziune şi internet, îi atrag tot mai mult pe tineri
prin oferta extrem de generoasă de pseudo-modele (idoli) şi de idei păguboase pentru viaţa lor
spirituală. Materialismul societăţii de consum actuale continuă cu multă vigoare materialismul şi
ateismul comunist, cultivând obsesia banului, obsesia carierei, cultul eroticului, cultul violenţei şi
răzbunării ş.a.m.d.
În acest caz, noi putem vorbi realmente de manipulare. Şi în special despre manipularea
tinerilor. Tineretul de astăzi este practic învăţat şi determinat să nu mai meargă la Biserică pentru că acest
lucru nu mai este ,,la modă’’, adică a devenit demodat şi chipurile ceva de râsul lumii, ceva ruşinos şi
umilitor. Tinerii sunt învăţaţi să nu creadă cu adevărat în Dumnezeu sau cel mult să aibă o credinţă
formalistă, afişată doar pentru lumea din jur.
În al treilea rând, unii tineri resimt confuzia care planează în viaţa Bisericii. Există o tot mai
mare repulsie faţă de preoţi în general. Şi acest lucru se datorează mediatizării compromisurilor unora
dintre preoţi, a acestor slujbaşi ai diavolului, care s-au lepădat de Dumnezeu. Chiar subminarea din
interior a Bisericii prin cei care răspândesc molima sau pan-erezia ecumenismului este responsabilă de
lărgirea confuziei din mintea credincioşilor de astăzi.
În acest sens, spunea recent şi cunoscutul actor, regizor şi om de cultură Dan Puric: ,,În clipa
actuală în România, tineretul nu poate să se ducă nicăieri, pentru că nu găseşte zone de autenticitate.
Tineretul adevărat nu se poate duce într-o biserică care amestecă lucrurile… Tineretul nu mai are valori.
Şi atunci noi trebuie să creăm valorile, prin credinţa şi prin felul lor de a fi ca ele să aibă capacitate
contaminantă. Îl vede şi începe să-l imite. Părintele Iustin Pârvu este un model de verticalitate şi de
demnitate creştină. Dacă te-ai prins de chestia asta mergi până dincolo de moarte. Restul nu mai contează.
Cei care au murit în închisorile comuniste sunt exemple de demnitate.’’
Tinerii de astăzi au o mare nevoie de repere morale şi spirituale adevărate. Au nevoie de
modelul suprem Iisus Hristos şi de cel al sfinţilor părinţi ai Bisericii Ortodoxe. Au nevoie de
modelele culturale autentice ale trecutului şi ale prezentului, care să nu aparţină masoneriei
anticreştine. Au nevoie de profesori cu vocaţie (nematerialişti) care să stăruie pentru a le descoperi
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şi pune în valoare aptitudinile. Au nevoie de îndrumători care să le ofere un itinerar orientativ în
planul culturii şi spiritualităţii.
Numai astfel, tinerii se vor apropia din nou, cu smerenie şi recunoştinţă, de Sfânta
Biserică. Iar preoţii şi întreg clerul bisericesc cred că ar trebui să lucreze puţin asupra limbajului,
care să devină ceva mai accesibil şi mai apropiat de sufletul tânărului de astăzi.

CE REPREZINTĂ «EMO»? DE CE SE SINUCID TINERII «EMO»?
(articol publicat în Monitorul de Suceava, 6 septembrie 2009, p.19)
Un subiect care tinde să capete tot mai mare importanţă astăzi este legat de noul fenomen ’’emo’’.
Ce înţelegem prin acest termen? De ce tinerii care aderă la această mişcare sau curent, îşi pun capăt
zilelor? Sunt întrebări care merită un răspuns din partea noastră.
În opinia noastră, această mişcare este legată foarte mult prin conţinut şi mai ales prin
consecinţele sale de Mişcarea New Age (Noua Eră) promovată din umbră de adepţii globalizării şi
satanismului. Nu e nevoie de dovezi palpabile. Spiritul satanismului e prezent în actul sinuciderii.
Comentând unele texte care au apărut pe internet, mi s-a părut foarte interesantă originea
termenului ’’emo’’. S-a apreciat bunăoară că el a apărut ca fiind un subgen al rockului. Şi ceea ce ştim
sigur este că rockul, cel puţin în câteva subgenuri precum hard rock, mettalica ş.a. au legătură cu
satanismul. Versurile folosite sunt adeseori satanice sau de inspiraţie satanică.
Muzica aceasta ’’emo’’ este într-adevăr o muzică aparte, mai lentă, ,,caracterizată prin arpegii
uşoare ale chitărilor cu vocalize uşoare la care se dă drumul într-o orchestră de chitări distorsionate şi
aduse după aceea din nou la partea uşoară’’. Ceea ce intrigă sau pe unii îi atrage sunt acordurile stranii de
chitară şi atmosfera înfricoşătoare de ,,film de groază’’.
În continuare se apreciază următoarele aspecte: ,,Muzica EMO acoperă o mare varietate de
formaţii, de la melodii uşoare a celor de la ’’American Football’’ la melodii hard de la ’’At the drive in’’.
Cum poate un gen aşa de larg să fie legat de ceva? […] Cei mai mulţi oameni când se gândesc la emo azi,
se gândesc la formaţiile The Get Up Kids, Mineral şi altele ce provin din formaţia ’’Sunny Day Real
Estate’’ apărută în oraşul Seattle în 1992. Se cântă mai mult despre iubirea pierdută şi amintiri uitate’’,
făcându-se exces aşadar de sentimentalism.
Muzica emo a apărut la sfârşitul anilor ’80 şi a pătruns încet, pe nesimţite ca un şarpe sau ca un
rău care nu vrea să fie remarcat. Astăzi a intrat într-o nouă fază, în faza prozelitismului. Devine tot mai
mult o modă. Tinerii adolescenţi, aflaţi la o vârstă critică, care îşi descoperă propria identitate şi îşi fac
planuri de viaţă, cad în capcana întinsă datorită anturajului nefast şi ignoranţei. Din păcate, mişcarea emo
nu se reduce la muzică. A devenit un nou stil de viaţă. Se retrag în cercuri foarte restrânse sau în
solitudine. Refuză participarea la orice proiecte sociale, refuză autoritatea părintească sau de orice fel, nuşi controlează emoţiile, devin… anarhişti în felul lor.
Tinerii emo dovedesc un gen de inadaptare socială dar marea lor problemă este afectivitatea (de
unde şi termenul de ,,emo’’, prescurtare de la ,,emoţional’’). Tulburările emoţionale inerente vârstei lor
sunt amplificate de gândurile de sinucidere. Sunt destul de uşor de recunoscut: părul relativ lung,
pieptănătura împrăştiată (pentru fete ieşind în evidenţă prin culorile folosite prin contrast), şuviţe peste
ochi, tricouri sau alte piese de vestimentaţie cu desene reprezentând cranii de om sau oase, brăţări de
piele cu ghinturi, îmbrăcămintea de regulă debordând în negru, unghii pictate în negru, inele cu o cruce
neagră pătrată (trimiţând la simbolistica masonică) etc.
Portretul tânărului emo ar putea fi descris astfel. Tânărul ,,emo’’ este un tânăr ultrasensibil,
impresionabil, influenţabil, foarte subiectiv, spirit solitar (sau cu tendinţe de izolare). Se pare că un rol
important în formarea acestor trăsături îl au unele decepţii serioase sau traume legate de anumite
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experienţe avute în familie sau în anturajul lor.
Din toate acestea rezultă că tinerii emo pot fi corupţi, influnţaţi şi manipulaţi foarte uşor. Ei
exacerbează sentimentele sau emoţiile în detrimentul raţiunii şi voinţei, producând un dezechilibru major
al acestor facultăţi sufleteşti. Ceea ce conduce într-un final la hotărârea de sinucidere.

EXTINDEREA PE SCARĂ LARGĂ A DROGURILOR
DE ORICE FEL, NE LASĂ ABSOLUT INDIFERENŢI?
(articol publicat în Monitorul de Suceava din 16 iunie 2009, p.14)
Este şi de datoria noastră, ca şi a societăţii civile, să nu ignorăm sau să nu minimalizăm o
problemă cu care ne confruntăm tot mai frecvent. De aceea consider că nu este numai datoria statului,
prin instituţiile sale şi pârghiile de care dispune, să stăvilească un fenomen, care astăzi a luat o
amploare fără precedent şi care, cred că se va agrava şi mai mult după integrarea noastră în Uniunea
Europeană. Dacă nu am avut ocazia să reflectăm serios asupra acestui subiect, nu înseamnă că această
problemă şi provocare, care macină societatea, prin creşterea alarmantă a numărului de cazuri şi a
consumului de droguri sau stupefiante, nu există. Dimpotrivă, aceasta este cât se poate de reală şi
dureroasă prin tragismul ei iar cei care au sesizat deja criza prin care trec multe domenii ale vieţii
individuale şi colective, nu pot să stea cu braţele încrucişate, mimând neputinţa sau etalându-şi
indiferenţa.
În sens uzual şi restrâns, ştim desigur cu toţii ce sunt drogurile. Într-un sens mai larg însă,
putem înţelege prin droguri o paletă întreagă de ,,anestezice’’ şi mijloace de manipulare, care sunt de
natură să-i răpească omului libertatea sa şi să-l facă cât mai dependent de ele. Putem vorbi de droguri
şi ţigări mai ,,rele’’ şi droguri sau ţigări mai ,,bune’’? Dacă ne vom gândi la preţul lor variat şi gradul
de nocivitate, poate că da. În realitate, chiar dacă statul interzice numai drogurile îndeobşte cunoscute
(haşiş, canabis, marijuana, cocaina, heroina, LSD-ul etc.), care au efecte dezastruoase asupra celor
care le consumă şi sunt extrem de profitabile pentru producătorii şi distribuitorii acestora, toate
drogurile produc dependenţă şi o alienare a personalităţii, ba chiar conduc uneori la
autodistrugere şi sinucidere (mai mult sau mai puţin conştientizată, de la caz la caz). Aceleaşi
efecte le vom descoperi şi în fenomenul alcoolismului, care cunoaşte astăzi o extindere tot mai mare
în rândul populaţiei sărace, şi mai cu seamă din mediul rural. Apoi, însăşi televiziunea se dovedeşte
adeseori un veritabil drog, care a ajuns să dirijeze autoritar conduita şi aspiraţiile oamenilor. Iar, din
punct de vedere creştin, cred că neoprotestantismul (cu puzderia sa de secte) este şi el în sine un drog,
care provoacă dependenţă, precum este, şi nu în ultimul rând, yoga.
Toate drogurile amintite şi desigur mai pot fi identificate şi altele, au un numitor comun:
supunerea omului unei degradări din postura de fiinţă liberă având ,,chipul şi asemănarea’’ lui
Dumnezeu. Cercetătorii se străduiesc încă să afle cauzele acestor drame personale (produsă de
consumul diverselor droguri) şi să găsească soluţii de prevenire şi combatere. Ei analizează problema
din punct de vedere ştiinţific, sub aspect medical, psihologic şi sociologic. Ei remarcă faptul că, de
pildă alcoolismul este privit ca pe o problemă importantă de sănătate publică (provocând multe boli
ale sistemului circulator, cancer, ciroză hepatică, boli psihice, etc.) şi ca o sursă de perturbare foarte
serioasă a relaţiilor sociale (în cadrul familiei, colectivului de muncă, anturaj ş.a.m.d.), cu ,,implicaţii
şi consecinţe personale şi sociale incalculabile’’. Aceste concluzii nu fac decât să adeverească un
proverb de la noi, care spune că ,,beţia este începutul tuturor relelor’’.
Pericolul alcoolismului la nivel colectiv, rezidă mai ales în faptul că astăzi el se răspândeşte şi
în rândul tinerilor! Studii ştiinţifice recente au mai demonstrat că alcoolismul produce leziuni pe
creier (dincolo de faptul că slăbeşte şi încetineşte reflexele, memoria, atenţia şi gândirea), scurtează
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durata de viaţă prin deteriorarea sănătăţii dar şi prin expunerea la tot felul de accidente (rutiere, de
muncă, etc.). Dar, poate cel mai grav este faptul că el corupe şi pe alţii (rude, colegi…chiar dacă nu în
mod direct) şi, în timp, produce autoexcluderea din mediul socio-profesional şi familial. Ulterior, se
ajunge la depresie, uneori chiar la delirium tremens (cu iluzii vizuale, olfactive şi halucinaţii) şi în
cele din urmă la o formă de sinucidere.
Unii au invocat în apărarea lor nevoia de refugiu, de ,,distanţare de foarte activa antrenare a
oamenilor din societatea modernă, dorinţa de a face ieşiri din tensiunile solicitante ale vieţii
cotidiene’’. Vă satisface sau acceptaţi această explicaţie? Mie cel puţin, mi se pare o formă de
resemnare şi de ignoranţă, chiar de nepăsare. O fi societatea de vină până la urmă, în cazul fiecărui
adept al lui Bachus? Ori a devenit alcoolismul o chestiune prea banală pentru a fi discutată?
Importantă este de fapt, opţiunea omului. Pentru că, dacă el vrea să-şi facă totuşi singur rău,
societatea nu-l poate până la urmă împiedica, el considerându-şi libertatea sa personală
intangibilă, aşa cum multe femei recurg de pildă, la avorturi, dintre care unele chiar fără nici o
jenă şi fără mustrări de conştiinţă, apreciind că trupul lor şi viaţa fătului le aparţin în
exclusivitate. Ce părere aveţi despre asta?
Opinia mea certă şi categorică este aceea, că drogurile ucid, ne ucid mai lent sau mai rapid
(de la caz la caz) trupeşte, dar mai ales sufleteşte. A te refugia într-o patimă de acest gen sau oricare
alta, este în viziunea mea un act profund necreştin. A căuta izbăvirea şi alinarea departe de Dumnezeu
şi aproape de diavol, cu care pactizezi, este un păcat şi un act total nechibzuit. Cu atât e mai grav,
atunci când ,,victima’’ este chiar un creştin, fie el şi dezorientat sau rătăcit.
Prin urmare, una din principalele cauze sau cea mai importantă (pentru orice tip de drog) este
lipsa comuniunii cu Dumnezeu. Un creştin adevărat, poate să cadă uneori (prin încercarea lui sau
prin slăbiciunea lui), dar el nu ezită să ceară ajutorul divin şi să regrete profund păcatul, să lupte cu el
până la capăt. Iată marea prăpastie care îl desparte pe un creştin de un necreştin. Creştinul se smereşte
prin păcat şi nicidecum nu se laudă cu el! Creştinul doreşte să se mântuiască şi întreaga sa viaţă e un
urcuş duhovnicesc, presărat cu multe nevoinţe, pentru că Însuşi Hristos a suferit pentru noi toţi.
Dacă admitem afirmaţiile de mai sus, vom intui şi soluţia. Ea ne stă tuturor la îndemână.
Ortodoxia sau dreapta credinţă, păstrătoare fidelă a Tradiţiei şi a învăţăturilor Sfinţilor Părinţi, are
darul de a primi cu căldură, sub ocrotirea ei, pe toţi aceia care se aseamănă ,,fiului risipitor’’, ce se
întoarce la casa sa părintească, cu dorinţa de a-şi îndrepta viaţa. În Ortodoxie, putem dobândi
sentimentul şi certitudinea (într-o anume măsură, bineînţeles) Învierii noastre spirituale.
Prin urmare, un adevărat creştin, nu poate să-şi permită să fie deloc indiferent faţă de tot
ceea ce se întâmplă aici pe pământ, şi mai ales faţă de felul în care îşi trăieşte el însuşi viaţa sa şi îşi
ajută semenii din jur!…
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,,GLADIATOR’’ CONŢINE UN MESAJ
CARE INVITĂ LA REFLECŢII PROFUNDE
(Articol în original intitulat Scurte comentarii pe marginea unuia dintre cele mai bune filme
artistice de lung metraj: ,,Gladiator’’, publicat în Monitorul de Suceava, 25 iunie 2009)
Nu mă îndoiesc de faptul, că mulţi dintre dumneavoastră au vizionat filme celebre, precum
filmul serial italian ,,Caracatiţa’’, dar şi filme ca ,,Inimă neînfricată’’, ,,Ştefan cel
Mare’’, ,,Reţeaua’’, ,,Mihai Viteazul’’, dar unul dintre cele mai bune filme făcute vreodată este, din
punctul meu de vedere, ,,Gladiator’’ (dramă istorică, SUA, 2000). Acest film, care l-a consacrat pe
actorul Russell Crowe în rândul elitei breslei sale, este un film pe care dacă nu aţi avut ocazia să-l
vedeţi, vi-l recomand cu toată căldura şi responsabilitatea. Dincolo de premiile câştigate, el conţine un
mesaj care invită la reflecţii profunde.
Deoarece realizatorii acestui film s-au străduit şi au reuşit să re-creeze o lume aproape uitată,
se înlesneşte astfel tendinţa telespectatorului de a se face o paralelă între vremurile actuale şi cele de
atunci. Există chiar unele asemănări izbitoare. În primul rând, imperiul roman este parcă copiat la
indigo de către anumite forţe care manevrează astăzi Statele Unite ale Americii, care şi-a asumat
acelaşi rol de ,,civilizare’’ a lumii. Ori, noi ştim prea puţin despre dramele pe care le-au creat
războaiele de cucerire şi începem abia să le înţelegem, dacă reflectăm asupra recentelor conflicte
militare, îndeosebi din Irak, Afganistan, Iugoslavia şi Orientul Mijlociu.
În al doilea rând, nu putem învinui soldaţii romani, care îşi făceau doar datoria şi credeau în
măreţia Romei. De aceea, înclin să cred că, nu e o coincidenţă întâmplătoare denumirea
de ,,legionari’’, întrebuinţată astăzi atât pentru soldaţii legiunilor romane, cât şi pentru românii
aparţinând Mişcării Legionare (care s-au inspirat din trecutul acesta şi au simpatizat pe urmaşii Romei
de altădată). Nu putem să nu remarcăm astfel, şi la unii şi la alţii, un cult al onoarei şi al jertfei. Apoi,
cultul disciplinei şi ordinii (prezent şi la legioari, şi la Ion Antonescu). Dar, există şi deosebiri.
Legionarii români, nu duceau războaie de cucerire şi de asuprire a altor popoare, ci luptau pentru
libertatea ţării şi a oamenilor săi, ba mai mult, ca soldaţi ai lui Hristos, luptau pentru mântuirea tuturor
românilor şi duceau un război împotriva patimilor omeneşti. Şi, poate n-ar trebui să uităm, că odată cu
cucerirea unei părţi mari din Dacia, care a marcat apogeul expansiunii imperiului roman sub împăratul
Traian, treptat acest imperiu a intrat într-o fază de permanentă decădere, în ciuda prosperităţii lui.
Acţiunea filmului se plasează la început în iarna anului 180 d.Hr., spre finalul campaniei de
12 ani a împăratului Marc Aureliu împotriva triburilor germanice, când comanda armatei i-a fost
încredinţată generalului Aelius Maximus. Poate nu întâmplător a fost ales acest loc de confruntare
dintre ,,agenţii civilizatori’’ şi ,,barbarii’’ însetaţi de libertate. Germania este şi astăzi obligată să
achite datorii de război evreilor (cum este achitarea de către aceştia a unor avioane de luptă americane,
care vor ajunge în Israel). Iar, dacă mai adăugăm faptul, că evreii sionişti şi masonii în general, luptă
împotriva tradiţiilor europene, considerate depăşite şi ,,barbare’’, atunci vom înţelege mai lesne acest
film şi realitatea lumii contemporane…
Cuvintele sunt poate prea sărace pentru a reda atmosfera şi toată grandoarea acestui film
artistic şi istoric totodată. Aceste fragmente din el incită cred spre vizionarea sau revederea lui. E un
film care nu trebuie ratat.
Se vorbeşte, de câteva ori în film, despre marele amfiteatru sau imensa arenă pentru luptele
gladiatorilor iar imaginile sunt cu adevărat impresionante. Colloseum-ul avea circa 50 000 de locuri şi
era mai tot timpul arhiplin, constituind una dintre atracţiile principale ale capitalei de atunci. În film,
reiese că ar fi fost opera doar a lui Commodus, deşi edificiul acesta nu se putea ridica probabil, într-un
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timp de câţiva ani. Dar realizarea lui a avut o motivaţie precisă: exacerbarea spectacolului care să
cucerească mulţimea şi dominaţia acesteia (numai Roma avea atunci circa un milion de oameni). Apoi,
merită pomenită scena în care Maximus de unul singur ucide mai mulţi gladiatori, într-un timp foarte
scurt şi se adresează mulţimii tăcute şi uluite, întrebând-o dacă se distrează. Într-o altă scenă, Proximo
(stăpânul lui de conjunctură) îl îndeamnă totuşi să cucerească mulţimea, adică să le ofere spectacol iar
Maximus acceptă (promiţând că va oferi ,,ceea ce nu a mai văzut’’ publicul), pentru ca de acolo, din
Maroc să ajungă la Roma şi să-l înfrunte pe împărat.
Nu trebuie uitată scena în care, spectatorilor li se aruncă pâine iar mulţimea se îmbulzeşte.
Acelaşi lucru li se oferă oamenilor, din păcate, şi astăzi. Pâine şi circ. Spectacole diverse de
divertisment ieftin şi ajutoare sociale temporare. Şi atunci, ca şi acum se manipulează mulţimea iar
exemplele cele mai grăitoare vin din partea unora dintre conducătorii politici, mai ales de la V. I.
Lenin încoace.
Generalul Maximus apare drept salvatorul Romei, cel care trebuie să o înapoieze poporului
aflat sub dictatură. Acest soldat al Romei l-a impresionat atât de mult pe Marc Aureliu, atât de mult
încât l-a determinat să renunţe la propriul moştenitor legal şi la ideea de imperiu (creat prin multe
războaie şi vărsări de sânge) şi să reinstaureze cu ajutorul acestui om care îşi iubea soldaţii şi era iubit
de către ei, republica, ce fusese cândva înainte. Bătrânul împărat are un atac de conştiinţă absolut
uimitor, nemaiputând suporta corupţia politicienilor şi decăderea spirituală şi morală a societăţii
romane, mai ales din capitala lumii de atunci.
În lumea contemporană, pe care o putem vedea astăzi ca un imens Colloseum sau spectacol,
problemele ei sunt grave. Simt cum îmi răsună în minte încă, acele cuvinte de îmbărbătare, rostite de
general în prima luptă (ca gladiator, în arena capitalei imperiului): ,,DACĂ RĂMÂNEM UNIŢI,
VOM TRĂI!…’’
Aceste cuvinte să le păstrăm şi în inimile noastre. Dacă vom rămâne uniţi, în tradiţiile noastre
şi în credinţa faţă de Dumnezeu, atunci vom supravieţui nu numai acum, dar şi în viaţa viitoare…
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O VIZITĂ ÎN SFÂNTUL MUNTE ATHOS – GRECIA
(articol intitulat în original Fragmente din câteva cărţi, după o vizită în Sfântul Munte Athos din
Grecia, reprodus aproape în totalitate în Monitorul de Suceava, 26 iunie 2009, p.14)
Sfântul Munte al Athonului (Athos – n.a.) este o peninsulă legată de pământul Greciei în
partea dinspre miazăzi, având celelalte trei părţi scăldate de Marea Egee. Lungimea Sfântului Munte
este de 60 km, iar lăţimea variază între 12 şi 18 km. Altitudinea vârfului Athonului este de 2040 de
metri. […] Până la venirea Maicii Domnului aici, Sfântul Munte se afla în întunericul închinării la
idoli. Se aflau multe capişti idoleşti, iar pe vârful Athonului se afla idolul Apolon, fiind făcut din aur
şi având o înălţime uriaşă. Se spune că atunci când era luminat de soare, se vedea tocmai de la
Constantinopol. La acest idol, veneau mulţi şi I se închinau, iar diavolii care locuiau în el
răspundeau la întrebările lor, dar mai întâi trebuia să li se aducă jertfe, chiar pe unii din copiii lor. Şi
acum se păstrează altare idoleşti, având pietre cu canal de scurgere a sângelui, pe care se junghiau
copiii mici.
Despre încreştinarea Sfântului Munte se cunoaşte din tradiţie următoarele:
După înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer, Sfinţii Apostoli, împreună cu Maica
Domnului, au aruncat sorţi să vadă ce parte a pământului li se va încredinţa pentru propovăduirea
Evangheliei. Sorţii Maicii Domnului au căzut să meargă pe pământul Ivirului, care acum se numeşte
Gruzia. Preasfânta s-a bucurat şi se pregătea de plecare, dar I s-a arătat îngerul Domnului şi i-a zis
să nu se depărteze de Ierusalim, că ţara ce i-a căzut se va lumina mai târziu, iar acum să primească
îngrijirea altui pământ, pe care i-l va arăta Domnul. Astfel, Maica Domnului a rămas în Ierusalim în
casa preaiubitului ucenic al Domnului, Sfântul Apostol Ioan.
Plecarea ei a fost în felul următor: Lazăr, care a fost înviat de Mântuitorul Hristos a patra zi,
se afla în insula Cipru, unde fusese hirotonit episcop de Sfântul Apostol Varnava. Fiind deci în Cipru,
a dorit din tot sufletul s-o vadă pe Maica Domnului, dar ezita să meargă în Ierusalim, ferindu-se de
ura evreilor, care căutau să-l omoare. Aşa că i-a scris Preasfintei Fecioare, rugând-o să vină în
insula Cipru. Maica Domnului a răspuns că va veni, dar să-i trimită o corabie.
Când Maica Domnului împreună cu Sfântul Apostol Ioan călătoreau spre insula Cipru, din
rânduiala lui Dumnezeu s-a ridicat o furtună pe mare şi corabia a fost dusă în apropierea Muntelui
Atonului. Văzând frumuseţea locului, Preasfânta Fecioară a cerut Fiului ei să-i dăruiască acest
munte, ca să-l aibă ca moştenire. Atunci, s-a auzit un glas zicând: ,,Primeşte acest loc ca moştenire şi
în el îşi vor afla scăparea toţi care vor să se mântuiască’’.
Coborând Maica Domnului împreună cu Sfântul Apostol Ioan la ţărm, diavolii care se aflau în
idoli, au început să ţipe înfricoşaţi, fiind siliţi de puterea lui Dumnezeu: ,,Ieşiţi în întâmpinarea
Mariei, Maica lui Dumnezeu, la limanul lui Climent!’’. Poporul, mirându-se şi înspăimântându-se de
cele ce auzea, a coborât la ţărm să vadă ce s-a întâmplat, întrebându-se ce fel de Dumnezeu a venit,
fiind mai mare decât al lor. Idolul Apolon s-a prăbuşit şi s-a sfărâmat în mii de bucăţi. Aceasta i-a
speriat şi mai mult. Ajungând la limanul lui Climent, au aflat pe Maica Domnului împreună cu
Sfântul Apostol Ioan, care le-au vestit despre întruparea Fiului lui Dumnezeu, despre răstignirea,
învierea şi înălţarea Lui la ceruri.
Auzind toate acestea, oamenii s-au închinat adevăratului Dumnezeu Iisus Hristos şi au
mulţumit Maicii Domnului pentru acest mare dar. Apoi, s-au botezat cu toţii şi şi-au sfărâmat
capiştile şi idolii dintr-însele. Maica Domnului i-a învăţat, i-a povăţuit şi le-a zis că ,,acest loc îmi
este dat mie de Fiul şi Dumnezeul meu’’. După care, binecuvântându-i, le-a zis: ,,Să fie darul lui
Dumnezeu în locul acesta şi asupra celor ce vor vieţui aici cu credinţă şi cu bună cucernicie şi a
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celor ce vor păzi poruncile Fiului şi Dumnezeului meu. Şi toate cele pământeşti le vor avea cu
îndestulare şi fără multă osteneală. Viaţă cerească li se va dărui lor şi mila Fiului meu nu se va
ridica de la dânşii. Locului acestuia eu îi voi fi apărătoare şi fierbinte mijlocitoare către Dumnezeu
şi pentru cei ce vor vieţui aici’’. Apoi s-a urcat din nou pe corabie, lăsându-i pe toţi cu lacrimi în
ochi de bucurie pentru marele dar pe care-l primiseră, dar şi cu lacrimi de întristare pentru
despărţirea de Maica lui Dumnezeu.
După încreştinare, Sfântul Munte a ajuns aproape de pustiire. Când a rânduit Bunul
Dumnezeu şi Preasfânta Lui Maică, au început să vină unii bărbaţi râvnitori, care s-au nevoit şi s-au
sfinţit aici, precum a fost Sfântul Petru Atonitul, care a auzit din gura Maicii Domnului următoarea
făgăduinţă: ,,Părinte, în Muntele Athonului va fi odihna ta! Pe acest Munte l-am ales eu dintre
toate părţile pământului şi am hotărât să-l afierosesc spre a fi locuinţă călugărilor şi pustnicilor şi
are să se numească <<sfânt>> şi câţi vor locui într-însul şi vor voi să se lupte cu duşmanul obştesc al
omenirii, adică cu diavolul, eu însăşi voi lupta alături de ei, voi fi cu dânşii în toată viaţa lor, mă
voi face lor ajutătoare nebiruită, îi voi învăţa cele ce se cuvine să le facă şi îi voi sfătui la cele ce se
cuvine să nu le facă. Mă voi face lor mai înainte gânditor, doctor şi le voi purta de grijă, atât
pentru hrana şi doctoria care întăresc şi folosesc trupul, cât şi pentru hrana şi doctoria care
împuternicesc sufletul; şi nu-i voi lăsa să cadă de la bine şi de la fapta lor cea bună. Şi aceasta o
voi face în viaţa lor; iar după moarte voi înfăţişa Fiului şi Dumnezeului meu pe aceia care cu
iubire de Dumnezeu şi întru pocăinţă îşi vor săvârşi viaţa lor în muntele acesta şi le voi cere de la
Dânsul desăvârşită iertare a păcatelor.’’
Această făgăduinţă nu o face altcineva, ci Preasfânta Maică a lui Dumnezeu, pentru cei care
părăsesc toate şi vin în Sfântul Munte. O, cât de bogaţi suntem noi, cei care avem o astfel de Maică
preabună şi preamilostivă!
Mai pe urmă, s-au construit multe mănăstiri, schituri, chilii şi colibe. Au fost perioade în care
Sfântul Munte a cunoscut o mare înflorire. Începând cu primele decenii ale secolului al IX-lea,
monahismul aghiorit intră într-o nouă fază. Muntele Athos îşi dobândeşte caracterul său de ţinut
exclusiv monahal, cu graniţe bine determinate, cu organizare administrativă proprie şi cu capitala la
Kareia.
În secolul al IX-lea, au trăit în Sfântul Munte două mari personalităţi: Sfântul Petru Atonitul,
considerat unul dintre cei mai mari pustnici, şi Sfântul Eftimie din Tesalonic, care a întemeiat o lavră
monahală pe la mijlocul secolului al IX-lea.
O altă mare personalitate a Sfântului Munte, care a pus bazele vieţii de obşte şi a zidit
Mănăstirea Marea Lavră, a fost Sfântul Atanasie Atonitul.
Primul sigiliu împărătesc datează din anul 883, din care reiese strădania monahilor atoniţi de
a-şi asigura caracterul monahal al peninsulei. Împăratul bizantin Vasile I Macedoneanul porunceşte
ca să nu fie deranjaţi în nici un fel, de nimeni, călugării din Athos. În anul 943, graniţele Sfântului
Munte sunt fixate definitiv, prin hotărâre împărătească, ele rămânând, în general, aceleaşi până
astăzi.
Numărul călugărilor a variat în funcţie de evenimentele istorice, ajungând în anul 1920 până
la aproximativ 10000: ruşi – 4800, greci – 3900, români – 500, bulgari – 500, sârbi – 150,
georgieni – 50. În foarte scurt timp, din 1920 până în 1970, numărul lor a scăzut până la 1146, dar
din 1974 începe să crească uşor, ajungând la ora actuală să fie în jur de 2500 de călugări.
În Sfântul Munte, au fost întotdeauna monahi de toate naţiile. Locuiau în aceleaşi mănăstiri
fără să fie nevoie de mănăstiri separate. Domnitorii români – moldoveni şi munteni – au ajutat foarte
mult Sfântul Munte, dar nu s-au gândit să înfiinţeze mănăstiri româneşti, ştiind că ajută monahismul
ortodox care este unul. Cu timpul, au apărut câteva mănăstiri şi schituri populate exclusiv de monahi
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din acelaşi neam, cum ar fi: ruşi – Sfântul Pantelimon -, sârbi – Hilandaru -, bulgari – Zografu şi
români – Prodromul, Lacu.
Numărul mănăstirilor este stabilit la 20, iar al schiturilor la 12. Al chiliilor nu se ştie exact,
deoarece multe au fost părăsite, iar altele s-au dărâmat.
Cele 20 de mănăstiri, în ordinea după care sunt aşezate în catalogul mănăstirilor atonite, sunt
acestea: Marea Lavră, Vatopedu, Iviru, Hilandaru, Dionisiu, Cutlumuş, Pantocrator, Xeropotamu,
Zografu, Dohiariu, Caracalu, Filoteu, Simonopetra, Sfântul Pavel, Stavronichita, Xenofont, Grigoriu,
Esfigmenu, Sfântul Pantelimon (Russikon) şi Constamonitu...

SĂ VORBIM DESCHIS DESPRE ADEVĂRATELE
CAUZE ALE CRIZEI MONDIALE CONTEMPORANE
(articol publicat în Monitorul de Suceava, 20 ianuarie 2010, p.14
și postat în ziarul on-line Natiunea, 2 noiembrie 2013)
La fel ca şi în cazul aşa-zisului război declanşat în septembrie 2001, după prăbuşirea turnurilor
gemene din New York împotriva ,,terorismului internaţional” sau ,,fundamentaliştilor islamici”,
actuala criză mondială a debutat suspect tot în Statele Unite ale Americii cu probleme foarte grave
ţinând de sistemul bancar. Mari companii de asigurări precum A.I.G. şi bănci au înregistrat pierderi
uriaşe datorită creditelor ipotecare. Iar criza financiară a determinat în chip hotărâtor criza economică
şi socială atât în America, cât şi în alte zone de pe mapamond. Au avut de suferit acţionari din multe
state datorită prăbuşirii de la burse. Unii autori sunt de părere că a fost cea mai mare lovitură de
bursă premeditată.
Recesiunea era atestată de şomajul tot mai ridicat, de faptul că veniturile americanilor de rând
a scăzut dramatic la 1/3 iar locuinţele şi proprietăţile au scăzut chiar la un sfert din valoarea lor iniţială.
Prin urmare mulţi oameni au sărăcit, în vreme ce oamenii cu averi importante au avut şi au şansa să se
îmbogăţească tot mai mult profitând de situaţia creată în mod artificial. Iar din bugetul public şi aşa
destul de îndatorat, observăm că s-au acoperit pierderi uriaşe de mii de miliarde de dolari ale acestor
bănci şi companii. Cu ce bani s-au acoperit? Desigur tot cu banii contribuabililor.
Analizând toate aceste lucruri, considerăm ca o principală cauză a crizei mondiale planul
masoneriei de a pregăti şi instaura dictatura lui Antihrist. Astăzi putem vedea cât se poate clar, că se
fac ultimele pregătiri în lumea întreagă pentru introducerea microcipurilor în acte şi a biocipurilor
(implanturilor) în corpul uman. După acest pas extrem de important care să prevină criticile şi revolta
oamenilor împotriva sistemului, va urma desigur anihilarea completă a statelor şi unificarea la nivel
global a tuturor instituţiilor în imperiul ce se va naşte.
Cum am putea altfel explica criza de morală a conducătorilor şi a societăţiii în ansamblul ei?
Când morala creştină a fost înlocuită tot mai mult şi pretutindeni în lume cu morala succesului,
banului şi consumerismului, propovăduită de masonerie atât cu ajutorul celei mai mari părţi din massmedia, cât şi în sistemul de învăţământ prin noile programe de educaţie. Iar masoneria într-adevăr este
acea organizaţie care a militat permanent pentru descompunerea societăţii din toate punctele de
vedere, conducându-se după scrierile Talmudului care sunt vădit anticreştine! Pentru ca, pe ruinele
acestei societăţi să edifice ,,lumea nouă” de mâine, prin Mişcarea New Age şi Noua Ordine Mondială.
De aceea a fost planificată această criză mondială, care ne-a afectat şi financiar şi economic, social,
politic, cultural şi mai ales spiritual.
Pe de altă parte, ca şi în cazul marilor conflagraţii mondiale, lovitura are şi un aspect material,
vizând îmbogăţirea marilor bănci internaţionale, gen FMI, Banca Mondială şi altele asemenea,
precum şi a investitorilor care pot cumpăra acum cu mult mai ieftin. Prilej cu care au fost impuse
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diverse măsuri restrictive statelor care s-au împrumutat (ingerinţe mai ales în plan economic). Şi noi
credem că, chiar această introducere a microcipurilor în acte, carduri bancare şi implanturilor pe
motive medicale, au constituit o condiţie de bază impusă pentru acordarea împrumuturilor către
statele ameninţate cu recesiunea.
O altă cauză importantă este şi administrarea foarte defectuoasă a veniturilor publice ale
statului. Pentru că, pe lângă acoperirea imorală a pierderilor provocate de mari bănci şi corporaţii
multinaţionale, s-au făcut pe plan mondial tot mai mari cheltuieli militare mai ales după anul 2000,
odată cu războaiele declanşate de NATO împotriva Iugoslaviei, Irakului şi Afganistanului. Sumele
care s-au cheltuit sunt de ordinul trilioanelor de euro sau dolari. Apoi, există unele proiecte civile
nerentabile, precum cel al acceleratorului de la Geneva, prin care unii oameni de ştiinţă şi-au propus
să descopere ,,particula lui Dumnezeu” şi să nege existenţa lui Dumnezeu în mod ştiinţific! Vi se pare
puţin suma cheltuită în acest proiect, de peste 8 000 de miliarde de euro? Sau e bine că România a
participat şi ea cu peste 2 milioane de euro prin institutul de cercetări nucleare de la Turnu Măgurele?
România a cheltuit sume enorme şi cu întreţinerea şi plata a câteva mii de soldaţi plus echipamentele
şi vehicolele aduse în teatrele de operaţiuni.
Pentru statele mai mici, o cauză a crizei o poate constitui şi exodul creierelor, adică atragerea
tinerilor foarte dotaţi prin burse de studiu şi job-uri în Occident, mai cu seamă în Statele Unite şi
Marea Britanie. Diverse fundaţii coordonate şi sponsorizate discret de masoneria mondială sau locală
racolează adeseori cu succes aceşti tineri capabili, fie pentru a-i înrola în loji masonice, fie pentru a
obţine profituri consistente de pe urma activităţilor lor viitoare sau pentru a-i obliga cel puţin să
colaboreze în unele situaţii sau în mod permanent.
Un rol important în extinderea crizei mondiale şi adâncirea ei o are însăşi mass-media, care
este într-o proporţie covârşitoare dependentă de patronii acestora, care amplifică temerile oamenilor şi
manipulează informaţia, ducând un adevărat război psihologic împotriva oamenilor de pretutindeni.
Cum vă explicaţi altfel toată această cultură morbidă de astăzi, tot desfrâul şi violenţa care ni se
transmit ca pe nişte valori? Cum vă explicaţi apatia şi indiferenţa omului contemporan, pentru care
votul şi democraţia au devenit realmente vorbe goale sau chestiuni fără nicio importanţă? Sau vi se
pare onest ca astăzi să conducă în topul vânzărilor ziare precum Libertatea, Cancan şi Click, care
abundă în tot felul de porcării colorate şi ştiri senzaţionale sau de scandal, dar şi care cumpără cititorii
cu diverse premii?
Trăim vremuri foarte grele pentru cei mai mulţi dintre noi. Părerea noastră este că trebuie să
luăm atitudine. Fiecare în parte şi toţi laolaltă! Nu mai este timp de pierdut. De pildă, se
preconizează ca noile cărţi electronice de identitate să intre în vigoare mai repede decât s-a prevăzut,
cum ar fi cu data de 1 iulie 2010 în loc de 1 ianuarie 2011. De ce oare? Pentru că s-au strâns deja
peste 700 000 de semnături în sprijinul apelului părintelui Iustin Pârvu pentru iniţierea unui
referendum naţional pe tema introducerii microcipurilor în acte sau a implantului acestora.

163

SINUCIDEREA ESTE VICTORIA ANTIHRISTULUI
ŞI BAROMETRUL SOCIETĂŢII ÎN CARE TRĂIM ASTĂZI
(articol publicat cu titlul ,,Sinuciderea este victoria antihristului”,
în două numere ale cotidianului Monitorul de Suceava, 25-26 ianuarie 2010, p.14)
Este indiscutabil că trăim vremuri grele. Una din principalele caracteristici ale acestora o
reprezintă sinuciderile, care s-au înmulţit în lumea întreagă într-un mod înspăimântător în ultimele
decenii în special, devenind un flagel împotriva căruia trebuie să luptăm.
Cunoaştem poate poziţia Bisericii lui Hristos sau a Ortodoxiei faţă de suicid. De ce este
condamnat ca fiind unul din cele mai grele păcate? Pentru că este o insultă majoră adusă lui Dumnezeu şi
un act de nerecunoştinţă faţă de Creatorul nostru, care ne-a dat în dar viaţa.
Tot din punct de vedere creştin, sinucigaşul prin fapta sa nu mai are posibilitatea şi răgazul
pocăinţei, care l-ar fi putut salva până în ultimul moment. El nu mai are aşadar acces la mântuire. Pentru
el nu mai există iertarea divină şi nici chiar slujba de înmormântare, unde nu pot fi rostite unele rugăciuni
datorită faptului ca atare. De aceea, socotim sinuciderea ca un păcat capital şi o victorie a Antihristului
asupra sufletului nefericit care i-a căzut în plasa lui vicleană.
E drept că lumea contemporană nu îţi oferă prea multe satisfacţii. Dar nimic nu trebuie să ne
împingă la disperare, deprimare, tristeţe nemărginită. Dimpotrivă, tocmai în momentele mai grele avem
nevoie de mângâierea şi ajutorul lui Dumnezeu. Necazurile vin uneori tocmai pentru a ne apropia mai
mult de Dumnezeu. Ne sunt date din iubire părintească, ca mici pedepse care să ne îndrepte viaţa spre
desăvârşire şi mântuire, nu spre îndobitocire şi osândă veşnică.
Nu demult, presa britanică comenta sinuciderea în lanţ a unor tineri adolescenţi. Se vorbea
despre ,,epidemia sinuciderilor’’. Prin ştirea respectivă eram informaţi că şapte adolescenţi şi-au pus
capăt zilelor, inspirându-se unul de la altul, după ce comunicaseră pe internet în prealabil. Toţi aceştia se
cunoşteau deci şi s-au sugestionat reciproc. E greu de presupus că toţi aceştia sufereau de o singurătate
insuportabilă sau că nu mai aveau nicio portiţă de scăpare din ,,labirintul vieţii’’. Să fie la mijloc vreo
sectă sau mesaje satanice care i-au împins la acest gest disperat? Rămâne de văzut.
Statistica din România afirmă şi ea, o creştere alarmantă a numărului sinuciderilor. La un singur
an după intrarea ţării noastre în concertul european, avem cazuri mai numeroase de sinucidere, cu circa
20% mai mari în 2007 faţă de anul precedent! Este o realitate pe care n-o putem ascunde sau neglija.
Apoi, mai este un tip de sinucidere despre care se vorbeşte mult mai puţin, sau aproape deloc.
Este vorba despre sinuciderea duhovnicească, când sufletul omului este dăruit patimilor satanice. Ce este
altceva ,,setea de viaţă’’nestăvilită, pomenită în unele reclame ale companiei Coca Cola? Nu este un
îndemn de ,,a trăi clipa’’ şi de a te sinucide sufleteşte? Dacă viaţa este atât de frumoasă, cum se explică
actul sinuciderii, renunţarea de bună voie la viaţă? Sau, cum se face că unii oameni, cu o situaţie
materială bună sau foarte bună îşi pun şi ei capăt zilelor?
Este de-a dreptul anormală opinia potrivit căreia suicidul ar fi un act de curaj. Cum să confunzi
nebunia unei clipe cu curajul? Adevăratul curaj este să lupţi, chiar din greu cu patimile şi greutăţile vieţii.
Eroism este atitudinea curajoasă a creştinului care este permanent într-un război nevăzut cu vrăjmaşul,
care îşi poartă crucea cu demnitate şi nădejdea mântuirii.
Cum putem califica altfel sinuciderea decât ca pe un gest de mare nerecunoştinţă faţă de
Dumnezeu? Nu este o lepădare de darul primit la naştere? Nu este un gest care se petrece sub auspiciile
spiritului satanismului şi o mare amăgire sau ispitire? Nu este tristeţea grea o stare de deznădejde şi
neîncredere faţă de Dumnezeu?
De câteva secole, Occidentul a cunoscut odată cu modernitatea şi secularizarea (în sens larg,
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îndepărtarea faţă de Dumnezeu) şi o înmulţire fără precedent a dramelor personale. Dincolo de aparenţele
înşelătoare, mulţi occidentali au avut în gând sinuciderea sau chiar s-au sinucis. Mentalităţile induse de
spiritul masonic prin mass-media nu au făcut decât să amplifice acest fenomen.
În opinia noastră este important să identificăm toate cauzele care împing omul spre depresie şi
suicid. Atâta vreme cât statul nu ia măsuri pentru a diminua acest fenomen îngrijorător, este datoria
noastră să facem ceva cât mai urgent, fie şi numai prin popularizarea unor informaţii utile.
Fără îndoială că prima cauză a depresiilor şi sinuciderilor este pierderea legăturii cu Dumnezeu.
Creştinul ortodox nu recurge la această practică şi învinge ispita.
O altă cauză importantă este ofensiva masoneriei pentru a cuceri mapamondul, începând mai
ales după revoluţia americană dintre anii 1776-1783 (soldată cu mari pierderi de vieţi omeneşti) şi
crearea primului stat masonic. Revoluţia franceză din 1789, importată apoi prin marchizul Lafayette (a
cărui statuie se înalţă ca cinstire în vecinătatea Casei Albe din Washington) şi sprijinită şi de Benjamin
Franklin (care l-a iniţiat în masonerie până şi pe celebrul Voltaire), precum şi alte revoluţii (inclusiv cea
din octombrie 1917 din Rusia), poartă pecetea fiarei sau satanismului.
O altă cauză este alienarea omului şi lipsa comuniunii sale cu cei din jur. Şi acest lucru se
întâmplă şi datorită celor care promovează în mass-media tot ceea ce este mai urât şi mai puţin folositor.
Între lumea virtuală (fictivă) de pe micul ecran sau din presă şi literatură, şi realitatea vieţii s-a deschis o
prăpastie, care sfâşie personalitatea omului şi o fragmentează.
S-a mers astăzi până acolo încât, unii ,,specialişti’’ au declamat că jocurile virtuale de pe
calculator (prin care îţi poţi alege identitatea, sexul, o viaţă ,,nouă’’ ş.a.m.d.), ar dezvolta inteligenţa şi
capacitatea de a lua decizii rapide cu circa 20% mai mult decât în mod normal. Nu spun nimic însă
despre înstrăinarea faţă de semeni, de dependenţa de aceste jocuri. Tânărul nu mai doreşte contacte
directe cu cei din jur, refugiindu-se tot mai mult în noul ,,sport’’, în ceea ce-i place la nebunie şi îi
stârneşte mereu imaginaţia.
Este limpede că asistăm la ofensiva unui nou tip de cultură. Posturi de radio precum Radio 21
sau Europa FM, Kiss FM ş.a., canalele de televiziune comerciale ProTv, Prima, Antena 1, se întrec în
devalorizarea valorilor creştine (preoţii fiind ţinta favorită) şi impunerea noilor ,,valori’’ moderne.
Umorul a devenit băşcălie, deşteptăciunea românului este substituită acum de prostie.
O altă cauză este criza educaţiei şi lipsa moralităţii creştine. Globalizarea loveşte astăzi tot mai
mult în sectorul educaţiei şi învăţământului, pentru a pregăti noua generaţie de mâine. Iată şi câteva
citate relevante în acest sens:
Dacă ne oprim la cazul educaţiei e pentru că, din mai multe puncte de vedere, este lămuritor. E
miza unei lupte de acaparare: serviciul public e pus în discuţie pentru că azi educaţia poate deveni un
sector interesant de piaţă. Prin educaţie mai ales se câştigă sau se pierd bătăliile ideologice.
Ne gândim, de pildă, la grupul Vivendi care, prin filialele sale, se situează ca al treilea grup
mondial de editură şi care pândeşte cu o mare aviditate sfârşitul serviciilor publice de educaţie, inclusiv
în Franţa. Acest grup a şi înfiinţat structurarea centrelor de folosire a timpului liber şi a vacanţelor cu
scopul de a pătrunde în sectorul educaţiei populare.
Trebuie să amintim că acordurile de la Maastricht prevăd finalmente dispariţia serviciilor
publice de educaţie. Totul va fi atunci deschis iar presiunea asupra părinţilor va deveni extrem de
puternică, ca în Japonia unde cea mai mare parte a veniturilor disponibile ale părinţilor se duc pe
cheltuielile legate de cursuri suplimentare şi pe meditatori. Copilul devine un ostatic, succesul lui viitor
depinde de sacrificiile financiare ale părinţilor şi bunicilor. Presiunea exercitată asupra lui devine atât de
puternică încât Japonia se situează la un nivel aiuritor de sinucideri infantile. 34
*
34
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Viaţa este darul lui Dumnezeu, iar acest dar trebuie să-l păstrăm curat, ferit de întinăciunea
păcatului. Viaţa noastră pământească se sfârşeşte prin moartea trupului la sorocul rânduit de Dumnezeu,
iar viaţa noastră sufletească, sufletul, continuă şi după moartea trupului, continuă în viaţa veşnică. […]
Numai credinţa în Învierea Mântuitorului şi o dată cu ea şi cea a învierii noastre ne dă deplina bucurie a
vieţii pământeşti, viaţă care nu se sfârşeşte la marginea mormântului, adică nu pierim, trecem în
nefiinţă, cum adesea se spune şi se scrie în ziare anunţurile decesului oamenilor.
Sinuciderea este cauzată de lipsa nădejdei creştine, nădejdea în viaţa veacului ce va să fie
în viaţa veşnică.
Lipsa nădejdei este cauzată, la rândul ei, de lipsa legăturii noastre sufleteşti cu Dumnezeu
prin sfintele rugăciuni şi mai ales prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru
Iisus Hristos.
Lipsa nădejdei creştine şi a legăturii noastre cu Dumnezeu este cauzată de păcatele săvârşite,
dar nemărturisite şi iertate în Sfânta Taină a Spovedaniei.
Păcatele nemărturisite aduc tulburare în funcţionarea corpului omului, aduc o slăbire şi chiar o
întunecare a facultăţilor minţii. Acest adevăr este constatat şi mărturisit şi de medicii psihiatri. Ca urmare,
astăzi mai ales, în lumea noastră desacralizată, îndepărtată mai mult sau mai puţin de Dumnezeu,
recomandă ca remedii discuţia ,,pacientului’’ cu psihologul, discuţie care este un fel de mărturisire. Acest
procedeu este un paliativ care nu aduce însănătoşirea celui bolnav. Este ca şi cum ai merge la medic, îi
spui boala, durerea, medicul şi cu pacientul descoperă cauza, dar nu-ţi dă şi medicamentul cuvenit sau
ceea ce îţi este, ca un paleativ, o ameliorare de scurtă durată. […]
Poţi să te destăinui şi să spui frământarea sufletului tău celei mai apropiate persoane
sufletului tău, cu gândul să te uşurezi sufleteşte, dar niciodată nu vei simţi deplina uşurare a
sufletului ca atunci când te mărturiseşti preotului duhovnic cu umilinţă, credinţă şi nădejde şi auzi
cuvintele ,,te iert şi te dezleg de toate păcatele tale mărturisite’’. […]
La duhovnic să mergem cu încrederea că mărturisim preotului, dar în chip tainic, nevăzut de
ochiul trupului, este prezent Dumnezeu care primeşte mărturisirea şi dă iertare păcatelor. 35
*
În revista ,,Biserica din sufletul copilului’’, editată de Mănăstirea ,,Sfântul Ioan cel Nou’’ din
Suceava, un elev de clasa a VII-a de la Şcoala ,,Miron Costin’’ Suceava încerca să creioneze chipul
eroului în devenire după modelele pe care le oferă mass-media. Aceasta dovedeşte o maturitate
surprinzătoare constatând că:,,Radioul, televiziunea şi internetul sunt toate împânzite de idoli. Vedetele
promovează un stil de viaţă care este o alternativă greşită pentru tinerii de astăzi: alcool, droguri, ţigări,
muzică rock. Pentru cei mici, desenele animate sunt, din păcate, o sursă de modele: Superman, Batman,
Harry Potter, Barbie, eroi creaţi aparent pozitiv, dar care au laturi negative evidente, adică violenţa,
dorinţa de putere, magia, cochetăria sau vrăjitoria.’’ […] Mass-media ridică moralul tinerei generaţii,
cultivă virtutea bărbăţiei ca să putem purta poverile vieţii? Sau, ltfel spus: Acestei generaţii i se oferă
lumina sau întunericul? […]
Biserica împlineşte cuvântul Domnului zi de zi; nu cumva şi societatea trebuie să facă acelaşi
lucru? Nu cumva mass-media trebuie să renunţe la ,,a prezenta, a acuza şi a critica, în favoarea lui a
învăţa şi în dauna lui a ne distra, a prezenta tot ce este educativ în dauna divertismentului deşănţat
din fiecare zi?’’
Se observă o lipsă aproape totală de colaborare între Biserică, instituţiile de cultură şi massmedia, deşi implicarea lor în viaţa socială este evidentă, dar scopurile diferă […] Instituţiile de cultură
şi mass-media se rezumă la a crea divertismente pentru a smulge cât mai mulţi tineri din braţele
Bisericii în zilele de sărbători când se săvârşeşte Sfânta Liturghie, să le asigure seară de seară
35
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emisiuni-concurs gen ,,Ziua judecăţii’’, filme şi reportaje în care ororile ,,se mănâncă pe pâine’’,
astfel încât generaţia aceasta rămâne flămândă şi se îndreaptă cu paşi repezi spre adevărata zi a judecăţii.
Dintre aceştia, unii, lipsiţi de sprijinul moral al Bisericii pentru că au fost smulşi din
braţele ei prin ofertele deja amintite, nu mai rezistă ,,valurilor învolburate ale mării acestei vieţi’’,
traduse prin ,,stres’’ şi, fără a se ridica la chemarea Mântuitorului, ,,veniţi la Mine că Eu vă voi
odihni pe voi’’ (Matei 11, 28), cad în deznădejde şi recurg la cea mai nefastă hotărâre – se sinucid,
crezând că aceasta este soluţia care rezolvă toate, fără a fi conştienţi că abia acum începe chinul,
fiind ,,aruncaţi în întunericul cel mai dinafară’’.
Sinuciderea apare ca ultim pas pe care-l face cel ce a confundat lumina cu întunericul […] Ei
bine, nu poţi avea spiritul sănătos când din toate părţile eşti ,,bombardat’’ cu ,,informaţii’’ care produc
halucinaţii în mintea fragilă a copiilor şi tinerilor!
Biserica ştie şi se străduieşte să vindece această boală care se instalează în mintea celor ce nu sau pus sub aripa ocrotitoare a lui Dumnezeu. De aceea se generalizase dictonul biblic ,,NIHIL SINE
DEO’’ (,,Nimic fără Dumnezeu’’) în perioada interbelică […]
S-a reuşit, totuşi, ceva: mass-media a început să înţeleagă că a venit vremea să ia atitudine, şi
aici aş menţiona emisiunea de la ora 18.00, ,,6, vine presa’’ a Postului B1TV (cu siguranţă că şi alte
posturi TV au făcut-o) în care s-au analizat cauzele înmulţirii suicidului şi s-a ajuns la concluzia
că ,,unele programe au făcut publicitate suicidului prin prezentarea exagerată şi cu lux de
amănunte a unor cazuri, zdruncinând astfel pe cei cu probleme psihice şi cu lacune mari în
gândire’’. […]
Spuneam la o emisiune radio intitulată ,,Cuvânt pentru minte şi suflet’’ că ,,sinuciderea este un
act de revoltă împotriva voii lui Dumnezeu şi se manifestă prin hotărârea proprie de a curma
viaţa’’, care poate fi socotită cauză lăuntrică, acum însă este timpul ca să recunoaştem că sinucigaşul îşi
sprijină hotărârea pe ,,argumente’’ care vin din afară. Acestea îi creează senzaţia că şi el poate face
ce a văzut sau ce a citit, îşi împropriază atitudinile şi acestea îl determină să spună: ,,Acesta sunt eu, pot
să o fac pentru că fac ce vreau, cum a făcut şi acela!’’ şi, din nefericire, o face fără a sta pe gânduri.
Cauza? Lipsa educaţiei spirituale: bagatelizarea orei de educaţie religioasă din şcoli,
preocupări de week-end, în care nu se regăseşte Sfânta Liturghie sau serviciul divin în general,
mediatizarea excesivă a unor cazuri similare, cărţi sau filme care fac din sinucigaş un erou.
Soluţia? Formarea unor repere precise de conduită în toate: în mass-media, în şcoli, în familie şi
în societate, întoarcerea lui ,,NIHIL SINE DEO’’ în viaţa noastră şi îndepărtarea lui ,,fac ce vreau’’,
întoarcerea la viaţa liturgică şi la valorile sfinte ale Ortodoxiei în dauna divertismentului care începe luni
şi se termină duminică, într-un cuvânt, este necesară ACCEPTAREA LUI DUMNEZEU ÎN VIAŢA
NOASTRĂ chiar împotriva celor care nu-L vor; aşa vor fi mult mai puţine cazuri de suicid. 36
De altfel, şi în România au apărut tot mai multe cazuri în ultima vreme, legate de copii care s-au
sinucis, lăsând bileţele prin care încercau să-şi justifice gestul disperat. Şi e tulburător să constaţi că n-au
putut face faţă exigenţelor părinţilor sau tutorilor legali. Noi credem că pretenţia de a avea note foarte
bune la învăţătură (sau chiar numai de 10!) este una total absurdă şi inumană în felul ei.

36
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PRIN ADEVĂR NE DOBÂNDIM LIBERTATEA ŞI MÂNTUIREA!
(articol publicat în cotidianul Monitorul de Suceava, parţial, 27 ianuarie 2010, p.14
și postat pe ziarul on-line Natiunea, 19 septembrie 2013)
Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan spunea: ,,Cunoaşte-ţi adevărul iar adevărul vă va face
liberi’’ (8, 32).
O veste recentă mi-a bucurat sufletul. Sub altarul unei biserici din Roma, arheologii italieni au
descoperit moaştele Sfântului Pavel, cel supranumit ,,Apostolul Neamurilor’’ şi căruia îi datorăm
multe din învăţăturile şi scrierile Noului Testament. M-am întrebat fireşte, de ce nu a fost descoperit
până acum. Dar, mai importantă decât găsirea unui astfel de răspuns, trebuie să mărturisesc că e un
semn divin în aceasta.
Astăzi, într-o lume tot mai secularizată, este pilduitoare viaţa Sfântului Apostol Pavel, cel care
fusese cândva un mare prigonitor al creştinilor (cunoscut sub numele de Saul din Tars) şi care ulterior
a fost convertit în chip minunat de către Dumnezeu (arătându-i-se pe cale) devenind unul din marii
apostoli ai neamurilor. La fel şi noi, creştinii, trebuie să ne lepădăm pe cât ne stă în putinţă de toate
grijile şi bunurile lumeşti, pentru a le dobândi în schimb pe cele cu adevărat importante şi anume pe
cele cereşti.
Pentru a ne întări în credinţă şi în faptă, cred că e necesară lectura, din când în când, a Noului
Testament sau unor părţi din acesta. Vă mărturisesc, că în urmă cu mulţi ani, lectura Bibliei şi
îndeosebi a Epistolelor de la sfârşitul ei, mi-au schimbat radical viaţa. Am descoperit parcă o lume
nouă, o lume a dragostei sau iubirii creştine.
Amintiţi-vă şi ceea ce spunea cândva părintele Ilie Cleopa: ,,Dacă înţelepciunea şi
cunoaşterea Scripturii ar fi împreună la om, acestea ar fi ca şi doi ochi în trup, văzând toate în
chip desăvârşit.’’
Biblia trebuie înţeleasă numai în spiritul în care a fost scrisă, şi nicidecum precum fac sectanţii
de diverse orientări. O interpretare duhovnicească înseamnă ca şi în cazul legilor omeneşti de altfel, o
interpretare în spiritul legii sau în duhul adevărului. Să nu facem acest lucru după cum ne taie capul
pe fiecare, cum ne îndemna pastorul Martin Luther. De pildă, luând cel mai simplu caz cu putinţă, să
nu interpretăm dragostea de care vorbeşte Sfântul Apostol Pavel drept dragostea fizică dintre femeie
şi bărbat, ori mai rău, dintre parteneri de acelaşi sex. Aici este vorba despre altceva, despre dragostea
dintre oameni, cea duhovnicească, sau dragostea întru Hristos. Iubind semenul nostru, oricare ar fi el
(doar vrăjmaş al Bisericii să nu fie, pentru care ne putem doar ruga, iar aceasta e până la urmă tot
iubire) şi ajutându-l, noi dăm dovadă că-L iubim pe Hristos. Iar Hristos este modelul nostru de viaţă
suprem.
În condiţiile actuale, trebuie să recunoaştem puterea colosală a informaţiei şi faptul
că informaţia a devenit vitală pentru supravieţuirea noastră. Cine controlează şi
manipulează astăzi informaţia reală, de care cu toţii avem nevoie şi o deţine exclusiv pentru
sine, nu poate urmări altceva decât întărirea poziţiei sale, puterea şi dominaţia absolută,
supremaţia oarbă şi iraţională asupra tuturor celorlalţi. Iar la această putere nu mai vrea
sau nu mai poate să renunţe, decât cu o foarte mare greutate.
Noi nu ne putem supune sclaviei moderne, care şi-a propus să ne anuleze gândirea,
voinţa, conştiinţa şi libertatea. Noi nu putem suporta paralizia genei gândirii. Noi trebuie să
mergem pe principiul sănătos potrivit căruia «Nimeni nu poate să gândească în locul tău şi
nimeni nu trebuie să gândească în locul tău!»
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Numai Adevărul şi cultul său, poate să ne redea tuturor, întreaga libertate şi demnitate.
Numai Adevărul este mai presus de toate şi de toţi. Numai Adevărul ne poate face liberi!
Liberi într-adevăr, atât în interior cât şi în exteriorul nostru …
Trăirea activă a ortodoxiei şi a creştinismului în general, se opune trăirii în religia luciferică a
banului sau în cultul lui Lucifer.
Duşmanul nevăzut ’’lucrează’’ şi el, dar nu pentru a crea ceva, pentru că nu aceasta e menirea
lui, ci pentru a distruge mereu creaţia divină şi a ne depărta de adevărata credinţă. Se poate ca el să
aibă rolul său în ,,economia’’ acestei creaţii, pentru a-i determina pe oameni să-l respingă, să
reflecteze şi în felul acesta, să se apropie de Dumnezeu. Singura noastră salvare este deci, să ne
apropiem de Dumnezeu, de adevăratul Dumnezeu, Care şi-a dat Fiul pentru mântuirea noastră,
cu smerenie şi iubire, să împlinim poruncile învăţăturilor creştine şi să ne iubim aproapele
nostru ca pe noi înşine, conform poruncii Sale.
Să încercăm prin urmare a combate pe cât ne stă în putinţă individualismul, individualismul
globalizării de astăzi (care înlocuieşte şi suprimă persoana divino-umană), acel individualism al
democraţiei la care face referire părintele Dumitru Stăniloae când afirma că ,,este egoism feroce care
destramă naţiunea, destramă familia, destramă breasla…’’, pe care îl regăsim şi în individualismul
protestant, despre care Simion Mehedinţi spunea că ,,afirmă o autonomie împinsă uneori până aproape
de anarhie’’, care ,,pune libertatea de conştiinţă a individului mai presus de orice interes al comunităţii,
prin urmare şi al statului’’. ,,Rezultatul a fost o sumedenie de secte şi de dizidenţe în mijlocul
sectelor.’’
Să ne rugăm fierbinte Sfântului Apostol Pavel, să ne ajute să luptăm mai mult cu păcatele şi
ispitele acestei lumi, dar şi cu vrăjmaşii Bisericii. Semnul divin de care am pomenit mai sus, nu poate
fi în opinia mea, decât vremea unui nou apostolat, într-o epocă de tot mai aprigă prigoană împotriva
valorilor spirituale şi Tradiţiei lăsate de Sfinţii Părinţi ai creştinismului ortodox.
Am păstrat la urmă dorinţa mea cea mai mare, aceea de vă îndemna şi pe dumneavoastră şi pe
toţi tinerii şi intelectualii de astăzi, de a vă apropia cu respect de ,,cele sfinte’’.
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CREŞTINII ADEVĂRAŢI VOR TREBUI
SĂ-L MĂRTURISEASCĂ MAI MULT PE HRISTOS
(articol publicat În Monitorul de Suceava, 28 ianuarie 2010, p.14)
Reînvierea misticii ortodoxe, adică trăirea autentică a ortodoxiei, în spiritul Adevărului şi
potrivit modelului creştin care este Domnul nostru Iisus Hristos, este imperativul vremurilor noastre.
Noi trebuie să luptăm împotriva duhului Antihristului, chiar dacă el domină deja lumea contemporană.
Îmi exprim chiar încrederea în spiritualizarea pe care o poate produce răsăritul creştin-ortodox asupra
Occidentului secularizat. Nu pot decât să doresc ca tot mai mulţi occidentali să descopere tezaurul de
învăţătură al ortodoxiei, tradiţiile sale şi să se mântuiască dimpreună cu semenii lor cei mai apropiaţi.
Eu cred că această bătălie care se duce actualmente între cei devotaţi Tradiţiei şi partizanii
Modernităţii şi progresului cu orice preţ (inclusiv ai creşterii economice nelimitate, care a declanşat şi
procesul încălzirii globale printre altele), va fi câştigată la nivel individual. Fiecare persoană va
îmbrăţişa valorile sau non-valorile în raport de educaţia primită şi de morala adoptată.
Şi mai cred că, cu cât vor fi mai puţini creştini practicanţi pe pământ (acuzaţi de atei/masoni
de ,,habotnicie’’, fanatism şi misticism), datorită prigoanei împotriva lor, cu atât creştinii adevăraţi
vor trebui să-L mărturisească mai mult pe Hristos, cu putere mare, cu curaj şi cu încredere în
izbânda viitoare a Binelui.
Aruncându-ne doar o privire asupra evenimentelor petrecute în istoria omenirii, mai cu seamă
după sfâşierea în două a Bisericii Creştine în anul 1054, nu putem nega îndepărtarea omului de
spiritul învăţăturilor creştine, de harul lui Dumnezeu şi de pilda jertfei lui Iisus Hristos. Biserica
Catolică a ales să-şi urmeze propriul ei drum şi s-a pulverizat parţial în multe secte, autoproclamate
«reformatoare», în vreme ce Biserica Ortodoxă a căutat să menţină tradiţia creştină şi preceptele ei
într-o formă nealterată.
Trebuie să mai recunoaştem, că a existat încă din vremuri foarte îndepărtate permanent un
război sau o rebeliune împotriva lui Dumnezeu, care cunoaşte în prezent o amploare fără precedent în
istoria omenirii, în ce priveşte dimensiunea globală şi formele de manifestare. Această ofensivă
mondială a Antihristului vizează amăgirea cât mai multor oameni (de preferat creştini) şi obţinerea
acceptului oamenilor, apoi a puterii totale şi definitive. Tocmai de aceea, constatăm un atac concertat
asupra omului contemporan, care de cele mai multe ori nu mai găseşte drumul către adevăratul
Dumnezeu şi alunecă pe panta unor rătăciri tot mai greu de desluşit.
Putem identifica astăzi măcar câteva din planurile (obiectivele) ocultei şi noii ordini
mondiale:
1. Desfiinţarea treptată a unor instituţii vitale într-un stat (servicii secrete, armata,
Biserica Ortodoxă) şi controlul asupra tuturor celorlalte (justiţie, învăţământ etc.);
2. Pervertirea tinerilor şi modului de viaţă creştin-ortodox (coruperea prin abuzul de
alcool, tutun, droguri, libertinaj etc.; desfiinţarea familiei şi moralei creştine);
3. Instaurarea tiraniei modului de viaţă ,,modern’’sau materialist (consumist) în locul
celui tradiţional;
4. Desfiinţarea libertăţii individuale, prin supraveghere şi manipulare (spălarea
creierului);
5. Unificarea completă a tuturor statelor lumii şi impunerea unui imperiu global
atotputernic…
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PUTEM OARE SĂ CREDEM CU ADEVĂRAT
CĂ BANII NE ADUC FERICIREA SAU O ÎNTREŢIN?
(articol publicat în cotidianul Monitorul de Suceava, 26 iunie 2010, p.14)
Într-o revistă mai veche, o ironie culturală spunea astfel: ,,Dacă vrei să-l umileşti, în public pe un
bişniţar ahtiat după bani, întreabă-l ce carte a citit în ultimii … zece ani!’’
Într-adevăr, am putea adăuga că între cultura autentică şi ,,cultura’’ banului există o prăpastie de
netrecut. Lucrul acesta îl putem observa din decăderea dramatică a culturii în prezent, din investiţiile
mărunte care se fac pentru conservarea valorilor de patrimoniu naţional, sau în neglijarea educaţiei şi
învăţământului. Îl putem sesiza şi din secularizarea actuală, prin care omul se îndepărtează tot mai mult
faţă de Dumnezeu.
Pe de altă parte, banii devin chiar mobilul multor infracţiuni şi crime, motiv de dezbinare între
prieteni, rude sau chiar în familie. Adeseori, ei stau la baza încheierii multor căsătorii, bazate pe interese
egoiste şi meschine. Ceea ce-i face pe unii să-şi închipuie că, având bani îşi pot permite orice faţă de
oricine sau pot cumpăra orice şi pe oricine.
Dar iată ce spune într-un articol, d-l Şerban Filip: ,,Cred că toţi copiii mei ştiu că banii nu sunt
totul. Cel mai important este să fii iubit şi fericit – aceasta este cea mai mare avere pe care o pot
dobândi.’’ Iar criticul Tudor Vianu, în cartea ,,Studii de filosofia culturii’’ preciza: ,,Ce poate însemna
bogăţia şi onorurile acestei lumi pentru un suflet gata să treacă în altă lume şi care nu ştie dacă Dumnezeu
nu-l va chema la el, chiar în această noapte? Crezi tu că vei putea lua cu tine în mormânt bogăţia şi
onorurile tale? Încearcă mai bine a resimţi nevoile pe care nici un fel de ban nu le poate satisface. Banul
nu poate decât să agraveze, nu să uşureze servitudinea în care te ţine păcatul. O sărăcie cinstită nu este ea
cu mult mai dulce decât bogăţia iubită într-un mod atât de exclusiv? Cugetă că bogăţia face mântuirea
mult mai grea şi gândeşte-te la cuvintele sfântului Luca: Este mai uşor unei cămile de a trece prin
urechile acului decât bogatului în împărăţia cerului. Gândeşte-te, de asemenea, că iubirea de bani este
izvorul tuturor relelor […] Banul întoarce sufletul omului de la Dumnezeu şi îl orientează către creatură.
El ne face surzi la cuvântul lui Dumnezeu…’’
Scriitorul David C. Korten în ,,Corporaţiile conduc lumea’’ analizează printre altele şi impactul
pe care îl are acest cult al banului asupra societăţii: ,,Cu cât mai dominanţi au devenit banii în viaţa
noastră, cu atât a fost mai puţin loc pentru simţul datoriilor spirituale care este temelia societăţii şi al
unui raport echilibrat cu natura. Căutarea împlinirii spirituale a fost înlocuită tot mai mult de o obsesie
devoratoare şi tot mai autodistructivă a banului, o creaţie umană folositoare, dar total lipsită de
substanţă şi fără valoare. […] Concepţia materialistă şi parţială a naturii noastre, înglobată în
monismul materialist oferă o explicaţie a paradoxului fundamental după care societăţile moderne au
ajuns să definească succesul în termenii producerii banilor, un simplu număr pe o bucată de hârtie, pe o
monedă sau într-un computer. […] În alte locuri şi timpuri, nu oricine dorea să aibă bani, mai presus de
orice; oamenii doreau mântuire, frumuseţe, putere, plăcere, proprietate, explicaţii, alimente, aventură,
cucerire, confort. Dar acum şi aici, banii, nici măcar neapărat lucrurile care se pot cumpăra cu ei, ci
banii sunt ceea ce vrea fiecare. Cheltuirea în exterior a energiei umane se exprimă acum şi prin bani…
În concluzie, dacă cineva doreşte să înţeleagă viaţa, el trebuie să înţeleagă banii, în această etapă
actuală a istoriei şi civilizaţiei. […] Definindu-ne pe noi înşine în termenii banilor, am ajuns să fim
prinşi în capcana unei spirale descendente de înstrăinare crescândă de viaţă, de propria natură
spirituală. Spirala se construieşte astfel. Goana după bani lărgeşte prăpastia dintre noi, familie şi
comunitate. Adâncirea alienării creează senzaţia interioară de pustiire socială şi spirituală. Reformele
ne asigură că produsele lor ne vor perfecţiona. Cumpărarea produselor lor necesită mai mulţi bani. De
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unde iarăşi ajungem la goana după bani…’’
Cât despre fericire, care ţine desigur de sufletul omului, Sf. Martinus de Bracara în ,,Opere
morale’’ spunea: ,,Nu poţi fi şi bogat şi fericit. E doar o amăgire.’’ Iar Doru Cosma într-o carte
zice: ,,Socrate n-a fost un gânditor cufundat cu capul în norii abstracţiunilor sterile. […] Ţelul
strădaniilor lui a fost unul precumpănitor practic: să-şi îndemne semenii pe calea virtuţii aducătoare de
fericire. […] Încredinţat că scopul vieţii omeneşti este fericirea, care nu poate fi realizată decât prin
înfăptuirea binelui, filosoful şi-a pus înainte de toate întrebarea dacă şi în ce fel poate fi săvârşit binele şi
evitat răul. Şi a răspuns că la temelia binelui stă cunoaşterea, ştiinţa, iar la originea răului, ignoranţa.
Pentru că, argumenta el, nimeni nu ar săvârşi răul dacă ar şti în ce constă binele aducător de fericire.’’
Părerea noastră este că fericirea este legată de iubire iar nefericirea este o consecinţă a lipsei
iubirii din viaţa noastră. Fiecare iubire, inclusiv cea părintească sau cea faţă de neamul şi ţara ta, ori cea
dintre fraţi ori în ultimă instanţă prietenia, reuşeşte să ne dăruiască adeseori o stare de fericire sau o
stare ,,de bine’’.
Scriitorul Gheorghe Neagu în cartea sa ,,Templul iubirii’’ ne spune următoarele: ,,Încercările
materialiştilor sau ale idealiştilor de definire a domeniului erotic pur şi simplu, sunt scălâmbăielile unui
savantlâc ieftin şi degradant, care distrug prin explicaţii, ceea ce nu poate fi explicat. […] De fapt, nu
există motiv pentru a fi îndrăgostit. Motivaţia în iubire aduce moartea iubirii. Iubeşti fiindcă iubeşti. […]
Iubirea care nu aduce fericire, nu are nimic frumos în esenţa ei. […] Cei care se iubesc, îşi încearcă
tăria sentimentelor prin forţa pe care iubirea o naşte în sufletul lor. Iar forţa aceea le dă tăria de a lupta
împotriva a toate câte le stau împotrivă. Numai legaţi de o iubire puternică, oamenii pot învinge piedicile
vieţii. […] Ce poate să-i facă mai fericiţi pe cei ce se iubesc cu adevărat decât iubirea? […] Suntem
fericiţi numai în măsura în care aspiraţiile noastre se împlinesc. […] Unii sunt fericiţi prin bunurile
agonisite, alţii prin devenire, alţii lângă omul iubit. […] Şi totuşi, din goana după fericire s-a născut
frumuseţea existenţei umane. […] Iubeşti cu sufletul şi nu cu trupul. […] Echilibrul vieţii este între
bărbat şi femeie. Din acest echilibru se naşte viaţa. […] Dacă toată viaţa noastră ar fi o sumă
permanentă de fericire ne-am plictisi şi n-am mai putea defini ce este iubirea fără puncte de referinţă în
nefericire.’’
Un filosof din antichitate, Democrit, preciza atât de limpede: ,,Nici frumuseţea, nici banul nu fac
pe om fericit, ci numai înţelepciunea şi cumpătarea.’’ Iar Ben Kubassek în volumul ,,De la epuizare la
echilibru’’ ne spune: ,,Pentru a fi fericiţi şi optimişti este absolut necesar să fim înconjuraţi de oameni
fericiţi şi optimişti. […] Dacă o persoană iubită ajunge la depresie, te rog să fii răbdător, dar aceasta nu
înseamnă că trebuie să simpatizezi prea mult cu ea. Nenorocirea nu iubeşte compania.’’ Acelaşi autor
mai crede că unul din factorii generatori de depresie şi de nefericire este mass-media: ,,Suntem puternic
influenţaţi de ceea ce citim şi vedem cel mai mult. Mass-media alimentează minţile noastre cu
negativism, deoarece negativismul este cel care face ziarele să se vândă şi rata vizionării TV să
crească.’’
Cu alte cuvinte, exploatarea senzaţionalului pentru a cuceri şi uimi publicul, arătându-i aspectele
cele mai întunecate şi sumbre ale existenţei sau unele aspecte superficiale, produce negativismul şi o
stare de disconfort moral. Se ajunge astfel la deznădejde şi nefericire, în condiţiile în care se vorbeşte în
general foarte puţin despre valorile creştine şi naţionale. Se ajunge la relativizarea adevărului şi la o lipsă
de repere şi certitudini. Suntem în situaţia ca şi când, ne-am deplasa ori ne-am construi o casă pe nisipuri
mişcătoare.
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FEMEILE ŞI TINERII DE ASTĂZI, ÎNCOTRO?
(articol publicat în Monitorul de Suceava, 26 octombrie 2010, p.149
Oricare dintre noi, dacă va analiza ceea ce se întâmplă în România şi în general în întreaga
lume în mod onest şi imparţial, va observa o decădere şi un regres al omenirii, cu precădere în planul
spiritualităţii, culturii, educaţiei şi în multe altele. Este tot mai evident pentru unii că societatea în
ansamblul său se îndreaptă şi la noi spre un dezastru. Şi nu credem că exagerăm deloc.
Uitîndu-ne mai atent în jurul nostru, vedem că vremurile se precipită devenind tot mai tulburi,
stresul şi problemele noastre cresc permanent, tot mai mulţi conaţionali se descurajează şi ajung la
lehamite şi nepăsare. Conştiinţa civică şi cea naţională (apartenenţa la neamul romînesc) sunt în grea
suferinţă, dacă nu pe cale de dispariţie! Fiecare devine tot mai preocupat de supravieţuirea personală
şi a celor apropiaţi, pentru că nivelul sărăciei creşte de la an la an. Aşa-zisa clasă de mijloc se subţiază
de fapt, în timp ce prăpastia dintre cei bogaţi şi cei săraci se lărgeşte şi se adânceşte iar inechităţile
sociale sporesc.
Mai putem observa că, femeile în general şi cei mai mulţi tineri din ziua de astăzi poartă
amprenta schimbărilor din lume în gradul cel mai ridicat. Iar aceste schimbări globalizatoare s-au
produs şi se produc mai ales la nivelul mentalului colectiv şi stilului de viaţă individual, sub
indirecta dirijare şi manipulare a aşa-zisei elite mondiale (alcătuită după avere, putere, influenţă),
formate din indivizi extrem de aroganţi, care sunt foarte siguri că pot face tot ceea ce vor şi îşi propun,
cărora nu le pasă câtuşi de puţin de suferinţele altora şi de dorinţele oamenilor, fie chiar uniţi în
comunităţi locale şi naţionale.
Aceste schimbări vizează aşadar în special reeducarea femeilor şi tinerilor, prin ştergerea
identităţii lor, mentalităţilor şi obiceiurilor tradiţionale şi imprimarea forţată sau nu a altora, aşa-zis
moderne. Vom vedea astfel că aproape toată mass-media şi învăţămîntul de stat acţionează în acest
sens. Vom observa că pretutindeni se derulează un diabolic proces de restructurare din temelii a
fiinţei umane (îndobitocire), încă de la cea mai fragedă vîrstă a copilului. Uitaţi-vă numai cum
suntem trataţi inuman ca simpli sclavi consumatori, care trebuie să înghită pe nemestecate şi fără
discernămînt toate serviciile şi produsele impuse prin publicitatea mass-mediei aservite intereselor
companiilor transnaţionale. Nici ca alegători, cu drept de vot, nu mai contăm.
E suficient să cercetaţi puţin programele TV, emisiunile de la radio, revistele şi cărţile, mai
ales cele cărora li se face o mai mare publicitate (şi care evident costă mulţi bani, dar care desigur nu
sunt pentru ei o problemă) şi veţi constata şi dumneavoastră că majoritatea covârşitoare a acestora şiau fixat ca ţintă femeile şi tinerii. Femeile, pentru că frecventează mai des magazinele şi
supermarketurile, sunt interesate de industria cosmeticelor etc. Iar tinerii, pentru că din primii ani de
viaţă pot fi cu uşurinţă orientaţi şi influenţaţi în dorinţele lor neavînd discernămîntul necesar. Şi care
părinţi de astăzi pot refuza mereu ceea ce îşi doresc copiii lor?
Reeducarea vizează în primul rînd femeile, avînd în vedere faptul că rolul femeii în societate
este foarte important, mai ales în ceea ce priveşte educaţia oferită copiilor. Iar prin îndepărtarea lor de
tradiţie şi de valorile creştine autentice (ale ortodoxiei) sau prin pasarea responsabilităţii educaţiei
şcolii sau societăţii, se grăbeşte procesul de secularizare şi globalizare. Noile generaţii devin tot mai
rebele şi descoperă mai greu comuniunea cu Dumnezeu.
Oare câte femei sau părinţi mai asigură o educaţie creştină copiilor lor? Oare de ce se
preocupă atît de mult să le ofere dacă s-ar putea totul sub aspect material şi pentru toată viaţa, să le
satisfacă toate mofturile posibile şi imposibile? De ce neglijează aproape complet sau în totalitate
nevoile lor afective şi spirituale?
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Din păcate ceea ce am semănat, acum adunăm. Tot mai mulţi copii nu mai ascultă nici de
părinţi, nici de educatori şi profesori, nici de sfaturile preoţilor şi persoanelor vîrstnice. Adeseori se
transformă într-un gen de tirani. Iar atunci cînd îşi caută modele, şi le însuşesc privind la televizor ori
navigînd pe internet, devenind fani unor idoli, care sunt de fapt creaţia mass-mediei necreştine. În mai
tot ceea ce fac, caută ce este ,,cool”, adică la modă.
Însă moda este impusă tot de mijloacele de informare în masă, care nu îndrăznesc să
condamne pe faţă fumatul, consumul excesiv de alcool şi drogurile, libertinajul ş.a.m.d., ci dimpotrivă
le încurajează într-o manieră mai mult sau mai puţin vădită. Aceste vicii duc la depersonalizare,
alienare, depresie şi în final la sinucidere.
Să luăm de pildă numai cazul sinuciderii recente a solistei Mădălina Manole, care prin
comentariile apărute în mass-media a umplut de compasiune inimile a multor români. Însă s-a omis să
se spună ceea ce era mai important. E vorba de suflet şi de credinţă. E foarte trist faptul că un om
poate ajunge atît de uşor la suicid (păcat foarte greu, care nu se iartă) pentru simplul motiv al pierderii
frumuseţii fizice şi iubirii de sine. Da, pentru că în mesajul lăsat se insistă pe aspectul fizic, cuvînt
reprodus cu majuscule.
Astfel de evenimente indică fără putinţă de tăgadă un simptom grav la bolii care macină astăzi
societatea contemporană, şi anume necredinţa. Atîtea patimi devastatoare îşi fac loc acolo unde a
dispărut credinţa în Dumnezeu şi în ajutorul divin. Iar deznădejdea se pare că se răsfrînge asupra a tot
mai multor oameni.

174

EXISTĂ ŞI DROGURI ATIPICE SAU NECONVENŢIONALE
(articol publicat în cotidianul Monitorul de Suceava, 29 octombrie 2010, p.14
și postat în ziarul on-line Natiunea, 5 ianuarie 2014)
Făcînd abstracţie de tutun, alcool, cafea sau drogurile interzise de lege precum heroina,
cocaina şi altele, putem să identificăm o serie de droguri speciale care ucid mai lent sau foarte lent,
dar care şi ele anihilează voinţa omului şi îi provoacă chiar dependenţă.
Îndeobşte se ştie că toate aceste droguri pomenite şi altele îi îmbogăţesc pe unii şi îi sărăcesc
pe mulţi alţii.. Însăşi indivizii consumatori ai acestora sunt mult mai uşor controlaţi şi manipulaţi. Dar
pentru că, manipularea în masă nu era suficientă, s-au creat şi s-au avut în vedere alte droguri mai
sofisticate, ascunse, care să nu poată fi combătute.
Ei bine, aceste noi droguri ieşite din tiparele convenţionale, sunt cu atît mai periculoase cu cît
oamenii nu sunt conştienţi de existenţa lor şi de nocivitatea lor. Acestea atacă mai întîi sufletul şi
mintea, aducînd bolile sufleteşti care sunt cu mult mai grave decît cele trupeşti.
Cercetări mai recente demonstrează fără echivoc că TELEVIZIUNEA este un veritabil sedativ
şi drog. Ea are efecte de relaxare la început precum medicamentele cu efecte calmante, pentru ca mai
tîrziu să inducă stări specifice hipnozei.
Vedem cum televiziunea exploatează la maximum puterea imaginii, cum recurge la efecte tot
mai speciale care să impresioneze. Fiind un mijloc uşor de procurat şi prezent peste tot, ea a devenit
un instrument ideal manipulării în masă şi uniformizării (omogenizării) modului de viaţă şi de gîndire
al oamenilor de pretutindeni.
V-aţi pus întrebarea de ce ne desprindem tot mai greu de televizor şi internet? Doar pentru că
le considerăm moderne, s-au banalizat şi sunt indispensabile? De ce ne lăsăm captivaţi şi vrăjiţi ore în
şir fără măcar să învăţăm ceva sau să ne informăm cu adevărat? Sau de ce nu le respingem deşi
suntem conştienţi că sunt încărcate de erotism, violenţă, practici magice etc.?
În mare parte, putem constata că televiziunea şi internetul nu asigură o informare corectă şi
reală, ci mai degrabă o dezinformare şi o intoxicare, că multe din mesajele lor îndeamnă la apostazie,
la lepădarea de credinţă. În vreme ce, spiritualitatea ortodoxă, tradiţiile şi cultura clasică şi autentică
sunt reduse mereu la modul cel mai drastic, sunt minimalizate şi tot mai ignorate. De pildă, marşul
homosexualilor se bucură de atenţia presei, în vreme ce marşurile împotriva avortului sau în favoarea
familiei creştine trec aproape neobservate!
INTERNETUL şi JOCURILE AGRESIVE SAU VIRTUALE DE PE CALCULATOR
au devenit şi ele droguri pentru mulţi tineri de azi, concepute anume pentru refugierea sau evadarea
din perimetrul vieţii reale într-un spaţiu unde nu există responsabilităţi şi reguli morale bine definite.
Oare cîţi dintre ei ajung să conştientizeze faptul că li se inoculează violenţa ca mod de viaţă, erotismul
obsesiv ca centru al existenţei (ca scop în sine) şi chiar practicile oculte?
Ar trebui să ne întrebăm de ce la început, televiziunea, internetul şi jocurile pe calculator
păreau foarte utile, interesante, chiar educative pe alocuri şi ce nu mai sunt astăzi la fel, ci dimpotrivă.
Oare nu pentru a le accepta mai uşor, considerîndu-le pozitive? De fapt, ceea ce a urmat este o
deturnare, care a avut loc treptat. Spaţiul micului ecran a fost şi este invadat de tot ceea ce este mai
rău pentru sufletul omenesc.
Această invazie a răului în spaţiul public le-a transformat pe nesimţite în mijloace de înrobire
şi îndobitocire, în adevărate maşini de spălare a creierului. Este greu de spus în ce măsură a fost
afectată pînă acum gândirea şi evoluţia omenirii în ultimele decenii.
Aceste droguri pot fi încadrate în categoria armelor psihotronice în masă, pentru că ele
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operează asupra psihicului uman, producînd modificări importante. De ce credeţi că, în 1979, Uniunea
Sovietică încerca pe atunci să obţină un tratat internaţional de interzicere a armelor electromagnetice
şi a celor cu radiaţie acustică infrasonoră, în cadrul şedinţelor O.N.U.? Pentru că rămăseseră la
vremea respectivă în urmă cu cercetările şi voiau să recupereze decalajul faţă de SUA şi alte state.
Însă pe noi ne interesează faptul că aceste arme există şi evoluează, că sunt direcţionate
împotriva omului, pentru a-l aservi şi a-l lipsi de libertate. Ori Dumnezeu i-a dăruit din iubire omului
libertatea pentru a se bucura de ea.

PÂNĂ ŞI MONAHISMUL ESTE PUS ASTĂZI ÎN PERICOL!
(articol publicat în cotidianul Argeşul din 2 noiembrie 2012, p.6)
Globalizarea îşi urmează cursul dominând tot mai mult lumea contemporană. Din păcate, ea
îşi pune amprenta şi pe viaţa monahală de pretutindeni.
Observăm cum, în cele mai multe facultăţi de teologie este promovată învăţătura ecumenistă
iar tineri preoţi cresc în acest spirit. Ori ecumenismul nu este altceva decât expresia în plan religios a
procesului globalizării anticreştine. De asemenea, vedem cu durere cum pătrunde în felurite chipuri
duhul lumesc în viaţa mănăstirilor sau obştilor monahale.
Nu este, desigur, rostul nostru şi intenţia de a-i judeca şi trage la răspundere pe preoţi şi
monahi, despre care ştim că sunt slujitorii lui Dumnezeu şi aleşi ai Lui. Credem, că poate nu e târziu
să tragem un semnal de alarmă, având în vedere mai ales menirea lor extrem de importantă ca păstori
de suflete (duhovnici) şi îndrumători pe plan spiritual.
Despre duhul lumesc care pătrunde până şi în mănăstiri ne-a vorbit atât de frumos marele
duhovnic al Greciei, părintele Paisie Aghioritul.
Încercăm a sublinia şi noi de ce monahismul este astăzi în pericol, evidenţiind o serie de
aspecte mai importante.
În primul rând, noul învăţământ teologic încearcă să impună peste tot ecumenismul, desre care
marele nostru teolog părintele Dumitru Stăniloaie afirma cu certitudine că el reprezintă ,,produsul
masoneriei”. Ori ecumenismul nu urmăreşte altceva decât unificarea tuturor religiilor într-o singură
religie universală, care să împumute câte ceva din fiecare. Altceva este bineînţeles ecumenicitatea
ortodoxă, unirea în duhul ortodoxiei. Ştim că bisericile ortodoxe sunt autocefale şi se autoguvernează
chiar dacă există patriarhul ecumenic de Constantinopol.
Ecumenismul este promovat de Consiliul Mondial al Bisericilor (organism masonic) şi de
Papa, conducătorul statului Vatican şi al Bisericii Catolice. Este impropriu a vorbi cu adevărat de mai
multe Biserici deoarece Biserica lui Hristos e numai una singură, cea ortodoxă. Celelalte sunt culte,
confesiuni, secte, cum doriţi să le numiţi. Sunt simple case sau adunări. Nimic altceva. Pe când în
ortodoxie, Biserica înseamnă totalitatea mirenilor credincioşi şi clerici. Iar capul Bisericii este Hristos
şi nu Papa, care se consideră infailibil ca locţiitor al lui Dumnezeu.
Pentru că termenul ,,catolică” înseamnă în traducere ,,universală”, Biserica catolică are
pretenţii hegemonice şi doreşte supremaţia şi puterea. Prin Noua Ordine Mondială, promovată de
preşedintele SUA şi de Papa în special, ecumenismul este interpretat ca o pură religie a dialogului şi
toleranţei dintre popoarele lumii şi un garant al păcii. Însă vorbim despre o toleranţă dusă la extrem şi
greşit interpretată.
În al doilea rând, se observă şi o subminare a vieţii monahale autentice. Aceasta se întâmplă
mai ales prin încurajarea şi sprijinirea efectivă a turismului religios, care nu este totuna cu pelerinajul
creştinilor la mănăstiri. Acest turism nu face decât să tulbure viaţa şi liniştea monahilor, să le răpească
tot mai mult timp şi să-i deturneze de la rugăciune, orientându-i spre alte activităţi.
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În fond, turismul religios este axat doar pe cunoaşterea exterioară a lumii şi omului, a
mănăstirilor, schiturilor, istoricului, stilurilor de construcţie şi picturilor acestora, etc. El este practicat
de oameni de toate credinţele şi moravurile.
Pelerinajul la sfintele mănăstiri însă, este unul de suflet, o datorie creştină şi un dar de la
Dumnezeu. În acest fel, creştinul se întăreşte în credinţă. Unii vin pentru a se spovedi şi împărtăşi,
pentru sfaturi duhovniceşti. Alţii vin pentru a se ruga în linişte şi a a pune pomelnice pentru vii şi
adormiţi. Vorbim astfel despre o cercetare şi o cunoaştere mai profundă a fiinţei lor interioare, a
păcatelor proprii şi despre pocăinţă.
Prin urmare, turismul religios nu este decât o simplă formă de turism fiind practicat din cu
totul alte considerente decât pelerinajul creştinilor la mănăstiri.
Mai puţine lucruri putem vorbi despre rânduiala ce se aplică celor care devin fraţi de mănăstire
sau călugări, pentru a nu greşi. Nu îi este dat chiar oricui să intre în rândul monahilor. Dar credem că
în lumea aceasta, care se globalizează tot mai mult, trebuie să fie întărită vigilenţa stareţilor de
mănăstiri şi obştilor monahale. Nu mai este necesar să argumentăm şi de ce.
Până la urmă tunderea în monahism este o chestiune delicată de chemare (misiune de la
Dumnezeu) şi de vocaţie. Odată cu depunerea jurământului nu mai este cale de întoarcere la viaţa
lumească. Monahul şi fratele de mănăstire se dăruiesc trup şi suflet lui Dumnezeu. Singurul scop
devine comuniunea cât mai deplină cu Dumnezeu şi cu fraţii din obştea monahală. Cu alte cuvinte,
mântuirea.
DOAMNE, APRINDE IARĂŞI EVLAVIA ÎN NOI,
PE CARE AU AVUT-O PRIMII TĂI CREŞTINI
ŞI AJUTĂ-NE SĂ FIM LA JUDECATA DE APOI
ÎNCUNUNAŢI DE TINE ŞI MULT MAI SENINI.
NE ÎNTĂREŞTE PE NOI ÎN CREDINŢĂ PE VECIE,
GUSTÂND MEREU DIN OSPĂŢUL TĂU CERESC
IAR VIATA TOATĂ SĂ ŢI-O JERTFIM DOAR ŢIE,
ZDROBIND PĂCATUL ŞI DUHUL CEL LUMESC.
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MĂRTURISIȚI FĂRĂ TEAMĂ ADEVĂRUL!
(Articol postat pe blogul Discerne, 9 mai 2014)
A venit rândul nostru să mărturisim fără frică credinţa cea adevărată!
Frați ortodocși și români, fac un apel la conștiința fiecăruia, cu atât mai mult cu cât astăzi
mulţi cântă sărbătorind “Ziua Europei”. Noi chiar ne aflăm pe marginea prăpastiei și nu ne dăm seama.
Însă credem că Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci SĂ SE ÎNTOARCĂ ȘI SĂ FIE VIU.
În societatea românească actuală, tot mai intens secularizată, adică în curs de despărțire față de
Dumnezeu, și îmbolnăvită crunt de cei 45 de ani de comunism, se cuvine să luăm fiecare dintre noi
atitudine ori de câte ori este necesar și mai ales atunci când, cei care ne conduc nu sunt preocupați
decât de interesele lor meschine și se tem în mod grozav pentru ei și familiile lor.
În primul rând, noi va trebui să ne debarasăm de frică. Este cel mai important lucru pe care ar
trebui să-l facem. Să ţinem minte cuvintele Evangheliei. Fricoșii sunt cei dintâi lepădați de la fața lui
Dumnezeu și nu dobândesc mântuirea, care se obține prin multă osteneală și doar prin împlinirea
poruncilor și participarea la Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe.
Influenţa reală a comunismului
Să ţinem minte că, sistemul diabolic comunist a exercitat o mare prigoană împotriva
creștinismului de pretutindeni. Nu s-a făcut nici până astăzi o evaluare totală, concretă și exactă a
crimelor și distrugerilor sale din România, pentru că în general autoritățile de după 1989 și mass
media centrală s-au opus în mod hotărât acestui demers.
Din cele 500 000 de victime ale comunismului în România, conform unor estimări mai recente,
nu se știe exact câte mii de clerici (episcopi, preoți, diaconi, monahi) au îndurat represiunea sălbatică
a comunismului și câți dintre ei au murit trecând la Domnul, devenind Sfinți Mucenici Mărturisitori.
Știm doar că aceștia toți L-au mărturisit pe Hristos, plătind cu libertatea și viața lor această mărturisire
a lor de credință.
Patriarhii și episcopii au acceptat uneori să fie numiți de către comuniști, pentru a apăra de
fapt Biserica Ortodoxă Română de atacurile furibunde ale comunismului ateu (mai precis masonic).
Nu toți au devenit colaboratori ai Securității și nu toți i-au trădat pe frații lor de credință.
Comunismul nu a putut să dărâme masiv bisericile și mănăstirile din România, să le demoleze
sau să le transforme în depozite, grajduri, restaurante, pensiuni etc, precum au făcut în Rusia, de
teama reacției generale a poporului român, pe care îl știa profund atașat față de valorile creștine și
naționale.
Dintre popoarele aflate sub influența Moscovei, românii erau cei mai refractari față de
sistemul bolșevic. Dovadă că, în 1944 erau doar circa 800 de membri ai PCR în toată România și
marea majoritate aveau altă etnie decât cea română! Comuniștii s-au temut ca nu cumva să devină
prea nepopulari și să-și atragă ura poporului, ei fiind mai mult interesați de lichidarea oricărei
rezistențe anticomuniste, a oricărei revolte, de menținerea lor personală la putere, decât de dărâmarea
ortodoxiei.
Comunismul a provocat mari daune poporului român și a subminat îndeosebi credința
ortodoxă. Biserica Ortodoxă Română a fost infiltrată de mii de informatori, care furnizau servicii
Securității și aparatului de partid (PCR). În plan duhovnicesc însă, răul produs de către ei a umplut
cerul de Sfinți Mucenici mărturisitori ai credinței noastre ortodoxe, care se roagă și acum pentru noi
cei de astăzi.
Mai trebuie precizat că Securitatea a lucrat în general pentru partidul comunist și în
defavoarea poporului român, punându-i-se la dispoziție mari resurse materiale și umane. Ea este cea
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prin care a s-a inoculat românilor frica, frica în primul rând de represaliile dure din lagărele de
exterminare și închisori, fiind un serviciu secret aflat în serviciul nomenclaturii comuniste, frică pe
care o identificăm și astăzi încă la mulți dintre români și ne referim aici la ortodocși și mai puțin la
românii virusați de aşa-zisul “pragmatism” american (în fapt, mulţi nu ştiu ce înseamnă de fapt
pragmatismul) și materialism, pe care nu îi mai interesează decât propria lor existență.
Naţionalism vs globalism
Apoi, trebuie să ne desprindem cu totul de comunism dar și de globalismul actual, ambele
sisteme interferând și conducând spre centralizarea puterii la nivel global și crearea unui guvern
mondial în mod oficial (un guvern nevăzut existând deja, dar neavând încă putere absolută).
Și pentru ca acest lucru să se întâmple, avem nevoie să oferim tinerilor o istorie adevărată și
modele spirituale și culturale autentice, pentru ca prin ei să se transmită mai departe identitatea reală a
poporului român, conștiința apartenenței noastre la valorile creștine și naționale.
Naționalismul nu este nicidecum în sine rău. Dușmanii lui (internaționaliștii de orice fel,
comuniști sau capitaliști, înregimentați ai masoneriei) i-au deturnat în mod voit sensul. Contează de
fapt, în ce scop este folosit naționalismul (spre slava lui Dumnezeu sau spre slava deșartă a omului),
adică mai exact cărui scop slujește cu adevărat.
Naționalismul traduce în practică iubirea față de aproapele nostru, derivând din iubirea față de
Dumnezeu. El trebuie să existe numai și numai în spiritul adevărului, în slujba neamului românesc și
pentru ridicarea moral-spirituală a poporului român. Să nu-l confundăm niciodată cu
ultranaționalismul, cu această pervertirea a lui în mod premeditat în extremism.

Creştinism vs. fatalitate
,,Nimic mai străin de esenţa creştinismului decât ideea de soartă, de fatalitate şi – implicit – de
resemnare în faţa acesteia. Soarta sau fatalitatea nu există în afară de noi, ci este voinţa noastră intrată
în putrefacţie.Soarta e starea de josnicie şi de ticăloşie, pe care un om sau un popor o primeşte cu
capul plecat şi braţele căzute. Pentru creştinism, nu există soartă şi nu există fatalitate. Soarta,
omul şi-o făureşte; soarta, neamurile şi-o făuresc. Munţi de obstacole de-ar apărea în faţa omului,
creştinismul îi porunceşte îndrăzneală fără margini; abisuri de primejdii de-ar apărea el îi insuflă
încredere nebună în biruinţă. Cine a spus oare că dacă am avea credinţă cât grăuntele de muştar putem
să mutăm munţii din loc? Şi cine a rostit în urechea pământului îndemnul eroic: ÎNDRĂZNIŢI! EU
AM BIRUIT LUMEA! Dacă Iisus ar fi fost fatalist, creştinismul nu ar fi existat. Creştinismul e cultul
îndrăznelii fără limită şi izvorul de inspiraţie al celui mai nobil eroism.” (Preot S. DIMANCEA)
Hristos a înviat!
Articol scris de Radu Iacoboaie.

Dacă v-a plăcut acest articol, atunci vă recomand să accesaţi şi secţiunea
“Ortodoxie” pe Discerne.
Vă invităm să citiţi şi articolul Dreptul aplicat vs. dreptul teoretic în regimul comunist
românesc
Material editat şi formatat de Ştefan Alexandrescu
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7 APELURI CĂTRE ROMÂNI
(Articol preluat din volumul cu același nume la Cuvânt Înainte,
postat pe blogul Discerne, 11 mai 2014)
Îndemn de mărturisire ortodoxă
Noi, ortodocşii, trebuie să ne întărim astăzi în credinţa noastră cât mai mult şi să ne păstrăm
intactă luciditatea şi vigilenţa, pentru că s-au înmulţit peste tot “proorocii mincinoşi”, despre care ne
vorbeşte chiar Cartea Apocalipsei, revelată Sfântului Ioan Evanghelistul, unde sunt numiţi lupi
îmbrăcaţi în piei de oaie. Confuzia care se face între adevăr şi minciună este din ce în ce mai mare.
Dacă luăm aminte la îndemnurile părintelui Justin Pârvu şi altor părinţi ortodocşi de
pretutindeni, fiecare creştin adevărat are astăzi datoria aceasta sfântă a mărturisirii, pentru a se mântui.
Luaţi aminte, fraţi ortodocşi şi la îndemnurile sfinţilor părinţi ai ortodoxiei şi mai ales la Biblia sau
Sfînta Scriptură:
Evanghelia după Matei, cap.10, versetele 28 şi 39: ,,Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar
sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curînd de acela care poate şi sufletul şi trupul să le
piardă în gheena. (…) Cine ţine la sufletul lui îl va pierde, iar cine-şi pierde sufletul lui pentru
Mine îl va găsi.“
Evanghelia după Luca, cap.12, 8-10: ,,Şi zic vouă: Oricine va mărturisi pentru Mine
înaintea oamenilor, şi Fiul Omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Iar
cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu.
Oricui va spune vrun cuvînt împotriva Fiului Omului, i se va ierta; dar celui ceva huli
împotriva Duhului Sfînt, nu i se va ierta.“
Sfântul Cuvios Teodosie de la Pecerska (+1073): “Dacã cineva îţi spune: “Credinţa noastrã
şi a voastrã este de la Dumnezeu”, atunci, fiule, rãspunde-i aşa: “Fãţarnicule! Cum pot fi
amândouã de la Dumnezeu? Nu ştii ce spune Scriptura: Este un singur Domn, o singurã
Credinţã, un singur Botez. (Efeseni 4,5) Aşadar, fiule, fereşte-te de aceştia şi întotdeauna
apãrã-ţi credinţa ta! Nu te înfrãţi cu ei, ci fugi de ei şi întãreşte-te în credinţa ta prin fapte
bune! … Fiule, chiar dacã va trebui sã mori pentru credinţa ta sfântã, du-te cu îndrãznealã la
moarte! Aşa au murit şi sfinţii pentru Credinţã, iar acum vieţuiesc întru Hristos.”
Sfântul Maxim Mãrturisitorul (+662): “A tãinui cuvântul adevãrului înseamnã a te lepãda
de el. Bine este sã trãim în pace cu toţi, dar numai cu aceia care cugetã aceleaşi despre buna
credinţã ortodoxã. Şi este mai bine sã ne rãzboim, atunci când pacea lucreazã conglãsuirea
cãtre rãu”.
Sfântul Teodor Studitul (+826): “Atunci când Credinţa e primejduitã, porunca Domnului
este de a nu pãstra tãcere. Dacã e vorba de Credinţã, nimeni nu are dreptul sã zicã: “Dar cine
sunt eu? Preot, oare? N-am nimic de-a face cu acestea. Sau un cârmuitor? Nici acesta nu
doreşte sã aibã vreun amestec. Sau un sãrac care de-abia îşi câstigã existenţa? Nu am nici
cãdere, nici vreun interes în chestiunea asta.” Dacã voi veţi tãcea şi veti rãmâne nepãsãtori,
atunci pietrele vor striga, iar tu rãmâi tãcut şi dezinteresat?”…
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Îndemn pentru românii ortodocşi
Citatele de mai sus sunt doar câteva dintre multele altele pe această temă a implicării noastre
în societate (în viaţa cetăţii). Apatia omului contemporan în acest sens nu este caracteristică însă
creştinismului. Viaţa este o luptă pentru orice creştin, un urcuş personal al Golgotei. Şi CREŞTINUL
ADEVĂRAT ese cel care nu depune armele prin frică, descurajare şi delăsare.
FRICA este, aşa cum au precizat unii monahi, preoţi şi scriitori, unul din cei mai mari
inamici ai sufletului omenesc pentru că ea vine de la diavol. Dumnezeu nu iubeşte pe oamenii
fricoşi. Primii pe care îi leapădă Hristos sunt tocmai fricoşii. Scris este că Împărăţia cerurilor se
obţine prin multă trudă şi luptă. Constatăm aceste lucruri, lecturând mai multe pasaje chiar din Sfânta
Scriptură. Iar frica nu poate fi alungată decât prin RUGĂCIUNE.
INDIFERENŢA (NEPĂSAREA) faţă de semeni şi problemele cu care se confruntă fraţii
noştri ortodocşi şi ortodoxia în general, este de fapt o formă a deznădejdii prin care alungăm de
la noi Duhul Sfânt. Dimpotrivă, ar trebui să avem mai multă dragoste faţă de aproapele nostru,
dovedind astfel că Îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu.
DELĂSAREA este în principal acea stare de lâncezeală şi de nelucrare a faptelor bune,
o stare de apatie generală denumită în teologie acedie sau akedie. Chiar şi monahii, în special la
mijlocul zilei, sunt atacaţi de acest tip de ispite subtile.
Fiecare om a fost creat după chipul Lui Dumnezeu şi întru asemănarea Lui. De aceea, chiar şi
pe cei care ne fac nouă rău, avem totuşi porunca sau datoria creştină să-i iubim şi pe ei, şi să-i
întoarcem cu blândeţe către Adevăr, către bunul Dumnezeu, Care este iertător şi nu voieşte moartea
păcătosului. Doar pe eretici (căzuţi în erezii, denaturări ale învăţăturilor lui Hristos şi adevărului
revelat sfinţilor apostoli) şi pe cei posedaţi (masoni, vrăjmaşi ai lui Dumnezeu etc.) nu putem să-i
iubim. Ne putem ruga doar pentru descoperirea către ei a dreptei credinţe sau întoarcerea lor în
Biserica Ortodoxă dreptmăritoare.
Fraţi ortodocşi, în aceste vremuri de cumpănă, când libertatea şi credinţa noastră sfântă ne
sunt tot mai ameninţate (pe căi oculte după cum ştim, dar nu numai), când ne mai bucurăm de
libertate (libertatea de expresie/exprimare în public, dreptul la mitinguri şi demonstraţii etc.) poate
doar până în 2014 (aşa cum a profeţit marele duhovnic al românilor Părintele Iustin Pârvu, vorbind
despre urgia ce va veni; credem că este vorba aici şi de introducerea din 2014 a actelor biometrice:
carduri naţionale de asigurat de sănătate, cărţi de identitate, cărţi electronice de identitate), când
adversarii Noii Ordini Mondiale şi masoneriei din mass media în special, vor fi reduşi la tăcere sau
suprimaţi într-un fel sau altul, iar ortodocşii vor fi cu toţii prigoniţi sub diferite forme (urmăriţi,
discriminaţi şi discreditaţi), se impune să fim uniţi între noi şi să mărturisim cu putere Adevărul (Care
este Hristos, Mântuitorul şi lumina lumii).
Avem datoria creştină să mărturisim adevărul. Ar trebui să fim cu toţii profund
recunoscători tuturor deţinuţilor politici (mulţi dintre ei fiind legionari), care şi-au sacrificat tinereţea
şi viaţa în temniţele comuniste pentru apărarea credinţei ortodoxe şi adevărului, pentru demnitatea şi
libertatea poporului român. Deşi nu au fost încă canonizaţi, ei sunt şi vor rămâne pentru eternitate
mucenici şi martiri ai neamului românesc. Jertfa lor bineplăcută lui Dumnezeu nu a fost nicidecum
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zadarnică şi va rodi mereu în conştiinţa românilor până la sfârşitul veacurilor.
Pentru mine, părintele Iustin Pârvu de pildă, a fost nu numai un mare duhovnic şi povăţuitor,
ci şi un model de vieţuire creştină. Curajul său ne-a întărit pe mulţi dintre noi şi ne-a dat putere să
mergem mai departe. Părintele Iustin s-a împotrivit cu adevărat duhului lumesc şi planurilor diabolice
urzite în întuneric de forţele ostile ortodoxiei. Putem spune că a fost un apărător al ortodoxiei,
asemenea marilor sfinţi de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea din anul 325 (Sf. Nicolae, Sf. Spiridon
şi alţii). Un mare iubitor de oameni şi al neamului românesc. A pătimit multe în viaţa sa şi totuşi a
lăsat în urmă realizări spirituale şi materiale impresionante. Dumnezeu să-l primească în ceata
sfinţilor Săi. Iar noi, românii, să-l cinstim aşa cum se cuvine (cu evlavie), să nu-l dăm uitării
niciodată…
Naţiunea română sub atac
Am realizat volumul de antologii de texte şi comentarii intitulat 7 apeluri către români (2013),
publicat la Piteşti, pe care vă invit să îl citiţi online gratuit aici (format PDF). Această antologie
cuprinde 7 apeluri către toţi românii şi dezvăluirea unora dintre atacurile cele mai recente la adresa
ortodoxiei. Volumul se doreşte a fi un îndemn mai ferm de trăire autentică a credinţei (prin rugăciune
adevărată, aprinsă şi mărturisirea Adevărului), în contextul unor vremuri tot mai tulburi, în care
valorile creştine sunt nu doar ameninţate, ci înlocuite tot mai mult cu nonvalorile materialismului şi
culturii de consum. Desigur, ar putea fi identificate şi alte probleme grave pentru societatea
românească, pentru care ar trebui lansate semnale de alarmă.
De pildă, problema regionalizării care a fost conceput ca proiect susţinut de Uniunea
Europeană. Astfel, Administraţiile Financiare, Garda Financiară, Poliţia, Oficiul pentru Protecţia
Consumatorului, Inspectoratul Regional pentru Construcţii, ANAF şi alte instituţii, care există la
nivel de judeţ, vor fi mutate (centralizate) în centrul regiunii respective. În consecinţă, cetăţenii vor
trebui să se deplaseze pe distanţe mult mai mari pentru a-şi rezolva unele probleme sau a sesiza
organele competente. De fapt, asistăm la o împiedicare şi descurajare a românilor într-un mod perfid
şi discret. Dar scopul principal care se urmăreşte este controlul Uniunii Europene asupra fiecărei
regiuni, printr-un guvernator. [Nota editorului: Vă recomand să citiţi şi articolul Regionalizarea
Romaniei, sub masca regionalismului si a democratiei? (Economia Online nr. 20, 30/12/2014, în
categoriile Analize şi Internaţional) ]
Aflăm că, cea mai mare trădare o reprezintă integrarea noastră în NATO şi UE, prin
cedarea suveranităţii naţionale (prin semnarea Tratatului de la Lisabona) de către clica KGBistului Ion Iliescu iar toţi trădătorii de neam sunt până la urmă executaţi (vezi Nicolae Ceauşescu,
Patriarhii Miron Cristea şi Teoctist…).
Aflăm că singur Mitropolitul Bartolomeu Anania a spălat onoarea Bisericii Ortodoxe Române,
prin faptul că a convocat Un Sinod local, în care au condamnat aceste cipuri de urmărire a omului. Iar
vrednici de pomenire sunt şi fostul Patriarh al Greciei Hristoudoulos (când sute de mii de greci au
ieşit în stradă pentru a protesta împotriva actelor biometrice şi cipurilor) şi actualul Mitropolit
Serafim al Pireului (care a cerut legi împotriva masoneriei, care a fost dată anatemei de cel puţin 9 ori
până acum).
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Spunând că ,,libertatea este întotdeauna libertatea celui care-gândeşte-diferit”, oare nu
înseamnă cu alte cuvinte a situa drepturile unor minoritari deasupra drepturilor majorităţii
cetăţenilor? Aceasta este egalitate? Tirania minorităţii? Actualmente, multe fapte vin să
întărească ideea unui lobby concertat la scară planetară. În România, homosexualii au trecut la atac
conduşi de aşa-zisul ateu Remus Cernea (într-o vreme liderul Partidului Verde), recurgând la o
intensă propagandă şi marşuri în Capitală. Au făcut presiuni pentru unele amendamente din proiectul
revizuirii Constituţiei. Preşedintele Obama a susţinut recent în discursul din Germania o adevărată
pledoarie în favoarea libertăţii şi dreptului homosexualilor (la “fericire”).
În acelaşi timp, la Bucureşti venea directorul C.I.A. (unii afirmă că ar fi adjunctul
preşedintelui), pentru a insista asupra unei cenzurări a convorbirilor telefonice şi mesajelor de pe
internet (chipurile, în “lupta împotriva terorii”), în condiţiile în care s-a tras deja un semnal de alarmă
asupra cenzurării internetului liber de către oculta mondială. Şi sunt şi alte exemple la care ne-am
putea referi.
Capcanele diabolice întinse omului contemporan, nu sunt chiar atât de uşor de identificat şi de
combătut pentru că sunt curse abile. Redăm aici doar pe cele mai importante dintre ele: ocultismul
(iniţierea în francmasonerie), comunismul, globalismul (procesul de globalizare treptată şi forţată),
politicianismul, religia New Age şi ecumenismul, sectarismul, materialismul, evoluţionismul,
consumerismul, formalismul în credinţă, practica avorturilor, planificarea familială (folosirea
metodelor contraceptive şi abortive), pornografia, prostituţia, deviaţiile sexuale, drogurile, euthanasia,
sinuciderea asistată, jocurile virtuale şi agresive pe calculator, cursurile de sexologie (începând din
grădiniţă!), magia (ezoterismul, vrăjitoria), spiritismul, astrologia (credinţa în zodiacuri), chiromanţia
sau ghicitul în palmă, ghicitul în cafea şi în cărţi, interpretarea viselor, deschiderea psaltirii, yoga,
terapiile alternative cu bioenergie. Oricât de banală li s-ar părea unora afirmaţia, lumea contemporană
este realmente grav bolnavă. Boala este una sufletească şi ea avansează rapid către cancer. Lumea de
astăzi este infectată de VIRUSUL MATERIALISMULUI, microb care ne ucide lent sufletul şi trupul
de care este legat, condamnându-l prin căutarea plăcerilor şi bunurilor pământeşti la osânda veşnică a
muncilor şi durerilor Iadului. Iar singurul antidot al acestei maladii este ÎNTOARCEREA LA
DUMNEZEU.
Materialismul satanic în esenţa lui, este aşadar cel care conduce această lume spre
autodistrugere şi moarte spirituală. Omul materialist se sinucide lent şi devine un om mort
sufleteşte, un om mortificat şi împietrit. El nu mai are sentimente. Are doar o voinţă mai
puternică şi o raţiune proprie bolnavă. Nu întâmplător unii autori au pomenit de
sintagma ,,morţii vii’’. Pentru că, deşi vii, oamenii materialişti sunt cu adevărat morţi în ceea ce
priveşte spiritul. În timp ce creştinii sunt, dimpotrivă, asemenea lumânărilor care ard şi
luminează, îndepărtând tot întunericul din jur, prin flacăra credinţei lor adevărate în
Dumnezeu.
Iubiţi fraţi ortodocşi, militaţi până la capăt pentru mărturisirea Adevărului, Care este doar
Hristos, după însăşi cuvintele Mântuitorului: ,,Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”. Cine are ochi să
vadă să fie vigilent.
Hristos a înviat!
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LEGALIZAREA HOMOSEXUALITĂŢII VA DESCHIDE CUTIA PANDOREI!
(Articol postat pe blogurile DanielVla și CREDINȚĂ DREAPTĂ
ORTODOXĂ - de Ortodoxie, 15 mai 2014)
Urmărind cu atenţie evenimentele recente de pe plan internaţional (inclusiv în România),
observăm cu stupoare şi cu oarecare nelinişte, că aceste demersuri tot mai insistente de promovare şi
legalizare a căsătoriilor dintre homosexuali, respectiv lesbiene şi a adopţiilor de către aceste persoane
sunt concertate la nivel mondial şi doresc să submineze temelia societăţilor actuale care au ca fundament
valorile creştinismului. Asistăm la o intensificare deloc întâmplătoare a lobby-ului prohomosexualitate şi
adoptarea unor legi împotriva opiniei publice şi protestelor de amploare din mai multe ţări de pe bătrânul
continent.
Nu ar fi desigur foarte greu să-i descoperim pe artizanii din umbră ai acestei ,,revoluţii sexuale'',
pe îndrumătorii şi sponsorii activiştilor gay, care nu se vor opri doar la câteva drepturi pentru
homosexuali. Noi ştim cine sunt duşmanii lui Hristos şi ai familiei creştine. Ştim cine orchestrează
această lovitură puternică dată modului de viaţă creştin autentic (ortodox). Aceştia nu pot fi decât evreii
sionişti, cei care încă îl aşteaptă pe Mesia şi francmasonii care îi urmează de pretutindeni.
Uitaţi-vă numai la cei care promovează homosexualitatea în România şi veţi vedea că nu au nici
o legătură cu ortodoxia. Niels Schnecker, evreu mason, care s-a implicat activ în mai multe campanii
electorale în SUA, a fost ales de liberali pentru alegerile prezidenţiale din 2014 pentru candidatura lui
Crin Antonescu! Remus Cernea şi alte organizaţii precum Accept...
Ca să conştientizăm pe deplin gravitatea fenomenului, ar fi poate suficient să amintim doar
faptul că homosexualitatea reprezintă practicarea unor perversiuni sexuale (nu este o orientare
sexuală aşa cum se invocă în mod greşit de către propagandiştii acestora), că perversiunile sexuale
nu sunt îngăduite de Biserica Ortodoxă (fiind considerate păcate grele, strigătoare la cer) iar
Dumnezeu a pedepsit categoric şi drastic homosexualitatea şi onania. Ne aducem aminte că Onan,
care a săvârşit masturbarea sau onania a murit pe loc. Iar oraşele Sodoma şi Gomora, în care se practica
homosexualitatea şi pedofilia, au fost distruse în întregime. Pe ruinele lor a apărut Marea Moartă, în care
nu trăiesc vieţuitoare... Acestea nu sunt poveşti, ci realităţi cutremurătoare!
Legalizarea homosexualităţii nu înseamnă doar o simplă acceptare de către societate a căsătoriilor
dintre homosexuali, respectiv lesbiene. Implicaţiile sunt mult mai mari. Pentru noi creştinii, ea înseamnă
în primul rând o legalizare a păcatului (a patimii desfrânării şi perversiunilor sexuale). Homosexualitatea
poate favoriza în cazul adopţiilor pedofilia (abuzul sexual asupra minorilor, constituind astfel o pedofilie
deghizată!) dar şi incestul şi poligamia. Iată de ce Rusia a interzis adopţiile copiilor ruşi de către cuplurile
de homosexuali.
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Legalizarea homosexualităţii va aduce după sine noi şi noi probleme sociale şi medicale, ştiut
fiind faptul că manifestările homosexualilor se circumscriu sferei patologice. Paradele şi propaganda
acestora larg mediatizată nu pot schimba în nici un fel datele problemei. Cei care îi folosesc ca masa de
manevră vor de fapt să redefinească normalitatea, obligându-ne treptat să renunţăm la căsătoria
tradiţională dintre bărbat şi femeie. Acesta este un scop perfid care serveşte altuia mai diabolic: reducerea
populaţiei de pe Terra. Iată una din expresiile Noii Ordini Mondiale, la care se lucrează intens în prezent.
Oamenii sunt forţaţi în mod indirect să desfiinţeze instituţia sacră a familiei creştine, considerată
învechită şi depăşită, în dezacord cu modernitatea lumii în care trăim, să accepte tot mai mult metodele
contraceptive şi aşa mai departe ...
Pe de altă parte, oamenii sunt determinaţi să accepte homosexualitatea ca pe o simplă orientare
sexuală şi ,,normală'', pe care să o ofere apoi spre experimentare şi tinerilor de astăzi! Aşa cum au
procedat în unele ţări şi cu sexul oral, recomandat chiar de unii medici şi psihologi! Ei vin şi ne învaţă că,
de fapt homosexualitatea nu dăunează nimănui şi că reprezintă doar o expresie a libertăţii depline şi a
personalităţii omului!
Legalizarea homosexualităţii este vârful aisbergului care ne va lovi pe toţi din plin în viitorul
apropiat. Ea va deschide cutia pandorei. Un exemplu este cel al activiştilor poligamiei din SUA, care au
ieşit la rampă cu entuziasm, văzând în aceasta un pas istoric spre desfiinţarea familiei tradiţionale şi
afirmarea poligamiei, în viziunea lor fiind necesară mai ales pentru emigranţii care lucrează în
străinătate ...
În mod evident, o mare parte dintre oamenii de pretutindeni se vor revolta. Scriitorul H.G. Wells
ne avertiza în urmă cu câteva decenii: ,,Foarte mulţi oameni vor uri NOUA ORDINE MONDIALĂ şi
vor muri protestând împotriva ei.''
Numai că, masonii şi-au făcut anumite planuri luându-şi anumite măsuri de prevedere: camere de
supraveghere în principalele locuri publice, legi precum Tratatul de la Lisabona (ratificat şi de România!).
Acesta din urmă, stipulează printre altele şi pedeapsa cu moartea în cazul ,, situaţiei de război, dezordine
socială şi insurecţie''. Iar fiecare stat membru este obligat să participe la acţiunile militare şi ale
Serviciilor secrete în lupta contra ,,terorismului''. Însă toate prevederile acestea sunt vag exprimate, dau
naştere la interpretări şi la semne de întrebare. Ele pot favoriza în mod cert măsuri abuzive şi nedrepte
împotriva cetăţenilor Uniunii Europene. (Vezi şi cartea Guvernul Mondial Coşmarul Omenirii, de
Teodor Filip, Ed. Obiectiv).
Nu trebuie uitat nici faptul că activiştii gay îi numesc pe creştini ,,fascişti''. Pe o pancartă din New
York, se putea citi: ,,Viaţa începe când te opui creştinilor fascişti!'' Oare unde vedeţi dumneavoastră
legatura dintre fascism şi creştinism? Creştinii au instaurat undeva în lume dictatura? Au suprimat tocmai
ei libertatea omului, un dar preţios de la Dumnezeu?
Iar pe site-ul Wikipedia, legionarii şi preoţii ortodocşi sunt de asemenea văzuţi ca fascişti şi
fanatici precum fundamentaliştii islamici... În timp ce preoţii catolici sunt văzuţi ca vajnici apărători ai
drepturilor omului... De fapt, autorul articolului defăimător la adresa Bisericii Ortodoxe este însă un ateu
sau catolic, sau mai degrabă un mason adevărat.
Îşi poate imagina cineva oare toate implicaţiile din societate ale legalizării homosexualităţii? Este
destul de dificil. Vor fi afectaţi în special copiii şi femeile, ca şi în cazul fenomenului pornografiei.
Comportamentul sexual ar putea să debuteze la vârste tot mai precoce, afectând astfel ireversibil
dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor. Dar cel mai mult va influenţa moralitatea şi sănătatea (SIDA,
etc). Pedofilia, incestul, poligamia, prostituţia, proxenetismul şi drogurile vor ajunge la cote
inimaginabile ...
Iată de ce trebuie să ne opunem energic legalizării sodomiei în poporul nostru creştin
ortodox până nu este prea târziu. Iubiţi fraţi ortodocşi, nu vă fie teamă. Este timpul mărturisirii
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Adevărului, după spusele marilor noştri duhovnici, precum părintele Justin Pârvu. Cu noi este
Dumnezeu...
(articol scris de Radu Iacoboaie, 2 iulie 2013, ziua Sf. Ştefan cel Mare)

SUB ASEDIUL MASONERIEI...
Natiunea, 16 mai 2014, Radu Iacoboaie

Averea cea mai mare a națiunii române a fost și este spiritualitatea sa profundă. Poporul român
este adânc ancorat în ortodoxie de aproape 2000 de ani, fapt dovedit și de numeroasele mănăstiri și
biserici închinate lui Dumnezeu și Sfinților Lui. După unele aprecieri mai recente, chiar suntem țara
cu cele mai multe lăcașuri de cult (ortodoxe), raportate la numărul locuitorilor. Iar alții au numit
România în chip de admirație Grădina Maicii Domnului, denumire pe care o mai poartă din câte știm
doar Muntele Athos din Grecia, unde viețuiesc și astăzi monahi români, prezenți aproape pe tot
cuprinsul său.
Ne putem aminti că popoare și imperii din vecinătatea noastră au râvnit adeseori în decursul
istoriei noastre la bogățiile acestui pământ românesc, începând chiar cu Imperiul roman condus de
Traian, care după cucerirea celei mai mari părți din Dacia, a trăit se pare vreme de două secole de pe
urma aurului dacic și a cunoscut atunci apogeul extinderii sale teritoriale.
Mai aproape de zilele noastre, începând cu veacul al XVIII-lea, cu înființarea lojilor masonice,
putem observa că principalul obiectiv politic al acestora a fost dezintegrarea tuturor imperiilor. Dar
care a fost oare scopul urmărit? Aceste imperii le stăteau în cale masonilor (erau regimuri autoritare,
iar nu ,,democratice”) iar aceștia visau desigur și visează încă, pentru ei înșiși, un imperiu global
atotputernic și nemuritor.
Pornind de la organizarea însăși a comunităților evreiești din diasporă, fracțiunea evreilor
ultranaționaliști și sioniști (masoneria) a conceput într-un mod asemănător organizația
francmasoneriei, atrăgând de partea lor mai întâi pe intelectualii naționaliști, precum pașoptiștii de la
1848, iar mai târziu racolând trădătorii de neam și de țară. Nu trebuie să uităm că sionismul mondial
are în frunte 13 rabini talmudiști, adică pe ,,Înțelepții Sionului”.
Dacă privim atent în istoria ultimelor două secole, evreii talmudiști, masonii și francmasonii
au activat practic ca un STAT ÎN STAT. Jurământul masonic prevala întotdeauna față de oricare alt
jurământ. Ei au activat din umbră, în mod organizat și disciplinat, întocmai ca în cazul serviciilor
secrete ale statului român. Ne putem întreba firește: dar dacă un mason greșește, cum va fi judecat în
mod imparțial de către un judecător mason sau obedient masoneriei?
În ceea ce privește România zilelor noastre, putem spune că masonii au penetrat deja toate
instituțiile statului (și nu doar în România), inclusiv sau mai ales Parlamentul României, dar și
autoritatea națională care se ocupă de ,,sprijinirea” întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor). Atât
de mult le-au ,,sprijinit”, încât din anul 2000 încoace multe zeci de mii de firme private, care asigurau
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o mulțime de locuri de muncă au fost împinse spre faliment.
Ei sunt cei care au subminat prin toate mijoacele, și înainte și după lovitura lor de stat din
decembrie 1989 economia națională, aducând o contribuție majoră la falimentarea a peste 1250 de
combinate și întreprinderi, dărâmând astfel industria României (înlăturând concurența pentru anumite
firme din străinătate!), și conducând la îndatorarea către Fondul Monetar Internațional în special,
datorie care la ora actuală se ridică la o sumă de peste 120 de miliarde de euro, amanetându-ne practic
viitorul nostru și al copiilor noștri! Această dezindustrializare este incomparabil mai mare decât în
orice alt fost stat aflat sub influența fostei Uniuni Sovietice.
Iată cine au fost și sunt de fapt asasinii economici ai României. Ei sunt cei care conduc și în
prezent Federația Patronatelor, cea care a plafonat salariile la nivel național și a menținut mereu la o
valoare extrem de scăzută salariul minim pe economie, chipurile sub pretextul renunțării patronilor
străini la afacerile lor din România…
Tot ei ne-au pricopsit cu comunismul, pentru a dărâma ortodoxia și a ne sărăci cât mai mult.
Ei sunt autorii răzbunării împotriva tineretului legionar din cadrul Experimentului Pitești dintre anii
1949-1952.
O lucrare monumentală care ne vorbește pe larg despre abuzurile și crimele comunismului în
România este volumul ,,Holocaustul roșu” scris de domnul doctor Florin Mătrescu. În această carte
veți găsi multe informații importante despre genocidul comis împotriva poporului român de către
agenții sionismului mondial. Autorul identifică originea și comunismului. Operează distincția dintre
cele două ramuri ale masoneriei: masoneria roșie (comunistă) și masoneria neagră (capitalistă și
corporatistă). De ce roșul este culoarea preferată a comuniștilor și sataniștilor, fiind aleasă și pe
drapelul comunist? Pentru că înflăcărează masele, dar simbolizează și lupta acerbă (ura de clasă
împotriva ,,dușmanilor poporului”) și sângele vărsat pentru victoria revoluției perpetue comuniste.
Democrația actuală este o democrație masonică, o demonocrație, cum o numea cineva pe un
blog. Așa cum senatorul Antonie Iorgovan (iradiat de către masoni) a demonstrat cu argumente
juridice că MASONERIA ESTE ANTICONSTITUȚIONALĂ ȘI ANTIDEMOCRATICĂ prin
caracterul și acțiunile sale oculte, la fel și profesorul Ion Coja arăta într-o emisiune (în convorbire
telefonică) că democrația nu poate supraviețui fără masonerie, pentru că nu poate fi transparentă.
Vedeți astăzi vreo legătură a conceptelor democrației cu creștinismul sau a democrației Uniunii
Europene cu creștinismul, după ce fusese până acum însuși fundamentul civilizației europene?
Constituția UE nu suflă o vorbă despre acest lucru sau despre creștinism. Iar astăzi vin evreii sioniști
și încearcă insistent să ne tragă pe noi toți la răspundere, pentru Holocaustul de fapt inexistent al
evreilor pe teritoriul României în timpul celui de-al doilea război mondial, bineînțeles cu concursul
major al unor autorități ale statului român, al unor politicieni vânduți și al unora dintre liderii de
opinie din mass media…
Iacoboaie Radu spune:16 mai 2014 la 11:26
Comentariul așteaptă să fie moderat.
Mulțumesc pentru postare.
Hristos a înviat! Tocmai zilele acestea are loc un congres mondial al masonilor, a acestor
slujitori ai diavolului. Ei sunt exact opusul preoților ortodocși și pe care desigur masonii îi urăsc de
moarte (sectanții la fel).
Dar știu românii oare cine sunt ei cu adevărat și ce urmăresc?
MASONII ROMÂNI SUNT CEI MAI MARI TRĂDĂTORI AI NEAMULUI ROMÂNESC!
DE CE? CHIAR VREȚI SĂ ȘTIȚI DE CE ȘI PE SCURT?
PENTRU CĂ EI AU FALIMENTAT INDUSTRIA ROMÂNIEI (forțând milioane de români
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să lucreze în străinătate pentru a supraviețui, și încă, ca slugi, pe bani puțini acolo și în muncile cele
mai grele);
PENTRU CĂ EI SUNT ECUMENIȘTI ȘI VOR SĂ NE UNEASCĂ CU TOȚI ERETICII DE
PE PĂMÂNT (la ei nu contează la cine te închini, doar să fie o ființă supremă; spune asta masonul
comunist Olimpian Ungherea…);
PENTRU CĂ EI SUNT FOARTE HOTĂRÂȚI SĂ NE INTRODUCĂ CIPURILE DE
URMĂRIRE CA (pentru ei nu suntem oameni, iar mai târziu, să ne introducă în corp biocipurile ca la
animale!);
PENTRU CĂ EI SUNT CEI CARE NE-AU FORȚAT ÎN MOD ,,DISCRET” SĂ INTRĂM
ÎN NATO ȘI UE (ca să ne pierdem toată independența economică, politică și culturală), SĂ NE
PIERDEM SUVERANITATEA ȚĂRII TOTAL ÎN VIITORUL STAT FEDERATIV (STATELE
UNITE ALE EUROPEI)!;
PENTRU CĂ EI SUNT CEI CARE NE BAGĂ PE GÂT FORȚAT ACUM
HOMOSEXUALITATEA (legalizarea păcatului, mai apoi a prostituției și pornografiei, pedofiliei),
DAR ȘI PLANNINGUL FAMILIAL (contracepția etc.);
PENTRU EI CĂ NE IMPUN REGIONALIZAREA, ÎNSTRĂINAREA PĂMÂNTURILOR
ȘI A RESURSELOR NATURALE ALE ȚĂRII ȘI MULTE, MULTE ALTELE (ne-ar trebui pagini
întregi să le enumerăm pe toate)…
Să ne rugăm la bunul Dumnezeu să ne întărească în credință și să salveze acest popor drept
măritor creștin de toți dușmanii lui, de dușmanii ortodoxiei. Doamne ajută!
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Radu Iacoboaie: Ce fel de NAŢIONALIST sunteţi domnule ION COJA?
(Articol postat pe blogul Saccsiv, 19 mai 2014)
CE FEL DE NAȚIONALIST SUNTEȚI DOMNULE ION COJA?
Radu Iacoboaie, 17 mai 2014
Întrebarea mea din titlu este cât se poate de legitimă. Nu este retorică. Pentru că mai descoperim
uneori și oameni de cultură care pozează doar în naționaliști, pentru că în felul acesta aduc servicii
imortante altora. Dumneavoastră stimate domnule Coja, cui aduceți de fapt servicii? Poporului român
drept măritor creștin (ortodox) sau evreilor masoni care îi acuză pe naționaliștii români de
antisemitism?
Vă explic motivele neîncrederii mele pe scurt. Articolele dumneavostră observ că pun un accent
prea mare pe critica evreilor în general ajungând până la URĂ, ceea ce poate justifica realmente
acuzațiile unor evrei față de dumneavostră de antisemitism (în sensul de anti-evrei numai, pentru că
antisemitism înseamnă de fapt să fi și împotriva arabilor, adică tuturor semiților). Mergeți cumva pe
urmele profesorului antisemit A.C. Cuza de la Iași? Iar neînceperea urmăririi penale în dosarul
intentat de către evrei împotriva dumneavoastră se datorează retragerii acuzațiilor de antisemitism. Nu
este credibil că procurorul sau polițiștii cum spuneați au fost binevoitori și v-au iertat pentru că i-ați
impresionat. Unde-i lege nu-i tocmeală.
Apoi, faptul cum vă raportați la masonerie, cu jumătăți de măsură. Sugerați că ați vrea o
masonerie cuminte, naționalistă așa cum exista pe la 1848 (cam în genul domnitorului mason A. I.
Cuza), care să lupte pentru binele României, dar știți foarte bine că în realitate nu puteți influența în
niciun fel lucrurile acestea și nici nu ar fi posibil. Masoneria a fost și va rămâne pe veci organizația
religioasă anticreștină și criminală, indiferent de ramură (comunistă sau capitalist-corporatistă).
Spuneți unele adevăruri doar pentru a fi credibil în fața tuturor. Acesta este un modus operandi al
masoneriei…
Mărturisesc că la un moment dat m-ați păcălit și pe mine. Dar polemicile recente la un articol
postat pe blogul dumneavoastră (Eu sunt naționalist!Tu ești naționalist! El este naționalist!,
12.05.2014) m-au trezit la realitate. Acum știu opiniile dumneavoastră în privința ortodoxiei și a unor
momente esențiale din istoria noastră. Considerați că este exclus ca masoneria să-l fi asasinat pe
Eminescu. Ce fel de probe așteptați? Așa cum catolicii încearcă să examineze chimic Sfânta
Împărtășanie ca să înțeleagă Taina aceasta dumnezeiască?
Din articolele pe care le-am mai citit, am observat că aveți o părere bună despre Nicolae
Ceaușescu (precum are și tribunul Corneliu Vadim Tudor, colegul d-voastră de la Vatra Românească
și fost președinte al PRM, care îl vede pe Ceaușescu și acum ca erou!), dar și despre Silviu Brucan,
Iliescu și alții.
Se poate observa aici în articolul de față cum dumeavoastră împărtășiți în schimb o simpatie
deosebită pentru regele Carol I (responsabil de fapt pentru asasinarea la ordinul său a lui Mihai
Eminescu!) și pentru dinastia Brătienilor, inclusiv pentru liberalul Ion C. Brătianu (cel care a condus
lovitura de stat împotriva lui Alexandru Ioan Cuza și l-a instalat pe prințul mason Carol I!). Să nu
uităm că la emisiunea globalistă ,,Mari români”, majoritatea jurnaliștilor din platou au făcut tot
posibilul să-l impună în conștiința colectivă pe regele Carol I ca fiind cel mai mare dintre români și…
NU AU REUȘIT. Cinste românilor care l-au ales pe Sfântul Ștefan cel Mare, care nu degeaba a fost
supranumit ,,cel Mare”.
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Și nu în ultimul rând, v-ați discreditat prin postarea acestui articol (reprodus după comentarii,
pentru a facilita lectura comentariilor), scris de masonul Călin Georgescu, secretar general al
Asociației pentru Clubul de la Roma. Ați încercat practic să puneți într-o lumină favorabilă acest club
elitist masonic și să-i faceți totodată propagandă (împreună cu câțiva comentatori pe blog) acestuia, în
vederea alegerilor prezidențiale care urmează. După articol scrie: ,,Nota redacției: Excelent text! Ca și
precedentul, semnat pe acest site, de același domn Călin Georgescu.”
Redau doar primele comentarii (celelalte le puteți accesa pe blogul lui Ion Coja sau mai jos, prin
link), pentru că sunt foarte importante în ,,elucidarea cazului de față” și precizez că unele comentarii
ale mele nu au fost postate decât cu mare întârziere, alte câteva nici până acum, când scriu aceste
rânduri. În schimb comentariile altora, care vă susțin au fost imediat postate…
Eu sunt naționalist!Tu ești naționalist! El este naționalist!
Publicat de Ion Coja in Doctrină naţionalistă, Textele altora pe 12.05.2014
comentarii la “Eu sunt naționalist! Tu ești naționalist! El este naționalist!”
⊙ 16.05.2014 la 8:56 pm
Manipulare oculta prin adevar partial dezvaluit. Noua Ordine Mondiala nu va fi cea pretins
demascata in articol si va fi acceptata de majoritatea oamenilor.
Si cum ar putea altfel atunci cand va parea ca “Imparatia lui Dumnezeu” este pe Pamant iar
“copil
Iacoboaie Radu 16.05.2014 la 10:39 pm
Adevărul se rostește simplu. Nu codificat cum se procedează în masonerie. Nu credeți? Încercați
să spuneți Adevărul, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Doar atât pentru început…
⊙ 18.05.2014 la 2:11 pm
Realitatea este negandit de complexa iar adevarul este asemenea.
Prejudecata nu te va ajuta niciodata in cunoastere. Niciun mason nu afirma public faptul ca sub
impulsul lui Sorath, Soarele Negru, o entitate spirituala va fi prezentata omenirii ca fiind Christos.
Iacoboaie Radu
Comentariul tău e în așteptare. 18.05.2014 la 5:54 pm
Voi sporiți complexitatea și confuzia în societate, pentru a vă atinge obiectivele. Voi relativizați
adevărul și încercați să alungați chipurile ,,prejudecățile” și ,,misticismul” (credința adevărată în
Hristos).
Voi masonii… care vă credeți dumnezei și vă încredeți doar în rațiune.
Nu eu vă chem la pocăință, ci Dumnezeu vă oferă mereu șansa ei pentru a vă mântui sufletul.
DAR VOI NU CREDEȚI DE FAPT ÎN EXISTENȚA SUFLETULUI SAU ÎL ADORAȚI PE
LUCIFER. DE ACEEA VĂ ESTE FRICĂ DE MOARTE ȘI NU CUGETAȚI LA EA…
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CÂTEVA RÂNDUIELI BISERICEŞTI MAI IMPORTANTE
PENTRU CREŞTINUL ORTODOX
(capitol din vol. Ne salvăm trăind ortodoxia, publicat parţial
ca articol în cotidianul Monitorul de Suceava, 21 iulie 2008, p.19)
CUM SE FACE UN POMELNIC?
Pentru cei vii ce se vor pomeni:
Se scriu:
- părinţii trupeşti,
- părintele duhovnic,
- naşii de botez şi de cununie,
- soţia / soţul / copiii,
- rude şi prieteni
Condiţii obligatorii pentru a fi pomeniţi la Sfânta Liturghie:
- să fie botezat în Biserica Ortodoxă,
- să fie cununat în Biserica Ortodoxă,
- să nu fie cununat cu rudenii trupeşti (până la gradul …) sau duhovniceşti (naşi cu fini, sau
rude ale cumetrilor),
- să aibă naşi botezaţi şi cununaţi ortodox,
- să fie drept-credincioşi (să creadă în Sfânta Treime, Maica Domnului, Sfinţi; să cinstească
Sfânta Cruce, icoanele, sfintele moaşte),
- să ducă o viaţă evlavioasă ortodoxă (rugăciune, post, prezenţă la biserică, spovedanie,
milostenie şi alte fapte bune ale credinţei)
’’Viaţă evlavioasă ortodoxă’’ înseamnă:
- să nu fie: curvari, hoţi, beţivi, petrecăreţi, fumători, drogaţi, hulitori, atei, apostaţi,
batjocoritori de orfane şi văduve, ucigaşi, răpitori, scandalagii, răzbunători etc.
- să nu practice: masturbare, perversiuni: împreunări anale / orale, cu animale;
homosexualitate şi lesbianism sau pedofilie.
- să nu săvârşească, să nu mijlocească, să nu îndemne sau să încurajeze practicile şi
metodele contraceptive: păzire (calendar, prezervativ, sterilet), băi, leacuri, pastile, avort.
- să nu aibă profesii imorale, prin care se aduc prejudicii (directe sau indirecte) Bisericii şi
mântuirii altora, de pildă: patron de bar, sex-shop, casă de toleranţă, regizor / actor, redactor TV,
editor de publicaţii antiortodoxe (eretice, umanist / evoluţioniste), traficanţi de droguri, femei,
arme etc.
- să nu fie francmasoni: funcţionari în organizaţii, organisme, societăţi, fundaţii, asociaţii,
cluburi şi ligi naţionale şi europene.
- să nu emită prin politica lor legi ce încalcă suveranitatea, autoritatea şi autonomia
Bisericii şi a ţării (integrări, adeziuni, afilieri la organizaţii internaţionale: NATO, UE, ONU,
UNESCO, FMI, Banca Mondială, Mişcarea Ecumenică etc.)
- să nu creadă în vrăji / superstiţii populare ori ’’ştiinţifice’’ păgâneşti şi să nu ia sfat în
necazurile lor de la vrăjitori şi ocultişti (chiar botezaţi ortodox): radiestezie, bioenergie,
acupunctură, telepatie, telekinezie, hipnoză, dianetică, meditaţie transcendentală, spiritism, yoga,
sau alte forme de vrăjitorie europeană şi orientală.
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Toţi aceştia se pot pomeni doar la Psaltire.
CE TREBUIE SĂ CEREM ÎNTR-UN POMELNIC
Păstrarea credinţei ortodoxe, curaj în apărarea credinţei, neţinând seama de
ameninţări
sau avantaje. Puterea de a săvârşi fapte ortodoxe.
Venirea la credinţă a neortodocşilor (păgâni, iudei şi eretici creştini: papistaşi, protestanţi
şi neo-protestanţi).
Răbdarea necazurilor şi a celor ce ni le fac.
Răbdare în boală, sărăcie, lipsă.
Mulţumiri lui Hristos în necazuri, căci necazurile ne smeresc.
Sănătate în Hristos.
Cunoaşterea păcatelor proprii.
Izbăvire de patimi.
Milă şi iertare de la Hristos a păcatelor şi greşelilor noastre.
Milă şi iertare de la Hristos pentru duşmanii noştri.
Căsătorie spre vieţuire ortodoxă (între oameni iubitori de Hristos).
Ajutorul lui Dumnezeu într-o muncă plăcută lui Hristos.
Alte cereri de folos spre mântuire.
NU CEREM:
Moartea duşmanilor, pedepsirea celor ce ne-au supărat, umilit, înşelat etc.
Bucurii trupeşti: satisfacţii, bogăţie, belşug, avansări.
Succese cu orice preţ, neştiind că boala fără răzvrătire poate aduce mântuire.
Puteri
supraomeneşti,
paranormale:
minuni,
vedenii
(arătări,
lumini,
mirosuri) ’’spirituale’’ – pentru bucurie trupească.
Ajutor de la Hristos în toate dorinţele.
Alte cereri după mintea lumii, cum ar fi ’’pacea între popoare’’, împăcarea tuturor
Bisericilor şi religiilor etc.
Cererile să nu calce poruncile Evangheliei şi ale Bisericii.
24 DE ORE ORTODOXE – UN PROGRAM ORTODOX (ORIENTATIV)
DIMINEAŢA
(Dacă e sărbătoare, mergem la biserică)
- Rugăciuni către Hristos, Maica Domnului, Puterile îngereşti, Sfinţii zilei, 2-3 Psalmi etc.,
după rugăciunile începătoare.
- Se ia anaforă şi aghiasmă.
- Rugăciune pentru micul dejun (se face sfânta cruce peste bucate).
LA PRÂNZ
- Câteva rugăciuni îndrăgite (Psalmi, Acatiste etc.).
- Metanii sau închinăciuni (după putinţă).
- Tămâiem camera.
- Ne pomenim viii şi morţii (părinţi, rude, prieteni), cerând pentru ei de la Dumnezeu milă,
pace, iertare de păcate şi celelalte.
- Rugăciuni înainte şi după masă.
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- Citim câteva pagini despre vieţuirea ortodoxă (din Proloage, Pateric, Ne vorbeşte
părintele… etc.)
- Câteva pagini din Noul Testament.
SEARA
- Câteva rugăciuni.
- Metanii şi închinăciuni.
- Scurtă citire.
- Rugăciuni la masă.
- Tămâiem icoanele şi camera.
- Ne miruim (frunte, gură, urechi, mâini).
ÎN CAMERA ORTODOXĂ
- 2-3 icoane (ortodoxe, nu tablouri catolice poreclite ’’icoane’’!).
- Tămâie.
- Untdelemn de la Sfântul Maslu.
- Anaforă şi aghiasmă.
- Psaltire şi Ceaslov, Acatistier, cărţi despre credinţa ortodoxă.
- NU postere (afişe), imprimeuri cu animale, roboţi, extratereştri.
- NU imagini cu vedete muzicale, cineastice, pornografice.
- NU bibelouri (mici idoli), sau ceasuri cu imagini religioase.
ALTE RÂNDUIELI ALE FAMILIEI ORTODOXE
- Post miercurea şi vinerea.
- Duminica şi în sărbători: prezenţi la biserică.
- Post şi spovedanie în cele patru posturi mari (cel puţin).
- Săptămânal: mergem la Sfântul Maslu.
- Săptămânal: puţină milostenie cu orfani, săraci, infirmi.
- Lunar (sau după putinţă): pomelnic cu vii şi morţi la biserică. Acasă: sfinţire şi/sau
Sfântul Maslu.
- La fiecare salariu cumpărăm o carte, sau icoane, casete cu duhovnici, tămâie etc.
- Anual: 2-3 vizite la mănăstiri.
- La serviciu, în oraş, în vizită: o ţinută serioasă (nu ’’băbească’’, dar fără: rimel, decolteu,
minijupă, bluze transparente etc.)
- Renunţarea la televizor (boala de obşte a lumii de astăzi).
NU mergem la cabinete de radiestezie, bioenergie, parapsihologie, vrăjitorie, spiritism, yoga
sau alte forme de magie şi ocultism.
NU ne preocupăm de horoscop, zodiac, astrologie, etc.
NU participăm la distracţii în posturi.
NU cununăm oameni nebotezaţi.
DACĂ AVEM COPII
Ne rugăm împreună cu ei (dimineaţa, la prânz şi seara).
Îi învăţăm să facă zilnic cruce, metanii şi închinăciuni.
Post: miercurea şi vinerea.
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Duminica şi în sărbători îi luăm la biserică.
Zilnic, dimineaţa, le dăm anaforă şi aghiasmă.
Îi învăţăm să se spovedească, îi luăm cu noi la duhovnic, cel puţin în cele patru posturi.
Le citim zilnic din Evanghelie, din Vieţile Sfinţilor şi din alte cărţi ortodoxe. După 7-8 ani le
hotărâm să citească singuri.
Îi învăţăm să aprindă candela şi să tămâieze.
Îi învăţăm să dea de mici milostenie la omul sărac.
Îi luăm în vizită la mănăstiri.
La fiecare salar le facem un cadou ortodox: carte, iconiţă, cruciuliţă, o metanie (pernă
mică), mir etc.
Le arătăm cum şi de ce să facă un pomelnic.
Îi vom învăţa pe înţelesul lor despre Hristos, Maica Domnului, Sfinţii Îngeri, diavoli, rai, iad,
păcat, pocăinţă, faptele bune ale credinţei, rânduielile Bisericii.
Când sunt agitaţi, tulburaţi, speriaţi, suferinzi de boli psihice ori trupeşti, îi ducem la preot
pentru rugăciuni de liniştire şi de sănătate.
Nu ne certăm/îmbătăm/fumăm în faţa copiilor (şi nici în lipsa lor…)
Părinţii păcătuiesc atunci când:
Dau copiilor voie să se joace oricând, oriunde şi cu oricine.
Îngăduie copiilor să privească la televizor.
Nu-i învaţă pe copii să se roage, să postească, să umble la biserică şi celelalte, motivând
că ’’nu au timp’’.
Nu îşi duc copiii la biserică, la mănăstiri, la spovedanie.
Le îngăduie să-şi petreacă timpul liber la calculator, jocuri electronice, filme, teatre,
concerte, circuri, carnavaluri, adunări sportive, cursuri de modă, fitness, karate, yoga, bioenergie,
radiestezie.
Le îngăduie copiilor orice ţinută/tunsoare/limbaj/comportament, motivând că sunt copii
şi ’’nu ştiu’’.
Le permit copiilor anumite păcate, motivând că ’’trebuie să ştie’’, să fie ’’căliţi de mici’’
pentru ’’experienţa vieţii’’.
Le permit copiilor să citească orice, să mănânce când şi ce vor, să doarmă oricât, să meargă
oriunde, să fie ’’liberi’’ de orice program.
PĂCATE CARE SUNT IERTATE PRIN SPOVEDANIE,
DAR NE OPRESC DE LA ÎMPĂRTĂŞIRE
Lipsa rugăciunii zilnice.
Lipsa postului de miercuri şi vineri.
Nepostirea în cele patru posturi de peste an.
Lipsirea de la slujbele Bisericii.
Scandaluri, bătăi, violenţă. Lovirea părinţilor.
Fumatul şi beţia.
Ceartă/ură veche, stăruitoare.
Mărturia mincinoasă.
Mutilări (automutilări), crime.
Dorinţa de sinucidere.
Responsabilitate morală pentru sinuciderea cuiva.
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Credinţa că te poţi mântui şi fără Hristos, Maica Domnului, Sfinţii Îngeri, icoane,
Evanghelie, într-un cuvânt, fără Biserica Ortodoxă.
Necredinţa şi îndoiala în credinţă.
Reaua credinţă, care pune la îndoială predania Bisericii Ortodoxe.
Lipsa Botezului ortodox (fără aceasta nu poate fi nici spovedit, nici împărtăşit).
Trecerea la altă credinţă.
Vrăjitorie, fermecătorie, ghicitorie şi căutarea lor.
Credinţa în horoscop, zodiac, astrologie, etc. Practicile vrăjitoreşti şi magice,
atât ’’populare’’, cât şi: bioenergia, radiestezia, yoga, spiritismul, meditaţia transcendentală, zenbudismul, dianetica, parapsihologia, hipnoza, precum şi consultarea celor care le săvârşesc.
Port de amulete, talismane (cuarţuri, cristale, şnururi, brăţări), protectoare, vindecătoare.
Jocuri de noroc: robingo, loto, loz în plic, ruletă, bridge, wist, remi, table, cărţi, zaruri şi
jocuri mecanice. Şi jocuri sportive: biliard, popice şi celelalte.
Lipsa desei spovedanii, spovedania nesinceră, incompletă (ascunzând mai ales păcatele
trupeşti ruşinoase).
Vizionarea filmelor/spectacolelor erotice/horror/terror.
Masturbarea.
Perversiuni sexuale (relaţii orale/anale).
Pedofilie/homosexualitate.
Relaţii sexuale fără a fi cununat în Biserica Ortodoxă.
Relaţii sexuale cu rudenii după trup şi după duh.
Relaţii sexuale cu animale.
Folosirea diferitelor metode contraceptive: anticoncepţionale, leacuri, băi, păzire, calendar,
sterilet, avort, prezervative etc.
Copilul mort nebotezat din negrija părinţilor.
Relaţii conjugale în posturile mari şi mici, în duminici şi sărbători.
Ocupaţie care se împotriveşte vieţii ortodoxe: bar, casă de amanet, bordel, sex-shop, striptease, anchetator la poliţie, executor judecătoresc etc.
Actorie, muzică, dans; participare/organizare de spectacole şi emisiuni distractive etc. (regie,
coregrafie, scenografie).
Căci: ’’Sfinţii Apostoli afurisesc pe lirişti, pe viorişti, pe jucători şi pe toţi cântătorii din
organe, zicând în aşezămintele lor (sectanţi): ,,Dacă vreun bărbat sau vreo femeie care a fost
începător de jocuri va veni la credinţă, sau jucător, sau luptător în privelişte, sau din cei ce cântă
din fluier, sau chitaragiu, sau viorist, sau învăţător de jocuri, ori să înceteze, sau, de nu, să se
lepede’’ (Cart.8, Cap.32), adică să fie îndepărtaţi din Biserică’’ (Sfântul Nicodim Aghioritul, în
Hristoitia).
Sportul. (care vine din şi naşte grija faţă de trup, stimularea curviei, a părerii de sine, a
trufiei succesului şi a câştigului, riscul sinuciderii în cazul sporturilor extreme: curse diverse,
paraşutism, alpinism, speologie, cascadorie etc.).
Colportaj de publicaţii sectare, eretice, pornografice.
Afaceri necurate, din care au rămas oameni înşelaţi, pe drumuri, în temniţă.
Favorizare/îndemn la divorţ/avort.
Furt (de la oameni, ori din biserică).
Neparticiparea (morală, materială) la nevoile (sărăcia, boala) părinţilor.
Neglijarea nevoilor materiale ale familiei.
Trafic cu droguri, femei, arme.
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Neimplicarea copiilor în viaţa ortodoxă, lipsa exemplului cu fapta şi cu cuvântul.
Participarea la experienţe genetice sau de schimbare a sexului.
Răpire/sechestrare de persoane.
Politică anarhistă, apostată, antiortodoxă.
Profanare de biserici, troiţe, morminte.
Toate acestea duc la oprirea de la Sfânta Împărtăşanie, cu canonisire, între 1 şi 15 ani (care
se adună!), după vechile canoane.
Preoții duhovnici pot face însă reduceri, pogorăminte, ținând cont de vremurile de astăzi cu
ispite de tot felul, dar și de alte aspecte, pentru a îndrepta credincioșii spre mântuire și nu spre
deznădejde.
ORICARE DIN PĂCATELE SPOVEDITE ŞI IERTATE, DACĂ SE REPETĂ, SE SPUN
DIN NOU LA SPOVEDANIE, PRIMIND UN NOU CANON.

CE ESTE EREZIA? CE ÎNSEAMNĂ A FI ECUMENIST?
CE ÎNSEAMNĂ A FI ATEU?
CE ESTE EREZIA?
Abaterea de la sfintele dogme ale Sfintei Biserici Ortodoxe.
Credinţa, părerea şi propovăduirea că mîntuirea nu este doar în Biserică şi că nu e nevoie
să fii ortodox ca să te mîntuieşti.
Credinţa că – dacă eşti creştin, dacă crezi, dacă eşti “religios”, credincios, “mistic”,
“spiritual” etc., fără a fi ortodox – te poţi mîntui.
Credinţa şi mărturisirea că te poţi mîntui (şi) prin “tehnici”, “asane”, “meditaţii”,
“formule” (“mantre”), gnoză, cunoaştere, raţiune, ştiinţe, filosofii, concepte, doctrine umaniste
(iluminist-idealiste revoluţionare şi religioase).
Credinţa şi afirmarea că Hristos a fost un “mare învăţat“, un “mistic”, un “iluminat”, un
“înţelept”, un “guru”, un “iniţiat” cu puteri paranormale, oculte, vrăjitoreşti, un “şef spiritual”,
un fel de “mare şaman” venit din “ceruri astrale”, ori “strălucită personalitate” a umanităţii, iar
nu Însuşi Dumnezeu-Cuvîntul.
CE ÎNSEAMNĂ A FI ECUMENIST?
A crede şi a spune că nu contează “biserica”, religia, credinţa din care faci parte, că toate
sînt bune, că toţi avem acelaşi “dumnezeu”, dar numit în diferite chipuri, după “tradiţii”.
A crede şi a spune că Vechiul şi Noul Testament sînt schimbate, răstălmăcite, falsificate,
greşit scrise ori traduse de Sfinţii Părinţi şi de istoricii Bisericii, cu sau fără intenţia de a ascunde
adevărul înşelînd pe credincioşi.
A crede şi a spune că Biserica nu are, nu cunoaşte şi nu vesteşte: adevărul, mila, pacea,
dragostea, dreptatea etc., aşa cum au fost acestea arătate şi lăsate nouă de Hristos la vremea sa, ci
că dimpotrivă, ele sînt nesigure şi relative în Biserica Ortodoxă.
A crede şi a spune că Biserica încă nu există (şi că Biserica Ortodoxă e doar o parte a
“bisericii adevărate” ce va fi “cîndva”), ci se formează în timp, începînd de acum, înaintînd spre
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viitor, prin urirea tuturor credinţelor şi religiilor lumii, creştine şi păgîne, rămînînd însă fiecare cu
credinţa sa, ca şi pînă acum, dar sub o conducere mondială unică.
A crede şi a spune că Biserica nu e numai una, ci mai sînt şi altele, “surori”: catolică,
greco-catolică, protestantă, anglicană, baptistă, adventistă etc., uitînd că, precum un singur
Hristos există, o singură Biserică avem.
A te ruga, a sluji, a te împărtăşi la un loc cu ereticii creştini (chiar avînd poruncă de la
duhovnic, stareţ, episcop).
A moderniza Biserica şi legile ei (dogme, canoane, tradiţii, pravile şi rînduieli
administrative, juridice, morale), prin reforme înnoitoare hotărîte de instanţe civile şi bisericeşti,
după mintea lumii şi împotriva rînduielilor ortodoxe lăsate nouă de Sfinţii Bisericii.
A crede şi a spune că important e să “crezi”, să ai “credinţă” – fără a preciza cum să crezi,
ce să crezi, în cine să crezi, ce credinţă să ai – să fii “bun”, “liniştit”, “paşnic”, “cuminte”, “cinstit”,
“harnic”, “muncitor” etc., neştiind că atît ereticii creştini, cît şi păgînii au în chip firesc aceste
virtuţi, fără a fi însă ortodocşi, botezaţi în Biserica lui Hristos.
A crede, a susţine, a propovădui următoarele înşelări drăceşti: spiritism (vorbirea cu
morţii), yoga, reiki, zen, shiatsu, ki-kong, întemeiate pe credinţa în reîncarnare, nirvana, karma,
suflet cosmic, lumi paralele, civilizaţii extraterestre, spaţii astrale, puterea horoscopului (zodiac),
bioenergie şi radiestezie.
A crede şi a practica felurite autovindecări: mantre, tratamente naturiste, energia
palmelor, antrenarea reflexelor, folosirea cristalelor, pietrelor, culorilor, sunetelor, muzicii, rîsului,
hipnozei, stimularea imaginaţiei, a gîndirii pozitive, educarea minţii / sinelui / conştiinţei,
sacroterapiei.
A citi publicaţii ocultist-eretice-sataniste, care popularizează cele de mai sus: Biblia
ortodoxă ilustrată, Credinţa ilustrată, Formula As, Bărbatul As, Femeia As, Magazin,
Paranormal, Revista fenomenelor paranomale, Lumea misterelor, Revista misterelor, Dracula;
Precum şi cărţi de felul acestora: Medicina isihastă, Gîndirea pozitivă, Programul Terra,
Apocalipsa decodificată, Metode sfinte şi cereşti de vindecare şi sfînt tratat de medicină, Calea
spre desăvîrşire, OZN-uri de pe celălalt tărîm, Fenomenul Valentina, Puterile gîndului,
Programaţi-vă succesul, Divina iubire, Bioritmuri, Îndepărtează frica, Rezolvarea conflictelor,
Reiki tradiţional, Yin-yang: secrete şi reţete, Dezvăluirea aurei, Fenomenul psi – spirit şi destin,
Psihometria – capacitate paranormală, Fenomene parapsihologice, Hipnoza, Terapia destinului,
Reîncarnarea într-o nouă perspectivă, Călătorii astrale etc;
Cărţi de demonizare a copiiilor. Colecţiile: Pokemon, Harry Potter, Micul vampir,
Ştrumfii şi seria Aventurilor baronului Munchausen, Broscuţele ninja etc.;
Cărţi fals-ortodoxe: Epistolia, Visul Maicii Domnului, Talismanul, evangehliile apocrife:
după Toma, cea Eseniană, Cartea apocrifă a lui Enoh.
A viziona filme de felul: Stăpînul inelelor, Highlander, Frenkenstein, Secrete şi dezvăluirii,
Extratereştri, Vrăjitoarele din Salem, Dracula, Cei şapte gladiatori, Un înger pentru May,
Formula mortală, Întoarcerea morţilor, Zombi, Godzilla, Evadare imposibilă etc;
Şi desene animate: Omul de tinichea, Omul păianjen, Batman, Frumoasa şi bestia,
Broscuţe ninja, Vrăjitorul din Oz, Ştrumfii etc.
- A crede şi a admira “puterile” marilor vrăjitori contemporani: Gregorian Bivolaru,
Mihai Dogaru, Valeriu Popa, “fenomenul” Mudava, Ana Pricop, Desanca, Valentina, Ioan Negrea,
Marian Zidaru, Vasile Andru, Mario Vasilescu; şi a înşelaţilor din Biserică: preot Vrăjitoru’
(Liteni-Suceava), preot Daniel Horga (Călugăreni – Suceava), preot Gabriel Nicu (Brăneşti –
Ialomiţa), ieromonah Ghelasie Gheorghe (Frăsinei – Vîlcea); autori de manuale drăceşti: Rudolf
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Steiner, Alistair Crowley, Alina Simina, Vasile Constantinescu, Lidia Şlesar, Vera Pfeiffer, Maria
Kobrileanski, Ion Ţugui, Toni Victor Moldovanu, Vanga, Lazarev, Ion Mamulaş, Ruth Berger,
Uri Geler, Ted Andrews, doctor Sorin Modreanu-Banat, Dan D. Farcaş, Florin Gheorghită, Ion
Hobana, Paramahansa Yogananda, Omraam Mikhael Aivanhov, Wendy Grant.
- A crede şi a admira puterile marilor “artişti magicieni”: Jozefini, David Copperfield,
precum şi altor circari şi fachiri.
- A crede şi a spune că toate cele pomenite nu sînt erezii, nici înşelări, ci doar: “adevăr
privit din mai multe unghiuri”, “părţi ale aceluiaşi adevăr”, “noi moduri de a percepe adevărul”,
“moşteniri culturale şi etnice diferite”.
CE ÎNSEAMNĂ A FI ATEU?
- A fi “bun cetăţean” (chiar botezat ortodox) în relaţia cu familia, rudele, pretenii, vecinii,
şefii, dar fără a crede în Dumnezeu.
- A fi “instruit”, “învăţat”, “cult”, “savant”, “erou al neamului”, “binefăcător al societăţii”,
“luptător pentru fericirea omenirii”, dar nu pentru Hristos, Evanghelie şi Biserică.
- A fi “om de treabă”, “educat”, “cinstit”, “onest”, “serios”, “riguros şi metodic”, “harnic
şi priceput”, “bun gospodar acasă şi la serviciu”, “curat şi ireproşabil în toate”, dar fără să te
preocupe Hristos, Biserica, mîntuirea.
- A fi “corect”, “punctual”, “elegant”, “manierat” şi “respectuos” cu tot omul, dar fără a
te smeri, considerîndu-te om cu păcate, vinovat de multe răutăţi şi crezînd în Hristos.
- A nu fi deloc credincios, nici măcar cît păgînii, crezînd că nu există decît ceea ce se vede,
se aude, se gustă, se pipăie, căzînd aşadar în animalitate.
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CÂTEVA RUGĂCIUNI PENTRU POPORUL ROMÂN
Aceste rugăciuni sunt importante, pentru faptul că noi trebuie să ne rugăm și unii pentru
alții, pentru aproapele noastru. Și cine este aproapele nostru? În primul rând, neamul nostru
românesc, din care facem și noi parte.
Aceste rugăciuni trebuie spuse din toată inima. Poporul român trece acum printr-o perioadă
foarte grea. Mai ales, că anul acesta 2014 va fi se pare, potrivit unor profeții, un an de răscruce în
istoria noastră.
RUGĂCIUNEA ORTODOCȘILOR PENTRU UN ALES AL LUI DUMNEZEU
de Pr. Calciu Gheorghe Dumitreasa
Deoarece un duh rău plutește peste țara noastră și vrăjmașii din afară și dinlăuntrul ei
lucrează cu vrăjmașul cel mare pentru nefericirea neamului românesc, propunem această
rugăciune care să se rostească în fiecare Miercuri și Vineri și la fiecare Sfântă Liturghie. Iar cei ce
au mai multă râvnă pentru țară și neam, s-o zică zilnic, atât în țară, cât și în afara hotarelor,
oriunde un Român trăiește și se roagă pentru Biserică, țară și neamul lui. Faceți să ajungă această
rugăciune la toți frații și surorile voastre în Domnul.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin!
Prea Sfântă Treime, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, certat-ai neamul acesta al nostru cu
secetă, boli și pierderea avuției naționale. Au flămânzit copiii Tăi, Doamne, au pierit bătrânii de
mustrarea Ta și rodul grânelor și al muncii noastre s-a uscat sau a putrezit prin mânia Ta. În
multe feluri ai mustrat Stăpâne, pe poporul Tău, pe tineri și pe bătrâni, pe voinici și pe copilandri,
căci toți am greșit înaintea Ta și ne-am abătut, am călcat poruncile Tale și de dreptatea Ta nu neam adus aminte.
S-a umplut paharul răbdării Tale și răutățile noastre s-au înmulțit mai mult decât grindina
și seceta cu care ne-ai cercat. Ca niște fii rătăcitori ne-am îndepărtat de Tine, dar azi ne întoarcem
asemenea Fiului risipitor și strigăm către Tine din adâncul inimii noastre îndurerate: Dumnezeul
părinților noștri, care ai trimis harul și pacea Ta peste înaintașii noștri și precum în vremurile
grele ale neamului nostru ai ridicat la nevoie bărbați vrednici care au luat pe umerii lor greutățile
poporului, așa ridică și acum un bărbat cu suflet mare, gata de orice sacrificiu prin care să se
răscumpere păcatele poporului nostru înaintea Ta, Stăpâne.
Dă-i harul Tău, pune în el virtuțile cerești pe care le dai celor care te iubesc pe Tine și dă-i
binecuvântarea Bisericii Tale întemeiate pe sângele iubitului Tău Fiu.
Fă-l pe dânsul fiu adevărat al Bisericii Ortodoxe, binecuvântat de ierarhi și iubit de popor,
deplin luminat cu lumina cunoștinței Tale să ducă neamul acesta al Tău, Doamne, pe drumul
salvării din necazurile în care propriile păcate l-au scufundat spre soarele Dreptății, Răsăritul cel
de Sus, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Sfântă Maică a lui Dumnezeu, ajută neamul și țara noastră! Toate puterile cerești, apărați
pământul țării noastre de năvălirile vrăjmașului văzut și nevăzut. Toți sfinții, rugați-vă lui
Dumnezeu pentru noi
RUGĂCIUNE PENTRU CÂRMUITORII ȘI SLUJBAȘII ȚĂRII
Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce fiind adus înaintea divanului ai răspuns dregătorului Pilat
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ce Te amenința, zicându-i: ,,Nu ai avea nicio putere asupra Mea, de nu ți-ar fi fost dată ție de sus”;
iar prin gura Sfântului Tău Apostol Pavel ai grăit: ,,Tot sufletul să se supună stăpânirilor celor mai
înalte, că nu este stăpânire decât de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt, de la Dumnezeu sunt
rânduite; pentru aceea, cel ce se împotrivește stăpânirii, rânduielii lui Dumnezeu se împotrivește”, și
cei care se împotrivesc, judecată își vor lua înșiși; așijderea, prin graiul Sfântului tău Apostol Petru,
ne-ai poruncit grăind: ,,Fiți supuși, pentru Domnul, oricărei stăpâniri omenești, care-i pusă să
pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac binele”. Primește acum, Îndurate,
rugăciunea umilitului meu suflet pentru cârmuitorii scumpei noastre țări, căci Tu însuți, Doamne,
ne-ai poruncit, prin zisele Sfântului Apostol Pavel, să facem rugăciuni pentru toți care sunt în
dregătorii, ca să petrecem viață lină și cu odihnă, întru toată bunacredință și curăție.
Așa, Doamne, Împărate al împăraților și Doamne al domnilor, dăruiește cârmuitorilor
acestei țări, legiuitorilor, judecătorilor, ostașilor, profesorilor, preoților și tuturor cârmuitorilor și
slujbașilor, de la cele mai înalte până la cele mai puțin însemnate dregătorii: minte înțeleaptă,
inimă curată și voință tare, în a înțelege, a dori și a lucra numai binele și dreptatea, după care
bunuri dorește și însetează poporul cel iubitor de Tine și credincios Ție din vremuri străvechi.
Milostivește-Te, deci, Doamne, spre acest popor dreptcredincios și dăruiește tuturor
cârmuitorilor lui puteri mari, ca să lucreze cu spor la înălțarea și propășirea lui, pentru ca și prin
el, și prin slujbașii lui, să se binecuvânteze și să se preamărească preacinstitul și de mare cuviință
numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin
RUGĂCIUNE PENTRU CONDUCĂTORI, OȘTIRE ȘI PATRIE
Doamne, Dumnezeul nostru, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, primește
multmilostive și acum rugăciunea umilitului meu suflet, pentru întreg neamul nostru românesc,
creștin ortodox. Mântuiește și miluiește, Doamne, pe bine credincioșii noștri conducători ai statului
și guvernului țării, pe conducătorii orașelor și satelor și pe toată oastea iubitoare de Hristos.
Împuternicește-i, păzește-i întru mulți și fericiți ani și-i ajută pe toți a spori în tot binele bștesc.
Supune sub picioarele conducătorilor noștri pe toți vrăjmașii și potrivnicii. Pune în inima lor și a
tuturor conducătorilor mari și mici, din cler și popor, să lucreze cele bune și de pace pentru Sfânta
noastră Biserică și pentru întreg neamul nostru creștinesc, ca, întru liniștea lor, viață lină și fără de
gâlceavă să viețuim în dreaptă-credință, în bună creștinătate și curăție. Ne rugăm Ție, Doamne,
auzi-ne și ne miluiește pe noi, acum și în vecii vecilor. Amin

RUGĂCIUNE PENTRU VRĂJMAȘI
Doamne, Cel ce Te-ai rugat pentru răstignitorii Tăi, Iubitorule de Suflete, și ai poruncit și
robilor Tăi să se roage pentru vrăjmași, iartă-i pe cei ce ne urăsc și ne apasă de noi. Îndepărteazăne de la orice răutate și vicleșug, îndreptându-ne către viața cea cu dragoste frățească și lucrătoare
de bine. Pentru aceea, cu smerenie ne rugăm și într-un gând Te slăvim pe Tine, Unule, iubitorule
de oameni. AMIN
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LUCRĂRILE AUTORULUI
(evidenţa lor pe scurt)
Puteţi consulta unele lucrări ale autorului, prezentate mai jos şi comentariile
altor autori pe Internet, accesând pe Google.ro sau Google. Romania:

scribd.com radu iacoboaie
raduiacoboaie şi iacoboaieradu
saccsiv, natiunea, Art-emis, Monitorul de Suceava ș.a.
 CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ROMÂNIA?
Un proces al comunismului, globalizării şi materialismului societăţii de consum’’
(volum publicat, Ed. Pim, ed.I în 2004 şi ed. a II-a, Iaşi, 2005)

 CINE A FOST CU ADEVĂRAT EMINESCU?
Suceava, 2007 (antologie)

 OFENSIVA MASONERIEI ŞI ÎMPOTRIVA ORTODOXIEI
Un răspuns creştin-ortodox la provocările globalizării contemporane
Suceava, 2007 (antologie în patru volume)

I. FRAŢI ORTODOCŞI, MĂRTURISIŢI-L
CU PUTERE PE HRISTOS, ÎN FAPTĂ ŞI CUVÂNT
(Invazia neoprotestantismului. Dictatura mascată a Uniunii Europene – o nouă probă
de credinţă pentru ţările ortodoxe. Naţionalismul în spiritul adevărului)
II. JERTFA TINERETULUI NAŢIONALIST DIN PERIOADA
INTERBELICĂ
(Confruntarea Masoneriei cu Mişcarea Legionară. Reabilitarea adevărului)
III. OFENSIVA MATERIALISMULUI
ÎMPOTRIVA TINERILOR ŞI FAMILIEI
(Masoneria mondială şi subminarea creştinismului prin teoriile evoluţioniste
sau filosofia lui Antihrist. Despre manipularea opiniei publice
şi tinerilor prin televiziune şi internet)
IV. NE SALVĂM TRĂIND ORTODOXIA!
(Apărarea identităţii naţionale şi spirituale. Modele de patriotism. Redescoperirea

201

valorilor creştine şi naţionale)

 LUPTAŢI ÎMPOTRIVA SCLAVIEI ELECTRONICE!
Suceava, 2009 (antologie)

 DE CE TREBUIE CONDAMNATE ECUMENISMUL ŞI MASONERIA
Suceava, 2011 (antologie)

 CUM RĂSPUNDEM NOI PROVOCĂRILOR
SATANISTE ALE GLOBALIZĂRII?
(Dincolo de aşa-zisele «valori» ale civilizaţiei moderne, dincolo de publicitatea
ispititoare şi agresivă, dincolo de afirmarea erotismului, violenţei şi perversiunilor
ş.a.m.d., se ascunde vrăjmaşul lui Dumnezeu – satanismul)
Suceava, 2011 (antologie)

CAPCANE DIABOLICE ALE MASONERIEI
Piteşti, 2013 (volum de articole nepublicate)

ADEVĂRUL DESPRE MASONI
Adevărata faţă a masoneriei.
Despre cei ce urăsc de moarte creştinismul (ortodoxia)
Piteşti, 2013 (sinteza articolelor autorului)
  7 APELURI CĂTRE ROMÂNI
Piteşti, 2013 (antologie şi comentarii)

 A FOST MASON ALEXANDRU IOAN CUZA?
Pitești, 2014 (antologie și comentarii)

 LUPTAŢI ÎMPOTRIVA SCLAVIEI ELECTRONICE!
Pitești, 2014 (antologie revizuită și adăugită)

 MASONERIA - ORGANIZAȚIE RELIGIOASĂ ANTICREȘTINĂ
Pitești, 2014 (antologie revizuită și adăugită)

 TIMPUL MĂRTURISIRII ADEVĂRULUI!
Pitești, 2014 (volum de articole publicate)
Puteţi cunoaşte frumuseţile ortodoxiei şi Adevărul, accesând pe google.ro sau google Romania,
site-uri și cuvinte precum:
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Sfintii Inchisorilor, Sf. Valeriu Gafencu, Sf. Ioan cel Nou de la
Suceava, saccsivs, bucovina profundă, apologeticum, apologetica.lx.ro,
Crestinism Ortodox, HRISTOS este ORTODOX, Marturisitor ortodox,
Ortodox liber - Nihil sine Deo, Vestitorul ortodox, Ortodoxie și ecumenism,
Tezaurul Ortodox, Biserica ,,Secreta” - Despre păstrarea și mărturisirea
Adevăratei
Credințe,
ortodoxiacatholica,
Marturii
Ortodoxe,
calauzaortodoxa.ro, Blogosfera ortodoxa, frontpress.ro, Eurosceptic.ro, Un
blogger SCEPTIK, Nationalisti.ro, agonianatiunii.ro, Sită Deasă, Curtea
Brancoveneasca,
acvilaortodoxa,
DeconspirareaFrancmasoneriei,
Părintele Dan Badulescu, Parintele Amfilohie Branza, Monahul Teodot,
Părintele Savatie Bastovoi, Danion Vasile, Mugur Vasiliu, Maica Ecaterina
Fermo, doctorul Nicolae C. Paulescu, Cornel Dan Niculae, Ion Coja,
doctorul Florin Matrescu, Rafael Udriste, Laurentiu Dumitru, Ciprian
Voicila, DanielVla, Graiul ortodox, Corneliu Codreanu, N. C. Paulescu,
fight4romania,
Națiunea.ro,
foaienațională.ro,
atitudini.ro,
familiaortodoxa.ro, luptapentruortodoxie, Marturisim.ro, jos-comunismul,
DoarOrtodox, sfaturiortodoxe.ro, axa.info.ro, altermedia, Refuz implant,
ramailiber.ro,
Santinela
Ortodoxa,
bunavestire.ro,
credo.ro,
Miscareaconservatoare,
Pentrupatrie.ro,
Botoșăneanul
Ortodox,
Totulpentrutara, Miscarea de Rezistenta, Miscarealegionara.org, Portretul
Romaniei interbelice, toaca.md, CodexAlimentarius, Gandeste.org, Bad
politics, BibliaOrtodoxa.ro, filocalia.ro, Doxologia, Vietile Sfintilor, Ceaslov,
Predania, Sfantul Munte Athos, Pantocrator, Timpul.md, Să fim oameni,
crestinortodox.ro,
misiune-ortodoxa.ro,
avertizari.blogspot.com,
crestinism-ortodox.ro, singur-ortodoxia, pentrulibertate.ro, Lumea după
Eufrosin, Demascarea manipulării colective, Romania uneste-te!, lovitura
de stat din 1989, piata universitatii 1990, Vreau sa aflu ...
NOTĂ: Din aceste site-uri de mai sus, aveţi acces şi la alte pagini importante, atât din ţară cât
şi din străinătate, dar mare atenţie la selecţia lor, întrucât altele sunt postate de masoni, sectanţi etc.
De exemplu, scrierea numelui Isus în loc de cel corect ortodox Iisus indică scriere protestantă
(sectantă), o hulă sau blasfemie (prin traducerea lui în limba originară). Site-uri precum
prosistemhaha.wordpress.com, santinela ortodoxă (?), carti-bune.ro şi multe altele, credem că nu
informează corect publicul. Pe de altă parte, site-uri utile (ortodoxe sau nu) observăm că sunt greu de
accesat sau virusate intenţionat.

Pentru o mai facilă parcurgere a blogului saccsiv accesați vă rog “CUPRINS”:
http://saccsiv.wordpress.com/about/
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PE COPERTA FINALĂ
Nimic mai străin de esenţa creştinismului decât ideea de soartă, de fatalitate şi – implicit –
de resemnare în faţa acesteia. Soarta sau fatalitatea nu există în afară de noi. Ea nu e decât voinţa
noastră intrată în putrefacţie. Soarta e starea de josnicie şi de ticăloşie, pe care un om sau un
popor o primeşte cu capul plecat şi braţele căzute. Pentru creştinism, nu există soartă şi nu există
fatalitate. Soarta, omul şi-o făureşte; soarta, neamurile şi-o făuresc. Munţi de obstacole de-ar
apărea în faţa omului, creştinismul îi porunceşte îndrăzneală fără margini; abisuri de primejdii
de-ar apărea el îi insuflă încredere nebună în biruinţă.
Cine a spus oare că dacă am avea credinţă cât grăuntele de muştar putem să mutăm munţii
din loc? Şi cine a rostit în urechea pământului îndemnul eroic: ÎNDRĂZNIŢI! EU AM BIRUIT
LUMEA! Dacă Iisus ar fi fost fatalist, creştinismul nu ar fi existat. Creştinismul e cultul
îndrăznelii fără limită şi izvorul de inspiraţie al celui mai nobil eroism.
Preot S. DIMANCEA
Singura teamă pe care o poate accepta un creştin adevărat este frica de Dumnezeu şi de
Judecata de Apoi. Este frica de păcat, prin călcarea poruncilor divine şi frica de consecinţele
sale. Nu de moarte trebuie să ne temem noi, adică de trecerea la cele veşnice (în fond, cel mai
important moment al vieţii fiecăruia), ci de imposibilitatea mântuirii sufletului şi comuniunii
noastre cu Dumnezeu.
AUTORUL
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