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DRUMUL CRUCII: 17 Martie – 19 Aprilie 2014

de Marius IANUȘ - http://yanush.wordpress.com

DRUMUL CRUCII e un pelerinaj pe care îl voi face, CU BINECUVÂNTAREA  
PĂRINTELUI ARHIMANDRIT IOAN DE LA SIHĂSTRIA RARĂULUI:

- pentru iertarea păcatelor mele;
- pentru a le aminti oamenilor că Domnul Hristos și-a dat viața pentru noi;
- pentru binecuvântarea și dezvrăjirea României, care e prinsă în mrejele necuratului;
- pentru a reînvia tradiția ortodoxă a pelerinilor (”moșilor”), poate și pe aceea a 

nebunilor întru Hristos.

Pelerinajul constă în purtarea unei cruci de lemn de la Izvoarele Sucevei până 
la Giurgiu, iar apoi de la Cluj (Mănăstirea Florești) până la Iași, desenând o cruce 
deasu pra teritoriului României. Punctul de întâlnire al brațelor crucii va fi la Toplița. 
În mod normal, pelerinajul ar trebui făcut de la Cernăuți (sau Hotin) până la Giurgiu 
și de la Cluj până la Chișinău, dar eu nu mai am pașaport.

Regula pelerinajului va fi că voi merge pe jos, purtând crucea pe umăr, atâta timp 
cât nu voi ieși din drumul precizat. Când și dacă voi ieși din drum ca să înnoptez, pot 
folosi un mijloc de transport (dacă voi găsi vreunul – ca să urc la o mănăstire, de pildă). 
La fel, la întoarcerea în drum. Voi dormi unde se va putea (mănăstiri, gări, autogări 
etc). Dacă se vor găsi doritori să mă ajute, îi voi lăsa să ridice crucea cu mâna, până la 
nivelul șoldului, din partea de la baza ei. Voi lega de cruce o banderolă pe care va sta 
scris ”Domnul Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, și-a dat viața pentru noi!”.

Sunt scriitor și jurnalist. Voi lua cu mine în pelerinaj ultima mea carte de poezii,  
”VINO, MĂICUŢĂ! Flori duhovnicești pentru Măicuța Domnului”. Această cărticică va 
costa 3 lei, pentru cei care își permit să o cumpere, va fi dăruită celor care o doresc 
dar nu au posibilități de a o cumpăra, și va fi lăsată la vânzare în diverse locuri din 
drumul meu. Doamne ajută!

Iată TRASEUL ȘI OPRIRILE, pe care sper să le respect:

Ziua 1 -  17 Martie : Biserica Ortodoxă de la Izvoarele Sucevei – Moldova Sulița – 
Benia – Breaza de Sus – Braniștea
Probabil 18 Martie: Botuș – Colacu – Fundu Moldovei – Pojorâta – Valea Putnei
Probabil 19 Martie: Mestecăniș – Iacobeni – Argestru – Vatra Dornei
Probabil 20 Martie: Plaiu Șarului – Șarul Dornei – Chirileni – Panaci
Probabil 21 Martie: Coverca – Păltiniș – Drăgoiasa
Probabil 22 Martie: Bilbor – Răchitiș – Secu – Vale

Duminică 23 Martie: la Mănăstirea Toplița

Probabil 24 Martie: Toleseni – Gălăuțași – Runc – Platonești – Fundoaia – Sărmaș – 
Ditrău – Lăzarea – Joseni – Ciumani – Suseni – Voșlobeni
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Bunavestire, 25 Martie: Mănăstirea Izvorul Mureșului

Probabil 26 Martie: Sândominic – Tomești – Ineu – Cârța – Dănești – Mădăraș – Racu 
– Siculeni – Ciceu – Miercurea Ciuc
Probabil 27 Martie: Sâncrăieni – Sântimbru – Sânsimion – Cetățuia – Vrabia – Tușnad 
– Tușnadu Nou – Băile Tușnad
Probabil 28 Martie: Bixad – Micfalău – Malnaș – Olteni – Bodoc – Sfântu Gheorghe – 
Chilieni – Coșeni – Chichiș – Lunca Calnicului – Prejmer – Cărpiniș – Tărlungeni
Probabil 29 Martie: Săcele – Timișul de Jos – Timișul de Sus – Predeal

Duminică 30 Martie: Mănăstirea Predeal

Probabil 31 Martie: Azuga – Bușteni – Sinaia – Comarnic
Probabil 1 Aprilie: Nistorești – Breaza – Câmpina – Bănești
Probabil 2 Aprilie: Ploiești – Bărcănești – Puchenii Mari – Miroslăvești – Ciolpani – 
Tăncăbești
Probabil 3 Aprilie: Săftica – Balotești – Otopeni – București
Probabil 4 Aprilie: București
Probabil 5 Aprilie: București – Bragadiru – Cornetu – Mihăilești – Drăgănescu

Duminică 6 Aprilie: Biserica Drăgănescu

Probabil 7 Aprilie: Gorneni –  Bănești – Chirculești – Stejaru – Singureni – Crânguri – 
Călugăreni – Crucea de Piatră – Uzunu – Daia – Remuș – Giurgiu

Cu trenul sau autobuzul: Giurgiu – București – Cluj Napoca – Mănăstirea Florești 
(Cluj) – Probabil 7 și 8 Aprilie

Probabil 9 Aprilie: Florești – Cluj – Sânnicoară – Apahida – Căianu Vamă – Căianu Mic
Probabil 10 Aprilie:  Ghirișu Român – Mociu – Zorenii de Vale – Cămărașu – Sărmașel-
Gară – Ţagu – Visuia – Miceștii de Câmpie – Sânmihaiu de Câmpie – La Curte – Stupini
Probabil 11 Aprilie: Archiud – Teaca – Pinticu – Băile Sărate – Posmuș – Șieu – Șieuț 
– Monor – Vătava – Dumbrava – Morăreni – Pietriș – Deda
Probabil 12 Aprilie: Bistra Mureșului – Gălăoaia – Iod – Răstolița – Andreneasa – Lunca 
Bradului – Meștera – Stânceni – Ciobotani – Văgani – Călimănel – Mănăstirea Toplița

Duminică 13 Aprilie: Mănăstirea Toplița

Probabil 14 Aprilie: Toplița – Vale – Borsec – Capu Corbului – Corbu – Rezu Mare
Probabil 15 Aprilie: Tulgheș – Bradu – Poiana – Grințieș – Bistricioara – Călugăreni – 
Poiana Largului – Petru Vodă

Joia Mare, 16 Aprilie: Mănăstirea Paltin-Petru Vodă, Mănăstirea Petru Vodă

Probabil 17 Aprilie: Dolhești – Pipirig – Pățăligeni – Stânca – Leghin – Vânători-
Neamț – Humulești – Târgu Neamț
Probabil 18 Aprilie: Dumbrava – Plăieșu – Timișești – Cristești – Moțca – Gâștești – 
Pașcani – Blăgești – Ruginoasa – Rediu – Giurgești – Costești – Târgu Frumos
Probabil 19 Aprilie: Războieni – Bălțați – Mădârjești – Sârca – Budăi – Podu Iloaiei 
– Lețcani – Iași

Duminică 20 Aprilie, de la Miezul Nopții - ÎNVIEREA DOMNULUI:  
                                                                            Catedrala Mitropolitană Iași
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ACTELE BIOMETRICE ȘI LEPĂDAREA CREDINŢEI
Care e legătura între Actele Biometrice și lepădarea Credinței? Sunt creștini, 

ba chiar și preoți care ne zic că între acestea nu ar fi nicio legătură. Lepădarea de 
Credință va fi, zic ei, un act absolut explicit. Potrivit lor, cineva va veni să te întrebe 
”Te lepezi de Hristos?”, iar tu vei răspunde. În cazul lepădării ți se va aplica pecetea 
fiarei, pe frunte sau pe mâna dreaptă, în caz contrar, ți se va tăia capul. Cei care vă 
prezintă acest scenariu sunt, cel mai probabil, profeți mincinoși.

Nicăieri în Apocalipsă nu se vorbește de o astfel de întrebare adresată oamenilor, 
de o astfel de lepădare formală. În Apocalipsă se spune că toți oamenii pământului 
vor fi obligați să își pună pe mâna dreaptă sau pe frunte, semnul fiarei. Iar aceasta 
va fi opera profetului mincinos, ajutorul antihristului: ”Și ea (a doua fiară – n.m.) îi 
silește pe toți, pe cei mici și pe cei mari, pe cei bogați și pe cei săraci, pe cei slobozi 
și pe cei robi, să-și 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. (…) Și numărul ei este șase sute șaizeci și șase.”

Asta spune Sfântul Ioan Evanghelistul, care este un apostol și un profet adevărat. 
Deducem, logic, că lepădarea Credinței nu se face prin abandonarea verbală sau 
scrisă a Domnului Hristos, ci prin acceptarea însemnelor necuratului.

Aceste însemne sunt deja prezente în viața noastră. Codurile de bare ale tuturor 
produselor comercializate în România conțin trei linii duble mai lungi, una la 
începutul codului, alta la mijlocul său și alta la finalul codului. Aceste linii sunt citite 
de aparatul de scanat ca fiind cifra șase. (Cercetați cu atenție zece coduri de bare.)

Actele biometrice reprezintă primul pas în punerea acestui însemn satanic 
asupra noastră. Dar și primul pas în năruirea libertății umane. Aceste acte conțin un 
microcip, un microprocesor care stochează date personale. Cei care le vor accepta 
vor putea fi scanați, cu niște aparate speciale, de la distanță, ca niște produse. Cei 
care îi vor scana vor ști totul despre ei.

În timp, aceste acte biometrice (carte de identitate, pașaport, permis auto, card 
bancar) vor deveni un singur act, fără de care omul nu va mai putea face nimic.

Următorul pas în acceptarea însemnelor diavolului va fi acela al renunțării la 
acest act, fie sub pretextul faptului că actele se pot pierde, fie sub acela al ”grijii” 
Sistemului față de sănătatea noastră, fie sub amândouă. Cipul va fi introdus direct 
sub pielea mâinii drepte a oamenilor. Acest lucru a devenit deja o realitate. În 
Statele Unite se implantează deja astfel de cipuri (care emit unde radio) în mâna 
dreaptă sub pretextul faptului că prin aceste cipuri se poate verifica de la distanță 
starea de sănătate a respectivilor oameni.

Aceste implanturi cu cip vor fi obligatorii, iar aceste cipuri implantate reprezintă, 
în mod clar, pecetea satanei.

Cum în România actele biometrice vor deveni, din 2014, obligatorii, și cum mult 
sprijin nu găsim la conducătorii Bisericii, aflați sub influența masonilor, soluția 
pe care o propun eu este aceea a protestelor colective, sub orice formă. Dar fără 
rugăciune, cât mai multă, nimic nu vom izbândi. Lucrurile sunt avansate, iar masonii 
impun aceste acte biometrice în întreaga lume.           http://yanush.wordpress.com

CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE !



DE ACEEA NU MAI VIN
scrisoare a unui băiat plecat la mănăstire 
către cei de acasă

Am plecat să urc un munte
presărat cu stânci de chin.
Ale vieții căi bătute
le privesc ca un străin.

Într-o zi voi fi acolo
unde toate se cunosc,
iar în lumea de dincolo
voi fi Fiu Duhovnicesc.

Fiindc-am auzit cocoșii
cum vestesc al lumii chin !
Noaptea flutură zori roșii
și de-aceea nu mai vin !

Cu Fecioara Preacurată
spre Lumină voi porni.
Voi clădi pe-a Vieții Piatră,
iar pe draci îi voi zdrobi.

Fiindc-am auzit cocoșii
cum vestesc al lumii chin !
Noaptea flutură zori roșii
și de-aceea nu mai vin !

În războiul care-ncepe
în al morții mele vad
sângele-mpletit în lacrimi
mă va-mpiedica să cad.

Voi privi deșertăciunea
împăcat și fără vis.
Voi surpa înțelepciunea
acestui fals paradis.

Fiindc-am auzit cocoșii
cum vestesc al lumii chin !
Noaptea flutură zori roșii
și de-aceea nu mai vin !

Nu mă tânguiți zadarnic,
eu în Viață voi păși.
Domnului voi fi paharnic
și pe toți vă voi iubi.

Fiindc-am auzit cocoșii
cum vestesc al lumii chin !
Noaptea flutură zori roșii
și de-aceea nu mai vin !

CÂNTEC LA CRUCEA PĂRINTELUI
                                            (Arsenie)

Pe valea Streiului, la umbra teiului,
șade în munte un moț vestit.

El ne privește și tânguiește
toate durerile ce ne-au urnit.

Fără de faimă, cu-a morții haină,
el se preface în cer trecut.

Dar printre flori și lumânări,
în chip de taină, pășește mut.

La umbra teiului se roagă Domnului
ca să ne ierte câte-am făcut.

Iară mulțimea sărută tina
și mulțumește pentru sărut,

că urma Sfântului dă foc pământului
și face sufletul ca la-nceput.

Pe valea Streiului, la umbra teiului,
plânge românul tot ce-a făcut.

CĂRAREA ASCUNSĂ

Există o cărare ascunsă sub zăpadă,
există un drumeag acoperit de fum,
exist-un sens al vieții acestei și-o răsplată
a celor care-n taină găsit-au acel drum.

Există o cărare și-un sens final al vieții,
există-n Cer un cântec răscolitor și bun,
exist-o viață lungă sortită tinereții
eterne-a celor care înving veacul nebun.

Există o cărare ascunsă sub zăpadă,
exist-un drum de taină, învăluit în fum,
exist-o apăsare în inima ce-i gata
ca să urmeze pașii Mielului Cel Bun.

de Marius IANUȘ

Marius IANUȘ, pe numele real Drăjan Marius-Christian, s-a născut la 24 decembrie 1975, în Brașov. În 2011 și-a renegat 
toate scrierile, din motive de Credință. A mai publicat: ”O noapte și o dimineață” - schițe și reportaje, 2011, ed. Garofina.
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