„Tăcerea este mormântul pe care îl săpăm neamului nostru!”
PROBLEMA CIPURILOR ȘI A ECUMENISMULUI
Feriți-vă de actele biometrice, feriți-vă de pecetea vrăjmașului!
Și așa ne ajutăm unii pe alții informându-ne unul pe altul în țelul fiecăruia
de a se mântui!

TREZIREA NEAM ORTODOX!
UN STRIGĂT CĂTRE ROMÂN
SĂ FIE TREAZ SUFLETEȘTE!!
DUMNEZEU ESTE CU NOI,
DE CINE NE VOM TEME?

De ai posibilitatea de a multiplica acest material la xerox după puterea ta și al
împărți și altora, căci doar așa se nasc mărturisitori ai adevărului, nu ezita,
iubește-ți aproapele și patria, asemenea șfinților noștri părinți duhovnicești
contemporani exemplul clar al Părintelui Justin Pârvu ce zice clar despre
războiul ce se dă și se va da pentru sufletele noastre:

“Am cedat Basarabia, am cedat Bucovina, Dobrogea – Cadrilaterul… – acum
vor să ne cedăm sufletele – este vorba de împingerea unei națiuni de 20 de
milioane de ortodocși în iad, este vorba de pierzarea spirituală. De aceea
trebuie să fiți foarte atenți: dacă nu vi se spune în biserică, sunt plătiți!, să știți, la
ora aceasta sunt plătiți oameni ca să tacă! Și dvs, prin Duhul Sfânt, prin Fala lui
Dumnezeu, sfințiți mult mai mult oaia decât stăpânul, decât ciobanul. Vor veni
vremuri de război când veți fi vânduți de ciobani, de păstorii voștri. Vor vedea
păstorii cum vă sfâșie în ocol fiara sălbatică și nu vor veni să vă apere. Să știți că
sunt vremurile acestea, apocaliptice, pe care le trăim, și vor fi grele…
Dumneavoastră să vă păstrați sufletele, să vi le dați lui Dumnezeu așa cum le-ați
primit. Nu avem două suflete, avem unul!, și acela trebuie să-l păstrăm și să-l
dăm așa cum l-am primit înaintea Judecății Mântuitorului nostru Iisus Hristos!”
MĂRTURISITORI ȘI MARI DUHOVNICI ÎMPOTRIVA ACTELOR BIOMETRICE,
ȘI A MICROCIPULUI IMPLANTABIL RFID 666:
Părintele Justin Pârvu, Părintele Arsenie Papacioc, Părintele Adrian Făgețeanu,
Părintele Ioan de la Rarău, Părintele Crăciun Oprea, IPS Bartolomeu Anania,
PS Justinian, PS Sebastian, Pr. Prof. Mihai Valică ș.a.
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