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                      PreacinstițiierarhiaiBisericiiOrtodoxeRomâne,

       Aducemînfațapreasfințiilorvoastredurereasufletelornoastre,nădăjduindcănuovețitrececu
vederea. Știmcăsuntemdeplâns,căci neaflămînceamaiprofundăstaredepăcătoșeniedecareși
lumeasepoatescârbi,însăindiferenținuputemfifațădenenorocirileNeamuluiși maiales pentru
decimareapoporuluișipustiireaȚăriide30deaniîncoace.

   ȘtimcătoateurgiileveniteasupranoastrănisedatoreazăîntotalitateșicredemcăDumnezeuîn
mareaSamilostivire,nuaîngăduitsăsuferimconformcelorsăvârșitedenoi,cinemailasătimpde
îndreptare,precumninivitenilor!O,dene-amputeapocăiprecumaceia,acărorfaptenueraunicipe
departecaalenoastre!Căcicufărădelegilenoastrene-amfăcutinfinitmairăidecâtpăgânii,covârșind
iadul.Vai,câtdeîntristător,cănoiceicarenenumimortodocși,ampurceslacelemaiinfernalenelegiuiri!
Șicefaptenuamsăvârșitînprimulrândnoiamărâțiisemnatari, decaresănunerușinămșipentrucare
denunevompocăi,neîndoielnicvomprimilaJudecată înfiorătoareahotărâre:"Duceți-vădelaMine,
blestemaților,înfoculcelveșnic,careestegătitdiavoluluișiîngerilorlui..."!?

  "Izbăvește-mădevărsareadesânge,Dumnezeule,Dumnezeulmântuiriimele",căciamvărsatrâuri
desângenevinovat..(!!!)...lăsându-nemanipulațidezeciledemijloaceaservitesistemuluiantihristic,și
maialesdemassmedia, fiindmintițișiinfluiențațisăconsiderămundreptmonstruasacrimăa
pruncuciderii,faptpentrucareamdevenitcălăi fărăinimășine-amucispropriicopiipespurcatul
eșafodalluiMoloh.Zecidemilioanedevictimemăcelariteprindiaboliculavort-ceamaicruntăcrimă
întrucâtacesteființesuntcelemainevinovateșimailipsitedeapărare!GenocidulasupraNeamuluis-a
extinsșiîmplinitprinfolosireaașaziselorcontraceptive,desprecareîn1985,înStateleUnite,Congresul
FederațieiNaționaleaAvortului,aconcluzionat:"Nuvăfecețiiluzii.Pilulașispiralasuntavortive!",lucru
confirmatdestudiimedicaleșidinaltețăriiarcercetatorirușiaustabilitcăpilulaprovoacăanual 5,iar
spirala8avorturitimpurii(incirca10zile)-insesizabilepentrufemei(1).Consecințazguduitoarea
acestoratrocitățiestecă umplemiadulșidispăremcaneam,precumaltepopoareeuropeneasupra
căroraconspirațiasatanicăafostaplicatăcevamaitimpuriu,șicarediminuandu-se astăzisunt
dominatedepopulațiiislamicesprijinitemasivpoliticsifinanciarsăinvadezeVestul(căcionațiunecare
nunaștedispareșiesteînlocuitădeocultădupăbunulplac).Nemaisuportânddurereaprovocatăde
acestenăvălirișiscârbițidecomportamentul emigranțiloradușiforțatpesteei,mulțibăstinașiîși
părăsescpropriapatrieșiserefugiazăînaltețări!Iar"cancerul"devastatornecuprindeșipenoi!

    Pentruevitareaacesteicatastrofenationale,survenităcaurmareadecimăriișirisipiriinoastre
planificate,arfitrebuitcaIerahia,clerul ingeneralși întreagapliromăsăfieînstarederăzboitotalcu
crimapruncuciderii,însăreacțiaafostsiesteextremdepasivă.Aceastasepoatedovedimaialesprin
aceeacapreoțiiîncalitatealordepăstorișimodele,nasccașimirenii1-2prunci,încurajândastfel
abandonareaconceptuluitradițional,sănătos, alfamilieiortodoxeîncaretoțicopiiierausocotiți,firesc,
dardelaDumnezeu!Chiarșistrigăteledisperate(2)aufosttratatecutotalăindiferență,-deșinegreșit
arfiadusbeneficiiuriașeBisericiișineamuluișinuimplicaueforturideosebite-,darfărătăgadă



responsabilitatearevineînprincipalarhipăstorilor!Reacțiepasivăvedemșiîncazulinvazieiindusea
imigranțilorislamiști(desprecareBisericiLocale,ortodoxe,demne,cudragostefațădepoporse
pronunțăfermîmpotrivă-3-),aextinderiiexagerateavaccinurilorșiaaltorproblemesocial-politice,prin
carepoporulafostsărăcit,risipitșiȚaradespuiatăcaniciodatăînistorie.Șiaceastăstarededecădere
misedatoreazășimieamărâtului(șipoatelamulțidintrenoi),căcipelângăfărădelegilearătatemaisus,
amadăugatfapteleluiOnandedragulcomodității,blasfemii,hoții,răzbunări,clevetiri,desfătari,
desfrânăriîntoateformelepatimii,curvii,preacurvii, lăcomiialepânteceluișiîncelelaltefeluri,beții,
osândiri,mânii,vorbiriderău,țineridemintearăului,vicleniifariseice,mândrie,slavădeșartă,mărturii
mincinoase,necinstireapărinților,înșelăciuni.....toatesăvârșitedenenumărateori,uniipeunele,alțiipe
altelesaupetoatelaunloc!

  Șidincădereîncadere,amajunssăfăptuimși păcatulcelmaimare,careacuprinsȚaradelao
marginelaalta prinîndepărtareanoastrădepredaniacuratăaBisericii,aSfințilorApostolișiParințiși
prinîncălcareaaproapegeneralizatăaSfintelorCanoane. Astfel,amîmbrățișatsatanicaereziea
ecumenismului(3a),adicăceamaiînfricoșătoarefărădelege,careiată,afostproclamatăvirtuteprin
sinodultâlharescdinCreta,acăreiînvățăturătotalgreșită,neortodoxăestepropovăduitășiimpusăcu
forțaînBisericaOrtodoxăRomână,prinart.22șideciziialeSfântuluiSinod.Înacestcontext,
ÎnaltpreasfințitulTeofan,afirmăîntr-uncuvântalsău,căsuntpreoți,monahișimirenicare"...inventând
totfeluldeneregulilegatedeSinoduldinCreta....seînscriuînrânduriledușmanilorBisericii..."(4). Cutot
respectul amintimacestuia,căBisericileBulgariei(5)șiGeorgiei(6),aurespins categoricșioficial
sinodulșiaunumithotărâriledinCretaneortodoxe.Datoritălupteidusăîmpotrivaerezieidecătremulți
clerici,BisericaRusieiaanulatparticipareaînultimulmoment,iarprinrefuzuljustificatalBisericii
Antiohieideaparticipa,principiulunanimitățiiafostanulat,astfelcăsinodulnutrebuiaorganizat,nefiind
întrunitecondițiiledeafipanortodoxșicuatatmaipuținecumnenic(7).Înplus,demodulîncareaufost
smulsesemnăturileșimireniicorupțiserusinează,căciavemînvederecums-auobținutîncazul
sârbilor,ciprioțilorșigrecilor,episcopiifiindabuzațisauignorațicudesăvârșire.Pânășiîn Patriarhia
Ecumenică,incarestăpâneștePatriarhulBartolomeu-cesfâșienecontenitBisericaprinerezieși
schismă-aufost5ierarhicareaurefuzatsăsemnezetexteleeretice.

DacăacesteBisericiLocaleșiobunăparteaepiscopilordinGrecia,Serbia,CiprușiNouaRomăsunt
dușmaniaiBisericii(cașinoiceicarecunoaștemgraveleabatericretanepecarelerespingem),
întrebamnedumeriți,cereprezintăConsiliulMondialal"bisericilor"(8-9-10),maiexactalereziilor,care
estedefactură masonicășicareesteorganizatorul"SinaxeiunorÎntâistătători"-dupăcumnumește
întâlnireadinCretaprofesorulDimitrieTselenghitis?! Șiacest"vrednic"CMbestelăudatdevreo20de
oriîntr-un"sinodortodox"!!??

Pelângăaltemulteblasfemii,seprecizeazăîndocumentecăprinCMbsecautăaseînfăptuiunitatea
pierdutăaBisericii,însăcapalacelei"biserici"cevaluaființăprinafiliereatuturorereziilorșisectelor,a
religiilorpăgâneșivrăjitorești,subcontrolulșiobladuireaocultei,vafiAntihristulsaumaiexact:
stăpânullui!Ne-ambucuradacăÎnalpreasfințitulTeofanarfiprietenadevăratal SfinteiOrtodoxiișiun
arhipăstorce-șipuneviațapentrumilioaneledeoipentrucareajuratcălevaapărașicareacumsunt
mânatecusurleșitrâmbițecătrecolțiilupilor.Insăpărintelemitropolitesteunartizanprincipalal
acorduluidelaChambesy(11),princaresebatjocoresc4SfinteSinoadeEcumenice,ToțiSfințiișimai
alespeSfântaMareMuceniță EUFIMIA,supranumitaStâlpulOrtodoxieișiApărătoareaDogmei
Ortodoxe(12-13).Ne-amfidoritoatidunineidenticăcuceaaSfântuluiSinodGeorgian(14),carea
respinscaereticăDeclarațiadelaChambesy(Balamandșialtele)însanoi,singurii,amratificatacordul
cumonofiziții,amîncălcathotărârilea4SfinteSoboareEcumeniceșiamignorattoate"dovezile"
dumnezeiești(15),măsluindadevărulpecarel-am ascunsdepliromaBisericii!-11-

  CăSfântaOrtodoxieafostbatjocorităînCreta,auafirmat-oBisericiLocale,ierarhidinîntreagalume
(16),preoțișiteologideprestigiu,careneputândficombătuțiprinargumente,-întrucâtsesprijinănumai
pedreaptaînvățăturaaSfințilorApostolișiPărinți-, suntprigoniți prin deciziinecanonice,prinforțăși
totfeluldeabuzuri,întimpcepoporuluitâlhăriaesteprezentatăcavirtute.Vainouă!



   CâtpriveșteislamizareaaceastaserealizeazădupămodelulVestului,conspiraționist,împotriva
voințeinoastre,fiindadușideocamdatăînȚarăcâtevazecidemiideemigranțiînsănumărullorva
creștepanăla1000000,dupăcumafirmăpresa-deșioficialnuserecunoaștepentruanucreaun
impactpsihologicnegativmajorînrandulpopulației(17).Acestmarerău,cuajutorulluiDumnezeuar
puteadeveniunmarebine,dacăprinstrădaniaasiduămisionaristăaierarhilornoștri,azilanțiiarfi
convertițilaOrtodoxie, căcieinefiind ucigașideprunciarîntăriBisericaputernicșiconstant.Șiarfi
păcatcaatâteabisericifrumoase,ridicatedincărămizi,cumulteosteneli,(dardărâmateceledininimi!)
sădevinămoschei!Astfelne-amspălamulțimedepăcate.Însăsperanțaseprăbuseșteînurma
declarației datămassmediei,decătreÎnaltpreasfințitulAndreialClujului,întrucâtdacăs-arînfăptuicele
doritedeacesta,lanoinuvamaifidreaptăcredință.Într-uninterviudatEvZ,afirmă<<...căvedeînviitor
o"biserică"unită,maialescăvizitapapeiFranciscînRomania,înlunamai,vineînsprijinulacesteiidei.
Intrebatdacăvedeînaceastăvizităunprimpasspreunitateabisericii,IPSAndreiaspuscăunadintre
speranteleluiestelegatădeaceastăidee."Sperămsăfie.Oricum,noi,ceeacevedemcăpapaFrancisc
esteunomtaredeschissufleteșteșijovial.Vizitapapeiovădpozitiv...."<<(18)

    Nădăjduimcaacestarticolsăfieofăcătură,iardacăceeaceapublicat jurnalulcoincidecu
afirmațiileÎnaltului,atunciacestaeste"vrednic"afiavansatdeMariaTereza,caaghiotantînarmata
generaluluiAdolfhitlerBukow, călăulortodoxieișialmonahismuluiînTransilvania(19).Afirmațiacă
papapoatefi"taredeschissufleteșteșijovial"...(!),reprezintăominciunăgrosolană,oînșelarevădităa
credincioșilor,căciadevărulesterostitdeschis,fărăînconjurdepărinteleaghiorit GheronGavriilînașa
zisa"definițieapapei":(20). IPSAndreiafăcutdeclarațiineortodoxeșiînfebruarie2019,cânds-areferit
lapierdereaunitățiiBisericii,tâlcuind"catoțisăfieuna"înmodcontrarînvățăturiiSfințilorPărinți(21). 
Întrucâtacelașisincretismblasfemiatorîlvedemșila InaltpreasfințitulTimoteialAradului(22),care
afirmăînianuarie(la"rugaciunile"-blasfemiiîncomun)căereziile,sectelefacpartedinBisericăsilaudă
-rușinându-șicăruntețile-CMb-ulmasonic, văaducemlacunostință,căSfântaOrtodoxieareApostoli,
SfințiPărinți,Prooroci,Învățători,Mucenici...caremarturisescCredințaîntreagă,fărălipsuri,modificări
sauadăugiri,așacumne-afostadusănouădincerdecătreDomnulnostruIisusHristos!Slavă
Domnului,căilavemșipeSfantulIoanGurădeAurcelmultprigonit, careacumpeste1600deania
tâlcuitsfătuitdeSfântulApostolPavel,pentruveșnicie,așazisapiatrădepoticnire"catoțisăfieuna",
astfel:>>"..."catoțisăfieuna" s-aîmplinitdejaînBisericăprinunanimitateainterioarăacredinței,în
ciudaapostazieiereticilor,careesterodulsuperficialitățiilor"<<.Așadarsecere"unanimitateainterioară
acredinței"șinuunmarenumărdeoamenicucredințeinterioarediferite(careînfondsuntdemonice).
RevenireaînTrupulBisericiiacelorcareauapostaziatsepoatefacenumaiprinpocaință,lepădareade
ereziișirecunoaștereauniculuiadevărortodox!CitițiviațaacestuimareIerarh,ascet,rugător,dreptși
curajosocrotitoralturmeinedreptățitădedregătorisiîmpărați(23) șiînvățațidelaelmilașijertfafață
depăstoritiioropsiți!! 

 

 

                        Preasfințiți arhierei,

 

        Inlunaaceasta-mai2019,așacumspuneașiÎnaltulAndrei,esteașteptatprooroculmincinos,
înaintemergătorulAntihristului,consideratdeuniiierarhisipreoțicuinclinatiifilo-papiste,caarhiereual
DomnuluiHristos! Aceștiaarputeadinnecunoașteresăfacă gesturiabsolutneortodoxe,înșelătoareși
smintitoare,precumceledesărutareamâiniipapei,îmbrățișărisolemne,saurugăciuniîncomun,așa
cumdinnefericire s-aupetrecutîn1999(24),darsiuncazmairecent(25)-carenutrebuiecuniciun
chiprepetat.Celorcarearputeaafirmacă"nu-inimicsărutareamâiniipapei"lerăspundedârzul
arhiereualDomnuluiHristos, MitropolitulAugustindeFlorina,căeste"...celmairăudintoaterelele"!siîi
întreabă:"...Cineeștitufalsuleteologșifalsulepreotșifalsuleepiscopdinsecolul20,careîmispuicănu
-inimicsărutareamâiniipapei?Vinoaiciînfață,casădiscutămclarșipeșleau".Ierarhi,preoți,



mireni,citițicuvantulacestadefoc,carenecurațăsufletele,neîntărescdreaptacredință,apărându-nede
colțiiotrăvițiailupilorviclenișiucigașiintrațidejaînstaul!(26)Adică,dacăpapaFrancisc fărănicio
reține(public)pupămâna“iluminaților”masoni(carestăpânescșiconducomenireaspreAntihrist), noi
“ortodocșii”,dacăpupămmânapapei(saualtuiclericalsău) înfaptnueclarcepupăm?!(26a+26b)

      Sărutareamâiniipapeireprezintăsărutareagheareiantihristului,îmbrățișareapapei-
îmbrățișareafiareiapocaliptice!

      Pentruaîntăriacestadevăr,aducemcâtevaargumenteprincare arătamcăpapalitatea,papismul
suntereziișilucrăridiavolești:

   

        a.-DupăSinodultâlhărescdelaLyon,monahiiSfântuluiMunteaufostmăcelăriți,înecati,
spânzurați,arșidevii,mutilați,căznițisauvânduțicarobilapagâni,întrucâtaurămasstatornicifațăde
Credințășiaurefuzatunireacupapa.Atunci,în1280laMănăstireaZografu,PreasfântaNăscătoarede
DumnezeuîivorbeștedinicoanaPrevestitoarea,monahuluiCozma, "...Nuteteme,du-teînmănăstireși
spunecălugărilorsănudeschidăastăzipoarta,iarceicaresuntmaislabiîncredințăsăseascundă,
căvindușmaniimeișiaiFiuluimeu".(27)

 

       b.-MăicuțaDomnuluiștiacelmaibineaceastăcumplităerezieșine-aarătat-oșiprinminune,ca 
înviitornimenisă nuaibăindoieli!

 Șiiată,papaFranciscpecareîlvetiprimicufastînCatedralășiSinodspunepublic,oficial,căDomnul
nostruIisusHristosesteFiulluiLucifer-careestedumnezeu!!!!!(28). Iatătextulsatanistalpapei,
cântatlamaimulteoficierireligioase(mesa)înprezențaluișiasutedemiideoameni:

       "FlacăraluiLucifervaapăreaînpropriasacreație.Omuleeu(papan.n.)spun:Lucifercarenu
cunoașteschimbare,Cristosfiulsăucares-aîntorsdinmorțisăarunceluminapașnicăraseiumaneși
careesteviușivaîmpărățipentrutotdeauna"(sereferălaîmpăratulAntihrist). 

        Preasfințițiierarhi,chiarnuvedețicăacestpapaestefiuldiavolului?Nuvedețicâteblasfemii
rosteșteșicâtrăuaduceomeniriiîntregi,contribuindcanimenialtullademonizareatotmaiaccentuată
aoamenilor?! Cumsănuvăstrigăm:Nu-ipupațighearașinuîmbrățișațifiaraapocaliptică!!!

 

        c.- ViclenulșibatjocuritorulpapăFranciscseadreseazăcătrepopoarecașicătrebiețiretardați,
mințind,înșelandșipăgubindmilioanedesuflete(29): 

        “Cuumilință,căutareinterioarași meditarearugăciunii,amcastigatonouăînțelegerea
anumitordogme.Bisericanumaicredeîniad,undeoameniisuferă.Aceastădoctrinăeste
incompatibilăcuiubireainfinităaluiDumnezeu.Dumnezeunuesteunjudecător,ciunprietenșiun
iubitoralumanității.Dumnezeunucautăsăcondamne,cinumaisăîmbrățișeze.Capovestealui
AdamșiEva,vedemiadulcaofiguradestil.Iadulestedoarometaforăpentrusufletulizolat,care,
lafelcatoatesufletelevafiînceledinurmăunitîndragostecuDumnezeu.”

          Așadarpapas-arugat cu"umilință"șimintecuobraznicieșinerușinarecăacaștigato
nouăînțelegere(deladiavol),căiadulnuexistăciesteofigurădestil, Facereaesteopovestesică
DumnezeunuesteJudecător!!! Apoideclarăcătoatereligiilesuntadevărate,căDumnezeu



evoluează,căBibliaesteînvechitășidepășită,căpapacatatăiubitornucondamnăpenimenișică
"bisericalui"estemareșiîneaîncapșihomosexuali,proavort,comuniști,atei șitoțisemântuiesc
prinfaptededragoste...satanismcurat!Temeți-vășifugițipreasfințițiierarhideîntâlnireacufiul
tatăluiminciunii,căcidenu,văvapărearău! CuviosulFiloteiZervacosnumeștepapismulîn
conglasuirecu toțiSfințiiPărinți înaintemergătoralAntihristului(30)iarMitropolitulIeroteiVlahos
aratăîntr-unstudiu amplu,caresuntdeosebirilefundamentaleîntreOrtodoxieșipapismuleretic
(30a) 

    
         d. Înfricoșați-vătoțiclericiicarecredețicăpapismulesteBisericășifugițidegheara
antihristuluișiîmbrătișareafiareiapocalipticepentruanuaveapartedeeleinveșnicie.Convingeți-vă
citindmajosdogmalucifericăa infaibilității(31)șiaprimatului(32),practicatădinvechimeșiadoptată
oficiallaConciliulVaticanI:

 

        -papaRomeiesteomdumnezeiescșiDumnezeuomenesc,deaceeanimeninu-lpoatejudeca
saucondamna;

        -papaadobânditdumnezeiascastăpânirecareestenelimitată;

        -pentrupapasuntposibilepepământ,exactcelecaresuntposibileîncerpentruDumnezeu;

        -toateaufostsupusestăpâniriișivoințeipapeișinimenișinimicnuisepoateîmpotrivi;

        -dacăpapaatrascusineîniadmilioanedeoameni,nimenidintreeinuvaaveadreptulsă-l
întrebe:"sfintepărinte"decefaciaceasta?

        -papaesteinfailibilprecumesteșiDumnezeușiareputereasăfacăoricefaceDumnezeu;

        -papapoateschimbafirealucrurilor,poatefaceoricedinnimic.Elareputereadeafacedin
minciunăadevăr,areputereasăfacăorice-iesteplăcut,chiarîmpotrivaadevărului,înafaraadevăruluiși
înciudaadevărului;

         -poateformulaobiecțiiîmpotrivaposturilorșiaporuncilorpecarele-audatei.(sereferăla
SfințiiPărințin.n.).

         -elaredreptulșiputereasăîndrepteNoulTestament,oriceconsiderănecesar;

         -poateschimbachiarșiTainelecareaufostrânduiteșiinstituitedeIisusHristos;

         -elareoastfeldeputereînCer,încatpoateproclama"sfinți"peoricinevreadintreceimorți,
chiarșiîmpotrivatuturorconvingerilordinexteriorșiînciudapărerilorcardinalilorșiepiscopilorcarear
cugetasăseîmpotriveascălaaceasta;

         -papaarestăpânireasupraPurgatoriuluișiaIadului;

         -elestestăpânullumii.Cunelimitatasaputere,ellesăvârșeștepetoatepotrivitvoințeisaleși
areputereasăsăvârșeașcămaimultdecâtcunoaștemnoi;

         -stăpânireapapeinuaremăsurănicilimită;



         -papaestevicarulluiDumnezeușicareneagăacestlucruesteunamăgitor;

          -papaesteloctiițorulluiDumnezeușistăpaneșteasupraîngerilorbunișirăi;

          -oricelucrucaresesăvârșeștecuputereapapeiestesăvârșitdeDumnezeu;

          -pepapanu-lpoatejudecanimeni,deoareces-aspuscăcelduhovnicesclejudecăpetoate
șinuestejudecatdenimeni;

          -putereașistăpânireasaseprelungescasupracelorduhovnicești,celorpamântestișicelor
dedesubt;

          -papaesteasemenealuiHristos,căciîntrupulsăutraieșteDuhulSfânt;

          -papaestedomnultuturorșicauzaoricăreicauze;

          -papaestemireleșicapul"bisericii"universale;

          -papanusepoateînșelașinupoatefacevreogreșeală

          -elesteatotputerniccăciînauntrulsăuexistătoatăplinătateaputeriișistăpânirii;

          -papaestemaipresusdecâtApostolulPavel,pentrucăpotrivitcuchemareasastălaacelași
nivelcuApostolulPetru.DinaceastăpricinăpoatesănufiedeacordcuEpistoleleSfantuluiApostol
Pavelșisădeaporuncipotrivniceacelora;

          -dacapapapronunțăohotărâreîmpotrivajudecățiiluiDumnezeu,atuncijudecatalui
Dumnezeuvatrebuiîndreptatășischimbată!!!!!;

          -papaesteluminaadevăruluișireflecțialui;

          -papaestetotulpestetoateșipetoatelepoate!!"

 

  Oriceomdebunăcredințășicuminimdebunsimțcareiacunostințădeaceastădogmădiabolicășio
comparăcuhotărârile,activitatea,declarațiile,gesturile...papeiFrancisc,poateconstatacuușurințăcă
afostîmplinitășipusăînpracticădecătreacestaîntotalitateîntr-unmodsatanistdesăvârșit.Sperăm
săințeleagătoțiierarhiișiînprimulrândIPSAndreicareîlcredecusufletuldeschisșijovialpeacest
Iudaalneamuluiomenesc.NutrebuiespovedaniecasăconstateșiIPS:TeofanTimotei,Sofronieșitoți
ceicaei,căestecelpuținlafelcapapiidinvremea:inchitiției;auniatismuluibarbarceamăcelărit
popoareleortodoxe;dinanii1940cândaufostucișipeste1000000desârbiîntrucâtaurefuzatsătreacă
lagreco-catolici;dinanii1990cândadat"binecuvântare"sădistrugățărileortodoxeinclusivprinrazboi
-vedețiIugoslavia,bombardareaSerbiei,Ucraina...,Siria,țărilearabe,-cuscopuldesființăriiOrtodoxiei
șiaislamizăriiEuropei.Numaiceicuadevăratvânduți,coziledetopor,s-armaiputeamințipeeiînșiși
căaude-aafacecuunarhiereu,însăacestanuesteomulluiDumnezeu-cumospuneclarsi
președintelerusVladimirPutin!(33).DeasemeneaSfântaMănăstireParaclitudinSfântulMunteAthosa
întocmitunstudiuamplu:"Desprecums-afacutpapapesineîmpăratșidumnezeu",încarearatătoate
ereziiledincelemaivechitimpurialepapismului,precumșicrimeleîmpotrivaumanitățiipecare-l
atașămcusperanțacămulțiclericiîlvorcitișivorînțelegenebuniarugăciuniiîncomuncupapistașii
saualtieretici(33a).



    

         e. Nenumăratesuntșiminunilecaredovedescereziapapală,însăvomprezentanumaipeuna,
poateceamaiînsemnată,maimagnifică,colosală!(34)Estevorbadeuriașa,frumoasaminune
dumnezeiască,săvârșitădeSfântulIerarhSpiridonînInsulaCorfula11noiembrie1718.Înaugust
acelașian,insulaCorfufuseseeliberatădesubturci,prinintervențiaminunatăaSfântuluiSpiridon.
Dreptmulțumire,comandantulgarnizoaneivenețieneavrutsăconstruiascăîn Bisericaîncareaflau
moașteleSfântului,unaltarpecaresăținășieimesa,uneori.Preoțiiortodocșil-aurugatculacrimisă
nufacăaceasta,căesteoinovațiedăunatoare,însăAndreiPizaninuaacceptatcererealor.Întimpul
nopțiiisearatăînvisunmonahcareîlatenționeazăsănumaisuperepefiiisăi(preoțiiortodocși),însă
dimineațalasfaturileteologuluisăuFranciscFrangipanicontinuăsăadunematerialepentrualtarșisă
ledepozitezelângăbiserică.Însearaurmătoareîlvedeiarpemonahcareîlamenințăînmodvehement
:"Săfiiconvinscădacăveitulburabisericamea,îțivapărearăușinuîțivafideniciunfolos".Înfricoșat
numaiașteaptădimineațașicheamăpeteologcareilconvingeiarăși, călucrareaesteplacutălui
Dumnezeușisănucreadăînvise.Adouazipe11.11.1718mergecutoatăcurteașioficialitățile,primar,
inginersăseînchineșisămăsoarelocul.Protopopulcupreoțiiîlroagadinnousmeriți,sănufacă
inovațiaînsăfiindaspruamenințațișicuînchisoarea,audeschisraclacuSfinteleMoașteșiaucântatcu
lacrimifierbințiParaclisulSfântuluiSpiridonrugându-lsăintervinăsisăopreascăacealucrare
blasfemiatoare.Lamiezulnopțiiauînceputtuneteșifulgere,apoisoldatuldestrajăavăzutîncetatea
garnizoaneiunmonahcuofăclieînmână,iarcandl-asomatși avrutsatragăcupușca,afostprinsde
brațșiis-aspus: "EusuntSpiridon",clipăîncares-așiaflatlacativakmdeoraș,întimpcedepozitul
demunițiialgarnizoaneiaexplodatșiaproapeomiedeoameniaumurit..!!..O,maresifrumoasa
minune!!!Cititimaidepartepreacinstițiierarhi"JudecataCerului"scrisădeSfântulAtanasiedinParosși
înțelegețicăDumnezeuafăcut-oprinSfantulSău,casănearatecumplita,înșelătoareașipierzatoarea
ereziepapistă!(34)Apărațiturmasinudistrugețiconstiințaortodoxăprinceeacefacețisivărugăm
urmațiexemplulbulgarilor!
VedețicâtdefrumosseleagăcuminuneadelaSfântulSinodIEcumenic!Acestmarefăcatordeminuni 
înNiceeain325ne-afăcutsăînțelegemTainaSfinteiTreimi,iarînCorfuîn1718nearatăcăpapistașii
suntblasfemiatoriaiSfanteiTreimi!Iarceicaresealăturapapeiînfelșichip,voraveasoartaluiFrancisc
Frangipani,indiferentderangullor!

 

 

 

 

                      PreacinstițiierarhiaiBisericii,

 

    

       Pepapaavemporuncăsă-liubim(Mt5:44)căciesteomprăbusitșiintelemstareaîncareseaflă
fiindu-nemilădeel,însăurâm,nescârbimșirespingemcutărietoatăînvățăturaluicutotulvicleană,
înșelătoare,nimicitoareșiblasfemiatoarelaadresaluiDumnezeușiatuturorcelorSfinte !!! Așacumați
pututvedeaînacestecâtevarânduri(șimaialesinanexe),papaesteundușmanneîmpăcatalSfintei
OrtodoxiiadicăaBisericiiceleiUna,aDomnuluinostruIisusHristosșicafiualdiavolului,puneîn
practicăpoliticatatăluisău,carevreasătragădupasinechiarșipeceialeși!Folosindu-sedepolitica
ecumenismuluisatanist,papaFranciscvorbeștededragosteîntimpcefărănicioreținere,rușinesau
bunsimț,facedeclarațiiuluitoareantihristiceprecumaceiacăDomnulIisusHristosestefiulluiLucifer!!!



 Catolicipapistașidinîntreagalumecersăfiejudecatpentruerezie,întimpceoparteaarhipăstorilor
noștriîisărutăpapucul!(34a).

      Pentrucinenusuntclarenenumarateleafirmatii,căBibliaesteînvechită,depășită,AdamșiEvao
poveste,Facereaesteurmareahaosului,auneiexplozii,căiadulnuexistă,cătoțibunișirăise
mântuiescconformapocatastazeiereticeorigeniste,cătoatereligiilesuntbune?!Înacelașitimpla
Vaticanhomosexualitateașipedofiliasuntfirești,casihirotonireacelorcuastfeldedeviatiișiafemeilor,
iarbibioteciledeacolocuprindcelemaiînfiorătoarecrimealelumii,săvârșitede...papi! Șicutoate
acestea,spredezamăgireanoastră,iată...vineunierarhalnostru,IPSAndrei,careîllaudăsauselaudă
cupapaFrancisc! Șidinpăcatenuestesingurul...-Iatăfalangaacincea!!! 

      PrinvizitapapeiFranciscvafiîntărită"acinceafalangă",desprecareaminteapărinteleMitropolit
AugustindeFlorina(35)-revedețiși(26). Peaceavremecelecaredădeaumembriiocultei,erau
facultățilede"teologie"neortodoxealeApusului,undemulțitineriobțineaudiplomeceîipropulsauîn
diferitefuncțiiprincareputeausăpunaînaplicareactivitateasubversivă.Dramalanoiestecă
FacultațilenoastredeTeologiesuntpepinierepentrufalangaacincea,multumițăecumenismului-
"lucrareafiareidinadâncuri"șicarecuviclenievorbeștededragoste,întimpceluptăcutoateforțele
întunericuluiîmpotrivaAdevărului!
      O,falangăacincea-caltroian!
      O,caltroian!O,caltroian!Degeabaițizburleșticoamașiițifluturicoada!Zadarnicbațidincopite
șiscoțiflăcăripenas!Vinevremea,curând-batelauși,cândveifizdrobitdePiatrășiPiatraseva
prăvălipestetineșiveifisfărâmatîncâtniciunosciornu-țivarămâneîntreg!!Șiveifispulberatînmiide
surcelecevorațâțagheenafocului!Iarleșultăuvafiaruncatîntartarulputurosșiviermeleneadormitte
varăscoliveșnic!Dacănucrezi,convinge-teșicitestemăcarcap.26dinLimonariu(15) sau mărturialui
Motovilovprivindcelemaigreletreimuncialeiadului-înviațaSfantuluiSerafimdeSarov. O,caltroian
cedeschiziporțileșidărâmizidurileîntimpcedușmanulatacă!Soartaîțiestepecetluită,fiecăesti
tânărsaubătrân,fiecăeștiopincăsauvladică!Suntemvanduți,Credințatrădatainzecidemoduri,iar
noi,caitroienifărăvigoare,tăcem!PrintăceretrădămpeDumnezeu,spuneSfântulGrigorieTeologul,
tăcereaesteatreiaformădeateismspuneSfântulGrigoriePalama,iarSfântulTeodorStuditulspunecă
indiferentdestareasocialănuavemnicioîndreptățiresătăcemcândCredințaesteatacată! Măcarde
suntempăcătoșișifărăafiapucatanepocăidetoaterelele,sătrecemprinmoartecucredințadreaptă,
fărăsăfitrădatOrtodoxia-BisericașipeDomnulIisusHristos- Nădejdeanoastră! Amin!
        Părinților,dinpreamultămâhnirepoatev-amsupăratșivărugămsăneiertați,căcinuv-am
scrisdindușmănie,cine-aumânatdurererilenoastre,aceleacăneamuldispareconformplanurilor
slugilorîntunericului,prinavorturisimaialesprincontraceptive,căpreasființiilevoastrepropovăduițiîn
locdeadevărminciunașicăprimițipepapacapeunierarhalBisericii!Însăla"definițiapapei"datăde
GheronGavriil(vedeti20)poatefiadăugat:papaestedestabilizatorpoliticsireligiosabil;instituitor și
trasatordinumbrăahotarelorșisprijinitorvicleanarevizionismuluidinArdeal.Știm,credemcăavem
încăierarhibărbați,carenus-auplecatcutotulfiareidinadâncuri-ecumenismuluisatanicșicarevor
rămânesausevorîntoarcelaHristos,înfruntecuPreafericitulPatriarhDaniel!Amin!Noivomfiprimii
carevăvomsătura picioareleșivilevomspălaculacrimiderecunoștință!
       DeaceearugămdintoatăinimaîntreagaIerarhie,rugămSfântulSinodsăprocedezeprecum
bulgariiurmându-leexemplulnefățarnic,curajos,demn,ortodoxcuprivirelavizitapapei!(36).Nuau
făcutrugăciuniîncomun,basprecinstealorl-aulăsatsingurînCatedrală săse"roage"(37),iar
vredniculMitropolitNicolaidePlavdivspunepubliccuîndrăznealășifermitate,cărolulpapeiestedea-l
întâmpinapeAntihrist  !Astfeldecatehezăvremșinoinăuciții,săneînvătațidespreerezii,sănecitiți
SinodiconulașacumaufăcuttotdeaunaSfintiiPărinți pecarevremsă-iurmăm!(37a). Ceremșivă
rugămsăvăretrageți dinorganizațiamasonicăaConsiliuluiMondialalbisericilor(ereziilor)precumau
făcutBisericileGeorgieișiBulgariei și împreunăcuacesteașicelelaltesăcondamnațisinodultâlhăresc
dinCreta-așacumamimploratșiîntrecut!(38,39).Săneîndreptămcoloanavertebrală,sănunemai
plecămgenunchii,sănumaifacemtemeneleoricuidăceva"cărămizi" saumaibinezispietredemoară
,căpierdembaniipefunie-maibinelipsă!Cutoțiisămărturisimpapeișituturorceloraflațiînerezie
DreaptaCredință,caeisăseîntoarcălaadevărșisănusepiardă!Aceastaestedragoste! 
Preacinstițiierarhișipărinți,vețirăspundeșipentrueișimaialespentrunoipecarenesmintițișinedați



hranălupilor!  Sănufie!
DespreceledemaisusvominformaîntregulclerdinȚară,astfelîncât aceștiasăiacunoștințămăcarpe
aceastăcaledespreerezie,întrucâtînFacultățiledeTeologie SfințiiPărințișiadevărulortodoxsunt
ținuțisubobroc,preoțiidevinvictime alepanerezieiecumenismuluicareleesteinoculatprincursuri,cu
consecințedezastruaseînveșniciemaiales-pentruoîntreagănațiune!

         RugămpeDomnulIisusHristos,peMăicuțaSa săvădăruiascăcugetcuratortodox-Dreapta
Credință, șicurajsăomărturisițiastfel caDumnezeusăvăfiealăturicuToțiSfințiiSăi,spreîntărirea
BisericiiSale!Amin!

       AșasăneajuteDumnezeu!
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