
 

”Este vremea 
muceniciei ! 
Luptați până    
la capăt ! 
NU VĂ TEMEȚI!” 

”Nu primiți acest vaccin  ȘI  NIMIC  ce aduc nou puterile 

politice de azi ! ! ! 

… Aceștia sunt lupi răpitori, nu mai este o stăpânire aleasă, este o stăpânire antihristică, potrivnică 

lui Hristos. 

… Cu martirajul copiilor a început Biserica lui Hristos, cu martirajul pruncilor, iată că începe și 

prigoana acestui veac de pe urmă. Dar socotesc că jertfa nevinovată a acestor copii nu va fi nelucră-

toare, ci ea va da putere aleșilor Bisericii lui Hristos. Și cred că va fi o încununare a creștinismului prin 

jertfa copiilor nevinovați. 

Este foarte periculos acum păcatul neștiinței; toți vedem pericolul în care ne găsim și suntem 

obligați să ne informăm și avem datoria de a informa și pe ceilalți  frați ai noștri mai simpli și nea-

jutorați.   Nimeni  nu va putea spune că nu a știut  că vaccinul acesta este ucigaș… iar pentru cei 

care nu au știut cu adevărat, pentru aceștia Biserica, prin preoții și slujitorii ei, este responsabilă și va 

răspunde pentru sufletele lor. Omul vine să se formeze în Biserică și ce formare îi dăm noi, dacă 

propovăduim aceeasi învățătură cu a statului antihristic? Biserica  nu rămâne  străină  față  de  toată  

conjunctura  aceasta  politică  și  socială   și  este  datoare  să  se implice atât în societate cât și în 

politică,  atâta timp cât legile politice  împiedică porunca lui Dumnezeu. 

… Păi rolul preotului este numai să cunune și să înmormânteze? Nu. El este sarea pământului și 

lumina oamenilor. Ce lumină mai aduce, dacă el se supune legilor întunecate ale acestui veac? Iar 

dacă tace, înseamnă că refuză să aducă lumina oamenilor. Nu ei sunt urmașii apostolilor, cărora Mân-

tuitorul le-a poruncit: „Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura”(Mc. 

16:15)? Nu le-a poruncit să tacă. Dacă s-ar ridica o elită de preoți și de călugări, care într-adevăr să se 

angajeze în slujba Adevărului, atunci s-ar mai schimba situația. 

… Important este  să ne opunem  tuturor  antihriștilor  și  să  murim demn;  să nu avem o poziție 

de lașitate. Iar poporul cum să se mobilizeze, cum să aibă tărie duhovnicească, dacă nu are lideri?” 

Părintele Justin Pârvu, Extrase din Interviul din 7 octombrie, 2009 - revista Atitudini nr. 8 



 

”Păi, rezistăm, uite așa. Ai văzut cum mai sunt niște trăistari din ăștia așa pe ici, pe acolo? Să fii fericită 

dacă ai să ajungi așa, și să te mântuiești. Sau o să-ți lași serviciul de director și de mare, mă rog, știu eu 

ce, și să iei un colț de ogor acolo, să lucrezi așa la milimetru, să scoți de acolo și sfecla, și porumbul, și 

fasolea și să trăiești într-un bordeiaș, unde să faci acolo rânduiala ta, mergi duminică la o biserică, s-ar 

putea să mergi la cine știe al câtelea sat, ca să găsești o biserică sau un preot care mai face o 

Liturghie curată*. Și o să vină vremea când o să te prigonească chiar ai tăi. „Mă, tu ești nebun, nu vezi 

că tot satul merge așa, și tu acum ce ai? Îi fi tu mai sfânt decât celălalt?” Ș-atunci ai tăi din casă, că așa 

spune Mântuitorul, când vor fi vremurile acestea vă vor da în judecăți, vă vor da celor mari, vă vor 

judeca: copii, părinți, tată, mamă, fii, fiice. Și lucrurile acestea trebuie și ele să se împlinească, trebuie să 

le împlinească cineva. Creștinismul nostru a mers așa cam într-o permanentă persecuție, așa a fost. 

- Dar dacă nu vom răbda prigoana din cauză că atunci, la momentul respectiv, vom fi prea slăbiți 

duhovnicește? 

- Dumnezeu te întărește numai să vrei oleacă să te ții, că Dumnezeu te întărește. Fiii lui 

Brâncoveanu au mers unul câte unul, ia, așa până la cel mai mititel. Și câți alții în istoria asta a 

vieții nu au mai fost…. în toate temnițele. 

Și eu, slavă Domnului, am fost într-o marginalizare permanentă, până astăzi. Nu-mi pasă mie de ei …ei 

cu ale lor, eu cu ale mele. Că zice, mă ocup de nu știu ce mentalitate, tulbur lucrurile normale. Și slavă 

Domnului, mă chinui așa cu bătrânețile mele. Și pot spune orice despre mine. Eu mă gândesc la Domnul 

care a zis – Nu vă gândiți ce veți răspunde celor mai mari că Duhul lui Dumnezeu vă va da cuvânt. Așa e 

și aici, noi suntem cu harul lui Hristos care ne întărește. Păi, ce, mergeau uriași în fața lui Dioclețian? 

Niște prăpădiți de creștini îi întorceau în cuvânt, de nu le putea sta nimeni împotrivă. 

“Îi fi tu împărat, dar eu am pe Împăratul Hristos, care-i și peste tine.” Și până la urmă-i convingeau și pe ei. 

- Dar dacă noi nu avem credința lor, ce facem? 

- Ți-o dă Dumnezeu. Să ne întărim această credință. 

- Dar ce să facem să ne întărim credința? 

-..Pune mâna pe Biblie, ia viețile sfinților model. Prin cei slabi, măi, se dovedește puterea harului lui 

Dumnezeu, nu prin cei tari. Așa că stai liniștită, nu te teme. Creștinul n-are de ce să se teamă, dacă are 

pe Mântuitorul Hristos lângă el, Stăpân și Împărat. Mergeți cu El înainte și nu vă temeți de ce vă vor 

spune vouă, nu vă temeți deloc! Al Domnului este pământul și stăpânirea Lui. Și noi suntem creștini, a 

noastră-i toată împărăția și asta de pe pământ și cealaltă. Cu asta ne pregătim pentru cealaltă. Cum 

spune psalmistul: „Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi”. Dacă El mă paște, ce mă mai tem eu că n-

o să am de mâncare mâine. Dă Dumnezeu la fiecare. 

- Oricum, vin foarte multe știri tulburătoare peste noi… 

______________ 

*.adică NEîntinată de EREZIA EREZIILOR – ECUMENISMUL SINCRETIST 



 

-..Intenția lor este ca să slăbească tăria noastră, să ne pună la îndoială, și în felul acesta ne prăbușim. 

În fine, trebuie să ne pregătim de orice, că e omul Bisericii, că e în afara Bisericii, noi cu noi trebuie să 

fim într-o unitate cât se poate mai apropiată, să ne ținem așa cât mai aproape unul de altul, să putem 

rezista așa mai ușor. Să nu ne dispersăm, să nu ne lepădăm, să nu trădăm, să nu ne batjocorim, într-

un cuvânt. Să putem înfrunta primejdia cu o oarecare seninătate. Când vezi că-i băga la îngheț pe 

cei patruzeci mucenici… nu-ți poți imagina cum să stai acolo și să vezi, cum te prinde frigul, cum te 

cuprinde ca niște menghine, așa, din toate părțile. Vezi, din 40 a ieșit unul totuși; s-a lăsat ispitit și a 

căzut. I-a luat coroana altul care a pătimit pe loc. 

- Ați spus că și casnicii noștri pot fi dușmani, spre mântuirea noastră. Cum trebuie să procedăm, să-i 

aducem pe calea cea bună sau sâ ne îndepărtăm de ei? 

- Să-i aducem pe calea cea bună, prin rugăciuni, prin tot efortul nostru, să-i dobândim pentru că nu ei 

sunt cei care devin vrăjmașii noștri, ci diavolii din ei care-i stăpânesc. Noi suntem datori să-i scoatem, să 

desatanizăm duhul acesta, să transformăm demonul care este, în înger; să transformăm omul din rău 

cum e, în bun.”                                                  Pr. Justin Pârvu – în cartea ”Ne vorbește părintele Justin” 

Părintele Arhimandrit Justin Pârvu : 

       ”Trebuie să ne ținem tare de nevoință pentru că o să căutăm momentele acestea și nu o să avem 

loc, nu o să avem odihnă și liniște să le mai facem. Trebuie să ne formăm de la început în duhul 

nevoinței  și  al  ostenelii. 

       Nu vă odihniți cu gândul că: „eu mă spovedesc la părintele Stareț” sau la cutare, nu lăsați lucrurile să 

meargă „pe sprânceană”, că atunci când o să vină lucrurile acestea grele peste noi va fi mult mai greu; 

că acum au cam început ăștia constrângerile. În Grecia sunt deja conflicte provocate de turci în legătură 

cu niște insule și nu-i exclus să înceapă și un război (n.n. -acest cuvânt al Părintelui este din 2011). Și noi 

așteptăm o „zarvă” din asta că poate mai întârzie planurile acestea cu cip-urile. Astea sunt o ispită tare 

mare. Vor fi multe mijloace de constrângere, nu doar războaie, pentru că astea înrăutățesc viața 

omului, distrug și pierd orice liniște sufletească iar omul devine mai dur și mai sălbatic. Puțini sunt 

aceia care își înnobilează sufletul în încercări, cei mai mulți devin mai răi. Dumnezeu le îngăduie spre 

pocăință dar puțini înțeleg. Omul, în situații grele și excepționale, devine sălbatic. Ei bine, suferința  

aceasta  să  știți  că  este  adevărata  stare  creștină. 

       Vremurile acestea sunt rele. În vechime nu veneau peste obștile monahale și peste asceți nici 

poliția, nici controalele de stat ca să-i tulbure pe monahi. Erau cumva mai liberi și mai de sine stătători. 

Noi însă la ora aceasta trebuie să luptăm și cu cel văzut și cu cel nevăzut, să lupți și cu tine, să lupți și cu 

lumea și cu dracu. S-au schimbat mult nevoile. Acum 50 de ani, de exemplu, nu se pomeneau atâtea boli 

organice, ori psihice – nu mai vorbesc, sau demonizări. Preoții aveau mult mai puține pomelnice și le 

pomeneau singuri sau cu diaconii și scoteau părticele pentru fiecare. Acum s-au înmulțit așa de mult 

încât sunt nevoiți și monahii să pomenească. 

 

https://cuvantdefolos.ro/pedeapsa-celor-ce-se-insotesc-cu-vrajmasii-sfintei-treimi/


       Înmulțirea personalului într-o mănăstire devine o povară. Contează mult și numărul viețuitorilor. 

Dacă sunt mulți și slabi este o povară. Dacă sunt puțini și oameni care în conștiința lor trăiesc realitatea 

duhovnicească și își dau seama de ei înșiși și iubesc să transpire puțin pentru Dumnezeu, într-adevăr 

aceștia fac mai mult decât cei mulți. De altfel, generațiile acestea care vin, oferă oameni din ce în ce 

mai dificili și cu scadențe intelectuale și în puterea de judecată. Vezi la monahii din zilele noastre atâta 

ignoranță și răceală față de cele sfinte, lipsă de cunoștință și de bun simț, lipsă de formare și de frică de 

Dumnezeu. Pe vremea noastră erau cei mai mulți cu puțină școală, cu 3-4 clase, dar nu trecea iarna până 

nu făceau tot Idiomelarul. Acuma la strană sună vocile ca un clopot spart. Nu-i eleganța aceea a 

expresiei și a ondulațiilor vocale. Cântarea este artă. Pe-atunci erau monahi foarte tineri, copii care 

aveau o dragoste nemărginită față de cântare. Nu exista să nu știi tu o Slavă sau Ușile pocăinței. Se 

cânta la două strane. Polieleul se cânta în mijlocul bisericii, cu tot soborul. Ieșeau preoții cu icoana în 

față. Ieșeau și diaconii cu două chivote pe umeri și cădeau biserica, era ca o podoabă îngerească. 

       Păi nu vedeți și sistemul acesta cât de perfid este, cât de evoluat, încât încearcă să-ți prindă și 

gândul, iar dacă îți atinge gândirea aici este și partea sufletească și-apoi când a reușit să intre satana 

pe firul acesta apăi să vedeți că nu este deloc ușor. În reeducarea de la Pitești și în general în sistemul 

comunist de detenție unde era atacul cel mai mare? În spirit. Trupul îl torturau și îl făceau una cu 

pământul, dar miza lor era/este sufletul. Acum sunt alte metode; dacă vrei un servici sau 

ceva te condiționează prin diverse lucruri: să te înscrii în cutare organizație sau lojă masonică (n.n. sau 

te obligă să primești salariul pe card sau te constrânge să te vaccinezi etc). În lupta asta 

anticreștină de veacuri s-a urmărit întotdeauna lepădarea de Hristos. 

       În Vechiul Testament îl avem pe Aaron care purta stele pe umeri și aceasta a rămas ca o consemnare 

a nevoinței în istoria poporului evreu. Mă gândesc că și steaua bolșevică tot de acolo se trage, ca un 

simbol care a fost preluat și pus pe frunte. Probabil și cip-urile astea, dacă o să îngăduie Dumnezeu să 

vină peste noi, tot pe frunte se vor pune. Este destul de important pentru că aceasta va fi ca o 

mucenicie mai directă. Cred că numai mucenicia ne mai mântuiește, o ocazie mai fericită 

decât aceasta nici nu cred că există. Oasele noastre vor grăi. Chiar dacă vor fi aruncate pe undeva, 

acolo unde vor fi, vor lucra dacă au fost sălaș al Duhului Sfânt. 

       Trebuie să păstrăm mintea limpede. Să nu ne intereseze dacă vom trăi bine sau rău, mult sau 

puțin, dacă vom dormi pe canapea sau pe o cioată, dacă vom sta în căldură sau frig. Sunt grele 

aceste vremuri pentru că și ispitele au devenit atât de subțiri, încât aproape că ating sufletul. Creștinii 

de altfel au aceeași șansă și mod de mântuire ca dintotdeauna, doar că în plus sunt și încercările 

acestea moderne și ascuțite ale suprateh-nicii. Altădată forța răului era legată de rugăciunea marilor 

trăitori, acum însă această forță este mult mai slobodă. Lipsa de rugăciune  face ca sufletul nostru să 

se umple de răutate.” 

Pr. Arhim. Justin Pârvu - Cuvânt adresat maicilor din mănăstirea Paltin Petru-Vodă, în 2011 

 

 



. 

CE spun Sfinții Părinți despre vaccin:  

”Se vădește așadar lămurit căderea pseudoierarhilor BOR din duhul Sfinților Părinți, vlădici 

care iau hotărâri eronate care duc în GROZAVĂ rătăcire turma.” (Pr. Justin Pârvu a zis să facem 

ascultare de ierarhi atâta timp cât și aceștia fac ascultare de Dumnezeu. Nici un Sfânt Părinte 

nu a recomandat ascultarea oarbă. Așadar fiecare să hotărască unde duce această orbească 

ascultare.) 

http://romanortodox.info/ce-spun-sfintii-parinti-despre-vaccin-se-vadeste-asadar-lamurit-caderea-pseudoierarhilor-

bor-din-duhul-sfintilor-parinti-vladici-care-iau-hotarari-eronate-care-duc-in-grozava-ratacire-turma/ 

 

Iată câteva citate din: 

1. CARTEA SFÂNTULUI CUVIOS PAISIE AGHIORITUL – VOL. II – TREZIRE DUHOVNICEASCĂ (PAG.193-197) 

                                                                         

 – PĂRINTE, PESTE CÂT TIMP SE VOR PETRECE ACESTE EVENIMENTE (SFÂRŞITUL LUMII) ? 

– Întârzie din pricina ta şi a mea, ca să dobândim o stare duhovnicească bună. Dumnezeu încă mai 

rabdă, pentru că de se vor întâmpla acum, ne vom pierde amândoi. Nu se spune nicăieri în învăţătura 

lui  Hristos  despre  un  anumit  timp (Matei 24, 36),  însă  Scriptura  spune  că  semnele vremurilor  vor  

înştiinţa despre venirea Sa (Matei 24, 29 ş.u.; Marcu 13, 24 ş.u.; Luca 21, 25 ş.u.;). Să fim întotdeauna 

gata şi le vom vedea atunci când se va apropia timpul. Atunci vom fi mai siguri. „Timpul şi experienţa 

le vor descoperi celor treji.” (Sfântul Andrei al Cezareii, Explicarea Apocalipsei Sfântului Ioan 

Evanghelistul, Cap. 38, PG. 106, 340C) – spune Sfântul Andrei al Cezareii. 

Mi-a căzut în mână o carte care avea pe copertă un 666 mare. Ei, oameni lipsiţi de mărime de suflet! O 

fac ca să-l prezinte frumos pe 6 şi să obişnuiască lumea cu el. Astfel, încet-încet va veni şi pecetluirea– 

     – Părinte, şi nasturii ce se cos la haine se vând prinşi pe nişte hârtii care au numărul 666. 

http://romanortodox.info/ce-spun-sfintii-parinti-despre-vaccin-se-vadeste-asadar-lamurit-caderea-pseudoierarhilor-bor-din-duhul-sfintilor-parinti-vladici-care-iau-hotarari-eronate-care-duc-in-grozava-ratacire-turma/
http://romanortodox.info/ce-spun-sfintii-parinti-despre-vaccin-se-vadeste-asadar-lamurit-caderea-pseudoierarhilor-bor-din-duhul-sfintilor-parinti-vladici-care-iau-hotarari-eronate-care-duc-in-grozava-ratacire-turma/


 

     – Măi, şi diavolul ăsta! Pe cartelele de credit l-au pus de mult timp. Acum şi pe nasturi. Mulţi pun pe 

666 ca firmă, ca să fie preferate produsele lor. Unul îl sprijină pe altul. Adică 666 să ia de la 666. S-a 

scris că atunci când va circula reclamă cu şarpele ce îşi mănâncă coada, asta va însemna că evreii vor 

stăpâni toată lumea. Acum şi-au pus numărul şi pe unele bancnote. 666 a cuprins şi China şi India. 

     – Părinte, cum de ştiu şi totuşi pun acest număr ? 

     – Sfântul Evanghelist Ioan ştia ce va face diavolul, precum şi proorocii au proorocit că-L vor vinde pe 

Hristos pentru „treizeci de arginţi”(Zah. 11:1-13;), că-L vor adăpa cu oţet (Ps. 68:22), că-I vor împărţi 

hainele (Ps. 21:19). Cu 2000 de ani în urmă s-a scris în Apocalipsă că oamenii se vor pecetlui cu 

numărul 666. „Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de 

om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.” (Apoc. 13:18). Pentru evrei numărul 666 

este simbolul economiei. Evreii, precum se arată în Vechiul Testament, au pus impozit concret 

neamurilor pe care le-au supus în diferite războaie. Impozitul anual era de 666 talanţi de aur (3 Regi 

10:14 şi 2 Par. 9:13). Acum, ca să supună toată lumea, pun iarăşi acest număr de impozit vechi, care se 

leagă de trecutul lor slăvit. De aceea nu vor să-l înlocuiască cu alt număr. Adică 666 este simbolul lui 

mamona. L-au luat de la greutatea aurului – nu ştiau aceasta ce o spune Sfântul Ioan în Apocalipsă – 

dar nu încetează să fie mamona. Evanghelia însă spune: ”sau Hristos  sau mamona.  Nu puteţi sluji 

lui Dumnezeu şi lui mamona” (Matei 6:24). 

Lucrurile înaintează în mod programat. În America câinii umblă fiind pecetluiţi cu un emiţător şi, pac!, 

îi găsesc. Aşa ştiu unde se află fiecare câine. Câinii care nu au marcaj şi sunt fără stăpân, îi omoară cu 

raze laser. După aceea vor începe să-i omoare şi pe oameni. Au pecetluit tone de peşte şi-i urmăresc 

din satelit în ce mare sunt. Acum iarăşi a apărut o boală pentru care au aflat un vaccin care va fi 

obligatoriu  şi,  ca să-l poată  face cineva,  îl vor  pecetlui. Câţi oameni nu sunt deja pecetluiţi acolo 

cu raze laser, unii pe frunte şi alţii pe mână. Mai târziu, cel care nu va fi pecetluit cu nr. 666 nu va 

putea nici vinde, nici cumpăra, sau să ia împrumut, să fii numit într-un post etc. Îmi spune gândul că 

Antihrist cu acest sistem vrea să prindă toată lumea şi, dacă cineva nu este în sistem nu va putea lucra 

etc, fie el roşu, fie negru, fie alb, adică toţi. Va supraveghea astfel printr-un sistem economic care va 

controla economia mondială şi numai aceia care ai primit pecetea cu numărul 666 vor putea avea 

acces la schimburi comerciale. 

Dar ce vor păți oamenii care se vor pecetlui!… Mi-a spus un specialist că prin razele laser se pricinuiesc 

vătămări. Oamenii  care  se vor  pecetlui  vor atrage  astfel  razele  soarelui  și vor fi  atât de 

vătămați,  încât  își vor mânca limbile de durere (Apoc. 16,10). Cei care nu se vor pecetlui vor 

petrece mai bine decât ceilalți,  pentru că Hristos îi va ajuta pe cei ce nu s-au pecetluit. Acesta nu 

este puțin lucru ! 

     – Părinte, când îi va ajuta? După aceste evenimente? 

     – Nu, chiar atunci. 

     – Părinte, dacă nu vor putea vinde și cumpăra, cum vor putea petrece mai bine? 



 

     – Să vezi, Dumnezeu știe un mod, îl știu și eu. Așadar…, m-a preocupat mult subiectul acesta și mi-a 

trimis Dumnezeu după aceea… o ”telegramă”. Măi, măi, cum ne iconomisește Dumnezeu ! 

      – Părinte, de ce pecetluirea se numește și încrustare? 

     – Pentru că nu este la suprafață. Ce înseamnă ”a încrusta„? Nu înseamnă a trage linii adânci, 

crestături? Pecetluirea va fi încrustare, pe care o vor pune mai întâi pe toate produsele iar după aceea 

vor impune să se facă și cu raze laser pe mâna sau pe fruntea oamenilor. Acum doi ani i-am spus unui 

medic din Toronto despre pecetluire iar acum, mi-a spus acela, a citit într-un ziar că în loc de cartelă 

cer amprentele de la mână. Ei înaintează, dar nu putem spune că va fi asta sau aceea. Unele 

televizoare trimise în ultimul timp în Grecia au și un aparat care urmăresc pe cei ce privesc la televizor. 

Peste puțin toți cei ce vor avea televizor vor privi la televizor, dar vor fi văzuți și ei. Adică vor urmări și 

vor fi urmăriți. Li se va controla astfel prin computer toată viața 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-și adăpostesc computerul. Acest computer poate 

controla miliarde de oameni – sunt aproape 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, 

ortodocșii, ne împotrivim, pentru că nu-l vrem pe Antihrist și, firește, nici dictatura lui. Ne așteaptă 

evenimente, dar nu vor dura mult. Pe cât s-a vătămat Ortodoxia prin comunism, tot atât se va vătăma 

și acum.” (pag. 193 – 197) 

2. CARTEA ”NE VORBEȘTE PĂRINTELE JUSTIN” (VOL. I):  

”– Nu vedeţi că acum fac experimente pe noi cu vaccinul Gardasil…, despre care se spune că ar avea 

drept efect sterilizarea… 

– Experienţele care se fac pe noi, încât au ajuns să ucidă şi tineretul şi copiii aceştia, sunt asemenea 

experimentelor iudaice făcute pe poporul evreu. Nu vedeţi cu câtă ură s-au pornit asupra pruncilor 

noştri? Întocmai ca la Naşterea Mântuitorului când iudeii căutau să-L ucidă pe Hristos şi au omorât 

atâţia prunci nevinovaţi; îl luau de la pieptul mamei lor, îl treceau pe sub sabie fără pic de milă, şi asta 

numai pentru ura şi mânia lor împotriva lui Hristos. Astăzi asistăm la acelaşi fenomen. Distrug viţa 

română din pântece, să nu cumva să se mai perpetueze ortodoxia în lume. Este aceeaşi metodă dar 

sub altă formă, cu aceeaşi ură, aceeaşi răutate, sălbăticie şi până azi. Aici se vede cât îi doare sufletul 

pe cei din guvernul României, că în loc să ofere copiilor din şcolile noastre altfel de bunuri, cărţi, 

ajutoare materiale, îmbunătăţirea şcolilor, să se ocupe de formarea lor culturală care să fie cât mai 

aproape de adevărul istoric şi de tradiţia poporului nostru creştin – aşa ca să le dea o mângâiere şi 

materială şi spirituală – ei îi omoară. Dacă ei nu au avut acest interes până acum, s-au trezit deodată 

acum mari protectori ai copiilor – că pe de o parte ei apar ca nişte îngeri, dar pe de altă parte sunt 

nişte demoni împieliţaţi. De ce n-ar veni sub o formă umană în ajutorarea familiilor care au câte 5-6 

copii, care suferă în mizerie şi multe lipsuri, că ni s-a dus buhul în toată lumea? Dacă ar face acest 

lucru, într-adevăr ai crede că urmăresc ceva bun.”   (pag. 131) 



 

”– Ce recomandați oamenilor cu privire la aceste vaccinuri obligatorii? 

– Păi, da, sunt obligatorii. Acuma vine și te execută dacă nu te vaccinezi. Te execută, ai gătit-o! 

Mucenic vei fii! 

– Și credeți că e un act de martiraj dacă refuzi aceste vaccinuri sau mai bine le acceptăm și să 

suportăm consecințele? 

– Ori una, ori alta, dar asta este o cale mai cu compromis. 

– Considerați că este mai bine ca creștinii să-și pregătească din timp niște fortărețe sau e de preferat 

ca fiecare să stea la locul lui și să se pregătească de mucenicie? 

– Ei nu vor lovi chiar așa în masă, vor lovi sistematic. Acuma vin cu gardasilul, cu gripa porcină… vrei 

nu vrei, trebuie să bei otrava. Mâine – poimâine vine cu altă interdicție – nu ai să mai poți bea apă 

dintr-o fântână, dintr-un pârăuaș, n-ai să mai poți avea o plantă, n-ai să poți avea un pom și încetișor 

așa te aduce de nu mai ai suflare. Ei, pe de altă parte vin și cu otrăvirea alimentației pe care ți-o 

impune… o să trăim cu pilule. Iei pilula felul I, pilula felul II, și pilula felul III – apa.       (pag. 175) 

”SOLUȚII  OMENEȘTI  NU  SUNT,  DRAGII  MEI  !   

SOLUȚIA  ESTE  MOARTEA  PENTRU  HRISTOS.” 

– Părinte, cum sfătuiţi poporul să procedeze cu privire la aceste vaccinuri criminale care se vor impune 

cu forţa asupra copiilor noştri şi asupra mamelor însărcinate şi poate pe viitor asupra tuturor? 

– Dragii mei, e greu să dai un răspuns unui popor întreg, pentru că nu avem decât soluţii dureroase, 

pentru că aceasta este realitatea în care trăim: foarte, foarte dureroasă. Am spus de la începutul 

anului ca trebuie să ne pregătim pentru martiraj şi mai mult de atât nici nu aş mai fi avut de grăit, dar 

oamenii sânt neputincioşi cu duhul şi cu mintea ca să înţeleagă. Nu e uşor să trăieşti în ziua de azi. 

Dar dacă Domnul aşa a binevoit ca noi să suferim aceste vremuri, apoi trebuie să ne supunem şi să 

primim cu bucurie toate cele ce vin asupra noastră, ca din mâna lui Dumnezeu şi nu a vrăjmaşului.        

E mai greu acum, pentru că ne-am învăţat cu comoditatea, cu televizorul şi cu toate mofturile şi 

libertăţile; ei bine, dragii mei, abia acum se vede efectul dăunător al acestor libertăţi – ne-au slăbit 

puterile sufletului: Mintea este îngreuiată, trupul slăbit şi datorită alimentaţiei otrăvite cu care ne 

hrănesc mai marii noştri, şi nu sîntem obişnuiţi să purtăm nici un fel de război, nici duhovnicesc, nici 

trupesc. De aceea, vă rog să nu mai căutaţi soluţii. Soluţii omeneşti nu sunt, dragii mei! Soluţia 

este moartea pentru Hristos. Tată pe fiu şi mamă pe fiică va da la moarte. Iată că asistăm la 

împlinirea acestei proorocii. Dacă mama va lăsa copilul să fie 

vaccinat, este ca şi cum l-ar da la moarte. 

 



 

Am spus de mai multe ori să luăm modelul lui Brâncoveanu, care cu mărime de suflet privea 

mucenicia fiului său cel mic, Matei. Învăţaţi copiii să trăiască în legea creştinească, aceste obiceiuri să 

le deprindă mai cu seamă;  nu mai este nevoie de nici o altă ştiinţă, de nici o şcoală; prin orice mijloace 

copiii noştri sînt otrăviţi nu numai cu aceste vaccinuri, ci cu atâtea informaţii mincinoase la adresa 

creaţiei lui Dumnezeu, cu calculatorul şi cu tot soiul de filme, care oferă copilului o educaţie 

antihristică. Dacă nu aveţi unde să vă retrageţi din societatea aceasta potrivnică lui Dumnezeu, 

staţi fiecare la locurile dumneavoastră şi mărturisiţi pe Hristos,  opunându-vă  tuturor  măsurilor  

viclene  de  exterminare  a  omului. 

Pentru că asta tânjeşte vrăjmaşul să facă: să distrugă făptura lui Dumnezeu. Invidia lui cea mai mare, 

aceasta este – crearea omului. De ce îl iubeşte Dumnezeu atât de mult pe om? Tocmai de aceea ar 

trebui să prindem putere şi curaj, pentru că dacă sântem aşa de tare luptaţi şi împresuraţi din toate 

părţile de atâtea primejdii şi nevoi, înseamnă că şi invidia vrăjmaşului se măreşte datorită dragostei 

lui Dumnezeu sporite faţă de noi – chipul şi asemănarea Sa. Dar iată cât de mult ne iubeşte Dumnezeu 

că încă mai rabdă toate păcatele şi fărădelegile noastre. Numai dracul nu înţelege mila şi iertarea lui 

Dumnezeu; că dacă ar fi înţeles-o, cred că s-ar fi pocăit şi el. De aceea vă zic: aveţi încredere că 

Domnul vă va da putere să mărturisiţi pentru El. Trăim într-o lume anarhică, întreaga 

clasă politică este vrăjmaşă a lui Hristos şi slujitoare răului, de aceea numai simpla noastră vieţuire 

fără să abdicăm de la principiile noastre creştine este o mărturisire şi o mucenicie de zi cu zi. 

Aşadar: Nu primiţi  acest  vaccin şi nimic ce aduc nou  puterile  politice de azi. Evreii 

conduc lumea şi americanii lucrează pentru ei şi cred că au ajuns să o stăpânească deoarece nu mai au 

nici o sfială. Totul este la vedere şi sunt conştienţi că nu mai au nici un adversar de temut şi luptă 

pentru  exterminarea  populaţiei,  ca cei  puţini care vor rămâne  să se închine lor. 

Acum ei studiază şi fac trierea, iar modul prin care vor distinge oamenii între ei sunt cipurile. Ai 

sau nu ai cip? Căci în fond cipul ce este? O armă împotriva omului. Iar noi nu mai avem arme; tineretul 

nostru este obosit, încât chiar să vrea să se ridice din vraja în care trăieşte, nu mai are putere. 

Singurele noastre arme sunt numai cele duhovniceşti: rugăciunea, smerenia, dragostea, 

dar şi mărturisirea. Nu se poate dragoste fără mărturisire. Dragostea este jertfitoare, iar 

dacă noi ne temem să mărturisim adevărul, ce jertfă mai avem? Sau dacă nu ne pasă de 

aproapele  nostru  care este  în  neştiinţă  şi noi  nu  îl  informăm  şi  îl  lăsăm  să  cadă  pradă  

acestui sistem,  ce dragoste mai avem? Cei care se mai luptă astăzi să trezească pe fratele lor, 

care nu au rămas nepăsători faţă de viitorul unei naţii şi al unei Biserici, aceia sînt fii ai dragostei lui 

Dumnezeu, care îşi pun viaţa pentru fraţii lor. De aceea, mamelor,  educaţi-vă creştineşte copiii  şi 

nu  îi  lăsaţi  necontrolaţi ! ! !  Nu îi lăsaţi să îşi facă mendrele lor, nu îi lăsaţi prada educaţiei acestei 

societăţi, pentru că le-aţi asigurat şi moartea sufletească, dar iată că şi pe cea trupească! Mai degrabă 

ieşiţi din mijlocul acestei societăţi şi vă creşteţi copiii în dragoste şi simplitate. Sărăcia şi greutăţile vă 

vor întări mai mult şi mintea, şi sufletul, şi trupul. Nu vedeţi că prin atîtea libertăţi şi drepturi ale 

copilului, ei ajung să aibă dreptul de a ţi-l ucide, dreptul de a distruge o naţie? 



 

– Sf. Apostol Pavel spune să ne supunem stăpânirilor şi mai marilor noştri? În ce măsură ne mai putem 

supune în astfel de condiţii? 

– Tot Sfinţii Apostoli spun să ascultăm de Dumnezeu mai mult decît de oameni. Nu mai avem de cine 

asculta, dragii mei, decât numai de Dumnezeu. Diavolul s-a întrupat în acest sistem politic şi se luptă 

cu noi prin ei, mai aprig ca niciodată. Îţi oferă mai întâi toate pricinile păcătuirii: cârciumi şi alcool, 

dezmăţ şi imagini cât mai desfrânate, amuzament şi libertăţi de tot soiul. Aşa se alege un conducător: 

prin harul lui Dumnezeu şi voinţa naţiunii, nu? Dar aceştia ce har de la Dumnezeu să aibă? Aceştia 

sunt lupi răpitori! Nu mai este o stăpânire aleasă, este o stăpânire antihristică, potrivnică lui Hristos. 

Dacă se împotriveşte lui Hristos, glasul acelei stăpâniri nu va mai fi unul de ascultat. Ce stăpânire este 

aceasta care ne dă pâine otrăvită să mâncăm, care ne ucide copiii? Nu vedeţi că au început cu copiii, 

cu sufletele acestea nevinovate? De ce? Pentru că îi ucide nevinovăţia copiilor. 

Cu martirajul copiilor a început Biserica lui Hristos, cu martirajul pruncilor iată că începe şi prigoana 

acestui veac de pe urmă. Dar socotesc că jertfa nevinovată a acestor copii nu va fi nelucrătoare, ci ea 

va da putere aleşilor Bisericii lui Hristos. Şi cred că va fi o încununare a Creştinismului prin jertfa 

copiilor nevinovaţi. Este foarte  periculos acum  păcatul  neştiinţei;  toţi vedem  pericolul  în care 

ne găsim şi suntem obligaţi să ne informăm şi avem datoria de a informa şi pe ceilalţi fraţi ai noştri 

mai simpli şi neajutoraţi.  Nimeni nu va putea spune că nu a ştiut că vaccinul acesta este ucigaş… 

iar pentru cei care nu au ştiut cu adevărat, pentru aceştia Biserica, prin preoţii şi slujitorii ei, este 

responsabilă şi va răspunde pentru sufletele lor. 

Omul vine să se formeze în Biserică. Şi ce formare îi dăm noi, dacă propovăduim aceeaşi învăţătură cu 

a statului antihristic? Biserica nu rămâne străină faţă de toată conjunctura aceasta politică şi 

socială şi este datoare să se implice  atât în societate cât şi în politică,  atâta timp cât legile 

politice împiedică porunca lui Dumnezeu. Preotul, la hirotonie, jură că se va supune lui Dumnezeu şi 

poruncilor Lui, dar şi stăpânirii statale. Păi cui jurăm noi? Preşedinţilor şi parlamentarilor care 

legalizează prostituţia şi actele cu cip? Păi rolul preotului este numai să cunune şi să înmormânteze? 

Nu. El este sarea pământului şi lumina oamenilor. Ce lumină mai aduce, dacă el se supune legilor 

întunecate ale acestui veac? Iar dacă tace, înseamnă că refuză să aducă lumina oamenilor. Nu ei sunt 

urmaşii apostolilor, cărora Mântuitorul le-a poruncit: „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi 

Evanghelia la toată făptura.” (Marcu 16:15)? Nu le-a poruncit să tacă. 

Dacă s-ar ridica o elită de preoţi şi de călugări care într-adevăr să se angajeze în slujba Adevărului, 

atunci s-ar mai schimba situaţia. Iar prin această schimbare eu nu înţeleg îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă şi nici măcar a caracterului celor ce ne conduc, ci înţeleg o schimbare în sufletele credincioşilor, o 

întărire a credinţei care ne va da forţa să mărturisim împreună, ne va da unitatea şi dragostea jertfirii. 

Important este să ne opunem tuturor antihriştilor şi să murim demn, să nu avem o poziţie de 

laşitate. Iar poporul cum să se mobilizeze, cum să aibă tărie duhovnicească, dacă nu are lideri? 

– Poate că preoţii aceştia se tem să nu fie înlăturaţi din posturile lor şi astfel să nu mai poată catehiza 

credincioşii pe care îi mai avea. 



 

– Represalii au fost dintotdeauna şi vor fi. Noi nu trebuie să calculăm cât timp de cateheză avem la 

dispoziţie. Poate să fie şi o săptămînă, dar să îmi fac datoria cu toată jertfelnicia faţă de Evanghelia lui 

Hristos şi neamul meu. Au fost 12 Apostoli şi până şi acolo a intrat diviziunea, trădarea. Şi ce 

catehizare  este aceea   dacă  taci?   Pe mine  nu  trebuie  să mă  îngrijoreze  faptul că mă va schimba 

şi va trimite alt preot în locul meu, cu mult mai slab  şi care să corespundă  baremului. Dacă  

pătimim  ceva  pentru  Hristos,  mai  mult  folos  vom  aduce  naţiei.  Jertfa  naşte  viaţa. Nu este 

suficient să mărturiseşti un adevăr numai celui de sub epitrahilul tău, ci trebuie să îl 

propovăduieşti  în  auzul tuturor.  Avem  datoria  să scoatem adevărul la lumină. Te mai poţi 

retrage din strategie, dar cât durează această strategie, măi? Suferă poporul ăsta de atâta strategie şi 

nu mai facem nimic. 

Să nu confundăm strategia cu depunerea armelor. Doar nu sântem făcuţi numai pentru zile bune; un 

război cine îl mai susţine? Şi cine sânt luptătorii? Nu noi cei din lumea aceasta de aici? De ce i se zice 

„Biserică luptătoare”? Luptătoare înseamnă zi de zi să susţii un atac împotriva puterilor întunericului. 

O asceză retrasă în individualitatea ei nu mai este un adevăr mărturisit în plenitudinea lui. 

Foarte frumos citeam la Evdokimov mai devreme: „Biserica nu trebuie să îşi asume treburile concrete 

ale cetăţii, dar conştiinţa creştină este chemată să acţioneze din plin până şi în chestiunile cele mai 

tehnice. Politica, economia, dezvoltarea sânt sferele comune în care credincioşii şi necredincioşii se 

întâlnesc. Şi ce imensă este sarcina aceea de a desăvârşi lumea prin sobornicitatea calitativă  a tutu-

rora, de a însămânţa în cultură lumina Taborului! Un om al luminii poartă o lumină care străluceşte 

peste întreaga lume. Marii duhovnici spun că orice asceză lipsită de dragoste şi care nu este un „sacra-

ment al fraternităţii” este deşartă. Vorbind despre euharistie, Sf. Ioan Gură de Aur spune: Aici este 

odaia înaltă în care au şezut Ucenicii; de aici au plecat spre Muntele Măslinilor. Să plecăm şi noi în 

căutarea mâinilor de săraci, căci ele sânt pentru noi Muntele Măslinilor. Într-adevăr, mulţimea 

săracilor este asemenea unui codru de măslin sădit în casa lui Dumnezeu. De acolo curge uleiul de 

care vom avea nevoie spre a ne înfăţişa, precum fecioarele cele înţelepte purtând lămpile pline 

înaintea Mirelui”. 

Problema noastră cea mai mare acum este că ne aflăm într-o beznă a 

ignoranţei şi socotim păcatul neştiinţei un mare privilegiu. Generaţia 

aceasta a ajuns la apogeul nihilismului: „Şi ce dacă fac lucrul acesta? A! Nu-i 

nimic!”  Iei cipul – „Ei, n-are nimica!”;  slujeşti cu catolicii: „Ei, n-are nimica”, 

şi tot aşa… toate nu au nimic. Nihilismul a născut acest libertinaj şi această 

stare te îndreptăţeşte pe tine cumva să faci orice, ce vrei, să amesteci lumina 

cu întunericul, să mergi şi cu Dumnezeu şi cu mamona. În acest caz noi nu 

mai suntem ucenici al lui Hristos. 

Pr. Justin Pârvu - interviu din revista Atitudini nr. 8, octombrie 2009 

 



. 

3. CARTEA ”NE VORBEȘTE PĂRINTELE JUSTIN” (VOL. II): 

”Ei  au  interesul  să  reducă  populaţia  cât  mai  mult. Nu mai vorbim că la noi nu se mai 

nasc copii. Îmi spunea un preot că la 500 de familii a avut trei trei botezuri într-un an. Ne-au 

ocupat ţiganii şi străinii. Pericolul este că atâta poţi să stăpâneşti o naţiune cât popor ai. Ai 

20 de milioane de români, ţii România, e a ta România. Daca ai doar 5 milioane, înseamnă ca 

nu mai ai români.”   (pag. 155) 

CUTREMURĂTOAREA PROFEȚIE A MITROP. AUGUSTIN DE FLORINA DESPRE CORONAVIRUS: 

”VINE O EPIDEMIE, CARE VA MĂTURA LUMEA 

ÎNTREAGĂ !  ASPIRATOR !” 

http://romanortodox.info/vine-o-epidemie-care-va-matura-lumea-intreaga-aspirator-cutremuratoarea-profetie-a-

mitropolitului-augustin-de-florina-despre-coronavirus/ 

Vine o epidemie, care va mătura lumea întreagă! Aspirator! Vine o înfricoşătoare epidemie de la 

Răsărit! Ascultați în limba greacă și citiți în traducere românească ce a spus Mitropolitul Augustin 

despre marea epidemie care vine. Auziți glasul lui profetic, prevăzând epidemia înainte cu destui 

ani. (Video în sit la Min. 32:40) - De semnalat că mitropolitul a adormit în Domnul în anul 2010: 

 „Suntem în pericol ca persoane. Suntem în pericol din cauza epidemiei. Ah, epidemia! Oh, oh, 

oh! Vine! Vine! Vine! Vine! Vine epidemia! Nu o gripă, ca gripușoara asta, de cazi la pat, ci – 

potrivit Apocalipsei, vine epidemia cu un ciudat nume de boală, care îi va extermina, îi va umili 

pe doctori, va umili farmaciile, pe toate. Aspirator! Ce să ne facă Dumnezeu?! Rugăciune nu 

facem! Sfânta Scriptură nu citim! Curvii și adultere şi divorțuri şi necurății! Viermi murdari şi 

necurați! Vine epidemia care va mătura lumea întreagă! Aspirator! Şi precum în Primul Război 

Mondial a venit gripa aceea care a măturat Atena întreagă şi mii au căzut şi au murit, aşa vine 

din Răsărit o epidemie înfricoşătoare! Suntem în pericol, frații mei! Doamne, miluiește! Să 

cădem în genunchi, la arme, pe rugăciune!” 

Demn de semnalat, că pururea pomenitul mitropolit a prevăzut nu numai că va veni epidemia, înain-

tea căreia ştiința va fi cu desăvârşire neputincioasă, ci şi faptul că va avea un nume ciudat (neobiş-

nuit, curios –n.tr.) şi va veni de la Răsărit, după cum într-adevăr a venit coronavirusul, din China! 

Terapia, pe care o recomandă mitropolitul pentru epidemie, este una: 

Pocăința şi oprirea de la păcate! 
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