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Vã supunem atenþiei o carte publicatã încã din anul
1962, în mai multe limbi ºi în mai multe ediþii, care pare cã
aduce un punct de vedere nou asupra istoriei creºtinismului.

Autorul mãrturiseºte cã lucrarea a fost scrisã ºi
publicatã înainte de prima sesiune a Concilililui II Vatican,
pentru a informa pe participanþi cu privire la pericolele pe care
iudeii ºi "lacheii" lor le pregãtesc Bisericii (p.13). Aceasta
deoarece realizatorii ediþiei în italianã aflaserã cã cei mai sus-
menþionaþi hotãrâserã sã forþeze mâna conciliarilor "sã declare
cã evreii nu sunt responsabili de Rãstignirea Domnului nostru,
adicã, nu sunt vinovaþi de deicid." 1, sã condamne anti-
semitismul ºi sã voteze noi reforme, defavorabile Bisericii, în
introducerea la ediþia austriacã autorul chiar expliciteazã ce
schimbãri vor aceºtia sã influenþeze: "Dar aroganþa
comunismului, a fracmasoneriei ºi a evreilor merge atât de
departe încât ei vorbesc deja despre aducerea viitoarelor alegeri
papale sub controlul lor cu intenþia de a plasa unul dintre
complicii lor din înaltul Colegiu al Cardinalilor pe tronul
Sfântului Petru." 2 Aceastã carte a fost scrisã în 14 luni, spune
autorul, pentru cã a dorit ca ea sã fie bine argumentatã din
punct de vedere documentar. ªi, dupã lectura cãrþii, putem
realiza cã a atins acest scop, ea fiind presãratã cu nenumãrate
citate din diferite documente sau din autori foarte cunoscuþi.

~n august 1962 terminã de redactat cartea ºi sperã ca ea
sã aparã înainte sã înceapã lucrãrile Conciliului II Vatican.
Erau doar douã luni! Prima ediþie apare în italianã ºi se
1 Maurice Pinay, The plot against the Church,
Palmdale, 1989, p.13
2 op.cit., p. 24
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distribuie participanþilor la Conciliu, în anul urmãtor se publicã
în Germania, Austria ºi Spania ºi în 1967 apare prima ediþie în
SUA. Exemplarul la care ne referim face parte din a treia ediþie
americanã, publicatã în 1989.

Deocamdatã nu am putut verifica acurateþea citãrilor
(extrem de numeroase) ºi nici nu am reuºit sã cercetãm toate
sursele la care se referã autorul în decursul argumentãrii sale.
Din start, deci, sã considerãm cã atât sursele cât ºi citatele ar fi
corecte. Ar fi ºi greu de negat veridicitatea lor deoarece citeazã
atât sursa "acuzãrii" (documente bisericeºti sau aparþinând unor
autori ce nu pot fi acuzaþi de anti-semitism) cât ºi sursa
"apãrãrii" (documente aparþinând unor foarte respectaþi ºi
cunoscuþi autori evrei ce, desigur, nu pot fi acuzaþi de anti-
semitism). Chiar fãrã comentariile autorului, simpla punere fatã
în fatã a argumentelor celor douã pãrþi clarificã situaþia.

Autorul mãrturiseºte cã "cea mai infamã conspiraþie
împotriva Bisericii este în plinã desfãºurare" ºi, mai jos,
adaugã "Avem dovezi despre modul în care este planificat totul
prin înþelegere secretã între forþele conducãtoare ale
comunismului, francmasoneriei mondiale ºi puterea secretã
care le coordoneazã." 3

Lucrarea are patru pãrþi, fiecare împãrþitã pe capitole.
Titlurile capitolelor sunt de-a dreptul ºocante mai ales pentru
noi, cei ce ne-am aflat aproape o jumãtate de veac sub ocupaþia
"ciumei roºii" care ne-a barat accesul la informaþie sau ne-a
"facilitat" accesul la informaþii distorsionate cu privire la
situaþia din lume dar ºi din propria ]arã. Ni s-a blocat accesul
nu numai la cunoaºterea adevãratei istorii a omenirii (dacã
aceasta poate fi cunoscutã cu adevãrat!) dar ºi la cunoaºterea
adevãratei istorii a tãrii noastre. Iatã de ce, chiar dupã cinci ani,
suntem confuzi încã ºi nu ºtim ce sã credem ºi ce sã nu credem.
3 op.cit., p. 15
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Cum sã nu ne ºocheze titluri ale capitolelor ca, de
exemplu: Capul comunismului, unde ni se spune cã în spatele
"ciumei roºii" care ne-a mãcinat atâþia ani s-ar fi aflat evreii);
Evreii ca fondatori ai Francmasoneriei, de unde aflãm cã ei ar
fi creat ºi ar conduce Francmasoneria); Francmasonii ca
duºmani ai Bisericii ºi ai creºtinismului, capitol din care aflãm
ce înseamnã Francmasoneria pentru noi, ca ºi creºtini?

Dupã o jumãtate de secol de tãcere asupra adevãrului
avem acces, dintr-o datã, la "biblioteci întregi cu informaþii
referitoare la dezastrele ºi rãsturnãrile spectaculoase din istorie
de care, direct sau indirect, sunt acuzaþi evreii. ªi încã nu avem
acces la tot ce s-a scris despre adevãrata istorie a omenirii ºi a
tãrii noastre, afirmã cei ce au trãit prigoana anticreºtinã a epocii
contemporane!

O jumãtate de secol ni s-a administrat cu linguriþa o
istorie falsã? Ce sã credem, deci?

Maºinãria de rãsucit informaþii ºi de manipulat creiere
funcþioneazã bine ºi singura ºansã a noastrã este sã ne înarmãm
cu rugãciunea pentru a încerca sã percepem lumea cu ochii
credinþei. Doar astfel vom izbuti sã ne punem la adãpost de
minciuna izvorâtã din tatãl minciunii - satan.

Partea întâi se referã în cinci capitole la "Forþa
conducãtoare secretã a comunismului". Capitolul întâi, "Comu-
nismul ca distrugãtor" ne izbeºte încã din primul paragraf cu
afirmaþii cutremurãtoare: "Dintre toate sistemele revoluþionare
care, în decursul istoriei omenirii, au fost plãnuite cu grijã
pentru distrugerea valorilor noastre civilizate, comunismul este,
fãrã îndoialã, cel mai perfect, mai eficient ºi mai nemilos. De
fapt, acesta reprezintã cea mai avansatã perioadã de revoluþie a
lumii, prin care se postuleazã nu numai actele de distrugere
clarã a instituþiilor politice, sociale, economice sau morale, ci,
de asemenea, în mod simultan, se declarã nulã ºi neavenitã
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Sfânta Bisericã Catolicã, precum ºi toate manifestãrile culturale
ºi creºtine care reprezintã civilizaþia noastrã". 4 Iatã cum, într-o
perioadã de tãcere totalã asupra tragediei pe care o trãia Europa
Centralã ºi de Est, autorul are curajul sã incrimineze
comunismul ºi sã-l acuze pe fatã: "Furia distrugãtoare a acestei
lupte satanice, care aduce în faþa ochilor lumii imaginile cele
mai teribile ale terorii ºi distrugerii care se pot imagina, poate fi
bazatã doar pe esenþa nihilismului ºi pe respingerea cea mai
pãcãtoasã ºi mai plinã de urã a tot ceea ce a existat pânã
acum."5

In paginile 35 ºi 36 ne oferã citate din S. P. Melgunov
(La terreur rouge en Russie 1918-1923, Fayot, 1927) ºi din
Latsis (Red terror of l0th November, 1918) din care aflãm
despre cruzimea inimaginabilã cu care ucideau "roºii". Dacã nu
am fi aflat despre cele ce s-au întâmplat la noi prin intermediul
mãrturiilor directe ale supravieþuitorilor, din serialul
"Memorialul durerii" ºi din cãrþile publicate dupã 1989, am fi
tentaþi sã spunem cã descrierile fac parte din scenariile unor
filme de groazã ºi nu din realitatea însãºi. Mai departe autorul
citeazã ºi un autor român, Traian Romanescu, ce afirmã: "Sã
nu se uite cã aceastã furtuna apocalipticã, care aduce o
inundaþie de corpuri (omeneºti, n.n.), sânge ºi lacrimi, cade
asupra omenirii cu un singur scop: sã distrugã nu numai
Biserica Catolicã ci ºi întreaga civilizaþie creºtinã." 6

Finalul capitolului îl constituie o concluzie tranºantã:
"Realitatea ne rãspunde în totalitate, fãrã putinþã de tãgadã, cã
evreii sunt cei responsabili (de cele descrise, run.), aºa precum
vom dovedi mai departe." 7
4 op.cit., p. 33
5 op.cit., p. 33
6 op.cit., p.38 (din La gran conspiracion judia,
Tercera Edicion, Mexico, D.F.1961, p. 272)
7 op.cit., p.38
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Capitolul al Il-lea, "Creatorii sistemului", argumenteazã
cã teoreticienii comunismului au fost toþi evrei. Capul de listã,
cum era de aºteptat, este Karl Heinrich Marx, al cãrui nume
real era Kissel Mordekay, fiul unui avocat evreu din Trier (p.
39). în paginile urmãtoare continuã lista cu Engels, liderii
"republicii din Munchen" din 1918, membrii primului cabinet
al Germaniei din 1918" ºi liderii revoluþiei din Ungaria din
1919.

Al treilea capitol, "Capul comunismului", oferã liste
întregi cu liderii comuniºti din URSS, Ungaria, Cehoslovacia,
România, Iugoslavia, majoritatea dintre ei fiind evrei. De aici
noi, românii, aflãm cine ne învãþa "sã scriem ºi sã vorbim
româneºte" (Alexandru Graur nu era altul decât Alter Brauer,
evreu nãscut în Bucureºti, p. 76), cine este "victima" fostului
regim, Silviu Brucan (Brukker, cel ce conducea campania
"anti-semitã" a presei comuniste din România, p. 76) ºi cine
este tatãl primului nostru prim-ministru de dupã 1989
(colonelul Roman, evreul Walter, director al sinistrului serviciu
E.K.P., educaþie, culturã, propagandã ºi mai apoi ministru în
guvernul comunist.
"Capitaliºtii comunismului", un titlu pe care mulþi îl putem lua
ca pe o glumã bunã deoarece noi am învãþat cã între comunism
ºi capitalism este o prãpastie de netrecut, nu este deloc aºa.
Capitolul al patrulea demonstreazã cã "ideea evreilor de a
acumula toþi banii din lume prin comunism apare în toatã
transparenþa prin intermediul a numeroºi scriitori celebri evrei
ca Edmond Fleg, Barbusse, Andre Spire ºi alþii..." 8 Mai
departe autorul citeazã din scrisoarea adresatã de Baruch Levy
lui Karl Marx, scrisoare descoperitã în 1888 ºi publicatã în
acelaºi an:
"Poporul evreu ca întreg îºi este propriul Mesia. Stãpânirea lui
8 op.cit., p.80-81.
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asupra universului este obþinutã prin unirea altor rase umane,
prin suprimarea graniþelor si a monarhiilor, care sunt întãrituri
pentru particularitãþi ºi împiedicã apariþia unei republici
mondiale unde cetãþenia evreilor este pretutindeni recunoscutã.
în aceastã nouã formã de organizare a umanitãþii, fiii lui Israel
care, în prezent sunt risipiþi pe întreaga suprafaþã a pãmântului,
vor fi de aceeaºi rasã ºi de aceeaºi tradiþie culturalã, fãrã a
forma o altã naþionalitate ºi vor fi, fãrã putinþã de tãgadã,
elementul conducãtor în toate pãrþile, în mod particular dacã
reuºeºte sã aºeze deasupra maselor de muncitori o conducere
permanentã evreiascã. Guvernarea popoarelor trece toatã, cu
formarea republicii universale, fãrã nici un efort, în mâinile
israeliþilor, favorabili victoriei proletariatului. Apoi,
proprietãþile private ale conducãtorilor vor putea fi suprimate
de capii poporului evreu ce vor guverna pretutindeni asupra
proprietãþii popoarelor. Apoi se va împlini promisiunea
Talmudului, cã atunci când timpul lui Mesia va veni, evreii vor
avea în posesia lor toate bunurile tuturor popoarelor lumii." 9

La pagina 83 ne aratã cu documente cã Revoluþia din
Rusia a fost pusã la cale de evrei în SUA ºi, mai departe,
dovedeºte cã ei au pãtruns în Rusia ºi au pregãtit terenul ºi
finanþarea revoluþiei prin firme particulare evreieºti. Deºi
dovedesc o rãutate fãrã seamãn faþã de creºtini ºi sunt "cei mai
fanatici reprezentanþi ai discriminãrii rasiale", sunt primii care
acuzã de anti-semitism. Astfel, anti-semitismul este o formã
foarte subtilã de apãrare (p. 87). Autorul chiar aratã unul dintre
cele mai utilizate tertipuri: "Imediat ce sunt atacaþi, ei
protesteazã cu strigãte de lamentare ºi se numesc victime ale
inumanei discriminãri rasiale, doar cu scopul de a ciunti
lucrarea de apãrare care se opune atacurilor lor distructive.” 10

9 Ibidem.
10 op.cit., p.88.
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Ultimul capitol, cinci, al pãrþii întâi se intituleazã
"Mãrturia evreiascã". Autorul citeazã mãrturiile unor celebri
autori evrei cu privire la rolul evreilor în lume, mãrturii care, în
loc sã scuze, mai mult acuzã. Iatã, de exemplu, ce spune
cunoscutul scriitor evreu, Kadmi-Cohen: "... rolul lor în
socialismul mondial este atât de important încât nimeni nu-l
poate trece sub tãcere. Nu este suficient sã citãm numele
marilor revoluþionari evrei din secolele XIX ºi XX, ca Marx,
Lasalle, Kurth Eisner, Bela Kun, Trotsky ºi Leon Blum, pentru
ca, în acest fel, sã fie clar cine sunt teoreticienii socialismului
modern?" 11

Perpetua opoziþie la legile statelor nu este nouã ci chiar
din vechime. Tot Kohen este cel ce mãrturiseºte cã evreii erau
cei ce se opuneau legii romane din timpul împãraþilor romani
Vespasian, Tit ºi al legilor împãratului bizantin creºtin,
Iustinian (p. 90). Alþii mãrturisesc cã revoluþia rusã a fost "o
revoluþie evreiascã" sau va fi "lucrarea exclusivã a mâinilor
lor” (p. 91). Ultimul paragraf, citat din "Sepher-Ha-Zohar" -
cartea sfântã a evreimii moderne, este nãucitor: "Iisus
Nazarineanul, ce a condus lumea departe de credinþa în Jehova
- care sã fie binecuvântat, va fi restaurat din nou în fiecare
vineri, în ziua de sabat a sâmbetei el va fi aruncat în ulei încins.
Iadul va trece dar" pedepsirea lui ºi torturile lui nu vor înceta
niciodatã. Iisus ºi Mohamed sunt acele oase necurate ale
lepãdãturii despre care Scriptura spune: "Vor fi aruncaþi la
câini. Ei sunt murdãria câinelui, cei necuraþi ºi, pentru cã au
rãtãcit poporul, vor fi aruncaþi în iad, de unde nu vor mai ieºi
afarã niciodatã". 12
11 op.cit., p.89 (din Nomades [essai sur L’Ame
juive, 1929, p. 80]).
12 op.cit., p.93 (din editia spaniola trad. De Jean
de Pauly, Paris, Ernest Leroux, 1907, Tom II, p.
88).
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Partea a doua este la fel de scurtã ca prima, doar ºase
capitole, ºi trateazã implicarea evreilor în Francmasonerie.
Titlul pãrþii este "Puterea ascunsã în spatele Francmasoneriei",
în capitolul întâi, "Francmasoneria ca duºman al Bisericii ºi al
creºtinismului", autorul citeazã din Encyclica Humanum Genus
a papei Leon al XIII-lea care condamnã deschis intenþiile anti-
creºtine ale francmasoneriei. Divina religie, creºtinã, este urâtã
ºi, în acelaºi timp, temutã de francmasoni, afirmã papa Leon al
XIII-lea (p. 98-99).

Autorul merge mai departe în capitolul doi, "Evreii ca
fondatori ai Francmasoneriei", ºi aduce argumente din diverºi
autori cu privire la acest aspect. Iatã câteva fragmente:
"Ritualurile ºi simbolurile francmasonilor ºi ale altor secte
secrete ne reamintesc constant de "Cabala" (mistica secretã
evreiascã) ºi de evrei; reconstrucþia templului lui Solomon,
steaua lui David, pecetea lui Solomon; numele diferitelor
grade, ca de exemplu, Cavaler Kadosh, "kadosh" în evreieºte
înseamnã "sfânt"; Prinþ de Ierusalim, Prinþ de Liban, Cavaler al
ºarpelui lui Airain etc. ªi nu recheamã, clar iudaismul
rugãciunea francmasonilor englezi, care a fost înregistratã în
timpul unei adunãri þinute în 1663?" 13 Rabbi Benamozegh
scrie: "Cei ce doresc sã facã efortul de a examina problema
relaþiei dintre evrei ºi filosofia francmasonicã, dintre teozofie ºi
doctrinele secrete în general, vor ceda puþin din aroganta
dispreþuire a Cabalei (Mistica Evreiascã). Ei vor înceta sã mai
zâmbeascã miºeleºte la ideea cã teologia "cabalisticã" are o
misiune de îndeplinit, probabil, în reorganizarea religioasã a
viitorului." 14
13 op.cit., p. 102 (din Internattionale Zeitschrift
de geheimen Gesellschaften; publicat `n Paris, Nr.
2, 1993, p. 58).
14 op.cit., p. 103 (din Israel und die Menshheit,
p. 71).
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Un alt evreu, Cassin, vorbeºte despre influenþa lor în Liga
Naþiunilor: "Renaºterea sionismului este opera Ligii Naþiunilor.
Prin acesta, organizaþiile evreieºti se plaseazã ca apãrãtoare ale
Ligii Naþiunilor ºi, de aceea, Geneva e plinã de reprezentanþi ai
"poporului ales". 15 Capitolul se încheie cu concluzia
Cardinalului Jose Maria Caro, Arhiepiscop de Santiago ºi
Primat de Chile: "Ceea ce fac evreii bolºevici împotriva
creºtinismului, într-o mare parte din Rusia, este doar o altã
ediþie a faptelor francmasonilor din timpul revoluþiei franceze.
Executanþii sunt alþii; oricum, doctrina care îi motiveazã ºi le
dã putere ºi conducerea supremã sunt aceleaºi." 16
Capitolul trei, "Evreii ca ºi conducãtori ai francmasonilor", e
împãrþit pe subtitluri. Doctrinele, semnele ºi gradele
Francmasoneriei provin din iudaism (unde citeazã pe Leon
Meurin, iezuit, Arhiepiscop de Port-Louis); Respectul
francmason faþã de evrei (unde citeazã pãrerea Cardinalului
Caro); Predominanþa evreiascã în loji (unde aduce argumente
din surse diferite); Crimele Francmasoneriei (unde citeazã din
nou pe Cardinalul Caro care dã nenumãrate exemple ca: Rossi,
ministrul papei Piul al IX-lea, martorii acuzãrii împotriva lui
Dreyfus, fratele regelui Gustav III al Suediei, Pavel I al Rusiei,
Alexandru I al Rusiei); Uciderea laicilor (unde aceeaºi sursã
vorbeºte de uciderea de cãtre francmasoni a lui Louis al XVI-
lea; crima de la Sarajevo le este tot lor atribuitã, etc.); Bãi de
sânge, execuþii rapide ºi jafuri (acelaºi autor vorbeºte despre
crimele din 1789 din Franþa). 17

15 op.cit., p. 105 (din Mairice Fara: Die
Freimaurerei entblosst. Verlag: La Hoja de Roble,
Buenos Aires, p. 111).
16 op.cit., p. 10 (din The secret Freemasonry,
Difusion Publishers, p. 258).
17 op.cit., p. 108-116 (din The secret Freemasonry,
p. 190-198 si 201).
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Capitolul cinci, "Francmasoneria ca promotor al
revoluþiilor iacobine", trateazã despre implicarea evreilor în
miºcãrile revoluþionare din Franþa, Prusia ºi în toate revoluþiile
din secolul al XVIII-lea ºi al XIX-lea. Autorul citeazã din
autori creºtini dar ºi evrei. Doar câteva exemple: "Ernest
Renan, ce nu poate fi acuzat de Antisemitism, scrie
urmãtoarele:
"In miºcarea revoluþionarã francezã elementul evreiesc a jucat
un rol conducãtor ºi este foarte greu sã negi aceasta. Este
adevãrat cã în jurul anului 1789 evreii au acþionat cu multã
precauþie ºi s-au ascuns în spatele organizaþiilor francmasone ºi
a asociaþiilor filosofice; oricum, aceasta nu a împiedicat pe
câþiva dintre fiii lui Israel sã ia parte activã la evenimentele
revoluþionare ºi sã se foloseascã din punct de vedere material
de acestea.

Primul foc de armã împotriva gãrzii elveþiene de la
Tuilleries a fost tras de cãtre un evreu, Zalkind Hourwitz Land,
la 10 august 1791.” 18

Evreul Cohen scria: "Mesia a venit pentru noi la 28
februarie 1790 cu Drepturile omului ºi, de fapt, conferirea
tuturor drepturilor de cetãþenie evreilor a fost una dintre cele
mai mari victorii ale Israelului.” 19 Dupã toate acestea, autorul
aduce mãrturia hotãrârii Sinodului Evreilor din Leipzig, din 29
iunie 1869: "Sinodul recunoaºte cã dezvoltarea ºi perpetuarea
principiilor moderne (a se citi: revoluþionare) sunt garanþiile
cele mai ferme pentru prezentul ºi viitorul evreimii ºi
membrilor ei ... " 20

18 op.cit., p. 125 (din Leon Kahn, Die Juden von
Paris whrend der Revolution).
19 op.cit., p. 128 (din Archivos Israelitas, VIII,
1847, p. 801).
20 op.cit., p. 128 (din Gougnot des Mousseaux, The
Jew, Jewry and the Juidaisation of the Christian
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Capitolul ºase, "Francmasoneria favorizeazã ºi
rãspândeºte comunismul, care este o creaþie evreiascã", autorul
citeazã din diverse surse pentru a-ºi susþine afirmaþia. Astfel,
aflãm cã cei ce au introdus comunismul în Italia erau toþi evrei
ºi chiar ºefii presei comuniste din Italia erau evrei ("Paese
Sera", Cohen; "Lotta Sindicale", Levi, etc. ).

Partea a treia, "Sinagoga lui satan", cuprinde
unsprezece capitole ºi se referã la aspecte legate de: inter-
pretarea partizanã a Vechiului Testament de cãtre evrei,
pedepsele pe care le-a abãtut peste ei Dumnezeu datoritã neas-
cultãrii lor, dovezile scripturistice cu privire la acuzarea
evreilor de deicid, uciderea Apostolilor ºi mãrturisitorilor
creºtini de cãtre evrei, acuzarea evreilor de a fi chemat
represiunea romanã împotriva creºtinilor.

Vom insista doar asupra unora dintre aceste aspecte,
mai ales asupra celor teologice. ~n capitolul doi, "Mai mult
despre religia evreiascã", autorul începe prin a arãta cum au
interpretat evreii în mod partizan ºi materialist unele pasaje din
Vechiul Testament. Astfel, promisiunea unei împãrãþii a lui
Dumnezeu - împãrãþia spiritualã a adevãratei credinþe
(creºtinismul) este înþeleasã de ei ca o împãrãþie pãmânteanã
destinatã lor, adicã ei sã fie stãpânii acestei împãrãþii. Din
versetele 17 ºi 18 din Facere cap. 22 (promisiunea fãcutã de
Dumnezeu lui Avraam) ei cred cã sunt singurii îndreptãþiþi a se
numi descendenþi din Avraam ºi singurii prin care celelalte
neamuri de pe pãmânt se pot binecuvânta.

Pasajul din Deuteronom 2, 25 ei îl interpreteazã ca pe o
promisiune cã Dumnezeu i-a investit sã fie stãpânii neamurilor,
de care acestea sã se teamã. Acestea ºi altele asemenea
dovedesc cã ei continuã sã fie orbi la mesajele mesianice ale
Legii Vechi ºi sã dea o interpretare exclusiv naþionalistã ºi

Peoples, p. 332).
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materialistã tuturor profeþiilor, aflându-se în vãditã contradicþie
cu interpretarea realã, duhovniceascã, datã de Bisericã. ªtim
bine cã ei au ucis mulþi dintre profeþii care s-au opus ideilor lor
ºi le judecau perversitatea. Iatã de ce, în timpul Mântuitorului,
ei s-au opus permanent interpretãrilor pe care le aducea El la
Vechiul Testament. Ei nu mai respectã Vechiul Testament ci
ºi-au creat o nouã Carte sfântã în care au compilat interpretãrile
lor false la profeþiile vechi-testamentare, cu care vor sã se justi-
fice. Astfel, au apãrut "Talmudul" (interpretarea evreiascã la
Vechiul Testament) ºi "Cabala" (colecþie de profeþii exclusiv
referitoare la puterea lor pãmânteascã). Vom cita ºi noi câteva
dintre exemplele pe care le dã autorul din cele douã cãrþi
secrete ale evreilor: "Voi, israeliþi, sunteþi numiþi oameni, în
timp ce popoarele lumii nu meritã numele de oameni ci de
animale." 21 "Ce este o prostituatã'? Orice femeie ce nu este
evreicã.” 22 "Ceilalþi oameni sunt pãmânteºti ºi de rasã
inferioarã ºi existã doar pentru a-i sluji pe evrei; ei sunt mici
animale.” 23 "oriunde se aºeazã evreii, ei trebuie sã devinã
domni; pânã posedã conducerea absolutã ei trebuie sã se
considere drept captivi ºi abandonaþi. Chiar dacã ei reuºesc sã
conducã popoare, nu trebuie sã înceteze sã strige: "Ce torturã!
Ce necinste!" pânã ce nu vor conduce pe toþi.” 24 Spre sfârºitul
capitolului autorul îºi exprimã durerea cã, în ciuda rãstãlmãcirii
vãdite a Vechiului Testament ºi a tuturor acþiunilor duºmã-
noase ale evreilor împotriva Bisericii, reprezentanþi ai clerului
ºi unii creºtini încã mai cred cã evreii credincioºi au o credinþã

21 op.cit., p. 141 (din Talmud, Bara Metzia, fol.
114, sectiunea 2).
22 op.cit., p. 142 (din Eber Ha Eser, 6 si 8).
23 op.cit., p. 144 (din Kaballa ad Pentateucum,
fol. 97, col. 3).
24 op.cit., p. 144 (din Talmud Bab. Sanhedrin, fol.
104, col. 1).
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asemãnãtoare cu a creºtinilor (p. 146-147).
Aceeaºi opinie revine la sfârºitul capitolului doi, când

afirmã cã cei, care refuzã sã lupte împotriva evreilor pe motiv
cã aceºtia ar fi înrudiþi cu creºtinii, sunt victimele vicleniei ºi
minciunilor evreieºti (p. 152).

Acelora dintre creºtini ce încã mai afirmã cã evreii sunt
"popor ales", autorul le argumenteazã prin afirmaþia Sfântului
Apostol Pavel din Epistola cãtre Tit l, 14 :"...ºi sã nu dea
ascultare basmelor iudaiceºti ºi poruncilor unor oameni, care se
întorc de la adevãr" ºi se întreabã cum mai pot fi numiþi "popor
ales" dupã ce au ucis pe Hristos ºi au martirizat pe creºtini (p.
156-160).

In capitolul cinci, "Antisemitism ºi creºtinism", autorul
ne demonstreazã ce tacticã folosesc evreii pentru a-i minþi pe
creºtini. Primul pas, spune autorul, îl constituie condamnarea
antisemitismului (prin intermediul forþelor socialismului pe
care ei le controleazã sau prin intermediul agenþilor lor secreþi
infiltraþi în instituþiile creºtine), în ajutorul acestei tactici aduc
urmãtoarele argumente pentru a câºtiga adepþi: a)
antisemitismul este lipsa de conºtiinþã rasialã, care priveºte alte
rase ca fiind inferioare ºi, deci, nu se conformeazã învãþãturii
"martirului Golgotei" care a stabilit ºi a confirmat egalitatea
tuturor oamenilor în faþa lui Dumnezeu; b) ura rasialã stã în
contradicþie cu principiul lui Hristos cu privire la "iubirea
aproapelui"; c) ura rasialã este de neînþeles împotriva celor ce
sunt din acelaºi neam cu Iisus ºi Maria (p. 169-170). Al doilea
pas este urmãtorul: "dupã ce evreii sau agenþii lor secreþi au
câºtigat aceste condamnãri, ei conferã cuvintelor un înþeles
diferit de cel ce a fost intenþionat, pentru a pãstra aceste
judecãþi. Apoi, "antisemiþii" sunt descriºi ca:
I. Cei ce-ºi protejeazã þãrile de atacurile evreilor ambiþioºi de a
câºtiga puterea, prin aceea cã fac uz de dreptul natural de a-ºi
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apãra independenþa ºi libertatea pe care toate popoarele îl
au.
II. Cei ce criticã activitatea dezintegratoare a forþelor
evreieºti care distrug familia creºtinã ºi conduc la degenerarea
tineretului ºi care combat aceste efecte.
III. Cei ce, în orice formã, cenzureazã sau combat ura sau
discriminarea rasialã, pe care evreii cred cã au dreptul sã le
exercite împotriva creºtinilor, deºi încearcã, în mod ipocrit, sã
o ascundã; ºi cei ce, în orice formã, înregistreazã faptele rele,
jignirile ºi crimele pe care le-au comis evreii împotriva
creºtinismului ºi cer pedepsele cuvenite pentru acestea.
IV. Cei ce demascã pe evrei ca fiind conducãtori ai
comunismului, ai francmasoneriei ºi ai altor miºcãri
subterane ºi care încearcã sã obþinã ca mãsurile necesare sã fie
aplicate pentru a preveni activitatea dezintegratoare în cercurile
familiei creºtine.
V. Cei ce, în orice mod, rezistã activitãþii evreilor care are
scopul de a distruge Sfânta Bisericã ºi civilizaþia creºtinã
în general." 25

Pentru a ne demonstra manevrele de acest gen, autorul
ne dã exemplul scriitorului catolic, Drumont. ~n lucrarea sa,
"Franþa iudaicã", el a demascat intenþiile evreilor de a distruge
creºtinismul în Franþa ºi de a conduce poporul francez. Peter
Lehmann rãspunde în apãrarea rasei sale ºi, folosindu-se de
"zelul Sfintei Biserici", reuºeºte "sã înfrângã pe catolicii din
Franþa ºi sã contribuie la victoria francmasoneriei evreieºti" (p.
172). Pentru a fi ºi mai clar, autorul citeazã mai departe pe
renumitul istoric Vincente Risco: „... ei menþin naþionalitatea
evreiasc\ a lui lisus Hristos ºi fac aluzie la faptul cã creºtinii,
prin Sfânta ~mpãrtãºanie, se unesc cu evreii ºi intrã în relaþie de

25 op.cit., p. 171.
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sânge cu ei.” 26
Capitolul ºase, intitulat "Hristos, Domnul nostru,

simbol al antisemitismului, aºa precum susþin evreii", clarificã
cine este "poporul ales". La început, autorul citeazã pe
scriitorul sionist, Joseph Dunner, care scrie în cartea lui,
"Republica lui Israel": "Pentru fiecare sectã care crede în
Hristos, Iisus este simbolul a tot ceea ce este sãnãtos ºi bogat în
dragoste. Pentru evrei el este, din secolul patru înainte,
simbolul "antisemitismului", al calomniei, al violenþei ºi al
morþii violente. " 27

Pentru a dovedi cã autorul evreu are dreptate, Pinay
citeazã pasajul scripturistic de la Ioan 8, 39-59: dialogul
Mântuitorului cu iudeii, în care Mântuitorul îi acuza. Vãzând
cã nu vor sã-ºi deschidã inimile faþã de cuvintele Sale,
Mântuitorul îi acuzã: "... cãutaþi sã mã omorâþi pentru cã
cuvântul Meu nu încape în voi" (v. 37) ºi nu încape pentru cã
"Dacã aþi fi fiii lui Avraam, aþi face faptele lui Avraam" (v.
39). Le repetã de mai multe ori " voi faceþi ceea ce aþi auzit de
la tatãl vostru" (v. 38, 41) ºi, vãzând cã nu-ºi recunosc rãutatea,
le spune rãspicat: "Voi sunteþi din tatãl vostru diavolul ºi vreþi
sã faceþi poftele tatãlui vostru. El, de la început, a fost ucigãtor
de oameni ºi nu a stat întru adevãr, pentru cã nu este adevãr
întru el. Când grãieºte minciuna, grãieºte dintru ale sale, cãci
este mincinos ºi tatãl minciunii" (v. 44). Autorul continuã cu
exemplele din Evanghelii citând capitolul 23 din Evanghelia
dupã Matei. Mântuitorul îi ceartã pe farisei ºi pe cãrturari cu
cuvinte foarte aspre, mai ales în verstele 13-17 ºi 22-33. ~i
numeºte fãþarnici, îi acuzã cã nu intrã în împãrãþia cerurilor dar
nici pe alþii nu lasã; cã sunt mâncãtori ai caselor vãduvelor; cã

26 op.cit., p. 173 (din Historia de los Judios, a
treia editie, 1960, pp. 430, 431).
27 op.cit., p. 179 (ed. Oct. 1950, p. 10).
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sunt cãlãuze oarbe; cã au lãsat deoparte pãrþile mai grele ale
Legii: judecata, mila, credinþa ºi, la sfârºit, îi biciuie cu cuvinte
extrem de grele: "ªerpi, pui de vipere, cum veþi scãpa de
osânda gheenei?" (v. 33).

Apoi Mântuitorul prooroceºte despre toate rãutãþile pe
care evreii le vor sãvârºi împotriva creºtinilor: "De aceea, iatã,
Eu trimit la voi prooroci ºi cãrturari; dintre ei veþi ucide ºi veþi
rãstigni; dintre ei veþi biciui în sinagogi ºi-i veþi urmãri din
cetate în cetate, ca sã cadã asupra voastrã tot sângele drepþilor
rãspândit pe pãmânt." (v. 34-35). Pentru a întãri argumentarea
sa, autorul citeazã Apocalipsa Sfântului Ioan (2, 9 ºi 3, 9):
"ªtiu necazul tãu ºi sãrãcia ta, dar eºti bogat, ºi hula din partea
celor ce zic despre ei înºiºi cã sunt iudei ºi nu sunt, ci sinagogã
a satanei" (2, 9), unde, precum vedem, evreii sunt acuzaþi cã
sunt "sinagogã a satanei". Referindu-se la Matei 12, 46-50,
autorul scoate în evidenþã accentul pe care Mântuitorul îl pune
pe relaþia spiritualã, pe care o considerã superioarã celei de
sânge. ªi, pentru a nu se face confuzii, autorul afirmã: "Este o
prostie sã egalizezi cu evreii mai noi pe poporul evreu original,
în care sunt incluºi Avraam, Isaac, Iacob, Moise, Prea Sfânta
Fecioarã Mãria ºi Apostolii, ce au primit privilegiul divin de a
fi poporul ales al Domnului. Evreii de mai târziu au violat
condiþia pusã asupra lor de Dumnezeu, de a fi poporul ales ºi,
de aceea, meritã titlul de "sinagogã a lui satan" datoritã
crimelor, rãzvrãtirilor ºi faptelor lor rele." 28

Capitolele ºapte ºi opt, "Poporul ucigãtor de
Dumnezeu" ºi "Apostolii condamnã pe evrei de uciderea lui
Hristos", ne prezintã primele patru teze cu privire la aceastã
vinã a evreilor. Argumentele sunt aduse din Noul Testament ºi
ar fi: 1) însuºi Hristos i-a acuzat cã vor sã-L ucidã (Ioan 8, 19-
20 ºi 37-40); 2) De multe ori au încercat sã-L distrugã înainte
28 op.cit., p. 184.
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de a-L ucide (Matei 21, 23-46); 3) Evreii ºi nu romanii au fost,
instigatori ºi responsabili ai uciderii lui Hristos (Matei 27,
1,2,15,16,17,20-26 ; Marcu 14, l, 10, 11, 43, 44, 53, 55, 56, 59,
60, l, 2, 3, 4 ºi 5; Luca 22, 1-6; Ioan 11, 47-54 ºi 18, 1, 2, 12,
14, 28, 39 ºi 40); 4) Apostolii au acuzat pe evrei cã doreau sã-L
ucidã pe Hristos (Fapte 2, 14, 22, 23; 3, 11-14; 5, 29-30; 6, 9;
7, l, 2, 51, 52; I Tesaioniceni 2, 15).

Capitolul nouã, "Moralitatea luptei ºi nu înfrângerea
aducãtoare de moarte", vorbeºte despre conceptul iubirii
creºtine ºi al iertãrii care sunt folosite împotriva creºtinilor de
cãtre evrei. Vom cita doar câteva pasaj e: „Cu toate acestea,
este absolut clar cã, dacã Biserica Catolicã accepta iertarea
pãcatelor, aceasta nu înseamnã cã recunoaºte cã criminalii,
rãufãcãtorii sau conspiratorii sã scape nici dreptãþii omeneºti
nici celei divine.” 29 "Karl Marx, Engels ºi Lenin, ale cãror
doctrine sunt urmate de comuniºti, au spus clar cu cuvintele
lor: "Clerul diferitelor religii, ºi mai ales cel creºtin, trebuie
exterminat; clasa burghezã trebuie distrusã ºi anihilatã total."
Prin "clasa burghezã" trebuie sã se înþeleagã proprietarii
locuinþelor private din oraºe, ai pãmânturilor, ai fabricilor, ai
întreprinderilor publice, atelierelor ºi afacerilor." 30 "... ei sunt
descriºi de Hristos însuºi ca "Sinagoga a lui satan". Iisus i-a
tratat într-un mod dur ºi neîngãduitor în diferite pasaje din
Evanghelii, mai ales, când S-a exprimat direct..." (Matei 8, 11-
12). 31

Din capitolele zece ºi unsprezece aflãm date despre
implicarea evreilor în persecutarea Apostolilor ºi uciderea
creºtinilor prin instigarea romanilor la persecuþii. Comentând
pasajul biblic de la Fapte 21, 27-32 (evreii îl bat pe Sfântul

29 op.cit., p. 205.
30 op.cit., p. 208.
31 op.cit., p. 210.
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Apostol Pavel) ºi Fapte 22, 35-40 (evreii strigã împotriva
aceluiaºi Sfânt Apostol, mâniaþi de cuvintele sale), autorul aflã
peste secole o atitudine similarã în þãrile comuniste: "Mai mult
de nouãsprezece secole mai târziu, când, în URSS ºi alte þãri
comuniste, evreii doreau sã ucidã pe cineva, ei îl acuzau cã este
duºman al poporului ºi al clasei muncitoare. Ei nu s-au
schimbat timp de aproape douã mii de ani." 32 Referindu-se la
împãratul roman Claudiu care a fost favorabil creºtinilor ºi i-a
expulzat pe evrei din Roma pentru intrigile lor, autorul aratã
modul distorsionat în care ei au înþeles povestea Esterei din
Vechiul Testament: "Aici se poate observa tendinþa evreiascã
de a-ºi întinde influenþa spre treptele tronului, prin influenþarea
împãrãtesei, ca se exercite influen]a asupra împãratului.
Procedând astfel, ei perpetuau în mod complet distorsionat
învãþãturile biblice din cartea Esterei, conferindu-le o
interpretare ambiþioasã... In cazul împãratului Claudiu
încercarea lor s-a prãbuºit ceea ce nu s-a întâmplat ºi cu Nero,
cãruia au reuºit sã-i strecoare în preajmã o evreicã, numitã
Popeea, ce a devenit curând amanta împãratului ºi, conform
unor cronici evreieºti, adevãrata împãrãteasã a Romei. Ea a
reuºit sã exercite o influenþã decisivã asupra acestui împãrat."
33 Pentru a prezenta o opinie credibilã, neutrã, autorul se referã
la opera unui evreu, Rabbi Wiener care, în lucrarea "Legile
evreieºti cu privire la mâncare", mãrturiseºte cã evreii erau cei
ce instigau pe romani la persecuþii împotriva creºtinilor (p.
229).

Partea a patra, ultima dar ºi cea mai lungã - 44 de
capitole -"A cincea coloanã evreiascã în cler", se referã la
primele erezii apãrute în sânul creºtinismului primar: iudeo-
gnosticismul, arianismul ºi nestorianismul ºi la toate intrigile

32 op.cit., p. 221.
33 op.cit., p. 228.



Complotul impotriva Bisericii

20

împotriva creºtinilor exemplificãri din decursul istoriei
creºtinismului.

~ncã de la început ni se explicã cine este "a cincea
coloanã": "este formatã din descendenþi ai evreilor care, în
primele veacuri, s-au convertit la creºtinism [i pãreau a þine
într-un mod zelos la religia lui Hristos, deºi în secret ei au
pãstrat credinþa lor evreiascã ºi au perpetuat clandestin
ritualurile ºi ceremoniile mozaice.” 34 Aceºti convertiþi de ochii
lumii reuºesc în Evul mediu sã-ºi strecoare reprezentanþii în
clerul catolic ºi chiar în mãnãstiri, ajungând chiar în demnitãþi
ierarhice înalte (p. 237). Aceºtia se mai numesc, chiar de cãtre
istoricii evrei, cripto-evrei (Cecil Roth in "Istoria maraniþilor",
p. 239). Metodele folosite de ei, argumenteazã autorul, pentru a
influenta distrugerea creºtinismului dinlãuntru au fost extrem
de variate.

Sã ne referim la câteva dintre ele. "Cronicarii evrei
adaugã cã mulþi copii erau strânºi ºi trimiºi în nord, unde au
continuat multã vreme sã-ºi practice religia. Mulþumitã aceastei
situaþii, mãrturiseºte unul dintre ei, se datoreazã acceptarea atât
de uºoarã de cãtre englezi a Reformei, preferinþa lor pentru
numele biblice precum ºi anumite particularitãþi dietetice care
se pãstreazã în Scoþia." 35

~ncã din primul mileniu creºtin încearcã sã distrugã
Biserica lui Hristos prin: instigarea romanilor împotriva
creºtinilor, crearea ºi rãspândirea ideilor eretice, anticreºtine,
susþinerea invaziei arabilor în Peninsula Ibericã (modul
cameleonic de a se comporta: susþin pe arabi împotriva
creºtinilor, apoi pe creºtini împotriva arabilor ºi întotdeauna au
de câºtigat) ºi altele asemenea.

Din capul locului autorul ne avertizeazã (textul este

34 op.cit., p. 235-236.
35 op.cit., p. 241-242.
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scris ºi în original cu cursive, pentru a ieºi ºi mai clar în
evidentã): "Apãrãtorii religiei sau ai þãrii lor ameninþate tre-
buie, de aceea, sã aibã clar în minte cã, pericolul vine nu numai
de la aºa-numita stânga sau de la grupurile revoluþionare
evreieºti ci chiar din însuºi sânul religiei sau din cercurile
îndreptate spre dreapta, de la naþionaliºti ºi patrioþi, întotdeauna
dupã cum este nevoie; pentru cã este o politicã evreiascã veche
de o mie de ani de a se infiltra secret în toate aceste sectoare
particulare ºi instituþii religioase, pentru ca prin aceste intrigi
defãimãtoare, bine organizate, sã elimine pe adevãraþii
apãrãtori ai tãrii [i al religiei, [i mai ales pe cei care, pentru cã
ºtiu pericolul evreiesc, ar putea sã salveze situaþia.” 36

Asemenea intrigi au dus, în decursul istoriei, la
rãsturnãri spectaculoase în sânul societãþii creºtine, exemplul
Cubei fiind pentru autor cel mai proaspãt: "... pentru cã
lucrarea distructivã ºi trãdãtoare a multor clerici în favoarea lui
Fidel Castro a fost factorul decisiv al victoriei acestuia. El a
influenþat majoritatea clericilor care nu au fost conºtienþi de
înºelãtorie ºi care, cu bunã-credinþã, au încurajat involuntar
poporul la sinucidere, favorizându-l pe Fidel Castro; un popor
care-ºi pusese încrederea în aceºti pãstori spirituali." 37

Referindu-se la criticile pe care evreii le aduc
hotãrârilor Sinoadelor Ecumenice împotriva lor, autorul aduce
argumente din Fapte 20, 17-20 ºi 28-31 ºi a doua Epistolã a
Sfântului Apostol Petru, subliniind cã Pãrinþii nu au fãcut decât
sã-i citeze pe Apostoli care i-au criticat cu violentã. Fãcând
aluzie la cripto-evrei (botezaþi de formã), autorul preia un citat
extrem de dur referitor la evrei, din II Petru 2, 22, care este
preluat de Apostol din Ecclesiast 34, 30-31: "Cu ei s-a
întâmplat adevãrul din zicala: Câinele se întoarce la vãrsãtura
36 op.cit., p. 250.
37 op.cit., p. 253.
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lui ºi porcul scãldat la noroiul mocirlei lui.” 38
Mai departe aflãm informaþii referitoare la propagatorii

de erezii, pe care nici o carte de istorie a Bisericii sau a dogmei
nu ni le-au furnizat.

Simon Magul era evreu convertit la creºtinism, cabalist
ºi favorabil magiei ºi ocultismului (p. 259). ~l numeºte cabalist
pe bunã dreptate cãci: "Cabala a existat înainte de gnosticism,
opinie pe care pu]ini scriitori creºtini o înþeleg, dar pe care
învãþaþii evrei o admit ca fiind o certitudine." 39 Iar Cabala
"este cheia ºtiinþelor secrete. Gnosticii au emanat dintre
cabaliºti", mãrturiseºte Ragon înMaconnerie occulte (p. 263).

Valentinian era ºi el cripto-evreu (265). La fel,
carpocratii au emanat tot din iudaism (266). Imediat, autorul,
ne pune în fatã o observaþie interesantã: "Aºa cum se poate
observa, miºcãrile secrete ale evreimii moderne sunt în mare
parte o repetare a doctrinelor marii revoluþii gnostice, deºi
emanã dintr-o rãdãcinã filosoficã diferitã. Comunismul modern
este materialist, în timp ce gnosticismul privea materia ca fiind
rea ºi de neacceptat. Oricum, faptele dovedesc cã evreii au fost
foarte talentaþi în folosirea sistemelor filosofice opuse pentru a
câºtiga rezultate politice similare." 40

~nsuºi Voltaire îi acuzã pe evrei cã, în timpul Evului
mediu, au fost promotorii magiei negre ºi ai satanismului (p.
268).

Dupã toate acestea, putem crede cã ei au degenerat din
religia lor, dar autorul ne contrazice: "Otrava ateistã ºi
materialistã este destinatã doar creºtinilor ºi neamurilor pentru
a le oferi lor o dominaþie mai uºoarã; pentru cã iudaismul

38 op.cit., p. 258.
39 op.cit., p. 262 (din John Yarker, History of
Gnosticism).
40 op.cit., p. 266-267.
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trebuie sã se pãstreze într-o misticã mai purã ca oricând." 41
Arie este, ºi el, catalogat drept "evreu catolic". ~n lupta

împotriva arianismului s-a distins Sfântul Atanasie cel Mare.
Autorii intrigilor de la Sinodul Ecumenic de la Niceea, precum
ºi ai aceleia împotriva Sfântului sunt tot ei, ne dovedeºte cu
argumente autorul (p. 275-277 ºi 281).

Iulian Apostatul a avut ca aliaþi pe evrei ºi politica lui a
avut trei scopuri principale: 1) sã reînnoiascã pãgânismul ºi sã-l
declare ca fiind religie oficialã a imperiului; 2) sã distrugã
creºtinismul; 3) sã redea evreilor vechile poziþii din care au fost
alungaþi de cãtre Constantin cel Mare ºi fiii sãi, chiar sã
rezideascã templul lui Solomon.

~mpãratul Imperiului de Rãsãrit, Valens: "era arian ºi a
suferit mult dinspre partida catolica (a drept credincio[ilor n.n.)
încât el a devenit intolerant faþã de aceasta. El a permis evreilor
sã se bucure de protecþia sa ºi i-a copleºit cu onoruri ºi
distincþii" 42, aºa cum mãrturiseºte chiar un evreu.

Sfântul Ioan Gurã de Aur ceartã în predicile sale pe
creºtinii care fuseserã atraºi de evrei la ritualurile lor sabatice.
Acelaºi Graetz mãrturiseºte despre Sfântul Ioan Gurã de Aur ºi
despre Sfântul Ambrozie de Milan: "Principalii adversari
fanatici ai evreilor în acel timp erau Ioan Hrisostom al
Antiohiei ºi Ambrozie al Milanului, care atacau pe evrei cu cea
mai extremã violentã. " 43

Sfetnicii împãratului Arcadie, Rufin ºi Eutropiu, erau
corupþi ºi vânduþi evreilor (p. 301). ~n timpul Sfântului Chiril al
Alexandriei, Alexandria devenise centrul principal al
conspiraþiei evreieºti (p. 304).

Atitudinea Sfântului Chiril a fost dreaptã dar, considerã
41 op.cit., p. 270.
42 op.cit., p. 292 (din Graetz, History of the
Jews, Philadelphia, 1956).
43 op.cit., p. 296.
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autorul cã: "dacã Chiril ar trãi în timpul nostru, atunci el nu
numai cã ar fi condamnat pentru antisemitism ci ar fi ºi insultat
ca fiind criminal de rãzboi, nazist ºi altele asemenea. " 44

Sfântul Simeon Stâlpnicul, Fericitul Augustin, Fericitul
Ieronim ºi alþi Pãrinþi ai Bisericii au condamnat iudaismul (p.
308-311) ºi, la rândul lor, sunt consideraþi de istoricii evrei ca
duºmani neîmpãcaþi ai evreilor.

Intrigile lor împotriva Bisericii se încearcã a fi stãvilite
prin leguirile statale (Codul de legi al lui Teodosie al II-lea ºi al
lui Iustinian) sau prin hotãrâri ale Sinoadelor Ecumenice ºi
locale. Astfel, canonul 14 al celui de-al treilea Sinod de la
Toledo prevede: "Nici o funcþie publicã sã nu le fie conferitã,
prin care ar putea strecura pedepse împotriva creºtinilor". 45

Dupã ce demonstreazã cu argumente din istorici din
ambele tabere cum au facilitat evreii cãderea Imperiului
vizigot, autorul remarcã: "Douãsprezece secole dupã aceste
evenimente, metodele evreilor au rãmas, în esenþã, aceleaºi. Ei
încearcã sã rãstoarne puterea în SUA, Anglia ºi alte state
apusene ºi, de aceea, rãspândesc acolo imoralitate ºi
perversiune. Mulþi scriitori patrioþi au acuzat pe evrei ca fiind
principalii agenþi ai sclaviei albilor, al traficului cu heroinã ºi al
rãspândirii teatrelor ºi cinematografelor pornografice,
distructive." 46

Nici de problema iconoclastã nu au fost strãini: "Pentru
evrei nimic nu este mai demn de urã decât imaginile sfinþilor,
pe care ei le descriu ca fiind imagini de idoli, întotdeauna când
au avut influenþã într-o anumitã zonã creºtinã, au încercat sã
desfiinþeze aceste imagini. Erezia iconoclastã a fost instigatã de
cãtre evrei deoarece falºii convertiþi trãiau confortabil într-un

44 op.cit., p. 306.
45 op.cit., p. 328.
46 op.cit., p. 392.
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creºtinism fãrã imagini, deoarece simpla onorare a acestora îi
costa ceva efort." 47

Autorul le vede influenta nefastã ºi în Balcanii noºtri:
"~n decursul timpului Balcanii au fost complet subminaþi de
aceastã putere secretã ºi, mai târziu, a fost cel mai periculos
centru al sectelor secrete ale catarilor ºi, mai târziu, a
înºelãtoarei "Coloane a cincea" care a vândut imperiul creºtin
turcilor mahomedani. ~n timpurile moderne, Balcanii au
devenit terenul de instrucþie pentru organizaþiile conspirative ºi
teroriste care au avut o influenþã atât de mare în atacurile din
timpul rãzboiului mondial 1914-1918. " 48

Revenind la istoria Spaniei ºi vorbind despre
dezastruoasa perioadã a lui Petru cel Crud, o perioadã de
cumplitã prigoanã împotriva creºtinilor, autorul comparã
crimele din timpul acestuia cu cele din þãrile comuniste: "...
acest raport scris acum 400 de ani descrie, cu o acurateþe
surprinzãtoare actualã situaþie de teroare din Uniunea Sovieticã
ºi din alte þãri aflate sub dictatura socialistã a comunismului." 49
Aceeaºi perioadã din istoria Spaniei este recunoscutã de cãtre
istoricul evreu, Beddaride, ca fiind "punctul cel mai înalt al
puterii lor".

Infiltrarea evreilor în cler este argumentatã printr-o
scrisoare din secolul al XV-lea, publicatã de cãtre abatele
Chabauty. Scrisoarea aparþinea unui lider secret al
internaþionalei evreieºti (se intituleazã prinþ al evreilor din
Constantinopol) ºi era adresatã evreilor din Franþa: "Spuneþi cã
regele Franþei vã forþeazã sã deveniþi creºtini. Atunci, faceþi-i
voia dar pãstraþi legea lui Moise în inimile voastre. Spuneþi cã
se doreºte acapararea bunurilor voastre prin violenþa. Faceþi-i

47 op.cit., p. 412.
48 op.cit., p. 414.
49 op.cit., p. 450.
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pe copiii voºtri comercianþi aºa încât prin afaceri sã poatã fura
creºtinilor proprietãþile lor. Spuneþi cã vieþile voastre sunt
urmãrite. Faceþi-i pe copiii voºtri doctori ºi farmaciºti aºa încât
ei sã poatã lua viaþa creºtinilor fãrã teama de a fi pedepsiþi.
Spuneþi cã sinagogile voastre sunt distruse. Lãsaþi-i pe copiii
voºtri sã devinã preoþi ºi abaþi pentru cã ei sã poatã distruge
Biserica creºtinã... " 50

Convertirile cu forþa la creºtinism nu au fost decât
dezastruoase pentru Bisericã. Cecil Roth, celebrul istoric evreu
mãrturiseºte: "Poziþia Bisericii a devenit mai dificilã decât
înainte de fatalul an 1391. ~nainte existau nenumãraþi
necredincioºi ce puteau fi uºor recunoscuþi ºi vãdiþi printr-o
succesiune sistematicã de hotãrâri ºi legiuiri bisericeºti. Dar
aceeaºi necredincioºi au fost descoperiþi acum în sânul Bisericii
ºi sunt rãspândiþi în toate mediile bisericeºti ºi în viaþa politicã,
adesea batjocorind învãþãtura ºi infectând masele de credincioºi
prin influenþa lor. Prin botez, din necredincioºi în afara
Bisericii, au devenit mai degrabã eretici înlãuntrul ei." 51

Un alt istoric evreu, Josef Kastein în History of the
Jews, chiar ironizeazã botezul: "Sunt trei moduri de a risipi
apa: 1. Sã botezi un evreu. 2. Sã-i permit i vãrsarea în mare ºi
3. Sã o amesteci cu vin." 52

Ei s-au folosit de neînþelegerile dintre papi ºi împãraþi
(p. 483-484) ºi au avut chiar un papã (Anaclet al doilea), dupã
cum mãrturiseºte chiar un evreu: "factorul principal al
izbucnirii ereziei catolice din secolul al Xll-lea a fost alegerea
lui Anaclet II, unul din membrii familiei evreieºti Pierleoni, ca
50 op.cit., p. 466.
51 op.cit., p. 473 (din History of Marranos, Israel
Publishers, Buenos Aires, 1946, cap. I si II, p.
28-36).
52 op.cit., p. 479 (din History of Marranos, Israel
Publishers, Buenos Aires, 1946, p. 290-291).
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papã în 1130. " 53
Reprezentanþii "Sinagogii lui satan" sunt descoperiþi de

autor ca fiind mielul care acþioneazã ca un dragon, dupã
profeþia din Apocalipsa 13, 11,12,14 ºi 20, 9-10 (p. 489).

Autorul îi gãseºte ca fiind diplomaþi ºi ºtiind sã înveþe
din lecþiile trecutului: "Evreii au avut întotdeauna marea
calitate de a fi capabili sã profite din lecþiile trecutului; din
acest motiv, în noua lor revoluþie care a început în secolul al
XVI-lea, ei nu au mai atacat simultan împãraþii, nobilimea ºi
clerul ci, dimpotrivã, au încercat sã reformeze ºi sã domine
Biserica cu ajutorul monarhilor ºi aristocraþilor pentru ca, mai
târziu, sã îi rãstoarne prin noi miºcãri revoluþionare. " 54

In monarhiile protestante au luptat cu înverºunare
împotriva Bisericilor episcopale încercând sã le înlocuiascã cu
cele cu caracter prezbiterian (p. 516). Creºterea puterii
burgheziei a însemnat creºterea puterii lor deoarece ei formau
masa acestei clase sociale (p. 517). ªi sectele ºi ereziile Evului
mediu tot lor s-ar datora; sectele unitariene ºi calvinismul
secolelor XVI ºi XVII sunt denunþate de cãtre Inchiziþia
spaniolã ºi portughezã ca fiind "întreprinderi secrete controlate
de evreii oculþi, deghizaþi în creºtini" (p. 518).

"Influenþa Cabalei evreieºti asupra catarilor ºi
albigenzilor ºi asupra dualismului lor teologic este recunoscutã
de scriitori evrei renumiþi." 55

~ncepând cu secolul XVII ei schimbã tactica: "sã nu se
mai încreadã în victoria unei singure organizaþii ci sã fondeze
multe organizaþii cu ideologii diferite ºi chiar contrastante care
53 Op. cit., p. 487 (din Rabbi Louise Israel
Newman, Jewish on Christian reform movement, din
vol. 23 al seriei a II-a Orientale a Universitatii
Columbia, vol. IV-1, P. 248).
54 op.cit., 514.
55 op.cit., 534.



Complotul impotriva Bisericii

28

sã fie pe plac celor mai diverse dorinþe ºi opinii. Evreii
procedeazã la fel ºi astãzi, înfiinþeazã partide democratice, de
extrema dreaptã - fãrã ca numele sã joace vreun rol - partide de
centru, socialiste, anarhiste ºi comuniste, în plus, organizaþii
francmasonice, Rotary Club, Organizaþii Scout ºi multe
altele."56

Sectele neo-protestante (pasagii, sâmbotiºti ºi mai apoi
puritani, baptiºti) din Europa ºi din Lumea Nouã sunt tot opera
lor, aºa precum scrie în Enciclopedia evreiasca spaniolã (p.
545).

ªi în apariþia grupãrilor sectare (strigolnicii,
shobatnicii) din sânul Bisericii Ortodoxe Ruse, autorul vede
implicaþia evreilor (p. 551-553).

Pentru a demonstra cã satanismul este tot opera lor,
autorul citeazã din Adolf Jakob Franck, un lider evreu din
secolul trecut: "Dacã în iudaism sunt prezente urmele
superstiþiei negre, atunci trebuie sã se caute cauza terorii pe
care aceasta o întipãreºte prin slujba ei drãceascã." 57

Cãile propagãrii satanismului sunt magia, magia neagrã
ºi sectele gnostice (p. 559).

Pentru a afla cãile de apãrare ale creºtinilor s-au infiltrat
în Ordinul Dominicanilor pentru a pãtrunde în Inchiziþie ºi în
Gestapo pentru a afla toate miºcãrile împotriva lor (p. 593).

Pentru a înlãtura pericolul dezvãluirii identitãþii lor,
cripto-evreii aveau nevoie de duhovnici evrei pentru cã "dacã
preotul duhovnic este tot evreu, el poate fi sfãtuitor bun pentru
copilul care ezitã" (p. 599).

Pentru cã ei au acþionat dintotdeauna dupã principiul pe
care ºi noi îl ºtim din latinã, "Divide et impera", autorul trage

56 op.cit., 539.
57 op.cit., 559 (din La Kabbala en la Philosophie
religieuse des Hebreux, p. 151).
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un adevãrat semnal de alarmã "Atât timp cât noi vom rãmâne
divizaþi de urã religioasã, rasialã sau naþionalã, evreii ne vor
cuceri rând pe rând pânã ne vor transforma pe toþi în sclavi, aºa
precum au fãcut cu nefericitele popoare sub regimul
comunist."58

Ordinul Templierilor a fost folosit de ei - prin infiltrare
împotriva Bisericii (p. 615).

In America de Sud, adevãraþii coloniºti erau cripto-
evrei care fugeau din Europa de frica Inchiziþiei (p. 617).

Roosvelt era evreu (p. 635); în SUA au fost înfiinþate
asociaþii de prietenie între creºtini ºi evrei, au fost create
"biserici" mixte, unde evreii ºi protestanþii sunt uniþi, pentru a
preveni omenirea de a se apãra de lucrarea lor demolatoare (p.
663). Cel mai interesant pentru noi din aceastã parte este
capitolul 42, unde sunt citate pãrerile Pãrinþilor Bisericii ºi ale
Sfinþilor care condamnã pe evrei. Doar câteva nume: Papa
Grigorie al VII-lea care cere regelui Castiliei sã nu mai tolereze
ca creºtinii sã fie subordonaþi evreilor, Sfântul Ambrozie al
Milanului, Toma d'Aquino, Sfântul Atanasie cel Mare ("evreii
nu mai sunt poporul lui Dumnezeu ci domni peste Sodoma ºi
Gomora", p. 643), Sfântul Ioan Gurã de Aur, Sfântul Grigorie
de Nyssa ºi alþii, în încheiere, câteva remarci ortodoxe:
a) autorul este catolic ºi se refera în argumentãrile sale mai
mult la surse catolice (cum ar fi hotãrârile Sinoadelor din
Apus);
b) limbajul sãu este confuz uneori: Sfinþii ºi Episcopii sunt
"ortodocºi" dar împãraþii sunt "catolici" (deºi vorbeºte
despre o perioadã în care cele douã Biserici nu erau încã
despãrþite);
c) conferã prea mare importanþã clarviziunii clerului catolic în
ceea ce priveºte pericolele ce priveau Biserica (ei aveau "o
58 op.cit., 608.
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cunoaºtere exhaustivã despre conspiraþia evreiascã împotriva
Bisericii ºi imperiului", p. 305);
d) afirmã cã Inchiziþia a fost o metoda corectã de pedepsire a
evreilor care practicau în secret mozaismul deºi se convertiserã
sau propagau magia ºi vrãjitoria dar nu recunoaºte cã aceasta a
fost o mãsurã extremã luatã de pãrinþii duhovniceºti din
Catolicism pentru a apãra ce mai rãmãsese din credinþa ºi cã au
cãzut victime ºi creºtini nevinovaþi;
e) el trage semnalul de alarmã cã nu este bine pentru creºtini
sã fie divizaþi; deºi din toatã argumentarea sa rezultã cã
pericolul pândeºte mai ales Biserica Catolicã, cititorul trebui,
sã înþeleag\ cã pericolul pândeºte ºi Biserica Ortodoxã în
aceeaºi mãsurã!

Revenind la cele ce afirmam la începutul recenziei (p.
2-3), vom cita un aspect interesant, foarte bine surprins de
Pinay, acela al imposibilitãþii noastre de a cunoaºte adevãrata
istorie a omenirii. El lanseazã o ipoteza nouã: „Fireºte, în
cãrþile de istorie ale diferitelor þãri apar erori dintr-un motiv sau
altul. Dar este foarte ciudat ºi semnificativ cã, în toate sau în
aproape toate textele moderne - o coincidenþã remarcabilã,
toate rapoartele existente în cãrþile de istorie, cronicile ºi
documentele medievale referitoare la implicarea revoluþionarã,
primejdioasã a evreilor în evenimentele istorice ale timpului,
sunt scoase.” 59

Aceastã carte voluminoasã abundã în date ºi fapte
istorice, în opinii citate din autori din ambele tabere cu referire
la persoane ºi evenimente istorice, îþi trebuie rãbdare ºi dorinþã
de cercetãtor ºtiinþific pentru a o citi pânã la capãt, e adevãrat.

Cu toate acestea, deºi nu am avut încã acces la sursele
citate pentru a le verifica veridicitatea, considerãm cã este o
carte care ar trebui cititã mãcar pentru a ne trezi conºtiinþa
59 op.cit., 629.
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creºtinã: satan ºi lacheii lui - indiferent cine sunt ei - ne atacã ºi
pe noi cu înverºunare, aºa cum a fãcut cu toþi creºtinii din toate
timpurile.

Pecetea Crucii lui Hristos nu poate fi suferitã de el ºi,
de aceea, toþi suntem urâþi ºi atacaþi de el. Sã încercãm sã fim
conºtienþi de statutul nostru de creºtin ºi sã nu ne lãsãm amãgiþi
de nici o minciunã pe care "tatãl minciunii" ne-o strecoarã cu
viclenie pe cele mai diverse ºi mai sofisticate cãi. Sã ne
asumãm statutul de "popor ales" de Hristos ºi rãscumpãrat prin
Sângele Sãu ºi sã trãim cu adevãrat creºtineºte pentru ca sã nu
fim ºi noi în rândul acelora ameninþaþi de Mântuitorul cã vor
pierde împãrãþia lui Dumnezeu: "De aceea vã spun cã
împãrãþia lui Dumnezeu se va lua de la voi ºi se va da neamului
care va face roadele ei." (Matei 21, 43).
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