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În 2011 și-a renegat toate scrierile trecute, din mo  ve de Credință. Ul  ma carte: Aca  stul Căii Părintelui Arsenie, 2014.

SĂ ÎNȚELEGEM SPRE CE NE ÎNDREAPTĂ MASONII
Îmi propun să clarifi c un pic câteva ches  uni în care lumea ortodoxă, deși unită 

în fond, pare dezbinată în formă. Voi vorbi în cele ce urmează despre direcția în care 
vor să ne îndrepte iudeo-masonii.

1. CUM SUNTEM CONTROLAȚI / CUM ÎȘI PROPAGĂ MASONII IDEILE?
Prin Mass-Media: ați observat cum apăreau, în toate serialele și fi lmele 

personaje homosexuale? Ați observat cum s-a degradat presa?
2. CARE SUNT IDEILE PROPAGATE? Sub sigla „libertate, egalitate, fraternitate”)
a) Drepturile omului (împotriva Dreptului Divin)
b) Drepturile animalelor (împotriva Dreptului Divin și al dreptului conferit de 

Dumnezeu omului, asupra animalelor)
c) Drepturile homosexualilor (împotriva Legii Lui Dumnezeu: „De se va culca 

cineva cu bărbat ca și cu femeie, amândoi au făcut nelegiuire și să se omoare, că 
sângele lor asupra lor este.” - Levi  cul 20,13)

d) Drepturile homosexualilor de a „se căsători” și „a avea copii” (adică drepturile 
pedofi lilor!), mai nou drepturile zoofi lilor („Tot cel ce se va împreuna cu dobitoc să fi e 
omorât.” Ieșirea 22,19, Levi  cul 20,15)... Omul nu este „eliberat”, ci înrobit satanei!

După cum vedeți, se merge spre degradarea con  nuă a persoanei umane 
din rolul conferit ei de Dumnezeu, încălcarea voită a poruncilor Lui Dumnezeu și 
răzvră  rea împotriva fi rii create de Dumnezeu și împotriva fi rescului acesteia.

3. CE SE URMĂREȘTE:
a) Distrugerea Bisericii (în Adevărul ei, pentru că formal ea nu îi deranjează)
b) Distrugerea Familiei (aici se dă cea mai mare bătălie azi, în întreaga lume)
c) Distrugerea Tradițiilor care țin de fi rescul fi inței (amestecarea și egalizarea lor)
d) Renunțarea la reproducerea naturală (potrivit lor, „suntem prea mulți”...)
e) Controlul absolut al omului (cipurile vor transforma lumea într-o pușcărie)
4. CE AU REUȘIT DEJA SĂ FACĂ:
a) Distrugerea Monarhiilor Ortodoxe și Catolice (singurele revolte reușite în 

ul  mele secole sunt cele făcute de masoni, cele ale țăranilor au fost înecate în sânge).
b) Secularizarea Statelor (adică despărțirea lor de Biserică).
c) Laicizarea învățământului (învățătura predată acum în școli este în proporție 

covârșitoare raționalisto-ateisto-masonă; acum se urmărește scoaterea Religiei din 
școli și înlocuirea ei cu „Educația (homo)sexuală”!)

d) „Eliberarea sexuală” a oamenilor (în care un rol covârșitor îl are mass-media 
și care a dus la „sexul pentru plăcere”, la „metodele contracep  ve” - care sunt, 
toate, avorturi -, la familiile destrămate și la neliniștea  nerilor din ziua de azi)

SĂ NE TREZIM PÂNĂ NU E PREA TÂRZIU! NE CONDUC SATANIȘTII! 

Marius IANUŞ:

HAITI 2010  O REPETARE CONTEMPORANĂ A ISTORIEI SODOMEI
Ş  ţi ce s-a întâmplat la 24 februarie 2010 
în Hai  . Un cutremur care a adus cu sine 
300.000 de morți, cea mai mare tragedie 
a vremilor noastre! Dar ș  ți ce s-a întâm-
plat în Hai   cu o săptămână înainte de 
acest cutremur? A avut loc primul marș 
al homosexualilor care nu a întâmpinat 
opoziție. Mai avusese loc unul, cu doi 
ani înainte, în ianuarie 2008, dar acela 
stârnise reacții vehemente și fusese boi-
cotat. Ce concluzie tragem de aici?

Și aș putea să vă dau foarte multe ex-
emple, începând cu Sodoma și Gomora.
Nicio rebeliune îndreptată împotriva 
Lui Dumnezeu nu poate izbândi, pentru 
că Dumnezeu e Creatorul a toate. Ș  m 
deja câtă putere vor avea aceste forțe 
ale întunericului asupra lumii – șapte ani 
de domnie. Oricine li se va alătura va fi  
pierdut pentru totdeauna, iar oricine li se 
va opune își va petrece Adevărata Viață, 
Viața cea Veșnică, în Împărăția Cerească.

NU ÎMPĂRĂȚIEI ANTIHRISTULUI !!!

NU   ACTELOR BIOMETRICE
„DREPTURILOR” SODOMIȘTILOR
GUVERNĂRII MONDIALE

de Marius IANUȘ - h  p://yanush.wordpress.com

ACTELE BIOMETRICE ȘI LEPĂDAREA CREDINȚEI
Care e legătura între Actele 

Biometrice și lepădarea Credinței? 
Sunt creș  ni, ba chiar și preoți care ne 
zic că între acestea nu ar fi  nicio legă-
tură. 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, fi ind 
perfect conș  ent de ce se întâmplă. În 
cazul lepădării ți se va aplica pecetea 
fi arei, 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 as  el de întrebare 
adre sată oamenilor, de o as  el de 
lepădare formală. În Apocalipsă se 
spune că toți oamenii pământului 
vor fi  convinși să își pună pe mâna 
dreaptă sau pe frunte, semnul fi arei. 
Iar aceasta va fi  opera profetului min-
cinos, ajutorul an  hristului: „Și ea (a 
doua fi ară – n.m.) îi face 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, de-
cât numai cel ce are semnul, adică 
numele fi arei, sau numărul numelui 

fi arei. (…) Și numărul ei este șase sute 
șaizeci și șase.”

Asta spune Sfântul Ioan Evanghe-
listul, care este un apostol și un profet 
adevărat. Deducem, logic, că lepăda-
rea Credinței nu se face prin abando-
narea verbală sau scrisă a Domnului 
Hristos, ci prin acceptarea însemne-
lor necuratului. 

Aceste însemne sunt deja prezen-
te 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 fi nalul codului. 
Aceste linii sunt ci  te de aparatul de 
scanat ca fi ind cifra șase. (Cercetați cu 
atenție zece coduri de bare.)

Actele biometrice reprezintă pri-
mul pas în punerea acestui însemn sa-
tanic asupra noastră. Dar și primul pas 
în năruirea libertății umane. Aceste 
acte conțin un microcip, un micropro-
cesor 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 ș   multe despre ei.

În  mp, aceste acte biometrice 
(carte de iden  tate, pașaport, permis 
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CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE !
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NU VACCINĂRII OBLIGATORII!
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auto, card bancar) vor deveni un sin-
gur act, fără de care omul nu va mai 
putea face nimic.

Următorul pas în acceptarea în-
semnelor diavolului va fi  acela al 
renunțării la acest act, fi e sub pretex-
tul faptului că actele se pot pierde, fi e 
sub acela al „grijii” Sistemului față de 
sănătatea noastră, fi e sub amândo-
uă. Cipul va fi  introdus direct sub pie-
lea mâinii drepte a oamenilor. Acest 
lucru a devenit deja o realitate. În 
Statele Unite se implantează deja ast-
fel de cipuri (care emit unde radio), în 
mâna dreaptă, sub pretextul faptului 
că prin aceste cipuri se poate verifi ca 
de la distanță starea de sănătate a re-
spec  vilor oameni.

Aceste implanturi cu cip vor fi  
obligatorii, iar aceste cipuri implan-
tate reprezintă, în mod clar, pecetea 
an  hristului.

Cum în România actele biome-
trice vor fi , de anul acesta, „oferite” 
tuturor, și cum mult sprijin nu găsim 
la conducătorii Bisericii, afl ați sub 
infl uența masonilor, soluția pe care 
o propun eu este cea a rezistenței, 
sub orice formă. Dar fără rugăciune, 
cât mai multă, nimic nu vom izbândi. 
Lucrurile sunt avansate, iar masonii 
impun aceste acte biometrice în în-
treaga lume. 

Dacă acceptați actele biometrice, 
sub cuvânt că ele nu sunt încă pecet-
luirea, veți fi  părtași la construirea 
sistemului tehnic și comercial care va 
permite pecetluirea!

Actele nu sunt o obligație, ci un 
drept, un drept care poate fi  refu-
zat! Cereți în locul actelor biometrice 
adeverințe de hâr  e, fără coduri și în-
semne, scrise și semnate!      

Marius IANUȘ
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  ÎMPOTRIVA CIPURILOR ȘI VESTITORI AI VREMURILOR APOCALIPTICE:
ROMÂNI: Părintele Arsenie Boca, Părintele Ius  n Pârvu, Părintele Adrian Făgețeanu, 
Părintele Ioan Larion, Părintele Iulian de la Prodromu, Mănăs  rea Putna, Mănăs  rea 
Sucevița, Mănăs  rea Moldovița, Mănăs  rea Sihăstria Rarăului, Mănăs  rea Pal  n - 
Petru Vodă, Mănăs  rea Petru Vodă, Mănăs  rea Frăsinei, Schitul Lacu și mulți alții.
SÂRBI: Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul Ius  n Popovici, Episcopul Artemie, 
Mănăs  rea Hilandar de la Athos și multe mănăs  ri din fosta Iugoslavie.
RUȘI: Părintele Nicolae Ragozin, Părintele Hristofor din Tula, Episcopul Diomid, 
Părintele Vasile Novikov, Lavra Poceaev (despre care Mântuitorul însuși, arătându-Se 
unor copii, la 30 iulie 1926, a spus că va fi  ul  ma mănăs  re rusească ce i se va opune 
lui an  hrist). Și mulți alții (unii dintre ei prezenți în „Convorbiri despre Apocalipsă”)!
GRECI: Părintele Paisie Aghiorâtul, Mitropolitul Serafi m de Pireu și toate mănăs  rile 
și schiturile greceș   de la Muntele Athos (peste cincizeci).
MUNTELE ATHOS  niciunul dintre cei două mii de călugări de la Athos nu va spune 
că nu există legătură între actele biometrice și pecetea satanei.

Mulți zic că „peste tot avem cip-uri”: 
în telefon, la interfon, în pc, etc etc, 
dar diferența dintre cele enumerate 
mai devreme și actele cu cip e că în 
actele cu cip sunt toate informațiile 
despre  ne și când dai semnătura nu 
numai că te lepezi de Credință, dar 
te lepezi și de libertatea ta ca om 
și devii rob. Dacă nu se ia a  tudine 
acum, cu aceste carduri, când vor 
veni cu cip-urile si ne vor sili să ni le 
implantam în mâna dreaptă sau în 
frunte, atunci ne vom lepada sigur 
de Hristos. Așadar, să batem fi erul 
cât e cald.
Altă problemă... 
Mulți zic: „Cu ce ne afectează cipu-
rile?”, „Ce treabă au ele cu sufl etul 
nostru?”, „Cum poate un card/un cip 
să stea în calea mântuirii mele?”
RĂSPUNS: Adam și Eva au căzut din 
cele trupeș  , mai întâi, gustând din 
măr, ca apoi să cadă din cele du-
hovniceș  , fi ind izgoniți din Eden. 
Putem „traduce” întrebarea as  el: 
„CUM POATE UN MĂR CARD/CIP  
SĂ NE AFECTEZE MÂNTUIREA?” 
POATE, DE OARECE VOINȚA NOAS
TRĂ DE A L ACCEPTA E  DE VINĂ. 
EA ȘI ASCULTAREA DE DIAVOL.
Putem spune fără să greșim că primi-
rea actelor electronice, chiar dacă se 
face inconș  ent, înseamnă asocierea 
numărului 666 cu datele de iden  ta-
te personală, cu numele propriu și cu 
fotografi a personală, cu alte cuvinte 
cu Chipul Lui Dumnezeu, călcând cu-
vântul Sfântului Pavel: „Au nu ș  ți 
că trupul vostru este lăcaș Duhului 
Sfânt ce locuiește întru voi, pe care Îl 
aveți de la Dumnezeu, și nu sunteți ai 
voștri? Că sunteți cumpărați cu preț. 
Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul 
vostru și întru duhul vostru, care sînt 
ale Lui Dumnezeu.” (1 Corintheni 6:19-20) 

Și aducînd pedeapsa scrisă în cartea 
Apocalipsei: „Și fumul chinului lor în 
vecii vecilor se suie; și nu au odihnă 
ziua și noaptea cei ce se închină fi a-
rei și chipului ei, și oricine ia semnul 
numelui ei.” (14:9-11) De asemenea: 
„Și am auzit Glas mare din Biserică 
zicând celor șapte îngeri: Duceți-vă 
și vărsați vasele mâniei Lui Dumne-
zeu pe pămînt. Și s-a dus cel dintâi, și 
a vărsat vasul său pe pământ, și s-a 
făcut rană rea și mare în oamenii ce 
aveau semnul fi arei, și în cei ce s-au 
închinat chipului ei.” (16:1-2)
S-a încercat să se spună că cipul din 
acte nu este pecetea din Apocalipsă, 
pentru că nu este pe mînă și nici pe 
frunte. Dar nu este nevoie să fi e, de 
vreme ce sistemul electronic batjo-
corește prin asocierea numărului 
fi arei, 666, chipul Lui Dumnezeu din 
noi și numele primit la S  ntul Botez. 
Să stăm drepți în fața autorităților 
statului care ar trebui să ne apere 
drepturile, nu să ni le restrîngă, și să 
cerem să ni se garanteze prin lege li-
bertatea pentru care frații și părinții 
noștri au plă  t preț de sînge. Să le 
aducem aminte că și cei ce ne con-
duc vor da socoteală pentru această 
mișelească încercare de înrobire a 
poporului creș  n ortodox. Să mărtu-
risim cu prețul vieții s  nta credință 
ortodoxă, ca să ne învrednicim și noi 
de răsplata făgăduită mărturisitori-
lor Ortodoxiei: „Și am văzut jilțuri, și 
au șezut pe ele, și judecată li s-a dat 
lor, și pe sufl etele celor tăiați pen-
tru mărturia lui Iisus, și pentru cu-
vântul lui Dumnezeu, și care nu s-au 
închinat fi arei, nici chipului ei, și nu 
au luat semnul pe fruntea lor, și pe 
mîna lor; și au viețuit și au împărățit 
cu Hristos o mie de ani.”  

(Apocalipsa 20:4-6)

„IEŞIŢI DINTRE EI ŞI VĂ OSEBIŢI, ZICE DOMNUL, 
 ŞI DE CE ESTE NECURAT SĂ NU VĂ ATINGEŢI !”

Radu NICOLAE:

DE UNDE NE INFORMĂM:

SMERENIA, RUGĂCIUNEA, ASCULTAREA, POSTUL

Antihristul va fi doar un slujitor pământesc al diavolului.

Armele cu care pot fi învinși cei doi:




