
„POCĂIȚI-VĂ, CĂCI S-A APROPIAT ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR“

Va fi foarte greu fraților ca să ne 
păzim curați și să nu primim tot ce ne 
vor pune ei la îndemână (buletinul 
cu cip, vaccinuri, ecumenismul, digi 
talizarea). Tot să ascultăm, să ascul
tăm. De ce să ascult? Să mă lepăd 
de Hristos și să mă unesc cu sata
na? Nu! Niciodată! Mam unit cu  
Dumnezeu prin Taina Sfantului  
Botez și mia suflat Dumnezeu de 
sub inima mamei mele un suflet 
scump și drag și viu pe care îl port 
acum în trupul meu dar lam mur
dărit. Am greșit. Iartămă Doamne!

„Ca să ajungi la biruinţă, te sfătuiesc, nu te teme, 
nu te descuraja şi nu lepăda armele !“ 

(Sf. Nicodim Aghioritul)

Ediția I
1 Martie

2023„Până la moarte te luptă pentru Adevăr și Domnul se va lupta pentru tine.“
 (Is. Sirah 25,30)

Ascultați de Sfinții 
părinți, oameni buni care 
sunteți la orașe, cât se mai 
poate. Vor dispărea banii, 
va dispărea totul și lumina și 
gazul, asta-i gândit de mult. 
Retrăgeți-vă spre țară, spre 
sate unde să aveți o căsuță. 
Aceea va fi salvarea voas-
tră, o bucățică de pământ.  

Părintele Iustin Pârvu înainte de plecarea sa în veșnicie 
îl sună pe IPS Longhin căruia îi spune: 

„Mihail Longhin, credința ortodoxă curată, 
dar curată! Auzi, auzi?“

Fraților, închideți telefoanele, televizoarele și 
calculatoarele și deschideți  Biblia, deschideți 

Psaltirea și o Carte de Rugăciuni
De aceea vam rugat și vă ROG, închideți orice ecran, închideți telefoanele, închideți calculatoarele, 

televizoarele și deschideți Biblia, deschideți Psaltirea, cărțile de rugăciune, aprindeți lumânărica sau 
căndeluța, în casa voastră și rugațivă fierbinte, dragii mei, că pericolul vine asupra noastră și asupra 
acestui pământ.

Și frații mei, nu vă temeţi, frica noastră trebuie să fie doar aceasta: de a nu pierde pe Dumnezeu, 
în veci de veci, așa că luptăte și roagăte, stăruie în rugăciune, să mergi pe drumul cel bun și drept.

Nu lăsați să treacă timpul fără să vă rugați și nu vă temeţi, frica e de la vrăjmașul diavol. 
Acum ce să vă mai spun decât că vă încredințez Maicii Domnului, pe voi străinilor de lumea asta 
rea, pe voi îndureraților și necăjiților, ea să vă cuprindă în brațele ei de Mamă, să vă mângâie de orice  
durere și orice suferință și îmbrăcațivă în Hristos, voi toți fii ai suferinței.

Învățătură Ortodoxă
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● Despre FRICA de iad şi de vremurile care le trăim

● Despre CURAJ

Cei care se sperie și se tulbură 
de anumite proorocii ale Sfinților 
sau a unor oameni duhovnicești 
care ne avertizează fiind luminați 
de Dumnezeu despre ce vom trăi 
în vremurile ce urmează ar fi bine 
să citească următoarele sfaturi ale 
Sfinților:

Sf. Ioan Gură de Aur: Dacă nu 
răbdăm greutatea cuvintelor, este 
vădit că nu vom suferi mâhnirea 
pe care o provoacă lucrurile.

Dacă cineva nu rabdă cuvin
tele despre gheenă este vădit că, 
dacă va veni prigoana, nu va pu
tea rezista focului și fierului. Să 

ne obișnuim auzul încât să nu ne 
înfricoșăm. Pentru că din aceasta 
vom ajunge și la lucruri. 

Dacă ne obișnuim să auzim 
lucrurile cele înfricoșătoare, ne 
vom obișnui și să le răbdăm pe 
cele înfricoșătoare. 

Dacă ajungem însă paralizați 
încât nici cuvintele să nu le sufe
rim, cum vom rezista înaintea lu
crurilor?

Vezi cum disprețuiește fericitul 
Pavel toate lucrurile pământești 
și primejdiile care vin una după 
alta? De ce? Pentru că sa obișnuit 
să disprețuiască și gheena pen

tru faptele care erau plăcute lui  
Dumnezeu.

Pavel, nici să sufere gheena 
nar fi socotit că este ceva însem
nat în fața iubirii lui Hristos, în 
timp ce noi, cu toate că este vorba 
de folosul nostru, nici cuvintele 
despre gheenă nu le răbdăm.

◆
Nu te înfricoșa deloc, căci  

frica vine de la cel viclean, ca să ne 
dezarmeze și să ne ia robi. Ai nă
dejde în Cel Care a zis: „Nu te voi 
lăsa, nici nu te voi părăsi!“ (Evrei 
13, 5).

(Avva Efrem Filotheitul)

– Pelerin: Ce scop au proorociile? Pentru ce neau fost lăsate, cum 
să ne folosim de ele?

– Au fost date omenirii ca să te pregătești. Să te pregătești pentru că 
o sa vina sfărșitul, distrugerea lumii.

– Pelerin: Sunt unii care intră în panică, nu folosesc proorociile 
foarte duhovnicește.

– Atuncea aceia sunt nedumnezeiți [1]. Dacă nu poți să te folosești, 
înseamnă ca ești nedumnezeit. Proorociile sunt pentru oameni, pen
tru folosul lor. Dumnezeu, fiindcă ne iubește, ne proorocește dinainte: 
„Aveți în vedere că o să vină distrugerea voastră!“

(Din Cartea Starețului Dionisie, „Lumea în 
vremurile de pe urmă“, Editura Prodromos, 2010)

Voia pentru noi să ducem o 
viață duhovnicească, să fim bine 
documentați, dar și pregătiți pen
tru jertfă. Nu dorea nici să ne 
arătăm nepăsători, dar nici să ne 
stăpânească panica și agonia, ci să 
ne caracterizeze duhul mărturisi
rii, acolo unde este necesar și în 
funcție de poziția pe care o deține 
fiecare.               (Sf. Paisie Aghioritul)

Fără de curaj, existența Bise
ricii, nar fi de conceput. A fost 
nevoie, ca să ia ființă, de curajul 
Întemeietorului ei și ca să dureze, 
de cel al discipolilor Săi.

Domnul ne scoate din robia 
păcatului și totodată ne eliberează 
din tirania fricii. Ne dăruiește cele 
două nestemate: libertatea și curajul.

Așa fiind, creștinului nici nui 
incumbă îndatoriri mai sfinte și mai 
de seamă decât a iubi și ași dovedi 
curajul.

Hristos iubește curajul, îl 
predică, pe ucenicii Săi îi vrea 
îndrăzneți, îi indeamnă: Nu fiți 
fricoși! Nu vă temeți! Nu vă 
înspăi mântați! îndrăzniți!

Domnul disprețuiește frica, 
o trece printre păcate! Pe fricoși 
îi menționează primii printre cei 
sortiți iezerului de foc. 

Curajul este principala dintre 
virtuțile specifice omului superior 
și nobil, iată învățătura și pilda lui 
Hristos!

         (Nicolae Steinhardt)

Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi (Matei 14, 27; Ioan 6, 20)
Frica e vrednică de certare şi dojana: de ce vă este frică, puţin credincioşilor?, li se spune (Matei 8, 26) 

celor din corabie, spăimântaţi de valurile ce o acopereau.
La fel la Marcu 4, 40: „Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? Cum de nu aveţi credinţă?“

◆
Nu vă temeți, pentru că Dumnezeu are nevoie de oameni curajoși.

„Nu iubește Duhul Meu pe cei cu suflete mici și fricoși.“
Arhimandritul Tavrion (1898-1978) 

Extrase din filmul documentar „Sarea Pământului“
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● Trăim Vremurile de pe urmă?

● Despre MĂRTURISIRE

„Trăim în vremea antihristilui 
iar noi dormim în opinci. Astăzi 
trăim în anii apocalipsei. Nu este 
nevoie ca cineva să fie prooroc să 
înțeleagă asta.“ 

    (Sf. Cuv. Paisie Aghioritul)

„Vreau să știți ceva: trăim vre
muri apocaliptice, cine nu a înte
les acest lucru, doarme un somn 
adânc. Cine nu vede ceea ce se 
întâmplă azi ca făcând parte din 

timpul apocalipsei, nu a înțeles 
nici cei apocalipsa, nici ce în
seamnă antihrist.“         (Pr. Elpidie)

Antihrist vine fugind (vine în 
curând) și noi dormim! Acela ne 
pune să facem o mie de prostii și 
noi încă sforăim! De ce sforăim? 
Pentru că am pierdut baza, pu
terea familiei creștine, care este 
mama!                   (Pr. Elpidie)

„Acum este epoca haosului. A 
zăpăcelii... Ce înseamnă perioada 
lui antihrist ? Haos și deznădejde. 
Haos – când nu mai poți desluși 
cei adevăr și ce e dezinformare.“

(Pr. Adrian Făgețeanu)

„Tăcerea noastră înseamnă 
sclavie și îngroparea Ortodoxiei. 
Oamenii noștri de elită, prin tă
cerea lor nu fac decat să constru
iască sicriul Ortodoxiei pe care il 
pregătește stapanirea acestei lumi. “

      (Arh. Justin Pârvu)

În fața noastră stau încer cări grele, vi le spun cu toată tăria, nu de la mine, ci de la Sfinții Părinți, vin 
încercări grele, anii viitori ne vor aduce mari greutăți și împlinirea Apocalipsei și pregătirea de a veni Hristos 
pe acest pământ, și totodată Marea Pregătire care știți că se pregătește acum, prin Încoronoarea lui Antihrist.

 Iar voi păcătoșilor iubiți, întorcețivă la Dumnezeu, că El vă iartă pe toți, veniți cu toată inima, cu toată 
dragostea, pe când în aceste vremuri grele vor fi încercări , vor fi toate felurile de greutăți, să nu vă temeţi de 
nimic, Dumnezeu va fi cu noi.

(Mitropolitul Longhin, Bănceni)

■ Să luăm aminte cu toții la acest 
cuvânt al Sfântului Dionisie și să 
învățăm cum să mărturisim...

■ Să arăţi oamenilor adevărul, dar 
cu blândeţe, ca și cum iai sfătui, nu 
ca și cum leai ordona.

■ Datoria noastră, a tuturor celor 
care cunoaștem Adevărul este săl 
arătăm lumii. Să arăţi oamenilor ade
vărul, dar cu blândeţe, ca și cum iai 
sfătui, nu ca și cum leai ordona, că 
atunci lumea de astăzi nu te ascultă. 

■ Dacă vorbești ca și cum ai ordo
na, nu te ascultă nimeni, fiindcă toată 
omenirea sa afundat în înţelepciu
nea lumii acesteia șiţi spune: „Eu am 
atâţia ani de studii, ce umblă ăsta și 
îmi spune el de alte drumuri?“.

■ De aceea, datoria noastră, a 
creștinilor ortodocși este ca niciodată 
să nu contenim să spunem adevărul, 
să nu stăm pe loc, în nepăsare. Dar 
săl sfătuiești pe cel cu care vorbești 

ca și cum iai fi cel mai bun prieten, 
ca și cum lai iubi, și nu de parcă iai 
ordona; ca și cum iai arăta adevărul 
și ai cere și părerea lui. Numai așa 
poţi săl convingi.

■ Dacă vei începe să zici: „Nu 
umbla așa, că uite, adevărul ăsta este, 
și cutare și cutare…“, nu te mai 
ascultă lumea, pentru că e dedată la 
stânga, e depărtată de Dumnezeu, și 
ca să putem aduce la credinţă o per
soană depărtată de Dumnezeu trebu
ie blândeţe. Blândeţe.

■ „Fericiţi cei blânzi că aceia vor 
moșteni pământul“. Vezi, blân  deţea e 
unul din lucrurile pe care trebuie să 
le întrebuinţăm când spunem adevă
rul altor persoane cares depărtate de 
adevăr.

■ Datoria ne obligă, datoria să spu
nem întotdeauna adevărul. Cu toate 
că știm, că îi vedem pe unii că sunt 
desăvârșit depărtaţi de Dumnezeu și 

nu ţi dau nicio importanţă, nici nu vor 
să te asculte, cu toate acestea, dacă le 
vorbim cu blândeţe, ca și cum iai în
treba, încet, încet, încet se depărtează 
duhurile cele rele de la ei și se pogoară 
harul Sfântului Duh, căi poţi apropia 
de harul Sfântului Duh cu blândeţea.  
Și cu Dumnezeu înainte, că Dumnezeu 
e cu noi.

(Starețul Dionisie Ignat de la Colciu)

■ În vechime, dacă un om evla
vios se ocupa cu starea din lume 
trebuia să nu fie sănătos,să fie in
chis în turn,astăzi,însă,dimpotrivă , 
dacă un om evlavios nu se interesea
ză și nu se îndurerează pentru starea 
care domnește în lume ,este de închis 
în turn”.

■ De aceea cei care au simțit pri
mejdia trebuie să se împotrivească 
acestor tendințe.

Sf. Paisie Aghioritul (cartea „Semnele 
Vremurilor“, Editura Egumenița)

„La celălalt să te duci cu paşi de porumbel. Aşadar, să te apropii de el în mod delicat şi cu blândeţe, pen
tru că semenul tău are şi el fricile şi supărările sale. Are şi aşa destulă greutate pe suflet, ca săi mai adaugi  
şi tu“.                (Cuviosul Iustin Popovici)
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Sfântul Dionisie Ignat, care 
nea proorocit că vremurile de pe 
urmă sunt vremurile de acum.

„Nu sunt exagerări!“ spunea 
părintele și „nu trebuie nicicum să 
ne înfricoșăm.“ Vin ani grei, dar 
nu vă temeți, spunea părintele. 
Căci cei care se tem „sunt neîndu
mnezeiți“, deci să purceadă a 
se pregăti. Tot părintele spunea 
că „proorocirile sunt ca să te 

pregătești“, nu să te tulburi, căci 
Domnul Hristos va fi cu noi până 
la sfârșitul veacurilor, așa cum 
spune Sfânta Scriptură.

A spus să mărturisim aceste 
lucruri, fiindcă mulți se vor trezi 
la realitate și își vor salva su
fletele, iar creștinii buni vor fi și 
mai buni, îmbunătăținduși viața 
duhovnicească și mai mult, cu
noscând aceste lucruri.

Dar astăzi se neagă peste tot 
Hristos. Și asta ne somează să 
punem și mai mult în lumină ade
vărurile Lui. În această prigoană 
ca în toate prigoanele anterioare 
creștinii trebuie să mărturisească 
dreaptacredință cu mult curaj, 
oricât ar fi de greu.

(Pr. Dumitru Stăniloae)

■ Mărturisirea face parte din da
toriile creștinului, mai ales în vre
muri grele. Că putem să facem noi 
toate rugăciunile și toate pravilele, 
dar dacă noi nu mărturisim atunci 
când trebuie, ni se socotește ca un 
fel de lepădare, trădare. 

■ Eu socotesc că tocmai această 
mărturisire este o baie de spălare 
a păcatelor noastre. Mărturisirea 
nu au făcuto numai Sfinții, ba 
dimpotrivă, de la cel mai păcătos 
până la cel mai desăvârșit, deopo

trivă. Nu se converteau și cei care 
torturau? 

■ Nu știu de unde sa născut în 
veacul nostru această filosofare a 
mărturisirii. Bineînțeles că dacă ai o 
pregătire mai austeră cu tine însuți, 
mărturisirea ta va fi mai rodnică.

Poporul român nu va putea 
renaște dacă nu vom mărturisi 
cu tot curajul credința pe care o 
avem.
Căci pe aceasta se bazează puterea 
celui rău: pe intimidarea noastră, 

pe frică, pe supunerea oarbă, pe 
paralizanta convingere că nu se 
mai poate face nimic.
Nu ne lipsește decât un singur 
lucru: curajul de aL mărturisi 
pe Hristos și a lupta pentru El ca 
Domnul să plinească neputințele 
noastre și să ne aducă biruință. 
Hristos a spus: Nu vă temeți că 
vă veți pierde sufletul în această 
slujire! Cel care slujește altuia, 
salvează sufletul pentru viața 
veșnică.                    (Pr. Justin Pârvu)

,,În timpurile lui antihrist oamenii vor aștepta salvarea 
din cosmos. Aceasta va fi cea mai mare înșelare  

a diavolului: omenirea va cere ajutor de la extratereștri, 
neștiind că aceia sunt demoni.“

(Sfântul Gavriil Georgianul)

● Despre înșelarea cu extratereștrii și holograme

Întâlnirile extraterestre nu sunt 
altceva decât formele moderne 
ale unui ocultism vechi de când 
lumea. Abandonând credința în 
Iisus Hristos, omenirea își cau
tă acum „mântuitori“ în spațiul 
extraterestru, iar fenomenele în 
discuție nu fac altceva decât să 
furnizeze, prin materialitatea lor – 
OZNuri, extratereștri –, recuzita 
externă necesară credibilității...

,,În esența lor, OZNurile… 
sunt manifestarea unei lumi pli
ne de duhuri și de fantome, al că

rei univers mintal este straniu și 
aberant; este realitatea unei lumi 
dominate de iluzie… în care re
alitatea însăși este distorsionată 
de forțe stranii, care în mod vădit 
pot manipula spațiul, timpul și 
materia fizică – forțe care se situ
ează aproape în totalitate dincolo 
de puterea noastră de întelegere... 
Aparițiile OZN par a fi pe dea 
întregul variații minore ale feno
menelor demonice vechi de când 
lumea“ (UFOs: Operation Trojan 
Horse)...

Literatura ortodoxă oferă nu
meroase exemple de manifestări 
demonice, care se potrivesc per
fect cu scenariul întâlnirilor extra
terestre: ființe și obiecte concrete 
(adică prezente și contrafaceri 
demonice) care „apar“ și „dispar“ 
brusc, care au întotdeauna meni
rea de a înspăimânta și semăna 
confuzie între oameni, ducândui 
în final la distrugere.

(Ieromonah Serafim Rose, 
Ortodoxia și Religia Viitorului)

EXTRATEREȘTRII SUNT DEMONI !
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■ Mă numesc Joseph Spencer. Din mai 1970 până 
în octombrie 1997, am lucrat în Guvernul Statelor Unite 
ca agent ultrasecret dar nu întrun domeniu cunoscut sau 
înțeles de toată lumea. Am fost un „om în negru“. Dupa 7 
ani ca agent de contrainformații în CIA am fost recrutat pen
tru o nouă sarcină care presupunea să lucrez în cadrul unor 
operațiuni ultrasecrete.

■ În 1986 în timp ce eram întro bază, întro bază subterană 
de lângă Boulder, Colorado, mia fost prezentat proiectul Sky 
Beam de către generalul locotenent Andrew Garros. Apoi mau 
dus întrun coridor din interiorul unui hangar mare, unde un 
bombardier invizibil pe radar plutea la doar 7 m deasupra mea.

■ Eram confuz, Garros sa uitat la mine și a zâmbit. Apoi 
ma întrebat dacă sunt sigur de ceea ce văd. Am răspuns „de
sigur, ce altceva ar putea să fie?“ Am fost atunci șocat să aflu ca 
aceea nu era o nava reală, ci o hologramă. La începutul anilor 
’50 oamenii de știință au dezvoltat tehnologia holografică, iar 
în timp au aduso la un nivel pe care nil putem doar imagi
na. În timp ce priveam bombardierul care parea atat de real 

și material încât credeam ca las putea atinge, mă gândeam la 
scenariile posibile.

■ Dacă această proiecție ar fi la 300 m înălțime, de unde ar 
ști cineva că este doar o iluzie? Nava luminoasă din Phoenix 
vazuta de 10.000 de oameni a fost primul test cu public al pro
iectului Sky Beam.

■ A avut un succes peste așteptări. Au formulat etapa finală 
a planului lor sinistru. În anul 2024, un eveniment global va 
schimba cursul viitorului umanității. Lumea va asista la o „in
vazie“ extraterestră masivă. Mii de nave proiectate holografic 
vor acoperi cerul, semănând panică în oamenii din toată lu
mea.

■ Navele militare reale , infiltrate printre holograme, vor 
provoca de fapt distrugerile din zonele respective, iar ca urmare 
a haosului ce va urma se va forma imediat un guvern mondi
al, fără ca oamenii să opună vreo rezistență. Aceasta va fi New 
World Order (Noua Ordine Mondială).

https://www.bitchute.com/video/fjJwXg2lRKP0/

● Despre 5G și noul ,,virus“ Marburg suntem avertizați 
de acest Todd de peste 6 luni într-un video

■ Criminalistul Todd din 
America spune: Știm că viru
sul Marburg nu este chiar așa 
de contagios, dar are o rată 
extraordinară a mortalității 
și știm mecanismul prin care 
va fi eliberat acest virus, în 
interiorul acestor „vaccinuri“ 
pe care oamenii leau pri mit 
în interiorul nanoparticulelor 
lipidice.

■ În hidrogel există agenți 
patogeni în interiorul parti
culelor care nu sau deschis 
încă. Acei agenți patogeni 
sunt himerici și includ, prin
tre alții, Marburg E. Coli și 
stafilococul Ebola. Știm că la 
activarea undelor sistemului 
5G care este acum folosit în 
SUA și în toată lumea, când 
se va difuza semnalul de 18 
GHz în 3 serii de câte 1 mi
nut, că unda pulsatorie va 
face ca nanoparticulele lipi
dice să se umfle, și eliberarea 
conținutului patogenic pro
vocând astfel epidemia Mar
bourg, pentru care au cheltuit 
deja bani.

■ E deja gata. Epidemia 
Marbourg și prevederile le
gale sunt puse deja la punct. 
Și acum trebuie doar să se în
tâmple dezastrul propriuzis 
și sunt practic lucruri mult 
mai rele, inclusiv ștergerea 
genei 1P36 care îi va transfor
ma efectiv pe bieții oameni în 
zombi.

■ Oricât de ciudat ar suna 
asta guvernele noastre se 
pregătesc pentru asta acum. 
Dar FEMA au dat deja re

clame cu zombii în CONO
PS (conceptul de strategie a 
operațiunii, corect? Este co
rect? Dacă te uiți la Conplan 
8888 (stratcom a scos asta 
în 2011), la pagina 2 spun că 
este doar un exemplu doar ca 
demonstrație.

■ Nu vă faceți griji pentru 
asta ca să nu jignim alte țări. 
Problema cu asta este că, dacă 
te uiți pe acel plan, este vorba 
despre cinci tipuri diferite de 
zombie. Nu este nimic acolo 
despre forțele de opoziție. Nu 
este nimic despre câștigarea 
de bătălii politice sau contra 
revoltelor. Este vorba doar 
despre o apocalipsă zombie, 
o apără.

■ Și veți vedea că întreg 
sistemul național de manage
ment al accidentelor (NIMS) 
se supune, practic toate 
agențiile – de stat, locale sau 
federale – au avut deja antre
nament de pregătire pentru 
apocalipsa zombie. Șiau fă
cut deja antrenamentul. 

■ CDC ține de cinci ani un 
web site cu un scenariu de 
pregătire pentru o apocalipsă 
zombie, acum lau redus la un 
pdf cu desene. Întâlnim acest 
lucru chiar și în contractul de 
serviciu web al Amazon, în 
clauza de forță majoră, cred 
că este articolul 41 este spe
cificat: „nu suntem răspunză
tori de prejudicii în cazul unei 
apocalipse zombie“.         

■ Aceasta vine, prieteni. 
Iar în raportul evenimentelor 
adverse grave pe care Pfizer 
la efectuat dupa comercia
lizare. Au fost nevoiți – con
form legii privind libertatea 
de informare (FOIA)! Efectul 
advers grav Pfizer nr. 1 a fost 
ștergerea Genei 36.

■ Căutați simptomele 
pentru asta! Este anihilarea 
centrului durerii în cortex 
și tendința individului de a 

mușca. Lucru foarte ciudat 
legat de aceasta este că acesta 
a fost simptomul postvaccina
re. Acea boală este congenita
lă, adică te naști cu ea. Deci 
cum e posibil ca acest efect 
advers grav să fie pe lista celor 
mai comune în urma inoculă
rilor cu Pfizer.

■ Se întâmplă deja, pri
eteni șil avem pe doctorul 
Chambers să vă confirme 
că nu sunt nebun de legat. 
Nu, nu. Aceștia sunt oameni 
cu o foarte mare probitate și 
patrioți, fiecare în domeniul 
său. Abia lam cunoscut pe 
dr. Chambers, dar când iam 
auzit CVul militar, ma im
presionat. Și acum lucrez în 
inteligența biotehnologică 
competitivă corporativă nu
mai pentru băieții buni. 

■ Compania mea este 
GREENX, adică geneticaro
botică, informații și nanoteh
nologie. Să zicem că am o „oa
recare“ înțelegere despre ce se 
întâmplă aici. Deci grăsimea 
lipidică înglobează ceea ce 
vor să propage. Și apoi este ac
tivat și eliberat printro undă 
de 18 GHz. Este corect Todd?  
– Exact asa este.

■ Gândițivă la nanoparti
culele de lipide ca la niște mici 
bombardiere. Ce sa întâmplat 
este că diferiții producători ai 
acestor vaccinuri au inclus 3 
proteine HIV separate în fie
care dintre ele, inclusiv cei 85 
de adjuvanți. Motivul a fost 
de a dezactiva, de a dezarma 
sis te mul imunitar al oamenilor. 
Astfel încât acei mici bombar
dieri de grăsime să poată in
tra în interiorul celulei și săși 
migreze sarcinile ca să repro
grameze corpul persoanei 
pentru a produce ADN sin
tetic, în acest caz, proteinele...
https://luminaadevarului.com/2022/ 11/28/ 

virusul-marburg-va-fi-activat-in- 
cei-vaccinati-covid-prin-5g/

PERICOLUL
TEHNOLOGIEI 5G

■ Să nu uităm  cât de mare 
este pericolul tehnologiei 5G 
și cum antele se înmulțesc de 
la o zi la alta și mai ales în pe
rioada pandemiei erau mon
tate cu viclenie cand noi eram 
inchiși in case .

■ Această tehnologie este 
și va fi în strânsă legătură cu 
așazisă viitoare pandemie 
plus că va fi de mare ajutor la 
controlul minții omului care 
se pregătește intens de către 
ocultă. 

■ Sunt mai mulți oameni în 
domeniu care ne avertizează 
de mai mult timp și prin Mila 
lui Dumnezeu și Părintele  
Elpidie ne explică foarte de 
mai mult timp atât de clar 
despre această legătură.

■ Opriți routerul wifi din 
casă și internetul mobile pe 
tele fon noaptea că radiază pu
ternic.

Și să știți că această depen
dență de telefon (internet) va  
provoca mult rău omenirii 
când se va pune în funcțiune 
frecvențe  de unde 5G la un 
nivel mult mai ridicat decât 
avem în prezent în anumite 
zone din țară.

Să nu vă mirați de ce vă 
doare capul din senin, și luați 
medicamente și tot nu vă tre
ce. Să nu vă mirați dacă simțiți 
tot felul de arsuri interne în 
corp nejustificate produc du
reri de oase, accidente vascu
lare, oboseală, insomnii.

Totul pleacă de la aceste 
antene 5G.
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Atenție Mare !!!
■ Referitor la codul de bare, Părintele 

Hristofor spunea că reprezintă acea pecete 
pe care o vor aplica pe mână și frunte.

■ Noi neam obișnuit cu ideea că  
pecetea lui antihrist va fi de tip animalic, 
văzută cu ochiul liber, și despre o astfel 
de pecete au vorbit și Nil Izvorâtorul de 
mir și Sfântul Lavrentie de la Cernigov, și 
în general în acest fel au interpretat toţi 
Sfinţii Părinţi. 

■ Dar Dumnezeu, din cauza vieţii 
noastre viclene și fără de căință, A PERMIS 
ȘI UN ALT TIP DE PECETE, LA FEL 

DE VICLEANĂ, CARE SE VA APLICA 
CU LASERUL ȘI VA FI INVIZIBILĂ.

■ Despre aceasta spunea și vrednicul 
de amintire schiegumenul Ieronim de la 
Sanaksar. Aceasta este descoperirea vre
murilor de pe urmă.

■ Părintele spunea: „Feriţivă să nu 
vă înșele“. Pentru că vor acţiona cu mare 
viclenie și chiar persoanele inteligente 
vor putea greși.

■ Părintele spunea că va veni timpul 
când nu vom putea nici să cumpărăm și 
nici să vindem. Și părintele spunea cu 

stricteţe: „Alegeţi! Fie pâinea, fie Crucea. 
Dacă veţi lua Crucea, vă veţi salva, veţi 
dobândi viaţa veșnică.

■ Dar dacă vă veţi teme că veţi pieri 
fără pâine și veţi lua pâinea, nu vă veţi 
mântui, nu vă veţi mântui.

■ Iar Domnul nuși va părăsi fiii aleși 
pe care Domnul ia ales. Să fie moarte, 
să fie suferinţă, dar să nu acceptaţi noile 
buletine, nimic din toate aceste lucruri 
satanice“. Domnul nui va părăsi.

(Extras din filmul „Sarea Pământului 2“  – 
Schiarhimandrit Hristofor din Tula) 

● Despre Buletinul cu cip și numărul 666 
Despre digitalizare și pecetluirea omenirii

Din ce ne învață Sfinți 
Părinți de mult timp  și 
oamenii duhov ni cești 
con  temporani știm că 
pecetluirea ca oamenii să 
o accepte aceștia trebuie 

treptat sa fie deposedați 
de Harul Sfântului Duh 
prin păcate, prin iubirea 
plăcerilor și legătura strân
să cu sistemul antihrist 
actual, cu accep tarea  

actelor cu cip care nevă
zut au ca cod de siguranță 
numărul 666 care este 
scris clar în Apocalipsă 
ca fiind simbo lul și nu
mărul diavolului.

Din Scrierile de mai 
jos reiese ca vor fi două 
variante prin care omul 
va putea fi pecetluit: prin 
vaccinare cu 7 doze de 
vaccin și cu laserul.

Din Proorociile lui Otroc Viaceslav spuse de peste 30 de ani 
Acestea sunt scoase din documentarele video

■ Vor inventa un pașaport mondial 
(la ruși pașaport înseamnă buletinul), pe 
care îl vor da oamenilor de pe întreg pă
mântul. 

■ Va fi o cartelă plastifiată (buletinul 
electronic actual), mică, de culoare gri, 
iar când oamenii vor merge să o ridice 
vor fi pecetluiţi.

■ De regulă la nivelul încheieturii, 
pe mâna dreaptă, sau pe frunte, li se vor 
pune trei de șase, cu raze de izotopi. 

■ Pentru început, oamenii vor accep
ta pecetea de bunăvoie, chiar o vor cere; 

apoi o vor primi cu forţa, în masă; apoi 
vor fi căutaţi cei fără pecete. 

■ Va trece o perioadă de timp, și oa
menii își vor acoperi fruntea cu breton 
sau vor avea cămașă cu mâneci lungi, 
deoarece acele trei cifre vor lumina de o 
culoare verde, (știți că în vaccin sa spus 
clar ca sa introdus o enzimă Luciferaza... 
citiți mai jos) asmenea unui ceas electronic.

Atenție: „Vaccinul strălucește, cel 
puțin cel al Pfizer“, a declarat Melissa 
Strickler, care a lucrat pentru gigantul 
farmaceutic timp de aproape 10 ani.

Strickler, care a lucrat la marea fabrică 
Pfizer din McPherson, Kansas, a declarat 
că a inspectat „sute de mii de unități“ de 
vaccinuri în cariera sa în cadrul compa
niei „și nu a văzut niciodată ceva care să 
facă asta, nici pe departe“. 

■ Pentru cei care încă cred ca acestea 
sunt conspirații îi rugăm sa citească ur
mătorul articol:

https://m.activenews.ro/stiri/Chimicalele-
toxice-din-vaccinul-Pfizer.-Un-denuntator-
al-companiei-rupe-tacerea-Contine-o-enzi-
ma-numita-LUCIFERAZA.-Am-lucrat-cu-
sute-de-mii-de-unitati-care-au-nuanta-flu-

orescenta-albastra-a-lichidului-170067

Părintele Elpidie, om cu viață 
sfântă, despre care Pr. Iustin Pârvu 
a spus că va fi luminătorul lumii în 
vremurile din urmă, vorbește despre 
pericolul vaccinurilor: 

■ „Niciodată nu se vor opri până 
nu vor introduce toate cele șapte vac
cinuri. Deci cred că prin toate aceste 
intervenții ale satanei în corpul nos
tru, prin toate aceste vaccinuri, o par
te din populație va muri, o altă parte 
se va îmbolnăvi, iar a treia parte, din 
păcate, va fi modificată...

■ Deci vom avea o mutație uma
nă terifiantă, care îl va face pe om 

mai mult umanoid, decât om. Mai 
mult umanoid, decât om! Să nu 
uitați acestea! Atunci se vor întâm
pla multe lucruri. Boala mondială va 
fi consecința acestei vaccinări, dar și 
încă ceva nou care va urma, care va 
avea legătură cu ceea ce vor introdu
ce în corpul nostru (nanoparticule, 
oxid de grafen). 

■ Există deja în noi, și vor intro
duce și mai multe, care va avea o le
gătură absolută cu internetul modifi
cat. Așa cum avem un om modificat 
genetic, vom avea un internet modi
ficat. Internetul va cădea, se va opri 

întro zi, din diverse cauze false, pen
tru a se pregăti prin aceasta o relație 
bidirecțională între om și internet, 
prin intermediul acelor substanțe 
care au trecut în trupurile noastre.       

■ Acest internet va putea să ne 
controleze viața. Vom fi controlați 
prin intermediul internetului, acesta 
ne va dirija prin ceea ce au introdus 
în noi, iar noi vom face ce vrea el.    

■ Atunci oamenii vor intra întro 
mare închisoare mondială, fără pre
cedent, care nu poate fi controlată.“
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„Vă vor da cartele/carduri ca să vă obișnuiască cu ele. Când însă, le vor aduna cândva pe toate (voia să 
spună buletinul, pașaportul, cardul de sănătate, permisul de conducere etc.) pe un singur card, pe acesta să 
nul primiți, pentru că acesta va avea legătură cu pecetluirea.“

Iată că acum se adeveresc cuvintele sale prin promovarea „cardului cetățeanului“.
Extras din „Mărturii ale închinătorilor – Cuviosul Paisie Aghioritul 1924-1994, volumul II“ (pg. 61-62)

„Aceștia ne vor trimite un card «inteligent» care 
le va înlocui pe cele de dinainte. Aceștia cred oare că 
sunt mai inteligenți decât noi, creștinii, și că noi nu 
știm ce se ascunde în spatele lui?

Acest card inteligent nul vom primi! 

Pentru acesta merită să plecăm și în munți dacă 
trebuie pentru că o vom face pentru dragostea lui 
Dumnezeu și vom avea asupra noastră harul Lui.

În ceea ce privește supraviețuirea să nu vă 
neliniștiți, pentru că este grija lui Dumnezeu.

ACEST CARD SĂ NUL LUĂM PENTRU CĂ, 
ORICINE ÎL VA LUA, NU VA SCĂPA  

DE PECETLUIREA CARE URMEAZĂ.”
(Starețul Atanasie Mitilineos despre 

buletinul biometric și cardul unic)
Sursa: Sfântul Paisie Aghioritul – Mărturii ale 

închinătorilor, vol. 2, pg. 62

■ Încetîncet, după cartelă şi buÎncetîncet, după cartelă şi bu
letin de identitate, adică după „îndo
sariere“, vor înainta în mod viclean 
la pecetluire. Vor sili pe oameni prin 
diferite mijloace viclene, să primească 
pecetea pe frunte sau pe mână. 

■ Vor forţa astfel lucrurile şi 
vor spune: „Vă veţi mişca numai cu 
cartele; banii se vor desfiinţa“. Va 
da cineva cartela la magazin şi va 

cumpăra, iar vânzătorul va lua banii 
din bancă. Cel ce nu va avea cartelă, 
nu va putea nici vinde, nici cumpăra.

■ Pe de altă parte vor începe să 
facă reclamă „sistemului perfect“, 
pecetluirii cu raze laser a numărului 
666 pe mână sau pe frunte, care nu 
se va vedea la exterior. În acelaşi 
timp la televizor vor arăta că cutare 
a luat cartela cutăruia şi ia luat banii 

din bancă şi vor spune mereu: „Mai 
sigură este pecetluirea cu raze laser 
pe mână sau pe frunte, pentru că nu
mai deţinătorul îşi ştie numărul lui.

■ Pecetluirea este sistemul perPecetluirea este sistemul per
fect. Celălalt nuţi va putea lua nici 
capul, nici mâna şi nici nuţi va vedea 
pecetea“

(Extras din Trezire duhovnicească – Cuviosul 
Paisie Aghioritul, Editura Evanghelismos)

■ Credinciosul îl întrea
bă pe părintele Sf. Paisie: 
Oare este cu putință ca un 
număr să joace un rol atât 
de important în mântuirea 
omului? 

Sf. Paisie (cu tărie în 
glas și cu multă durere): 
Măi, copile! Nai înțeles 
nimic din ce țiam spus! 
Când acest număr 666 este 
simbolul diavolului, când 
Sfântul Evanghelist Ioan 
spune că acesta este pece

tea, tu spui acum că nu joacă 
niciun rol în mântuirea ta?

■ Până acum am dat 
vreo importanță acestui 
lucru? Adică nea preocu
pat de folosirea numărului 
666 ca fiind al satanei? Dar 
acum, când vedem că toate 
lucrurile merg întracolo, 
încât să nu mai poți să vinzi, 
nici să cumperi, că banii vor 
dispărea, că toate acestea se 
pregătesc, nici în acest mo
ment să nu dăm importanță? 

Sf. Paisie Aghioritul: 
de aceea dacă cineva vrea 
să trăiască, de acum să se 
obișnuiască cu lucrurile 
simple și ieftine, și va putea 
să subziste în acei ani. Să 
aibă un ogor, ca să poată să 
cultive puțin grâu, cartofi.

Să pună câțiva măslini, 
și atunci cu un animal, cu o 
capră, cu puține găini va pu
tea să acopere nevoile fami
liei sale, pentru că și provizii 
să faci, nuți folosește deloc, 

căci alimentele nu țin, se stri
că repede. Firește că silirea 
aceasta va dura puțin, 3 ani 
jumate. 

Zilele se vor scurta 
pentru cei aleși,nuși vor 
da seama când vor trece. 
Dumnezeu nul va lăsa ne
ajutat pe om.

Numărul acesta 666 
este al lui antihrist și în ni
ciun caz omul nu trebuie 
să primească acest buletin 
electronic.            (Sf. Paisie)

■ Dar dacă cineva nu arată atenția 
cuvenită, când este cipuit chiar și 
din neștiință, pleacă de deasupra lui 
harul lui Dumnezeu și intră în loc lu
crarea demonică.

■ Și pentru ignoranța care sa 
făcut pricina pecetluirii greșește el 
însuși, deoarece nu sa îngrijit să afle 
din timp ceea ce Profeții, Apostolii și 
Domnul neau înștiințat despre toate 
lucrurile acestea. 

■ Însă ce ne va zice Domnul 
când Îi vom spune că nam știut? 

„Fățarnicilor, fața cerului cunoașteți 
să o deosebiți, semnele vremuri
lor însă nu puteți să le cunoașteți?“ 
(Matei 16,3)

(Sf. Paisie Aghioritul)

■ Sf. Paisie Aghioritul: Cei care 
încearcă să impună dictatura mon
dială vor înainta cu viclenie și la pu
nerea peceții pe fruntea oamenilor, 
astfel încât urmările vor fi cumplite.

■ Omul, când devine purtător 
al peceții pe mână sau pe frunte, nu 
va putea să mai reacționeze, să se 

împotrivească și să revină la starea de 
dinainte. Va deveni o pradă ușoara 
a celui rău, va avea asupra lui toata 
lucrarea demonică, va lucra nu după 
voia sa, ci după dorința puterilor sa
tanice.

 ■ De aceea este nevoie de atenție! 
Atitudinea noastră față de aceste 
probleme va fi hotărâtoare și pentru 
viața noastră, nu doar pentru viața 
trecătoare și pământească, ci și pen
tru cea veșnică cerească.

Aceste învățături prorocite de Sf. Paisie Aghirotul le puteți găsi în cartea Sf. Paisie Aghioritul 
„Trezire Duhovnicească“ și în cartea „Stareții despre vremurile din urmă“
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Atenție: Părintele Elpidie  

■ Profeția despre cipul ce va fi implantat în vre
mea lui antihrist.

■ Antihristul le va găsi pe toate pregătite, pentru 
că va lucra prin el. Să nu credeți că acest cip va fi, 
cum auziți despre altele, căl introduc subcutanat 
aici sau acolo şi apoi îl pot scoate, nu!

■ Nu va fi la fel. Sfântul Duh zice că ceea ce va fi 
implantat oamenilor în vremurile acelea, va fi lucrat 
după o tehnologie atât de înaltă, microtehnologie, 
încât va putea influența hotărârile omului.

■ Va fi implantat astfel încât nu va putea fi scos 
nicicum. Va fi incizat (gravat) în om. Va avea o 
frecvență atât de înaltă și asemenea capacitate, încât 
va putea influența până și simțirile și sentimentele  
omului.

Ce avem de făcut ca să nu încurajăm digitaliza
rea, sclavia mondială prin care sistemul antihristic 
vrea să creeze Noua Ordine Mondiala ne spune o 
avocată: 

■ DEZACTIVAȚIVĂ APLICAȚIILE PENTRU 
PLĂȚILE CU TELEFONUL ! 

■ Este necesar ca milioane de români SĂ DEA 
UN SEMNAL PUTERNIC şi să demonstreze, în 
mod concret, că NU VOR ELIMINAREA BANILOR 
FIZICI (CASH) De exemplu, până acum, eu nu am 
descărcat şi nu am folosit vreo aplicație pentru a plăti 
cu telefonul. 

■ Nu mai folosiți cardurile bancare şi tranzacțiile 
online, ci FOLOSIȚI BANI CASH atunci când plătiți 
orice bunuri şi servicii LĂSAȚILE NAIBII DE CO
DURI QR.! NU MAI FOLOSIȚI CODURI QR, ÎN 
NICIO SITUAȚIE NU VĂ OBIŞNUIȚI CU ACESTE 
FURTURI DE DATE PERSONALE, FIINDCĂ AŞA 
VĂ ÎNCURAJAȚI ASUPRITORII SĂ ÎŞI CONTIN
UE PLANURILE DIABOLICE ! 

■ NU DESCĂRCAȚI PE TELEFOANE 
APLICAȚII PENTRU ACCESAREA CĂRORA SĂ 
FOLOSIȚI CODURI QR ! Dacă nu veți proceda 

aşa, COMODITATEA VOASTRĂ VA DISTRUGE 
ROMÂNIA ! GLOBALlŞTII VOR SĂ DISTRUGĂ 
TRADIȚIILE ROMÂNEŞTI PRIN INTERME
DIUL SLUGILOR LOR DIN ROMÂNIA, CARE ÎI 
TRĂDEAZĂ PE CETĂȚENII ROMÂNI ! 

■ Dacă banii fizici (cash) vor fi eliminați, 
CONTROLUL GLOBALlŞTILOR ASUPRA 
ROMÂNILOR VA DEVENI ABSOLUT, prin in
termediul instituțiilor bancare, iar țăranii şi 
meşteşugarii români nu vor mai reuşi să îşi valorifice 
produsele pentru a putea supraviețui. 

■ Vam mai avertizat că, ÎN „SOCIETATEA 
DIGITALĂ“ pe care globaliştii vor să o creeze, o să 
fie adoptate reglementări din cauza cărora veți avea 
ACCES LA BANII DIN PROPRIUL CONT BAN
CAR NUMAI PE BAZĂ DE COD QR obținut pen
tru ínjéćtarea cu śéŕuri éxpérimentale sau pe baza 
altor criterii abuzive pe care le vor inventa gIobaIiştii 
şi vi le vor aplica slugile lor din România. Cine nu va 
avea cod QR pentru acces la banii din contul bancar, 
va supraviețui făcând schimburi de produse şi ser
vicii, ca în Evul Mediu! 

(Avocat Mona Petruţ) 

Ce ne avertizează Apocalipsa de 2000 de ani în Biblie:

■ „ȘI EA ÎI SILEŞTE PE TOŢI, PE CEI MICI ŞI PE CEI MARI, ŞI PE CEI BOGAŢI ŞI PE CEI SĂRACI, 

ŞI PE CEI SLOBOZI ŞI PE CEI ROBI, CA SĂŞI PUNĂ SEMN PE MÂNA LOR CEA DREAPTĂ SAU 

PE FRUNTE, ÎNCÂT NIMENI SĂ NU POATĂ CUMPĂRA SAU VINDE, DECÂT NUMAI CEL CE ARE 

SEMNUL, ADICĂ NUMELE FIAREI SAU NUMĂRUL NUMELUI FIAREI.“ 

(APOCALIPSA 13, 17)

■ 18. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi 
numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.
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Atenție Mare !
■ O serie de 7 vaccinuri, special spe

cializate, vor juca rolul a 7 tehnici speciali
zate care vor prelua realizarea noului ADN 
uman mutant, cu materialele care au in
trat deja în corpul uman. 

■ Cele 7 vaccinuri vor avea rolul să 
slăbească și, în cele din urmă, să anuleze 
capacitatea omului de a deveni prin cele 

7 daruri ale Duhului Sfânt „templul lui  
Dumnezeu“.

■ Cel mai important dintre cele șapte 
vaccinuri va fi al șaptelea. Al șaptelea 
vaccin va fi coroana nanotehnologiei, 
întrucât va introduce, fără nicio anulare, 
în ADNul uman mutant final, elementul 
care va încorpora codul necesar pe care 
va fi scris numărul – pecete fiecărui om. 

■ Trebuie să repet, că restabilirea 
ADNului uman la starea sa inițială nu 
va mai fi posibilă, motiv pentru care cei 
care primesc „pecetea“ satanică vor fi 
legați pe viață prin cea mai distructivă 
decizie a existenței lor.

Acest număr nu va fi ceva vizi
bil care poate fi îndepărtat din corpul 
uman, ci ceva invizibil, deoarece va fi 
unul cu ADNul uman, adică propria 
sa viață. Acest număr va fi legat apoi cu 
un supercalculator, faimosul „Fiara“, 

care va fi gestionat de către Antihrist 
însuși și de ai lui, care vor exercita și pu
terea absolută.

■ Cu ajutorul inteligenței artificia
le, care va evolua până la un punct atât 
de puternic încât va fi îndumnezeită de 
oameni, Antihristul și personalul său 
demonic vor putea controla, domina și 
direcționa gândurile, deciziile, dorințele 
și sentimentele fiecărei persoane.

■ Fiecare formă de gândire sau reacție 
diferită va fi cunoscută prin inteligența 
tehnică a „Fiarei“ și a adepților demonici 
ai Antihristului, va decide moartea sau, 
în cel mai bun caz, dispariția existenței 
unui anume transmițător uman.

https://www.marturisireaortodoxa.ro/
nou-parintele-elpidie-despre-vaccinare-nu-
marul-fiarei-in-adn-ul-uman-pecetluire-si-

sfanta-euharistie/

■ De multe ori când mă rog Îl întreb pe Dumnezeu: „Doamne, 
cum vor răbda acești oameni?“ Să știți că toți ne temem... În 
această situație ce vom face? Două lucruri: să avem mereu niște 
alimente puse deoparte. Oricum nu se vor pierde, le veți păstra 
și chiar dacă nu se va întâmpla nimic rău, măcar să fie așa, le 
veți mânca mai târziu. 

■ Dacă se va întâmpla ceva rău să aveți ceva pus deoparte 
ca să nu vă prindă panica. Asta este pentru trup. Pentru suflet, 
am altele să vă spun... Toți sfinții din cer spun că îi vor apăra 

pe acei oameni care sunt evla vioși, care cred în Dumnezeul și 
Împăratul nostru. Toți acești sfinți vă vor apăra, se vor întâmpla 
minuni mari.

■ Veți vedea că vom trăi cu atât de puțin, în momente în 
care cei din jurul nostru vor avea nevoie de mult. Pentru că va 
fi Harul lui Dumnezeu care le va înmulți. Așa cum au mâncat 
evreii mană în deșert, așa și noi cu foarte puțin vom putea să 
supraviețuim.

        (Părintele Elpidie)

■ Părintele Elpidie, venit de curând la 
o conferință  la Beiuș, insistă și ne învață ca 
toți românii să facă semnul Sfintei Cruci 
cât mai des și să spună „Tatăl nostru“ 

și a mai spus că este foarte important să 
spunem următoarea rugăciune:

• „Dulcele meu Tată, Dulceața inimii 
mele, binecuvinteazămă să trăiesc pre

cum Îți place Ție, să iubesc pe toți oame
nii și să fac voia Ta“.

• Dacă facem cu toții lucrul acesta 
vom micșora durerea României.

„Pierderea 
timpului este 

moartea sufletului. 
Și tehnica aceasta 

a venit tocmai 
pentru acest fapt: 
să-i furăm omului 

timpul, să nu se 
mai ocupe de cele 

duhovnicești.
(Pr. Justin Pârvu) 

„Vor fi folosite toate mijloacele teh-
nologice. Radiourile, tele viziunile, ci-
nematografele, teatrele, artiștii, intelec-
tualii, ziarele, cărțile, toate, împreună, 
vor prigoni Biserica.“  

(Pr. Daniel Gouvalis)

■ „Poți să te usuci și să mori de foame, 
dar dacă ai răutate împotriva aproapelui 
tău șil vorbești de rău, zadarnic îți este 
postul.“              (Pr. Sofian Boghiu)

■ „Of, dacă aţi ştii“, spuse Sfântul 
Serafim de Sarov, odată unui călugăr, „ce 
bucurie şi dulceaţă îl aşteaptă în Rai pe un 
suflet drept! Aţi fi de acord să înduraţi în 
această viaţă toate necazurile, persecuţiile 
şi umilinţa cu mulţumire.

■ Dacă în chilie ar fi plin de viermi care 
ar mânca trupul nostru tot restul vieţii 
am fi bucuroşi să îndurăm numai să nu 
cumva să pierdem bucuria cea cerească 
pe care a pregătito Dumnezeu pentru cei 
ce Îl iubesc pe El.“

■ „Sunt duhuri ale răutății sub cer,care 
permanent caută pieirea noastră și ne 
otrăvesc inima cu otrava gândurilor întu
necate și rele. Ei se străduiesc să ne dis
trugă dragostea pentru oameni si comu
niunea noastră cu ei.“

(Sf. Ioan de Kronstadt)
■ Când te închini, fă semnul Crucii 

complet și cu luare aminte.
Fă semnul Crucii corect, altfel înseamnă 

că batjocorești Sfânta Treime în numele 
Căreia te închini.

Mai de folos este să faci Crucea o dată, 
cum se cuvine, împreunând cele trei 
degete și ducând mâna dreaptă întâi la 
frunte, apoi la ombilic (buric), la umărul 
drept și apoi la cel stâng decât să fluturi 
de multe ori mâna fără să știi ce faci și de 
ce faci asta. Astfel îți va fi spre păcat și faci 
sminteală și altora.

Îndurarea necazurilor este mântui
toare, iar existenţa chinurilor veșnice ale  
iadului este reală.           (Sf. Serafim Sobolev)
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Un mare pericol care pune în pericol mântuirea oamenilor este înșelarea subtilă a  
ecumenismului prin care profetul mincinos, Papa, pregătește distrugerea Ortodoxiei  

și pregătirea pentru încoronoarea antihristului ca lider mondial

Ierom. Vasilisc Hristea
 

SFĂTUIRE 
DUHOVNICEASCĂ 

I. Creștinii ortodocși mărturisesc în Crez 
că sunt fii ai unei Singure Biserici Orto
doxe – cea Sfântă, Sobornicească și Apos
tolică, al cărei singur Cap este Hristos 
DumnezeuOmul. Nu pot fi alte „credin
ţe“ mântuitoare, căci numai Hristos este 
Calea, Adevărul și Viaţa. Nu pot fi două 
sau mai multe „biserici surori“ precum 
nu sunt mai mulţi hristoși, căci numai 
Unul Hristos sa răstignit pe Cruce. Așa
dar orice religie, cult, „consiliu ecume
nic” sau „biserică“ din afara Ortodoxiei 
sunt socotite de către Sfinţii Părinţi drept 
erezii; iar ereziile nu sunt biserică și nici 
nu pot fi în veac biserici ale mântuirii.
II. Ecumenismul, prin dorinţa sa de a 
strânge laolaltă toate religiile lumii, îl 
pune pe Hristos alături de ceilalţi dum
nezei ai celorlalte (ne)credinţe. Prin „re
conciliere“ și „toleranţă“ ecumenismul 
ignoră Sfânta Cruce, hulește fecioria 
Maicii Domnului și neagă făţiș Sfânta 
Treime, împotrivinduse prin acestea 
apostoleștilor cuvinte care mărturisesc 
că în Ortodoxie este doar un singur 
Domn, o singură Credinţă, un singur 
Botez (Efeseni4:5). 
III. Ecumenismul înșeală pe ortodocși 
chemândui să se roage, sau să facă sluj
be religioase, sau să se împărtășească 
împreună cu netrebnicii eretici și păgâni, 
ridicânduse astfel împotriva celor Șap
te Soboare a Toată Lumea la care Sfinţii 
Părinţi au rânduit pentru veșnicie Sfinte 
Canoane ce mărturisesc: „Episcopul, sau 
preotul, sau diaconul care numai sa ru
gat cu ereticii – să se afurisească, iar dacă 
lea îngăduit ereticilor să lucreze ceva ca 
și clerici, să se caterisească“. (Canonul 45 
al Sfinţilor Apostoli). 
IV. Ecumenismul, prin întemeierea 
„Consiliului Ecumenic al Bisericilor“, 
dorește sa înghită în chip viclean Biseri
ca lui Hristos, prin chemarea Ortodoxiei 
la falsa unire cu mincinoasele „biserici“ 
apostate, religii păgâne și culte ereti
ce; ecumenismul împacă făţarnic toate 
„dumnezeirile“ și cutează să amestece 
în acest sincretism chiar învăţătura orto
doxă despre Hristos, Prin aceste înșelări. 

C.E.B. dorește să se impună lumii ca o 
nouă „biserică“ supranaţională, supra
confesională și universală, spre a înlo
cui în conștiinţa ortodocșilor adevărata  
Biserică și adevărata învăţătură a lui 
Hristos. 
V. Ecumenismul nesocotește și desfiin
ţează Sfintele Taine ale Bisericii zicând că 
și catolicii, monofiziţii, armenii, copţii, 
protestanţii au aceleași „taine” ca și or
todocșii. Fraţilor, numai în Biserica Or
todoxă lucrează Duhul Sfânt pentru că 
numai Ortodoxia a păstrat învăţătura Iui 
Hristos neschimbată și are neruptă con
tinuitatea Harului dăruit Sfinților Apos
toli la Cincizecime. Numai la ortodocși 
vine de înviere Sfânta Lumină la Ierusa
lim, numai în Ortodoxie sunt sfinţi cu 
sfinte moaște. 
VI. Ecumenismul înșeală pe ortodocși, 
zicândule prin „teoria ramurilor“ că fi
ecare credinţă, orice religie sau cult au 
aceeași rădăcină și toate deţin o părtici
că de adevăr, iar prin unirea tuturor în 
ecumenism se va obţine „adevărata cre
dinţă“ cu adevărul „reîntregit“. Aceasta 
ar însemna că Hristos nu este singurul 
Dumnezeu, nu întrupează tot Adevărul 
și că Biserica întemeiată de El nu poate 
călăuzi sufletul omului botezat la sfinţe
nie, la mântuire, la viaţa veșnică in împă
răţia Cerurilor. 
VII. Ecumenismul trădează Ortodoxia 
voind so atragă întro unire cu credin
ţele pe care Sfânta Biserică lea osândit 
acum sute de mi. Ortodocșii primind 
ecumenismul, alunecă încet în rele po
gorăminte în care învățăturile ortodoxe 
suferă schimbare – răstălmăcirea învă
ţăturilor de credinţă, cenzurarea Sfinte
lor Scripturi, schimbarea sfintelor slujbe 
și rânduielilor bisericești , pentru a nu 
„supăra“ celelalte credinţe apostate, ere
tice și păgâne din „Consiliul Ecumenic“. 
VIII. Ecumenismul vorbește despre o 
libertate fără de Cruce, propovăduiește 
o iubire fără dreptatea sfintelor porunci, 
plănuiește unirea credinţelor în diversi
tatea dumnezeilor. Ecumenismul este o 
globalizare religioasă ce nu vede omul 
drept chip al lui Hristos, de aceea când 
vorbește despre Hristos, ecumenismul îl 
înfăţișează în chip tainic pe Antihrist. 
IX. Venirea ecumenismului a fost proo
rocită de Sfinţii Apostoli: „Duhul grăiește 

lămurit că, în vremurile cele de apoi, 
unii se vor depărta de la credinţă, luând 
aminte la duhurile cele înșelătoare și la 
învăţăturile demonilor, prin făţărnicia 
unor mincinoși, care sunt înfieraţi în cu
getul lor“. (I Timotei 4:1) Ecumenismul 
nu arată celor din afara Bisericii Orto
doxe calea către adevărata pocăinţă, nu 
cheamă neortodocșii la Sfântul Botez cel 
în numele Sfintei Treimi, ci îi întărește pe 
eretici și păgâni a rămâne în necredinţa 
și răzvrătirea lor, amăgindui că ar fi și ei 
„biserici“ și că ar avea parte de mântuire. 
X. Ecumenismul, prin ereticele sale în
văţături privind unirea interreligioasa și 
credinţa întrun „dumnezeu universal“, 
arată asemănare cu gândirea și lucrarea 
masoneriei. În fapt; amândouă îmbrăţi
șează căderile umanismului, prin care se 
pregătește împărăţia și ridicarea templu
lui lui Antihrist; au aceiași conducători 
ce luptă pe dinlăuntru Biserica  prin de
părtarea turmei lui Hristos de Adevărul 
credinţei –, iar pe dinafară ecumeniștii 
rup porţile Bisericii spre amestecarea 
ortodocșilor cu toţi nebotezaţii, cu schis
maticii, cu ereticii și păgânii.
XI. Prin iubirea tolerantă faţă de „mino
rităţile sexuale“ (lesbiene, homosexuali, 
transsexuali) și a impunerii preoţiei fe
meilor, ecumenismul se ridică împotriva 
rânduielilor Sfinţilor Apostoli, împotriva 
învăţăturilor Sfinţilor Părinţi, împotriva 
a toată Ortodoxia, Aceasta este adevărata 
„înfrăţire“, așa arată răzvrătirea pătimașă 
cu care ecumenismul lovește împotriva 
dragostei răstignite a lui Hristos.
XII. Această erezie ce șade în spatele 
unirii tuturor credinţelor eretice – ecu
menismul – se dorește a fi crezut drept 
„biserică“ deasupra „bisericilor“, cult 
peste toate cultele, religia religiilor, ară
tânduse a fi de fapt noua religie ce va 
sluji în noul templu din apropiata împă
răţie a lui Antihrist. Ecumenismul prin 
lucrările sale este antiortodox, antibise
ricesc și apostatic, pregătind venirea lui 
Antihrist. Iar amăgitorii care luptă dinlă
untru Biserica Ortodoxă sunt ortodocșii 
ecumeniști care se împotrivesc învăţă
turilor Sfinţilor Apostoli și predaniiior 
Sfinţilor Părinţi, căci „Cei ce sunt în Bise
rica lui Hristos aparţin adevărului iar câţi 
nu aparţin adevărului, nu sunt nici în  
Biserica Domnului nostru Iisus Hristos“. 
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■ Voi nu vă dați seama ce durere ai 
când ești un om vândut.
■ Încă o dată vă spun: adevărul poate 
fi la unul singur, și să fii fericit că ești 
singur, căci cu atât mai puternic vei fi.
■ Pentru că de acum urmează să mă 
ajute Hristos, eu am făcut tot ce mia 
stat în putință, de acum Hristos va  
birui întru mine...

■ Adevărul este singurul care 
odihnește. Dacă nu ești în Adevăr, nu 
ești în Dumnezeu. Și e numai unul 
adevărul. Eu sunt Adevărul și viața. 
Ce putem ciunti din adevăr? Nu 
ciuntim nimic. E vorba de credință, 
dragii mei, nui vorba de păcate de 
moarte, capitale și numai știu cum. E 
vorba de cele mai grozave păcate.

■ Adevărul îl poate apăra oricine. Că, 
acolo unde e adevărul, e Biserica. 
Nu unde e mulțime, unde e gălăgie,  
unde e „Hai, dom’le, să ne împăcăm“.

     Pr. Arsenie Papcioc (din cartea 
„Viața Părintelui Testament“)

■ Cât timp Bisericile locale oficiale colaborează cu ecume
nismul, folosinduse de „bunăvoința“ acestuia, ortodocșii 
cu adevarat credinciosi lui Hristos vor fi etichetati ca 
„sectari“, care se rup de la curentul comun, oameni 
„periculoși“ pentru pacea și ordinea publică.

■ De aceea ei vor fi prigoniți (II Tim. 3, 12; Apoc. 13, 7). 
Sectele vor fi numite „adevărate“, iar adevărata Ortodoxie 
va fi prigonită ca o „sectă“.

La Pagina 264 în ORTODOXIA ȘI ECUMENISMUL scrisă de 
Arhimandrit Serafim Alexiev și Arhimandrit Serghie Jazadjiev

● Despre Credința Adevărată și Ascultarea fără discernământ
„PĂZEȘTETE, FIULE, DE CEI CU 
CREDINȚA STRÂMBĂ şi de toate 
discuţiile lor, căci și pământul nostru sa 
umplut de ei! 
■ Numai cel ce trăieşte în Credinţa 
Ortodoxă îşi va mântui sufletul. Fiindcă 
nu există o altă credinţă mai bună, 
decât curata şi sfânta noastră Credinţă 
Ortodoxă…
■ De asemenea, fiule, nu se cade să lauzi 
o credinţă străină. Cine laudă o credinţă 

străină face la fel ca şi cel careşi huleşte 
propria credinţă. Cine laudă credinţa sa 
şi pe cea străină e un făţarnic şi apropiat 
de erezie… Dacă cineva îți spune: 
,,Credinţa noastră şi a voastră este de la 
Dumnezeu“, atunci, fiule, răspundei aşa: 
,,Făţarnicule! Cum pot fi amândouă de 
la Dumnezeu? Nu ştii ce spune Scriptu
ra: Este un singur Domn, o singură 
Credinţă, un singur Botez (Efeseni 4, 5).
■ Aşadar, fiule, fereştete de aceştia şi 

întotdeauna aparăţi credinţa ta! “Nu te 
înfrăţi cu ei, ci fugi de ei şi întăreştete în 
credinţa ta prin fapte bune!… 
     Fiule, chiar dacă va trebui să mori 
pentru credinţa ta sfântă, dute cu 
îndrăzneală la moarte! Aşa au murit 
şi sfinţii pentru Credinţă, iar acum 
vieţuiesc întru Hristos.“

(Sfântul Cuvios Teodosie de la Pecerska 
(+1073), „Patericul peşterilor de la Kiev“)

„Dezbinări și schisme provoacă cei care învață 
erezii, nu cei care nu sunt de acord și întrerup co-
muniunea cu ereticii și cu cei ce propovăduiesc 
erezii noi.“         (Protopresbiter Theodoros Zisis)

Patru predici excepționale ale unui preot cu cuget ortodox – ieromonahul Dan Popovici

■ Vrei să afli mai multe despre ecumensim și să îți cunoști mai bine credința? Ascultă aceste 4 predici 
cu răbdare ale acestui preot care are curajul să mărturisească foarte clar și pe față Credința Ortodoxă 
singura Adevărată și Mântuitoare.

https://danielvla.wordpress.com/2023/02/02/patru-predici-exceptionale- 
ale-unui-preot-cu-cuget-ortodox-ieromonahul-dan-popovici/

ASCULTAREA DE BISERICĂ ÎNSEAMNĂ 
ASCULTAREA FAȚĂ DE ADEVĂRUL EI

„Nu doar episcopii au responsabilitate față de Biserică; Biserica nu este 
proprietatea nimănui; episcopul, laolaltă cu preoții, dar și cu credincioșii, 
ca un trup unitar având cap pe Hristos, au toți răspundere pe măsură. Nu 
e nevoie să amintesc că de multe ori, când patriarhii și episcopii au rătăcit, 
părinții simpli și monahii au păzit Biserica, pentru că paznicul Ortodoxiei 
sa dovedit a fi poporul credincios.

Ascultarea față de Biserică nu înseamnă ascultare față de anumite per
soane, care se poate să rătăcească, ci ascultare de adevărul Bisericii, după cum 
rezultă acesta din Evanghelie și din Tradiția de peste timp a Sfinților Părinți“.

(Părintele Theodoros Zisis, 
„Reaua Ascultare și Sfânta Neascultare“)

Trebuie să realizăm și să înțelegem cu toții că pseudosinodul din Creta 
a distrus tradiția dogmatică a Bisericii, în special două dogme fundamen
tale, dogma despre unitatea și unicitatea Bisericii, dogma eclesiologică, pre
cum și dogma soteriologică, potrivit căreia numai în Biserica cea Una și 
Unică ne putem mântui.

(Protoprezbiter Theodoros Zisis din Cartea  
„Reaua Ascultare și Sfânta Neascultare“, pag.78)

SĂ  ASCULTĂM  DOAR  DE  CEI  CARE DREPT  
ÎNVAȚĂ  CUVÂNTUL  ADEVĂRULUI...!

„Se cuvine celor ce ascultă cuvântul de mântuire 
şi care sunt învăţaţi în Scriptură să cerceteze cu dreaptă 
socoteală cele pe care le zic dascălii şi arhiereii; şi câte 
sunt unite cu Scripturile să le primească, iară câte sunt 
neunite să le lepede. Şi să se îndepărteze de cei care rămân 
întru învăţături greşite.“

„Să nu ascultaţi nici de călugări şi nici de preoţi în 
cele ce vă sfătuiesc rău. Şi ce zic nici de preoţi? Ci nici 
la arhierei să nu vă plecaţi, nici să vă supuneţi, când vă 
sfătuiesc să faceţi, să ziceţi şi să cugetaţi acelea care nu au 
mărturii din Sfânta Scriptură şi nu sunt de folos sufletelor 
voastre.“

„Dacă arhiereul tău este rău după credinţă, adică 
dacă are dogme eretice şi hulitoare, fugi de dânsul chiar 
dacă este înger din cer.“

Sfântul Meletie Galisiotul (Mărturisitorul, sec. XIII)
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● Despre  vaccinare, mafia farmaceutică și medicamentele nocive
■ Numele meu este Peter Gotzsche și sunt directorul 

centrului medical „nordic Cockrane“ din Copenhaga, și 
profesor de cercetare, dezvoltare și analiză la Universi
tatea din Copenhaga! A treia cauză de deces după bolile 
cardiovasculare și cancer SUNT MEDICAMENTELE. 

■ Milioane de oameni mor în fiecare an ca urmare a 
efectelor secundare ale medicamentelor. Cartelele farma
ceutice investesc miliarde pentru ca această temă să nu fie 
discutată în public.

Dacă un virus nou ar ucide doar o mică parte din 
acești oameni, neam da foarte mare silință pentru a 
combate acest virus.

Dar pentru că vorbim de industria farmaceutică, nu 
se face nimic.“

■ Industria Farma îi cumpără mai întâi pe profesorii 
medicali, apoi pe șefii de departamente apoi pe ceilalți 
medici principali, ș.a.m.d. Ei nui cumpără pe doctorii 
debutanți așa că atunci când câteva mii de medici ai unei 
țări sunt cumpărați de industria Farma, atunci situația e 
foarte rea! 

■ De aceea am scris cartea „Deadline Medicine and 
organised crime: How bigPharma has corupted health 
care“, pentru că sper săi conving pe pacienți să nu mai ia 
atât de multe medicamente deoarece foarte mulți dintre 
ei mor tocmai din cauza medicamentelor pe care le iau.

■ Atenție oameni buni cât de  
nociv este medicamentul Nurofen: 
poate cauza accident cerebral vascular.

■ Autoritățile din Marea Britanie 
vor săl scoată de pe piață, săl 
interzică, să se elibereze doar pe bază 
de pres cripție medicală. Acest Nuro
fen ar conține o substanță (pseu
doefedrina) și ar provoca aceste efecte 
rare dar mortale. 

■ Agenția europeană a medicaAgenția europeană a medica
mentului a fost anunțată, a declanșat 
deja o anchetă la această oră, dacă va 
constata că este vorba despre un risc 
relativ ridicat, atunci medicamen
tul ar urma să fie scos de pe piața 
europeană, deci inclusiv din România.

Asistentă medicală britanică trage 
un semnal de alarmă cu privire la 
contaminarea Paracetamolului de în
dată ce oamenii au renunțat să se mai 
vaxineze.

Conform anchetei, despre care 
evident ca nu veți auzi în massme
dia, se estimează că peste ¾ din Par
acetamolul de la nivel Mondial a fost 
contaminat intenționat cu Grafen.

Scandaluri cu medicamente con
taminate/nocive nemediatizate de Pre
să în ultimii 2 ani: Midazolam, Lora
zepam, Paracetamol, Remdesivir.

Ce se întâmplă după înșelarea cu vaccinarea în lume?

■ În Canada 60 de medici din sistemul public de sănătate au murit după vaccinare. 
         Secerați de vaccinul eficient și sigur: Numărul sportivilor morți subit a crescut cu 3.800%.

■ MIT spulberat în Marea Britanie: 9 din 10 decese C0vid sunt ale vaccinaților.
   Sa spulberat mitul invincibilității vaccinaților.

■ Informații de la instituțiile de statistică ale guvernului italian (sursa: Silvano Trotta,Telegram):

• Populatie vaccinată: 80%
• Avorturi spontane: +279%
• Atacuri de cord (miocardintă): +269%
• Embolii pulmonare:458% 
• Probleme ovariene: +437%
• Scleroză multiplă :+680%
• Cancer de sân : +487%

• MOARTE SUBITĂ:
  2020 – 155.000
  2021 – 222.000
  2022 – 548.000 (pentru primele 9 luni)
      https://www.istat.it/files//2022/08/Nota-stampa-

mortalita_agosto2022.pdf

Pocăința sinceră și Sf. Împărtășanie 
este salvarea și scăparea celor care 

s-au vaccinat, nu disperați, nu 
cădeți în deznădejde, ci căiți-vă!

Cei care sau vaccinat și nu au 
știut ce conține acest vaccin, să se 
căiască, să se spovedească (la un 
preot care înțelege și luptă împo
triva vaccinării), să țină un canon 
de rugăciune și, după ce părintele 
îi dă dezlegare, să se Împărtășească 
cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge al 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos – 
deoarece Sfânta Împărtășanie este 
singura șansă de eliminare a acelor 
nanoparticule din corpul omului. 
Aceasta o spune Părintele Elpidie 
om luminat de Dumnezeu.
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● Digitalizarea continuă cu viteză uimitoare și cu bani foarte mulți

Aceste preparate farmaceutice vor fi inițial vaccinuri, 
dar apoi, din cauza multor reacții, vor avea și alte forme.

Pr. Elpidie
Vaccinarea si otrăvirea populației va venii si sub alte 

forme înșelătoare:
■ Atenție Mare: Vaccinarea vine acum sub o formă 

mult mai vicleană...  Luați aminte oameni buni că oculta 
are un plan clar pentru depopulare și schimbarea ADN
ului și trebuie să fim cu luare aminte:

■ Fluenz Tetra spray nazal suspensie 1 aplicator As
traZeneca (Vaccin gripal (viu atenuat, administrat pe cale 
nazală)) face parte din grupa medicament: Vaccinuri. 

■ Dacă nu vă vine să credeți puteți accesa linkul.de 
mai jos și singuri o să aflați:

https://comenzi.farmaciatei.ro/medicamentecure
tet/vaccinuriantigripale/fluenztetraspraynazalsus
pensie1aplicatorastrazenecap350525.

■ Și încă 2 modele de sprayuri nazale prin care oa
meni se pot vaccina fără să realizeze asta: Taffix și Geno
xyn

■ Prin aer din avioane se aruncă nanoparticule, me
tale grele să priviți cerul să vedeți cum rămân mult timp 
dungile pe cer, în pastile și alimente sunt introduse oxid 
de Grafen.

ATENȚIE!

Toate vaccinurile sunt tratamente genetice, prin 
care vor să schimbe genomul uman și să ne umple 
trupul de metale grele, aceste lucruri sunt confir
mate de:

Sucharit Bhakdi este un microbiolog tailandez
german și de Fostul director Pfizer Dr. Michael Yeadon.

Nimeni nu va mai accepta vaccinul covid, de 
aceea vin cu altceva, o noua găselniță.

Vor să oblige mai nou vaccinarea împotriva ru
beolei, rujeolei, orion... care și acestea vor conține 
ARN.

Un domn anonim mărturisește: E adevărat. O 
doamnă de la DSP mia spus că toate vaccinurile, 
gen antigripal vor fi cu ARN mesager.

■ Am primit următorul mesaj urgent de la sora noastră 
Vassiliki Oikonomou și recomandăm ca acesta să fie transmis 
peste tot.

Cuvioase părinți, dragi frați, binecuvântați ! 

■ Transmitem un mesaj urgent pe care l-am primit de la 
departamentul de sănătate și care ne preocupă pe toți: 

■ „Orice preparate care au o etichetă pe care scrie „ajutor 
medical“, stai departe de ele! Se schimbă și felul în care sunt 
făcute medicamentele orale, adică conțin nanoparticule, ceea ce 
înseamnă că oricine nu a fost vaccinat va face acest lucru prin 
medicamentele lor...“ Atașăm și o mostră:

■ E timpul să ne întoarcem încet la farmacia naturală a lui 
Dumnezeu, aceia dintre noi care nu am...

https://agonasax.blogspot.com/2023/02/blogpost_284.html

■ Priviți cu ce viclenie încearcă 
statul să cumpere și să înșele omeni
rea:

Ajutorul de 250 lei pentru alimen
te va fi acordat de șase ori anul viitor.

■ Ajutor la facturile de energie, 
căldură și gaze de 1.400 de lei pen
tru pensionari și românii cu venituri 
mici. Cum vor putea plăti cu cardul 
de energie, de la 1 februarie.

■ Aceștia creează crize artificiale 
și apoi ei vin ca salvatori dar de fapt 
este o capcană și mai mare pentru ca 
ei de fapt vor să acomodeze de la mic 
la mare cu digitalizarea (cardul) și 
apoi să îți impună acceptul scoaterii 
banilor și acceptarea banilor digitali.

Priviți ce ne avertiza un Sfânt de 
zeci de ani:

■ „Așadar, în spatele SISTEMU
LUI PERFECT al cartelei de ajutora
re, al computerului de asigurare, se 

ascunde DICTATURA MONDIALĂ, 
sclavia lui ANTIHRIST!“. 

(Sf. Cuv. Paisie Aghioritul – 12 iulie 
1994)

■ Priviti ce de bani dă guvernul ca 
să implementeze cat mai mult și re
pede digitalizarea:

■ „INSTRUMENT DE GRANT 
DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎN
TREPRINDERE CARE   SĂ SPRIJI
NE IMMURILE ÎN ADOPTAREA 
TEHNOLOGIILOR DIGITALE“.

■ Bugetul total al schemei propuse 
este de 347,5 milioane de euro, bani 
asigurați din Planul Național de Re
dresare și Reziliență.

Din acești bani, ar urma să se 
acorde ajutoare astfel:

■ 20.00030.000 euro pentru mi
croîntreprindere;

■ 20.00050.000 euro pentru în
treprindere mică;

■ 20.000100.000 euro pentru în
treprindere mijlocie.

■ Sebastian Burduja proaspăt în
tors de la Bruxelles „fiecare cetățean 
UE va avea o identitate digitală 
prin care se va autentifica și realiza 
tranzacții, scopul meu sau pariul cu 
mine însumi este că România să fie 
prima țară care o va implementa“.

■ SUA solicită urgent implemen
tarea noilor identități biometrice în 
Grecia.

Totul se mișcă atât de repede și 
noi dormim.

■ În Brașov la Auchan au fost 
eliminați toți casierii de la case, 
înlocuiți de noi aparate de case de 
marcat, doar la jumătate din ele și 
numerar, restul doar cu cardul.

■ Încet, încet ne îndreptăm spre 
ce ne avertizează Apocalipsa și Sfinții 
Părinți.
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■ Purtarea măștii în Biserică și eviPurtarea măștii în Biserică și evi
tarea sărutării libere a icoanelor și a 
moaștelor reprezintă HULĂ împotriva 
SFÂNTULUI DUH.

■ Profesorul universitar de Teologie 
Nikolaos Xionis: 

„Cei ce poartă măști în biserici, cei 
ce se împărtășesc cu linguriță de unică 
folosință sau cu linguriță dezinfectată, 
cei ce evită sărutarea Sfintelor Moaște și a 
Sfintelor icoane, cei ce evită să primească 

SfinteTaine sau evită «aglomerările» din 
biserici deoarece le consideră căi de in
fectare cu Covid sunt fariseii contemporani.

■ Ei hulesc Sfântul Duh iar hula 
este un păcat de neiertat. Ei cred că 
«aglomerările» din biserică sunt simaglomerările» din biserică sunt sim
ple adunări umane, ei nu trăiesc 
duhovnicește, ei se leapădăde Hristos, 
ei își pun nădejdea în înțelepciunea 
umanistă, resping înțelepciunea și pu
terea Harului lui Dumnezeu și tăgăduiesc 

prin comportamentul lor puterea Haru
lui lui Dumnezeu. Ei sunt hulitori căci 
consideră credința și experiența Haru
lui trăită în Biserică ca fiind o concepție 
antiștiințifică și contra realității! 

Negarea Dumnezeirii este un act de
monic!“, afirmă Profesorul de Teologie 
Nikolaos P. Xionis întro filmare devenită 
virală (video mai sus), transmisă de pa
gina de FB și grupul de Telegram Iubim 
Ortodoxia.

● Despre Război și planul ocultei împotriva omenirii

■ O profeţie a Sfântului Paisie Aghio
ritul din anii 19911992 indică faptul că 
cel deal treilea război mondial va fi unul 
devastator. 

■ „Din cauza acestei conflagraţii, 
foarte mulţi oameni își vor pierde vieţile. 
Războiul care va izbucni va fi mondial. 
Se va vărsa mult sânge. 

■ Marile orașe vor deveni ruine.“ 
Rugațivă neîncetat! Turcia va fi căsăpită 
de ruși și sfâșiată. Cei care vor participa 
la acest război se vor pierde.

■ Mesajul recent și pe scurt al 
părintelui Elpidie aflat în vizită în  
România... 

„Antihrist vrea să devină conducăto
rul mondial, dar Dumnezeu nu îl va lăsa 
încă, vă intarzia acest lucru. Dar de furie, 
acesta va crea distrugeri la nivel mondial, 
va crea boli făcute de el însuși ca voi să 
luați medicamentele (pastile, vaccinuri) 

propuse de el care vă vor schimba ADNul. 
■ Al doilea lucru pe care îl va face, va 

fi distrugerea agriculturii, va fi foamete 
produsa de el, ca să mâncați alimentele 
otrăvite propuse de Antihrist. Se va fo
losi de cea mai înaltă tehnologie pentru 
otrăvi alimentele, aerul, trupul vostru, 
dar dacă vă veți spovedi, împărtăși, bea 
agheasmă și veți face semnul crucii pes
te tot ce veți mânca și bea Dumnezeu va 
anula otrava din acestea, așa cum marti
rii în vechime făceau cruce peste ce era 
otrăvit și nu li se întâmpla nimic.

■ A treia metodă, va fi distrugerea 
economică a tuturor statelor. Vor fi luate 
casele celor care leau luat cu împrumut, 
vor crește prețurile la toate cele necesare 
traiului zilnic. 

■ A patra metodă, va fi lipsa energiei 
electrice, a gazului, a petrolului, a apei. 
Mașinile vor fi aliniate în fața casei fără 

a putea fi folosite. Apele, o parte vor fi 
otrăvite, o parte vor seca. Dumnezeu în
găduie lipsa apei pentru ca noi nu știm să 
mulțumim pentru mâncarea care o pri
mim, pentru apă, toate ni separ că ni se 
cuvin de la sine. Dar nu este așa. Apoi va 
veni războiul. 

■ A cincea fază. Vor fi folosi
te frecvențe (tehnologia 5G) de către 
Antihrist ca să cedăm. Dar cel care 
îl va iubi puternic pe Dumnezeu și 
pe aproapele, și sa demonstrat prin 
știință că neuronii oamenilor care  
iubesc puternic nu pot fi controlați sau 
influențați din exterior. 

■ Spovedițivă și împărtășițivă cât 
mai des! Agheasma va înlătura boala 
din corpul vostru. Rugăciunea oameni
lor ajunsă la Dumnezeu va face ca razele 
Sfântului Duh să vină în sufletele noastre 
și în trupuri.“

Despre marele război

■ Sioniștii se pregătesc 
să pună întreaga lume sub 
președentia Națiunilor Unite 
(ONU) sub conducerea unui 
singur om, antihristul, pe 
care îl vor pune în funcția de 
președinte al ONU. Deocam
dată, cea mai înaltă poziție la 
ONU este funcția de „secretar 
general“. Locul președintelui 
ONU este vacant, ca să poată 
fi ales primul, dar și ultimul 
președinte. 

■ Când veți vedea criza 
economică că ia proporții pes
te tot în lume, atunci să știți că 
aratarea în public a antihris
tului este aproape. Antihristul 
va fi ales președinte al ONU 
când va veni vremea pentru 

a fi propulsat ca guvernator al 
întregii lumi. Cand națiunile 
lumii vor fi pregătite printr
o criză multiplă de proporții 
pentru o formă unică mon
dială de guvernare, atunci va 
fi ales președintele Națiunilor 
Unite (ONU), stă pânul lumii 
(Sfântul Lavrentie de Cerni-
gov spune că atunci când vom 
vota un împărat a toată lu-
mea, acela, el, este antihristul). 

■ Antihristul va fi primul 
și ultimul președinte al Natiu
nilor Unite (ONU). Având în 
vedere că sioniștii au pregătit 
oameni pentru toate pozițiile 
cheie – vor provoca o criză 
economică de mari proporții, 
fără precedent, așa încât Ma

rea Depresiune economică 
din anii 1930 va fi surclasa
tă ca un crash financiar prea 
mic. Prin această viitoare cri
ză planetară, valoarea banilor 
din întreaga lume va coborî la 
zero și întregul sistem econo
mic se va prăbuși.

■ Acest lucru va duce la 
distrugerea economiilor tutu
ror țărilor, deoarece circulația 
banilor lichizi pentru econo
mie este de aceeași valoare și 
importantă ca circulația sân
gelui în organismul uman. 
Apoi va fi implementat un sis
tem planetar de plăţi digitale 
(bani digitali) astfel încât ni
meni să nu poată supravieţui 
în afara lui. 

■ După atâtea dezastre 
omenirea va fi gata să implore 
guvernarea unui salvator (an
tihristul) care să restabilească 
pacea cu orice preţ, chiar cu 
preţul pierderii propriei liber
tăţi a fiecărui cetățean. Aceas
tă criză economică va crea un 
haos fără precedent. Din acest 
haos națiunile vor fi scoase la 
liman de un „salvator“, anti
hristul, care va apărea ca un 
geniu la nivel planetar pentru 
a „salva“ lumea.

https://www.aparatorul.md/
candvetivedeacrizaecono

micacaiaproportiipeste
totinlumeatuncisastiti

caaratareainpublicaanti
hristuluiesteaproape/

CÂND VEȚI VEDEA CRIZA ECONOMICĂ CĂ IA PROPORȚII PESTE TOT ÎN LUME, 
ATUNCI SĂ ȘTIȚI CĂ ARĂTAREA ÎN PUBLIC A ANTIHRISTULUI ESTE APROAPE 

STAREŢUL TADEI DE LA VITOVNIŢA: DESPRE VENIREA ANTIHRISTULUI
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● Hrană pentru sufletele îndurerate de păcate

◆ „Dear săvârși cineva toate răută
ţile din lume, însă dacă nuși pierde nă
dejdea în DUMNEZEU și dacă aleargă la 
pocăinţă, tot se mântuiește.       

(Sfântul Ioan Iacob Hozevitul)

◆ „Umplețivă zilele cu dragoste! 
Uitați de voi și amintițivă de alții. Dacă 
cineva are nevoie de bunătatea voastră, 
oferițio, acum în clipa aceasta, mâine 
poate fi prea târziu.

◆ Dacă inima aproapelui are nevoie 
de cuvinte de încurajare, recunoștință, 
sprijin, spuneții aceste cuvinte astăzi. 
Problema multora dintre noi o reprezin
tă faptul că viața ne e plină de cuvinte 
reci, de tăceri inutile, iar grija pentru alții 
și faptele bune le amânăm mereu pentru 
mai târziu.“       

(Sf. Împărăteasă Alexandra Feodorovna)

◆ „Nu există cuvinte care să explice 
cât de mult ne iubește Iisus. Cât de mult 
ne adoră. Dacă ați știi, în fiecare zi Iați 
spune: TE IUBESC, IISUSE!“

            (Pr. Elpidie)

◆ „Iertațivă, iubițivă, mai vizitați
vă... încurajațivă, ajutațivă! Când va 
dispărea iubirea va veni sfârșitul lumii.“

(Părintele Ioanichie Bălan)

◆ Trezițivă, frați români, până nui 
prea târziu! Ori creștini buni, ori pierim! 
Luați aminte ce vă spun: numai Dum
nezeu din cer ne salvează. Priviți în sus, 
fraților, nici întro parte, nici în alta! 
Fericirea noastră este să rămânem aici, 
unde nea născut Dumnezeu, cu Hristos 
în brațe și în brațele lui Hristos!

(Părintele Ioanichie Bălan)

◆ Învătațivă să postiți, vine vremea 
când a posti nu va mai fi o opțiune, ci o 
vom face de nevoie! Trebuie să învățăm 
să răbdăm mult, căci vine galopant vre
mea când răbdarea ne va fi ultima soluție! 
Trebuie să învățăm să iertăm și să iubim, 
căci vremea ce vine nu ne va da de ales în 
această privință, pentru că dacă nu vom 
ierta și nu vom iubi, de Dumnezeu și de 
cei dragi ne vom despărții! 

◆ Învațăte omule să supraviețuiești, 
pentru că viitorul te va provoca la lu
cruri nebunești! Haideți să câștigăm prin 
credință, rugăciune și voință, dreaptă so
coteală și discernământ, ca  atunci când 
vom fi în mare pericol, vrăjmașul să nu 
poată da cu noi de pământ.

        (Părintele Ioan Danci)

◆ „Numai numele lui Hristos și al 
Maicii Sale ma scos la liman. Orice om 
care nu pronunță zilnic numele lui Hris
tos și al Maicii Sale nu este creștin. 

◆ Sfinții Părinți au fost luminați 
și neau lăsat aceste dragi rugăciuni: 
Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe 
noi!, Preasfântă Născătoare de Dumne-
zeu, miluiește-ne pe noi!. Cu aceste două 
rugăciuni ne mântuim toți creștinii.“           

(Părintele Efrem Filotheitul)

◆ „Cei care se tem mai mult de 
autoritățile lumești decât de frica lui 
Dumnezeu, se vor folosi de tot intelectul 
lor ca să se îndreptățească în supunerea 
lor față de antihrist, pentru că inima și 
conștiința nu vor putea so facă.“

(Arhiepiscopul Averchie de Jordanville)

◆ „Dăruieștei lui Dumnezeu inima 
și El îți va dărui cerul. Muncește ca și 
cum nu ai muri niciodată, dar îngrijește
te de suflet ca și cum ai muri mâine.“

 (Sf. Nectarie Taumaturgul de la Eghina)

◆ „La vremea cea din urmă, mun
ca va fi o rușine, rușinea va rămâne un 
obicei, iar cei drepți vor fi conside rați  
nebuni.“

(Sfântul Mitropolit Varlaam al Moldovei) 

◆ E vremea să vă treziți din somn! 
Scula țivă! Aruncați departe somnul ne
păsării, ca să nu vă găsească vrăjmașul 
dormind și să vă omoare. Trezițivă oda
tă, căci ne îndreptăm spre sfârșit, spre 
moarte, pentru că ziua celei dea doua 
veniri a Domnului se apropie. 

◆ Trezițivă ca să luptați în puținul 
timp care va mai rămas ca să vă puteți 
apropia de Împărăția de veci, căci, după 
cum scris este: “vine ceasul când nimeni 
nu va mai putea lucra nimic…”

◆ Fără teamă și fără tristețe! Moartea 
nu e moarte, ci doar o trecere. Trebuie să 
aveți curaj și nădejde pentru că ați fost 
chemați la veșnicie, deci să îndrăznim să 
moștenim Împărăția Cerurilor.

(Fericitul Filotei Zervakos) 

◆,,Sfinţenia nu înseamnă să mergi pe 
ape, nu înseamnă să zbori prin vazduh, 
nu înseamnă să înviezi morţii.

Cea mai mare virtute a sfinţeniei la 
care poate ajunge un om în zilele noas
tre este să se învieze pe sine, din propriile 
păcate.“

(Părintele Constantin Galeriu)

ÎNDEMN PENTRU SUFLET

Pentru a avea binecuvântarea lui 
Dumnezeu celui în 3 ipostasuri, pentru 
progresul vieții noastre duhovnicești, 
personal, ca familie, ca neam trebuie să 
facem 7 lucruri cu sârguință:

■ 1. Mărturisire regulată la duhovnicul 
nostru

■ 2. Mersul regulat la Biserică
■ 3. Sfânta Împărtășanie cu binecu

vântarea duhovnicului nostru
■ 4. Post miercurea și vinerea fără 

ulei și celelalte zile rânduite de Biserica 
noastră

■ 5. Milostenie la familiile sărace. 
Fapte bune

■ 6. Să studiem Sfânta Scriptură, fie și 
puțin, 510 minute, dar zilnic

■ 7. Rugăciune neîncetată: 
Doamne, Iisuse Hristoase, milu ieștemă! 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, 
mântuieștene pe noi!

(Gheronda Gavril din Muntele Athos)

◆ „Nu poți să comunici cu Hristos, și să ai în același timp relații proaste cu ceilalți oameni.“ ◆ „Nu câștigi un om cu asprimea, ci cu 
bunătatea.“ ◆ „Numai Dumnezeu poate schimba inimile oamenilor.“ ◆ „Răul începe cu gândurile rele.“ ◆ „Nu te lupta să oprești 

sau să îndrepți greșelile  celuilalt. Iubeștel așa cum e, cu toate greșelile lui, iar Domnul se va îngriji de acestea.“ ◆ „Hristos nu vrea 
lângă EL oameni grosolani, ci delicați.“ ◆ „Nu mie frică de iad și nu ma gândesc la rai. Îi cer numai Domnului sa fie milostiv cu 
toată lumea și cu mine.“ ◆ „Oricine nu se pocăiește, va fi pierdut.“ ◆ „Să mergi la Biserică în mod regulat, să te spovedești și să te 

împărtășești des șiatunci vei scăpa de toată frica și ți se vor tămădui toate rănile sufletești.“ ◆ „Să te spovedești periodic și temeinic, 
fiindcă, chiar deai fi Patriarh, dacă nu te spovedești, nu te mântuiești.“      

(Sf. Porfirie)
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■ Cărți foarte importante care ne ajută să înțelegem mai bine vremurile actuale şi să ne cunoaștem credința noastră mai bine: „Străjierii Ortodoxiei“, 
„Apostazia și Antihristul“, „Stareții despre Vremurile din urmă“. Părintele Justin Pârvu – „Biserica și noile erezii“. „Semnele vremurilor din urmă“, Sf. Paisie, 
Editura Egumenița

■ Iar cărți bune pentru suflet: „Patimi și Virtuți“ – Sf. Paisie Aghioritul, „Trezire Duhovnicească“ – Sf. Paisie, „Nevoință duhovnicească“ – Sf. Paisie 
Aghioritul, „Mântuirea păcătoşilor“ de Agapie Criteanul, „Îndreptar de spovedanie pe înțelesul tuturor“ de Ioachim Parvulescu, „Viața după Moarte“ de Serafim 
Alexiev, „Pelerinul Rus“

O carte cutremurătoare despre suferințele din închisorile comuniste: „Mărturisiri din mlaștina disperării“
■ Iar pentru cei care au îndoieli asupra credinței Ortodoxe și au primit influențe din credințele orientale (reiki, yoga etc.) vor fi luminați și vor înțelegeAdevărul 

unde se află dacă vor citi cartea: „Marii Inițiati ai Indiei și Sf. Paisie Aghioritul. 
■ Pentru o dreaptă informare, urmăriți: www.ortodoxinfo.ro; www.marturisireaortodoxa.ro
■ Cei care vor să citească tot ce ne-a avertizat pr. Elpidie până acum intrați pe următorul site: 
https://manastireasfantulapostolfilip.blogspot.com/?m=1
■ Iar cine vrea să asculte predicile Mitropolitului Longhin care a fost otrăvit de peste 6 ori în ultimii ani și care mărturisește cu putere și multă durere 

Adevărul despre toate înșelările actuale să caute pe youtube: Biserica Ortodoxă din Bucovina.

● Despre Răstignirea Domnului

● Despre Sfinții închisorilor

● Despre botezul  prin stropire și căsătoriile mixte 

● Părinți luați aminte: Marele pericol atât al oamenilor dar 
mai ales al copiilor. Dependența de internet și de telefon 

■ Astăzi, nu diavolii, nu fiarele 
sălbatice, nu șacalii, ci oamenii Iau îm
pletit o cunună de spini și au așezato pe 
capul lui Hristos. Cu o cunună de spini Îl 
încununează pe Cel ce la împodobit pe 
om cu nemurirea. Umanitatea împletește 
cununa de spini, Îl încununează pe Cel 
ce la împodobit pe om cu nemu rirea. 

■ Umanitatea împletește cununa de 
spini pe capul Celui care a împletit cu
nuna de stele în jurul pământului.

O cunună de spini împletesc și eu 
și tu, prietene al meu, dacă sunt iubitor 
de arginți, dacă sunt desfrânat, dacă sunt 
adulterin, dacă hulesc, calomniez și bâr
fesc, dacă sunt un bețiv, dacă sunt nemi
los, dacă sunt mânios, dacă suntzgârcit, 

dacă nutresc gânduri păcătoase, dacă am 
simțiri necurate, dacă nu am credință, 
dacă nam dragoste.

■ Fiecare păcat al meu, fiecare păcat 
al nostru este un spin, pe care îl adăugăm 
la blestemata cunună de spini, pe care 
umanitatea, ieșită din minți, o împletește 
neîncetat în jurul capului Domnului 
Hristos.                       (Sf. Iustin Popovici)

Părintele Justin Pârvu 
despre canonizarea martirilor 

din temniţele comuniste

■ Acești sfinţi ai închisorilor, de la 
Aiud, Pitești, Gherla, din toate pușcăriile 
noastre, formează cea mai măreaţă și fru
moasă coroană pentru împodobirea ţării 
noastre înaintea lui Dumnezeu. 

■ Ei sunt soluţia grăitoare, numai nu 
strigă de acolo. Izvorârea sfântului mir 
din osemintele lor, așa după cum se cu

nosc minunile acestea, e așa de grăitoare 
încât nu ne rămâne decât să le urmăm 
sfaturile, fapta și eroismul vieţii lor.        

■ Aces ta este de fapt un alt mesaj 
pentru neamul nostru.  Aceștia sunt ul
timii dintre sfinţii români care izvorăsc 
mireasmă și vindecări în toate colţurile 
lumii  – mesajul este să le urmăm viaţa, 
curajul mărturisii. Tăcerea este mormân
tul pe care îl săpăm neamului nostru. Ei 
vin să ne arate calea.

■ Și dacă nu nea binecuvântat 
Dumnezeu prin suferinţele lor, măcar să 
aducem la lumină sfinţenia lor și să ne 
închinăm lor ca unor sfinţi, care se roa
gă pentru noi. Cu cât noi vom avea mai 
mulţi sfinţi, oficial și neoficial, cu atât și 
mila lui Dumnezeu va fi peste noi și vom 
putea avea îndrăznire înaintea lui Dum
nezeu, prin sfinţii și martirii noștri.

■ Au mai început şi căsătoriile ortodocşicatolici. Ori aşa 
ceva nu se poate. Au fost doi tineri acum un an de zile şi îmi spu
neau că ea e catolică şi el e ortodox şi voiau să se căsătorească, şi 
eu leam spus: „Nu vă puteţi căsători până ce nu vă botezaţi or
todox, că nu există o cununie pentru două confesiuni diferite.

(Pr. Justin Pârvu, preluat din 
„Ne vorbește Părintele Justin“, vol III)

SFÂNTUL COSMA ETOLUL 
despre BOTEZUL PRIN AFUNDARE

■ „Sfinţiţi preoţi, se cade să aveţi cristelniţe mari în bis
ericile voastre, ca pruncul întreg să fie cufundat în ele şi el să 
nu rămână neudat nici măcar cât e ochiul unui purice, fiindcă 
pe acolo intră diavolul, şi de aceea copii voştri sunt lunatici, 
demonizaţi, au spaime, ajung nenorociţi, pentru că nau fost 
botezaţi bine.“

Mulți copii cu ceea ce țin 
în mâini, vor fi demonizați

Cu ceva timp în urmă vor
beam cu un om sfânt, un om 
duhovnicesc, care mia dat și 
multe sfaturi bune. Îmi spunea:

«Copilul meu, va veni un 
moment, nu știu dacă tu o 
să prinzi sau nu», pentru că 

și acesta este adormit, este în 
Cer, «cei mai mulți copii cu 
ceea ce vor ține în mâini, se 
vor demoniza!»

Am fost îngrozit de toa
te acestea! Am rămas, eu și 
Nicoleta care îi ascultam în 
mașină, am rămas șocați. Nu 
știam ce să spunem.

– La început, oricine aude, 
crede că este incredibil, gândește...

– Da, incredibil.
– Da.

Vedenie șocantă a unei 
călugărițe, unde copiii sau 
pierdut împreună cu telefoa
nele lor mobile!

Deci, ce mai vreți să vă 
spun, când internetul joacă 
în prezent acest rol și când cu 
toții avem acum o utilizare 
care provoacă dependență a 
telefonului mobil? Înțelegeți? 

(Pr. Elpidie)


