Români, treziŃi-vă!
REFERENDUM NAłIONAL : SĂ SPUNEM NU ACTELOR ELECTRONICE SAU CU CIP !
Cipul biometric este un circuit electric de câŃiva milimetri sau mai nou de aprox. 0,4mm (foarte greu de observat cu ochiul liber).
Aceste cipuri înmagazinează şi transmit informaŃi prin unde radio către un aparat de citit. InformaŃiile conŃinute de cipuri pot fi
transmise pe o rază de 100m, fără ca purtătorul să-şi dea seama şi fără acordul lui. Cipurile avansate pot înregistra şi sunetele din
jur. Pe lângă informaŃiile personale, imaginea facială, amprente etc., cipul poate înregistra şi transmite tot ceea ce faci tu în
fiecare clipă : ce vorbeşti şi cu cine, unde te afli şi ce faci, ce faci acasă, ce discuŃii porŃi în familie, cu soŃia, cu soŃul, cu copiii, cu
prietenii, adică vei fi urmărit în tot ceea ce înseamnă viaŃă privată, viaŃă intimă. Cipul este turnătorul sau spionul celui ce îl posedă.
Toate informaŃiile posesorilor de cip-uri biometrice din întreaga lume sunt transmise unui computer ultra-performant ce se află la
Bruxelles şi căruia i s-a dat numele de „The Beast” sau în traducere „Fiara”.
Cuviosul Paisie Aghioritul (1924-1994) avertiza lumea încă din anul 1987, spunând: ”Vor urmări şi vor fi urmăriŃi. Li se va
controla astfel prin computer toată viaŃa lor : ce spun, ce fac, totul. Vezi la ce fel de dictatură s-a gândit diavolul! La Bruxelles au o
clădire întreagă cu 666, în care-şi adăpostesc computerul. Acest computer poate controla miliarde de oameni – sunt 6 miliarde toată
lumea. Toate le vor fi cunoscute printr-o răsucire de buton. Unii europeni s-au împotrivit, deoarece se tem de dictatura mondială. Noi,
ortodocşii, ne împotrivim, pentru că nu-l vrem pe Antihrist şi, fireşte, nici dictatura lui.”
Aceast computer, „Fiara”, are menirea să îndosarieze toŃi oamenii. Fiecare om va avea dosarul lui cu un număr de ordine, iar
numărul dosarului este CNP-ul, adică Codul Numeric Personal al fiecăruia, cod format din numere, iar nu din nume, deoarece
computerele operează cu cifre, acesta este limbajul lor, aşa funcŃionează ele. De aceea noul nume al fiecărui om va fi un număr.
Numai Dumnezeu are puterea să dea nume, El din început a dat nume zidirii Sale (Facerea 1;5 şi 2;19,20) şi El a spus „Eu
sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul” (Apoc. 22;13) – căci literele formează nume şi cuvinte, „şi Cuvântul trup s-a făcut şi sa sălăşluit întru noi”(Ioan 1;14), iar Antihrist număr va lua şi se va sălăşlui între noi (Apoc. 13-17,18). De aceea noul guvern mondial
va purta numele lui care este un număr – 666. Şi va pecetlui totul cu acest număr pentru a arăta că ale lui sunt toate şi el e stăpînul.
Vedem că numărul lui este pe produsele alimentare, de uz casnic, pe cărŃi, pe haine, pe orice tip de marfă, pe vaci, pe oi şi alte
animale, însă i-a mai rămas un lucru nepecetluit – omul.
Sclavilor din vechime li se făceau un semn pe corp cu fierul înroşit sau o gaură în ureche de către stăpânii lor pentru a se
deosebii de oamenii liberi şi pentru a cunoaşte toŃi că au un stăpân. „În unele Ńări ale lumii, unde nu a fost opusă rezistenŃă, deja a
fost aplicată o însemnare cu raze laser pe frunte sau pe mână, pentru că astfel poate fi realizat controlul despre care scrie în
Apocalipsă: „încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul (Apoc. 13:17).”-Cuviosul Paisie Aghioritul.
Pecetluirea omului la nivel mondial se face prin două metode: prin cip sau prin însemnarea cu raze laser pe frunte sau pe
mână a codului de bare unic fiecărui om.
În ÎmpărăŃia Cerului, Dumnezeu a scris numele oamenilor într-o Carte a VieŃii (Apoc. 3:5), iar în împărăŃia acestei lumii diavolul
a deschis o altă „carte a vieŃii” în care vrea să-i înscrie pe toŃi oamenii. Dar deoarece omul figurează deja cu numele într-o Carte, el
caută să-i dea omului drept nume un număr cu care să fie înscris în „cartea” lui. Această „carte” a diavolului este computerul ultraperformant - „Fiara”. Odată ce accepŃi să fii scris în „cartea” lui, te va şterge Dumnezeu din Cartea VieŃii deoarece nu poŃi „sluji la doi
domni şi lui Dumnezeu şi lui mamona” (Mt. 6 : 24). – deci, omul când va semna că primeşte aceste acte cu cip îşi va da acordul că
de bună voie vrea să fie înscris în „cartea” „stăpânitorului acestei lumi”, adică diavolului – Antihrist şi se va lepăda de Dumnezeu.
Pr. Arhim. Iustin Pârvu: „Românilor li se cere să-şi pună pe paşapoarte, permisele auto, buletine şi orice alt act personal cipul.
Poate pentru mulŃi dintre dumneavoastră acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de însemnare a
oamenilor se ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic, prin care de bună voie îŃi vinzi sufletul diavolului.”
Cineva l-a întrebat pe Cuviosul Paisie Aghioritul (1924-1994) : „Părinte, dar dacă cine va primi pecetea din neştiinŃă?” iar,
părintele a răspuns: ”Acesta se va putea întâmpla numai din nepăsare. Ce neştiinŃă să fie, atunci când lucrurile sunt atât de clare?
Chiar dacă nu ar şti cineva, trebuie să se intereseze şi să afle. Dacă spunem că n-am ştiut şi pentru aceasta am primit pecetea,
Hristos ne va spune: FăŃarnicule, faŃa cerului ştiŃi s-o judecaŃi, iar semnele vremurilor nu puteti! (Mt.16,3). Chiar de s-ar pecetlui
cineva din neştiinŃă, pierde harul dumnezeiesc şi primeşte lucrarea diavolească. Vezi, copilaşul, la Sf.Botez, atunci când preotul îl
afundă în apă primeşte pe Sfântul Duh, fără ca acela să-şi dea seama de aceasta şi după aceea se sălăşluieşte în el harul
dumnezeiesc.”
Cineva i-a spus părintelui Paisie Aghioritul: ”Eu voi primi buletinul cu 666 şi voi pune şi o cruce sau voi face cruce peste el”,iar
părintele a răspuns: „Lucrul murdar nu se sfinŃeşte. Apa curată primeşte harul şi se face agheasmă, dar urina nu se face agheasmă.
Piatra se face pâine prin minune. NecurăŃia, însă, nu primeşte sfinŃire. Prin urmare, diavolul, Antihristul, atunci când este pe buletinul
nostru de identitate (sau alt act cu cip), pe mână sau pe fruntea noastră cu simbolul lui, nu se sfinŃeşte chiar de am pune şi o cruce.”
Primirea actelor cu cip înseamnă lepădare de Hristos!:
Cuviosul Paisie Aghioritul (1924-1994):
1. „Şi deşi vedem că Sfântul Apostol Petru s-a lepădat numai la exterior de Hristos, dar şi aceasta a fost tot lepădare, aceştia
se leapădă de pecetea cea sfântă a lui Hristos ce li s-a dat la Sf.Botez ca să primească pecetea lui Antihrist, iar apoi spun că au
înlăuntrul lor pe Hristos!” – deci sfinŃii ne spun clar: primirea peceŃii, adică cipul sau însemnarea cu raze laser, înseamnă lepădare.
Cât despre păstorii noştri duhovniceşti părintele Arhim. Iustin Pârvu şi Cuviosul Paisie Aghioritul spun :
„Cu durere am sesizat că cei mai mulŃi dintre părinŃii noştri parohi nu au luat o măsură, măcar câtuşi de puŃin să facă cunoscute
nişte momente grele în istoria creştinismului şi a omenirii, pe care creştinul nostru le-a sesizat mai repede.” - Pr.Iusin Pârvu
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„Mă doare sufletul să văd atâta nepăsare şi ignoranŃă din partea elitelor acestui neam, din partea oamenilor de cultură, laici sau
clerici, care prin tăcerea lor săvârşesc o lepădare de Biserică şi de neamul în care s-au născut.” – Pr. Arhim. ustin Pârvu
„Nici tăcerea sihaştrilor nu este scuzabilă. Monahul, preotul care socoteşte că face o misiune în cadrul Bisericii, dar nu participă
direct la aceste adevăruri, la aceste atacuri şi primejdii în care ne găsim – nu este monah, nu este preot. Dacă nu simte să participe
direct şi să-şi asume răspunderea ca un mic misionar al vremurilor, în zadar este toată rugăciunea lui. Tăcerea în faŃa acestor
pericole este o lepădare a noastră de adevăr.” - Pr. Arhim. Iustin Pârvu
„Cât pentru păstorii noştri duhovniceşti, atâta le spun: „Oare sarea se va strica şi nu va mai săra?” - Pr. Arhim. Iustin Pârvu
Cuviosul Paisie Aghioritul spunea : „Din păcate, unii „cunoscători” înfaşă pe fiii lor duhovniceşti ca pe nişte prunci, chipurile
ca să nu-i mâhnească.„Aceasta nu vatămă. Nu-i nimic. E suficient să crezi lăuntric”. Sau spun: „Nu vorbiŃi despre subiectul acesta –
despre buletine (acte cu cip) şi pecetluire – ca să nu se mâhnească oamenii”. Dar dacă le-ar spune: „Să încercăm să trăim mai
duhovniceşte, să fim mai aproape de Hristos şi să nu vă temeŃi de nimic. Iar dacă va fi nevoie, vom mărturisi”, i-ar pregăti oarecum.
Dacă cineva cunoaşte adevărul, îşi face probleme şi se trezeşte. Îl doare pentru situaŃia de astăzi, se roagă şi ia aminte să nu cadă
în cursă. Acum ce se întâmplă? În afară de faptul că unii duhovnici fac propriile lor tâlcuiri, se tem şi ei ca oameni lumeşti, în timp ce
ar fi trebuit să se neliniştească duhovniceşte şi să-i ajute pe creştini, aducându-i la neliniştea cea bună şi întărindu-i în credinŃă ca să
simtă mângâierea dumnezeiască. Mă mir cum de nu-şi fac probleme de conştiinŃă după toate aceste evenimente ce se întâmplă? De
ce nu pun cel puŃin un semn de întrebare la tâlcuirile minŃii lor? Şi dacă îl ajută pe Antihrist în pecetluire, cum de atrag şi alte suflete
la pierzanie? Atunci când Sfânta Scriptură spune: „ ... să înşele dacă e cu putinŃă şi pe cei aleşi”, se referă la faptul că se vor înşela
cei care explică pe toate numai cu mintea lor. Aşadar, în spatele sistemului perfect al „cartelei de ajutorare” (actele cu cip), al
asigurării prin computer, se ascunde dictatura mondială, sclavia lui Antihrist”
•
Este ceva greu de imaginat şi dea dreptul scandalos cum Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a plecat urechea
la ceea ce spune DirecŃia Generală de Paşapoarte şi UE, deci a ascultat de nişte oameni fără Dumnezeu, şi a trecut
cu vederea profeŃiile din Apocalipsa 13-14, profeŃiile SfinŃilor PărinŃi şi semnalul de alarmă tras de unul dintre cei mai
buni duhovnici al românilor, părintele Arhim. Iustin Pârvu, întrucât este vizibil chiar şi pentru cei mai puŃin instruiŃi
teologic, că acŃiunea actelor cu cip este o acŃiune antihristică, demonică, întrucât presupune un control total al omului.
La întrebarea: „Ce părere aveŃi despre comunicatul biroului de presă al patrarhiei pe tema paşapoartelor cu cip? ne
răspunde Pr. prof. dr. Mihai Valica, autorul unui binecunoscut studiu asupra actelor de identitate cu cip:
„Întrucât nu conŃine semnătura membrilor sinodali, aşa cum este procedura canonică, consider că nu este vorba de o hotărâre
sinodală oficială, discutată şi analizată din punct de vedere teologic, ci un simplu comunicat dat în grabă de biroul de presă al
Patriarhiei. Te întrebi în asemenea provocări, ce spune Sfânta Scriptură nu ce părere are Ministerul de Interne. Referitor la
comunicatul de presă îl consider superficial, pueril, pe alocuri dictatorial şi total secular, întrucât se raportează nu la Dumnezeu ci la
Uniunea Europeană.” Dânsul ne mai spune că “introducerea cip-urilor este, fără îndoială, un scandal. Neacceptarea cip-urilor
biometrice nu trebuie privită ca o reacŃie pe fondul unui fanatism religios, aşa cum încearcă unii din presă să sugereze, ci, mai întâi
de toate, ca o reacŃie de apărare firească împotriva unei înregimentări forŃate într-un sistem de supraveghere suspect.Introducerea
cip-urilor este neconstituŃională şi antidemocratică, întrucât nu s-a realizat prin dezbatere publică naŃională şi încalcă flagrant
“drepturile omului” prevăzut în ConstituŃia României şi în alte legi internaŃionale.”
Lipsa de securitate a actelor cu cip a făcut ca în Marea Britanie, paşapoartele cu cip să fie fraudate în 48 de ore. BBC
estimează că în perioada ianuarie-aprilie 2008, s-au pierdut informaŃii confidenŃiale ale aproximativ 4 milioane de cetăŃeni ai Marii
Britanii. Deci, datele de pe cip-uri pot fi furate şi pierdute foarte uşor.

Nu trebuie sa ne pierdem nădejdea!:
Cuviosul Paisie Aghioritul spunea : „Cei trei ani şi jumătate vor fi grei şi vor suferi numai cei care nu vor fi de acord cu acest
sistem. De aceea, dacă fiecare se va îngriji să trăiască de pe acum simplu, în cumpătare, va putea trăi în acei ani. Să aibă un
ogoraş, să cultive grâu, cartofi şi cu vreun animal, cu o capră, cu puŃine găini va putea înfrunta nevoile familiei sale. Fireşte, greul va
dura puŃin, trei, trei ani şi jumătate. Pentru cei aleşi se vor scurta zilele. Nu-şi vor da seama când vor trece.”
Sfântul Serafim de ViriŃa spunea că: ”În vremurile cele mai grele, cu uşurinŃă se va mântui cel care după puterile sale se va
nevoi în rugăciunea minŃii („ Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluieşte-mă pe mine păcătosul! ”)
Cuviosul Paisie Aghioritul a fost întrebat: „Părinte, în aceşti ani grei va interveni Hristos?”, iar părintele a răspuns:
„Da. Vezi, dacă aici unui nedreptăŃit [...] i se justifică ajutorul dumnezeiesc, i se arată de multe ori sfinŃii, Maica Domnului,
Hristos, ca să-l mântuiască, cu atât mai mult atunci când sărmana lume se află într-o situaŃie atât de grea. Va fi o vijelie, o mică
ocupaŃie a lui Satana–Antihrist. Dar apoi acesta va mânca o palmă de la Hristos, se vor cutremura toate neamurile..”
Fericita Matrona Dimitrievna Mironova (1881-1952): „Cât de milă îmi este de voi. VeŃi trăi până în timpurile cele de pe urmă.
ViaŃa va fi tot mai rea şi mai rea. Apăsătoare. Va veni timpul când vi se va pune în faŃă crucea şi pâinea, spunându-vă: „AlegeŃi!” „Noi
alegem crucea!”.
Sfântul Ipolit: „FericiŃi sunt cei care-l vor birui pe tiran (sistemul şi pe antihrist), că aceştia vor fi socotiŃi ca mai slăviŃi şi măriŃi
decât primii mucenici. În realitate mucenicii de altădată repurtau biruinŃă asupra străjerilor lui (antihrist); aceştia însă vor avea de
învins pe însuşi diavolul, fiul pierzării.”, iar Sfântul Andrei, arhiepiscopul Cezareei spune : „Însă dintre aceştia mulŃi îl vor învinge
(pe antihrist), pentru că îl iubesc fierbinte pe Hristos”
Pr. Arhim. Iustin Pârvu : „Vă cer, aşadar, în numele Mântuitorului Hristos: LuptaŃi până la capăt! Nu vă temeŃi!”
http://apologeticum.wordpress.com || http://victor-roncea.blogspot.com || http://nucatuselorelectronice.ro
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