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    Şeful Institutului “ELIE WIESEL,” Alexandru 

Florian: “Orice român care se îmbracă în port naţional, 

fără să fie ţăran, este fascist, legionar”. Nu cred că 

Naţiunea Evreiască, poporul ales de Dumnezeu să fie 

mitologic şi biblic, care a străbătut şi a învins istoria încă 

din antichitate, sfinţeşte această răstignire a poporului 

român. Sufletul evreiesc are identitate divină, cum au 

toate sufletele, ştiu, simt, cred că se desmărgineşte de 

această neinspirată şi deliberată afirmaţie. Portul naţional 

românesc este haina noastră strămoşească şi 

împărătească, sfinţii din Bisericile noastre poartă haine 

populare de parcă ne-ar fi primii strămoşi, inima noastră 

este cusută pe acest port naţional. Chiar dacă asta 

înseamnă moartea mea, mă ridic împotriva execuţiei 

publice a Portului  Naţional Românesc, el a fost primul 

nostru Tricolor şi primul nostru strămoş. Mă închin lui, în 

vecii vecilor! 

 
Laurian Stanchescu 

Membru titular, Uniunea Scriitorilor din România, 

Preşedinte, Fundaţia “Ideea Contemporană” 

 

https://www.facebook.com/laurian.stanchescu?fref=nf
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O TEZĂ REPETATĂ 

 

 

O insulă pustie în marea de ocean, 

Un ticăit plăpând din muşchiul cardiac, 

O viaţă mult prea scurtă trăită parca-n van, 

O zi prea lungă mâine cu gust de-amoniac. 

Un viitor de astăzi trăit doar în genunchi, 

O rugă necitită născută din trăiri, 

Un amalgam de lacrimi grupate-ntr-un mănunchi, 

O ultimă speranţă la porţi de nemuriri. 

Inspir cu poftă aer, instinctul mi-l feresc, 

O teză repetată, învăţ iar să trăiesc… 

Alexandru Florian Săraru 
 

 

https://www.facebook.com/alexandruflorian.sararu
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ACȚIUNEA ROMÂNI PENTRU ROMÂNI ÎN 

HARGHITA 

 

 

  “Românul nu se lăsă, frate, oricât îl ponegresc liftele 

păgâne”, mi-a spus azi un vechi şi special prieten. Aşa 

este,  Cristiana Vlasceanu și Margarit Sandel sunt doi 

dintre cei care au înţeles că fără sprijinul nostru, al 

românilor din Țară şi din diaspora, România va muri încet 

dar sigur în Harghita şi Covasna. Nu guvernele ticăloase 

vor salva Inima Ţării, de 25 de ani această bate fără ele, şi 

bate greu. Noi, oamenii simpli o vom salva dacă vom fi 

uniţi în acţiuni concrete, în credinţă în Neam şi în Iisus 

Mântuitorul. Orfelinatul Casa Sf. Iosif din Odorheiu 

Secuiesc, prin copiii veniţi aici din TOATĂ ţara pentru a 

afla adăpost şi îngrijire tine în viaţa singurul liceu cu 

predare în limba româna din oraş şi din zonă. Acest 

orfelinat, administrat într-un mod exemplar de sora 

Emilia, supravieţuieşte exclusiv din donaţii. Aici trăiesc 

150 de copii, aici trăieşte România. Mulţumesc din suflet 

Cristiana, mulţumesc din suflet Margarit Sandel, sunt 

https://www.facebook.com/CristianaVlasceanu
https://www.facebook.com/margarit.sandel
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convins că şi voi aveţi problemele voastre, ca majoritatea 

românilor de altfel, cu toate astea aţi hotărât ca aceşti 

copii merita contribuţia şi sprijinul vostru. Nu e puţin 

lucru, dovediţi ca poporul român este viu şi reacţionează! 

   Vom merge în 20 SEPTEMBRIE la orfelinatul Casa Sf. 

Iosif din Odorheiu Secuiesc, la copiii strânşi din toată 

Tara pentru a da viaţa singurului liceu românesc din zonă, 

Marin Preda, aşa cum am fost şi la alţi copii din Harghita 

şi Covasna, cu daruri şi cu tricolorul naţional. În vederea 

îndeplinirii acestei acţiuni vom utiliza două conturi 

deschise la BRD: 

Cont lei: RO43BRDE080SV33092560800, 

Cont euro: RO35BRDE080SV33092720800 

 (cod SWIFT:BRDEROBU). Ambele conturi sunt 

deschise pe numele TÎRNOVEANU ADRIANA. Banii 

trimişi vor fi utilizaţi pentru achiziţionarea alimentelor, 

rechizitelor, diferitelor tipuri de detergenţi, cărţilor şi 

steagurilor româneşti. Dacă vă este mai uşor puteţi trimite 

cărţi (în special literatură română) şi rechizite la 

următoarea adresă: 

 TÎRNOVEANU MIHAI, Braşov, str. Liviu Cornel 

Babeş, nr 15, bl. 20, sc. C, ap. 1. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 

Autor: Mihai Tirnoveanu 

 

 
 

https://www.facebook.com/mihai.tirnoveanu.7
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Sfaturi ale Părintelui Arsenie Papacioc 

 

      
 

    “Smerenia nu are cum să vină singură, fără ca tu, în mersul 

duhovnicesc al vieţii, să cugeţi că nu poţi face nimic fără darul 

lui Dumnezeu. Mântuitorul zice: Fără de Mine nu puteţi face 

nimic! Canonul 113 din Cartagina zice: “Şi dacă totuşi cineva 

zice că poate ceva fără Hristos, anatema să fie”. Frate, nu ştii 

că, dacă eşti cu păreri de sine, mândru, eşti părăsit de ajutorul 

lui Dumnezeu?! Că zice: Dumnezeu, celor mândri le stă 

împotrivă, iar celor smeriţi le dă har. Gândeşte-te, deci, că fără 

harul lui Dumnezeu eşti praf şi cenuşă. Şi dacă socoţi că ai 

fost răbdat până acum şi aşa va fi mereu, ia aminte, cu mare 

teamă, că Dumnezeu îndelung rabdă, dar şi înainte apucă!”  

_______________________________________ 

Ne vorbeşte părintele Arsenie vol. 1, Editura Mănăstirea 

Sihăstria, 2010, pag. 17 
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Mulțumiri Parohiei “Izvorul Tămăduirii” din Târgu-

Jiu de la Acțiunea Români pentru Români 

 

 

   Câteva sute de cărți si un steag tricolor am primit recent 

tocmai de la Târgu Jiu pentru copiii români din Harghita 

și Covasna. Așa se întamplă Acțiunea Români pentru 

Români, când lacrima unui copil din Harghita cade pe 

obrazul unui român din Oltenia.  

Mulțumim ziarului  Magazin Critic, Asociației Paradigme 

euroeducation și Parohiei Izvorul Tămaduiriidin Târgu 

Jiu datorită cărora s-au strâns minunatele daruri. Să vă 

răsplătească Dumnezeu! Strângerea de cărți (în special 

literatura română) și steaguri tricolore pentru județele 

Harghita și Covasna este o activitate constantă a Acțunii 

Români pentru Români. Prietenii care doresc sa susțină 

această Acțiune pot trimite cărti și steaguri tricolore la 

urmatoarea adresa: 

 

TÎRNOVEANU MIHAI, Brașov, str. Liviu Cornel Babes, nr 15, 

bl. 20, sc. C, ap. 1. Doamne ajută! 

 Mihai Tirnoveanu 

 

http://www.euroeducation.ro/
http://paradigme.euroeducation.ro/
http://paradigme.euroeducation.ro/
https://www.facebook.com/mihai.tirnoveanu.7?hc_location=ufi


              9 

 

Ne tremură icoana, cu sânge plâng și sfinții 

 

Ne tremură icoana, cu sânge plâng și sfinții 

de neputința voastră, a noastră, a tuturor 

în gol scrâșnim durerea de ne tocim rău dinții 

iar când prindem putere lipsește-un dirijor 

popor care se trage din neam de semizei 

i-e frică azi când vede o umbră amărâtă 

e plină țara sfântă de noi și noi mișei 

iar ce trăim cu toții e-o viață greu târâtă 

ne ducem crucea grea de ani, decenii, veacuri 

dar, grea ca ieri și astăzi n-a fost chiar niciodată 

ne curg lacrimi amare mai mari ca apa-n lacuri 

iar mâine pentru toți e doar o altă dată 

ne acceptăm destinul, nu merităm nici apă 

nu mai privi Stăpâne spre neamul omenesc 

nu merităm nimic pe lumea asta stearpă 

suntem cu toții falși când spunem: “Te iubesc!” 

nu mai iubim nici țara, nici glia strămoșească 

uităm cât sânge a curs ca să putem trăi 

salvarea noastră e Iisus iar să se nască 

iar noi, viermi păcătoși țipăm a-l răstigni. 

 

Alexandru Florian Săraru 

https://www.facebook.com/alexandruflorian.sararu?fref=nf
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Propunere legislativă privind popularea “Ținutului 

Secuiesc” cu refugiați 

 

    În legătură cu scandalul  din “Ținutul Secuiesc” de 

la Sfantu Gheorghe privind interzicerea arborarării 

drapelului romanesc pe primarie  Ionut Barboi  propunea 

o soluție comică dar în același timp inteligentă ținând 

cont de obrăznicia sau mai degrabă extremismul maghiar 

în continuă creștere în ultimii ani.  

 
    Iată ce spunea pe facebook astăzi: “Să le trimită lor toți 

refugiații, haideți să votăm poate așa nu au să mai ridice 

nasu, n-au să aibă curaj să le spună la musulmani că vor 

mai multe drepturi decât ei, dacă nu putem să-i scoatem 

din țară măcar să-i dezbinam”. Personal o consider o 

propunere legistlativă excelentă care ar combate orice 

tentă de șovinism geopolitic. Sper ca această măsură să 

aibă impactul scontat cel puțin în rândul celor ce se 

încăpățânează să rămână în România… Cât despre clasa 

politică, cititorii noștri au aceiași părere “fâsss!”…. 

Vlad Dacul 

 

https://www.facebook.com/ionut.barbu.589?fref=ufi
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În dialog cu maestru Florin Berculescu, despre clasa 

politică 

 

 

  Referitor la articolul de presă cu titlul “Candidatul 

surpriză” la Primăria Capitalei din publicația online 

 în Politics am încercat să-mi expun părerea obiectivă 

despre fostul prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu. 

În încercarea eșuată de a fi “analist politic”, am 

primit o replică pe măsură a maestrului Berculescu-

Rovinaru Florin. Iată dialogul: 

 

Cioabă D. Ionel: Adevărat, o mare surpriză… abia 

așteaptă alegătorii să facă primar pe “tovarășu”… 

Apropo, mai are mult până la pensie?… Poate până iese 

el la pensie tăie noua clasă politică “pensiile nesimțite”… 

 

Berculescu Florin Mai știu pe unul care a cedat șefia 

partidului pentru actualul președinte lăsând culoar liber, 

întocmai cu Stolo care s-a retras și el, extrem de bolnav 

pentru a face partie altcuiva. Deosrbirea e ca actualul nu 

are în arsenal lacrimi la comanda și nici nu spune 

lăcrimand: “Dragă Crin”! Aceștia nu sunt la fel de 

tovarăși? Nu ne trezim odată? 

 

Cioabă D. Ionel Actualul candidat a lăsat mii de familii 

fără case determinându-i să facă credite pe vremea așa 

zisului “bum economic”… Oare nu cunoștea nimic 

http://inpolitics.ro/candidatul-surpriza_18432245.html
https://www.facebook.com/cioaba.i
https://www.facebook.com/flober70?fref=ufi
https://www.facebook.com/cioaba.i
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despre eventualele consecințe?… Așa repede ați 

uitat?…Domnul profesor eu nu sunt partinic… Nu ați 

priceput până acum că în “democrație” se respectă aceiași 

“rotativă guvernamentală”?… Am ajuns să le ținem parte 

complicilor la devalizarea economiilor naționale? 

 

Berculescu Florin Nu. Vă înselați. Nu am uitat. Și nu îl 

apar. Voiam, în echilibru, să “eviden’iez” pe toată lumea. 

Cu întrebările de tipul: “Așa repede ați uitat?”, sau “Nu 

ați priceput până acum că…?”, “Am ajuns să le ținem 

parte complicilor la devalizarea economiilor naționale?… 

“induceți – îmi place să cred că fără voia dumneavoastră 

– o umbră asupra intențiilor mele, lăsați să se creadă că eu 

sunt acela care manipulează. Nu vreau să spun și nu cred 

ca este invers, pentru că vă cunosc. Mi-ați citit multe 

intervenții și am mai spus. Sunt toți după ’90 o apa și un 

pământ. Numai că la unii se ajunge, timp în care altora nu 

li se umblă prin geamantan deloc. Și rămâne valabilă 

întrebarea mea: “Nu ne trezim odată”? 

 

Berculescu Florin:  Iertați-mi intervenția poate prea dură 

fața de domnia voastră, Părinte. În ’90 a arătau pe strada 

că sunt de-ai lui Coposu și Campeanu. În București m-au 

luat minerii… Dar lumea nu sesizează sau sunt membri 

de partid – și atunci no comment – că, între timp, 

lucrurile s-au schimbat – pentru așa-zisa dreaptă în mai 

rău, iar pentru PSD obligatoriu înspre bine, pentru ca, 

fiind fixați în opinia publică drept continuatorii 

comuniștilor, fie și prin faptul că majoritatea membrilor 

https://www.facebook.com/flober70?fref=ufi
https://www.facebook.com/flober70?fref=ufi
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de partid activi s-au înscris apoi în PSD, nu au altă șansă 

decât a unei social – democrații de tip occidental, 

scandinav, altfel sunt pierduți. Și avem nevoie de cel 

puțin cele două direcții actuale pentru a evita o dictatură 

la vedere, față de aceea ascunsă, de acum. Să nu uitam că 

cei cu carnete PCR nu s-au înscris în PSD la început ci în 

FSN, FDSN -FSN, apoi în PDSR – PNL – PNȚCD – 

PDAR – PUNR – PD și în toate fracțiile liberale. Nu pun 

în calcul partidele pe criterii etnice ca acestea nici nu ar 

trebui să existe. Lucrurile s-au schimbat mult. Năravurile, 

nu. Nu sunt adeptul unei restaurări anacronice de tip până 

în ’45 la nivel de partide dar, repet, e necesară o 

echidistanță în a rezolva fără amânare doar pentru unii, 

lucrurile murdare din fiecare bătătură. Și sunt multe. 

Peste tot. Doamne Ajută! 

 

Berculescu Florin: Sunt 3 legi care încalcă libertatea de 

exprimare. 217/2015 – propusă de Antonescu, Big-

Brother și aceea – nu stiu dacă a fost adoptată – dar 

propusă de Dragnea – de amenda uriașa dacă aduci critici 

partidelor politice, la care dacă mai adaugam aberațiile 

din legea vânătorii și chestia cu câinii ciobanilor, votarea 

pe sub masa a maririi pensiilor mai – marilor în timp ce 

electoratul e faultat, plus o grămadă de altele, cred că 

tacâmul e complet. Există vreo formațiune care a adus 

obiecții sau care a votat contra în aceste cazuri? Eu stiu ca 

nu. No comment. 

 

https://www.facebook.com/flober70?fref=ufi
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Cioabă D. Ionel Acum învățăm ce înseamnă dictatura 

“globalistă”… și doar e începutul… Când scriam în anul 

2005 despre efectele globalizării (citând pe Georgios I. 

Mantzaridis), presa locă mă cenzura… și toți mă luau în 

râs… ce e mai rău că nici acum nu ne trezim… Și nici nu 

ne vom trezi vreodată…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cioaba.i?fref=ufi
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DELAPIDATORII…!!! 

 

  Reptilienii, şacalii şi rechinii, noii orânduiri şi puterii 

politice din România anilor ’90. Astfel putem caracteriza, 

printr-o simplă propoziţie, puterea politică a ţării 

instaurată  (înscăunată) timp de 26 de ani…!!! 

 

  Imediat după ianuarie ’90 aceşti prădători feroce,  

studiau la pândă, în umbra deasă a societăţii româneşti, 

şi-şi făceau planuri de atac şi prăduire asupra bogăţiilor 

naţionale, acumulate în ani de muncă şi înfometare a 

tuturor românilor. 

  Delapidatorii, au pătruns încet dar sigur în societatea 

românească, preluând imediat puterea politică. Cu toţii ne 

aducem aminte de momentele de deruta ai anilor ’90 şi 

când au fost aruncate în scena petarde fumigene, în 

continuu, astfel încât marea masă de oameni erau mereu 

bulversaţi de evenimente care mai de care mai 

controversate. A fost începutul unei noi Ere, cea a 

dezinformărilor şi a menipularilor, a mistificării   

adevărului!!! 

  În vidul legislativ şi de putere politică creat atunci, şi-au 

făcut simţită prezenţa Delapidatorii, un grup infracţional 

organizat, la început, care au devalizat încet şi sigur 

întreaga economie şi industrie, corupând şi mituind, 

miniştri, poliţişti, magistraţi, pe unii cumpărându-i cu 

funcţii şi/sau bani, pe alţii şantajându-i doar, astfel încât 
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şi-au pus în aplicare planul lor diabolic de ruinarea 

ţării…!!! 

   Cine sunt Ei??? Aproape inutil să le dau nume, pentru 

că majoritatea dintre noi îi ştim şi îi cunoaştem, le-am 

văzut fetele de tristă amintire şi le mai vedem şi azi 

adesea, pe posturi de televiziune, în articole de presă, pe 

afişele electorale, pe scene improvizate, făcându-şi 

apariţia cu diverse ocazii în mulţime, interpretând roluri 

de mâna a treia şi de figuranţi, într-un show interminabil 

de prost gust şi chiar vulgar….!!! 

    Aşa ne-am ‘’deşteptat’’ în primii zori de zi, ai 

democraţiei noastre originale şi aşa au pătruns tot mai 

adânc în societatea românească o nouă ‘’castă’’ 

socială…”Delapidatorii”care şi-au întins tentaculele în 

toate instituţiile statului şi în toate sferele economiei 

naţionale. Aşa s-au înmulţit şi şi-au mărit echipa cu 

parteneri lor, fii/fiice, nepoţi, veri, cumetri, şi tot neamul 

lor şi tot aşa au ajuns astăzi o mare familie de delapidatori 

ai averii naţionale, fără scrupul şi fără discernământ. 

Cine? şi mai ales Ce? şi Cum? Vor mai putea fi opriţi şi 

stârpiţi?? Acţiunea lor sau mai degrabă acţiunile lor au o 

singură încadrare juridică, de trădare a intereselor 

statului şi de subminarea economiei naţionale!!! 

Şi totuşi, şi astăzi după 26 de ani, tot Ei, delapidatorii sunt 

la putere, şi încă fac legea în România!!! Chiar dacă în 

aparenţă se poate  spune că suntem din ce în ce mai 

conştienţi de răul făcut de aceşti duşmani ’’nevăzuţi’’ dar 
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foarte resimţiţi în viaţa noastră, totuşi nu avem sorţi de 

izbândă în faţa lor. Şi-au întins atât de adânc tentaculele 

în viaţa noastră cotidiană încât aproape că ne-am obişnuit 

cu aşa situaţie, încât nici chiar vecinul de bloc sau 

trecătorul de pe stradă, nu ar mai înţelege….”Pen’ce să-i 

dăm jos bre, sunt şi ei oameni… şi mai greşeşte 

omul…???!!!!” 

   Aşa o fi, dar la noi cine greşeşte nu plăteşte!!! Sau, 

greşeşte unul şi plătim noi toţi, că aşa-i în democraţia 

noastră originală…Unul delapidează o bancă, sau produce 

evaziune fiscală de zeci de mii de euro, ori încasează 

milioane de euro comisoane iar nouă, celorlalţi ne sunt 

tăiate drepturile salariale pe motiv că nu sunt bani la 

buget…!!! 

   Unii au obţinut în doi, trei ani de serviciu în slujba 

statului, averi măsurate în vile, terenuri şi maşini de lux 

pentru toată familia, iar noi ceilalţi abia ne putem achita 

ratele la bănci şi facturile lunare….!!! 

   Aşa-i în democraţie şi în capitalism, ne transmit tot ei, 

pe surse, cei sătui, privindu-ne de sus din balcoanele 

vilelor de lux, aşa e peste tot sunt şi bogaţi şi săraci….!!!! 

O altă fumigenă trasă în direcţia prostimii. Aşa o fi dar, 

nu în democraţiile ţărilor dezvoltate unde acolo, cât de 

cât, se aplica legea şi tot acolo pentru o evaziune cât de 

mică ai şansa să stai la puşcărie ori pentru comisioane 

ilegale şi/sau pentru delapidări din bugetul de stat la fel, 

înfunzi puşcăria ani grei… Aşa este într-un stat de drept 
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şi nu într-un stat confiscat de către o castă de delapidatori, 

precum în România!!! 

   În al douzecisisaselea an al pseudodemocraţiei, 

România se afla în coada clasamentului ţărilor fostului 

bloc est-comunist cu cele mai multe proiecte ratate, fără 

nici o autostradă, Est-Vest şi/sau Nord-Sud, cu 

monopoluri asupra energiei, încă, cu zeci de afaceri 

ilegale acoperite cu legi cu dedicaţie…cu un sistem fiscal 

greoi şi rigid, cu un sistem de sănătate publică aflat în 

comă profundă, cu o economie semi-ingheţată unde doar 

marile tunuri şi ţepe merg bine, în rest sfera serviciilor 

este aproape inexistentă, s-a vândut şi se vinde tot în 

continuare, materie primă, lemn, energie, petrol şi gaze, 

terenuri şi clădiri….mai nou se vinde bine materia 

cenuşie şi se face intens trafic cu orice, inclusiv de carne 

vie…!!!! 

   Suntem în apropierea zilelor ce au definit şi pecetluit 

soarta romanilor, a zilelor de tristă amintire pentru noi 

toţi, al celebrului şi nu mai puţin fatidic, 22 Decembrie, 

când după un bilanţ sumbru, avem tot mai puţine motive 

să celebrăm această zi, că o zi a redobândirii libertăţii 

noastre….!!!! Libertatea de a vorbi în van, libertatea de a 

nu putea face ceea ce ne place şi ce ne dorim, fiind 

constrânşi în continuare de un sistem legislativ haotic, 

stufos şi interpretabil, de regulă împotriva noastră; 

 Constrânşi financiar, avem preţuri europene dar plătiţi 

cât să nu mori de foame; Libertatea de a prinde criminali, 
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violatori şi infractori de rând şi de ai elibera a doua zi, 

pentru bună purtare…!!! Libertatea de a nu avea o justiţie 

corectă; Libertatea de a nu putea alege în funcţii publice 

oameni profesionişti ci doar lichele, boschetari şi lingăi; 

Am avut şi avem libertatea de a ne vinde tara, pe nimic, 

iar acum ne întrebam: De fapt ce ne aparţine nouă 

romanilor??? Ce ne reprezintă la nivel naţional, când de 

fapt au fost vândute toate sursele şi resursele energetice, 

bogăţiile solului şi subsolului românesc, aparţin acum 

unor companii străine, pădurile, pamnâturile şi apele au 

fost şi sunt înstrăinate… ??!!!! 

   Acum la 26 de ani de pseudodemocraţie, globalizare şi 

neocomunism, mă întreb şi întreb: De fapt care sunt 

proprietăţile statului Român??? Pe ce se mai bazează 

România în prezent, din punct de vedere economic şi 

financiar???!!!! 

   Noi cetăţenii români, ce lăsăm moştenire copiilor, 

copiilor noştri???!!! 

de Viorel Sandu 
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DIASPORA, A DOUA ROMÂNIE!!! 

 

  Dintre toate libertăţile câştigate după ’89, libertatea 

de mişcare, cred că a fost şi rămâne cea mai râvnita 

libertate a noastră a tuturor!!! 

Să fii liber să mergi oriunde vrei, să călătoreşti oriunde în 

lumea asta fără interdicţii şi oprelişti, nouă romanilor ni s-

a părut cel mai mare câştig, în noua formă de organizare 

socio-politica din anii ’90. 

   După statistici, evident nereale, ar fi plecaţi din ţară 3 

milioane de romani, de specialişti  în diverse domenii de 

activitate, însă în realitate se presupune că sunt cel puţin 4 

milioane de cetăţeni romani, plecaţi pentru un trai mai 

decent şi un loc de muncă, mai bine plătit şi mai 

respectat. Unii dintre aceştia plecaţi şi stabiliţi acolo, dar 

cei mai mulţi sunt plecaţi temporar, pentru un an sau doi 

de zile… 

   Actuala putere politică a ţării nu reuşeşte să ne numere 

pe toţi, decât în preajma alegerilor, când îşi fac iarăşi 

calcule pentru împărţirea algoritmilor politici şi a 

voturilor celor rămaşi şi la nevoie al celor din diaspora… 

   Majoritatea românilor plecaţi la muncă sau la studii în 

străinătate vor să se întoarcă acasă, însă mai aşteaptă ca 

România să se cureţe de corupţie şi de mentalitatea care 

ne blochează sistemul social. Noi românii din ţară suntem 
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o opoziţie palidă pentru actualul sistem politic, însă 

adevarta opoziţie poate fi cea din diaspora… 

   Diaspora unită!!! Dacă facem un efort de memorie, ne 

aducem aminte de epoca de tristă amintire, când aşa-zisa 

opoziţie a regimului ceauşist, era alcătuită în mare parte, 

din dizidenţi, din romani plecaţi (fugiţi) din ţară şi care 

erau uniţi în diverse organizaţii prin Europa şi prin lume, 

luptând pentru drepturile şi libertăţile romanilor rămaşi în 

ţară. Acea luptă era şi o formă de protest şi opoziţie 

cuprinsă în diverse acţiuni. 

   Unele prin presa scrisă, altele prin posturi de radio din 

Europa şi/sau America… etc. Aici în Europa cel mai 

căutat post de radio era ‘’Europa liberă’’ şi unde era 

criticat dur regimul dictatorial din România, prin toate 

acţiunile ce le întreprindea împotriva drepturilor şi 

libertăţilor romanilor rămaşi în ţară. Mereu mi-am pus 

întrebarea de ce în prezent, diaspora nu este unită, 

împotriva unui sistem politic infracţional şi dictatorial, al 

partidelor politice din ţară…???? 

   Împotriva confiscării unor drepturi şi libertăţi 

democratice de către o grupare de infractori politici, care 

aşa cum ştim cu toţii au jefuit şi distrus economia ţării!!! 

  Poate este acum timpul să o facă. Ei, diasporeni, sunt cei 

mai liberi oameni, în sensul că au acea libertate de 

mişcare în plus, faţă de noi cei ramşi în ţară. De la un 

salariu mediu de 1000 de euro şi peste, în comparaţie cu 
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cei din ţară cu doar 250-300 de euro având aceleaşi 

preţuri, diasporenii se ‘’descurcă’’ mult mai bine. Sunt 

respectaţi şi apreciaţi pentru munca lor depusă. Dar, când 

vine vorba de ţară, de România, ar fi bine să fim cu toţii 

uniţi şi să încercăm să stopăm orice derapaje ale 

sistemului politic românesc, prin orice mijloace…!!! 

 

În primul rând prin mijloacele de comunicare, prin mass-

media, scrisă şi audio-vizuală. Nu ştiu să fie multe 

publicaţii care să critice şi să combată activ, birocraţia, 

corupţia şi întreaga clasă politica infracţională, arătând cu 

degetul spre ceea ce se întâmplă în România. Nu ştiu şi 

nici nu cred să existe… Cu democraţia originală la care 

suntem supuşi, la modul cum se accesează fondurile 
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europene, la cheltuirea şi jefuirea banului public, precum 

şi la imensele găuri negre către economia subterană, prin 

care sunt aspiraţi bani din bugetul ţării. Nu mai vorbin de 

drepturi şi libertăţi încălcate… etc. 

   Să fie arătaţi şi combătuţi toţi liderii politici care duc o 

politică antistatală şi antinaţională, cu nume şi prenume, 

precum şi cu funcţii publice. Pentru a fi văzuţi şi 

observaţi de întreaga lume şi Europă, în aşa fel încât să nu 

poată nici instituţiile statului să dea înapoi în anchetarea 

lor, cât  mai ales în acuzarea lor, la modul concret. 

   Dacă toate aceste abuzuri ar fi fost intens mediatizate şi 

pe plan internaţional, în mod sigur puterea politică ar fi 

fost atent monitorizată de instituţiile internaţionale fiind 

mereu presaţi să respecte legile, libertăţile şi drepturile 

cetăţenilor…Aşa, doar cu mediatizarea internă a unor 

abuzuri şi ilegalităţi, prin diverse publicaţii tabloid dar şi 

pe net, în format electronic, actualul sistem politic nu a 

avut nici o problemă în a-şi consolida şi conserva puterea 

şi tacticile de manipulare şi jefuirea banului public, 

închizând orice oportunităţi de dezvoltare a ţării şi a 

societăţii româneşti…. 

   Prin urmare rolul major al diasporei ar fi şi acela de a 

exercita presiuni mediatice, prin organismele 

internaţionale, cât şi prin mass- media,  întocmai după 

modelul dizidenţilor din epoca ceausistă, pentru a 

obstrucţiona puterea politică internă, să se transforme în 

într-o dictatură a partidelor politice. 
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   Mai toate guvernările de după ’90, fără desosebire de 

culoare politică, au considerat o corvoadă munca lor, de a 

recâştiga demnitatea romanilor şi de a crea premisele unei 

dezvoltări economico-sociale în mod real şi firesc. Şi tot 

astfel, politicienii ajunşi în scaunele puterii au considerat 

că noi cetăţenii suntem o naţiune de proşti, leneşi,  inculţi, 

săraci şi fraieri şi că, noi suntem de vină pentru toate 

relele societăţii româneşti şi în consecinţă, tot noi, trebuie 

să suportăm toate oalele sparte… Din cauza noastră că 

suntem prea mulţi bugetari şi cerem mereu bani 

guvernului…Din cauza noastră că instigam la corupţie şi 

mită, că nu producem ci doar consumăm,  că nu suntem 

în stare să ne educăm copii… etc, etc… !!! Noi toţi 

purtăm vina pentru că ţara merge ca o căruţă cu roţi 

pătrate şi că, doar ei guvernanţii şi politicienii duc greul 

societăţii şi abia mai fac faţă eforturilor depuse de a 

ne…’’sătura’’ pe toţi!!! 

   Un singur lucru uită mereu guvernanţii şi politicienii, ca 

noi aceştia mulţi şi proşti le asigurăm lor traiul şi viaţa 

îmbelşugată pe care o au, din momentul alegerii lor în 

funcţii şi până la pensie ori la…DNA şi că, nu noi suntem 

cei care avem doar cerinţe şi nevoi fireşti şi normale din 

parte guvernanţilor, ci şi ei au datoria sacră de a îmbogăţi 

şi a înnobila această naţiune şi nu de a o jefui. De a scoate 

la lumină toate furtişagurile dosite în economia subterană, 

de a readuce la buget sumele colosale care doar se 

vehiculează că au fost dilapidate, de a stopa hoţiile şi 



              25 

 

ticăloşiile ce au lăsat această ţară săracă şi pe oamenii de 

rând sărăciţi… !!!! 

   În cele din urmă, diaspora unită ar trebui să fie o voce 

puternică, care să se facă auzită în toată Europa şi în 

lume, despre toate aceste derapaje ale puterii politice, 

despre abuzuri şi încălcări ale legilor, cât şi despre toate 

ilegalitaţile din România. Nu ştiu, dacă la această oră 

există undeva prin Europa un post de radio al diasporei 

române, de exemplu, sau o publicaţie scrisă pe suport de 

hârtie, cu ediţii în câteva limbi de circulaţie internaţională 

???!!! 

   Cum să ne facem auziţi în lume şi cum să fim crezuţi de 

instituţiile europene şi internaţionale, despre tot ceea ce se 

întâmplă în ţară şi despre ilegalităţi şi gravele încălcări ale 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, când din ţară se aud 

şi răzbat doar şoapte ale unei palide opoziţii interne??!! 

   Diaspora, a fost şi este o forţă de opoziţie reală, rămâne 

doar să conştientizeze acest lucru, ajutând pe cei din 

opoziţia rămasă acasă, de a scăpa definitiv de sistemul 

politic infracţional ce domina şi asupreşte naţiunea 

română…!!!! 

de Viorel Sandu 
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Cine este inițiatorul Legii Brâncuși? 

 

   Klaus Iohannis a promulgat, în sfârșit, pe 27.11.2015, 

legea pentru declararea Zilei Brâncuşi ca sărbătoare 

naţională. Aceasta va fi serbată anual pe 19 februarie, şi a 

fost iniţiată ca o „reparaţie morală faţă de refuzul şi 

umilirea” lui Constantin Brâncuşi de către statul român. 

Legea prevede că, pe 19 februarie (ziua de naștere a lui 

Constantin Brâncuși), autorităţile administraţiei publice 

locale şi centrale pot organiza şi sprijini logistic şi 

material manifestări cultural-artistice dedicate acestei 

zile. Legea fusese respinsă de Senat, însă adoptată în 

unanimitate de Camera Deputaţilor, ca for decizional. 

Știrea, publicată de Mediafax și preluată de toată media 

era, până la acest punct, corectă și binevenită, 

consemnând o reparație nu numai morală, ci și istorică, 

mai ales că Brâncuși nu și-a pierdut niciodată cetățenia 

română, ceea ce încă nu se știe (sau nu se mediatizează). 

Urmează însă o mare minciună și o mare nedreptate: 

„legea a fost iniţiată – scrie Mediafax – de 47 de deputaţi 

şi senatori PSD, PNL, ALDE şi ai minorităţilor”. De 

unde, până unde? Inițiativa legii nu a venit din partea 

clasei politice, ci din partea societății civile. Iar societatea 

civilă a fost, în cazul de față, UN SINGUR OM: 

scriitorul Laurian Stănchescu, membru titular al Uniunii 

Scriitorilor, dar și al UZPR. Din 2010 s-a zbătut acesta 

să-l repună în drepturi românești pe marele artist 

universal și iată că, la capătul acestei curse maraton, apar 

https://www.facebook.com/laurian.stanchescu
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„47 de deputaţi şi senatori PSD, PNL, ALDE şi ai 

minorităţilor” care-i confiscă meritul, erijându-se în 

inițiatori ai demersului său. 

Poate că aceasta este 

formula acreditată la nivel 

de Parlament. Neexistând, 

până acum, precedentul ca 

o persoană din afara 

legislativului să inițieze 

astfel de demersuri, similitudinea dintre „inițiatori” și 

„susținători” să fie perfect coerentă. Având însă în vedere 

că demersurile lui Laurian Stănchescu privind reabilitarea 

(și repatrierea) lui Constantin Brâncuși sunt de notorietate 

publică internațională (adică sunt cunoscute atât în 

România, cât și în Franța), s-ar fi cuvenit niște precizări 

în acest sens. Ar fi interesant de știut, totuși, care este 

numele acestor „inițiatori” din „PSD, PNL, ALDE şi ai 

minorităţilor”, ca să le publicăm și noi… Așadar, lui 

Brâncuși i s-a făcut dreptate. Să vedem cine va face 

dreptate societății civile, recte Laurian Stănchescu… 

Dec 

de Miron Manega / UZP 

 

 

 

 

http://uzp.org.ro/cine-este-initiatorul-legii-brancusi/
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Suntem Români pentru Români și nu ne oprim. Cu 

Dumnezeu înainte! 

 

   Steaguri tricolore româneşti din zeci de orase și sate 

ale Provinciilor Istorice Românești, împreună cu 

daruri pentru copii, vor ajunge în Ajun de Sfântul 

Nicolae la Ghimeș-Făget (Bacău) și Doboi (Harghita). 

 

  Un dârz reprezentant al țăranilor din jud. Covasna, Boc 

Liviu, președintele Asociației Căciula se alatură grupului 

nostru din Brașov și Țara Făgărașului, pentru a-i oferi un 

cadou simbolic domnului învatator Petrică Bilibok-

Barsan, care ține vie școala cu predare în limba română 

din comună: o caciulă din satul Zabala, satul marelui Ion 

Hagiu, autorul cântecului “Caciula”. Vrednicul și 

neobositul părinte Costin Butnar din Brașov va dărui 

ghimesenilor și copiilor noștri de suflet din Doboi un 

spectacol de Suflet Transilvan. 

 

https://www.facebook.com/boc.liviu
https://www.facebook.com/boc.liviu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009411179821
https://www.facebook.com/bilibokbarsan.petrica
https://www.facebook.com/bilibokbarsan.petrica
https://www.facebook.com/costin.butnar
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    Ne vom uni la Ghimeș cu frații noștri din Iași în frunte 

cu profesorul Corneliu Ciucanu și cu cei din Bacău, 

conduși de Movileanu Iurie, vechi luptător basarabean 

pentru unirea Basarabiei cu Patria Mama. Înfrațirea 

versanților se întamplă. Voi toți, cei care ați trimis un 

tricolor, o carte, un cadou pentru copii sau un gând bun, 

veți fi cu noi în suflet atunci când vom păși pe tărâmul lui 

Ștefan cel Mare și Sfânt pentru a le transmite fraților din 

Ghimeș și Doboi mesajul nostru de dragoste și 

solidaritate românească, recunostința noastră față de lupta 

lor pentru păstrarea Legii Românești, într-o zonă în care 

aceasta se vrea a fi ștearsă. 

 

Lupta pentru România continuă, Doamne ajută! 

 

Dr. Mihai Tirnoveanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/corneliu.ciucanu
https://www.facebook.com/movileanu.iurie
https://www.facebook.com/mihai.tirnoveanu.7
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CONSPIRAŢIILE PUTERII POLITICE!!! 

 

   Nicicând nu au fost mai josnice şi mai mizerabile, 

conspiraţiile politice, ca în prezent, după momentul cu 

“Accidentul Colectiv” când marea masă de cetăţeni, ieşiţi 

în stradă pentru a se manifesta împotriva unor politicieni 

mafioţi,  au fost deziformati şi manipulaţi pentru a 

schimba regulile unei echipe cu ale alteia, în acleasi joc 

meschin!!! 

   Personal am avut mari îndoieli, privind aceste 

schimbări, ale unei echipe cu o altă echipă, în timp de 

regulile de joc au rămas, practic  aceleaşi. Încă o daovada 

în plus că jocul “Ieşirii în stradă” nu este soluţia ideală. Ci 

face exact contrariul, adică este deturnată subtil, în 

atingerea scopului, celorlalţi parteneri de afaceri 

politice…!!!!” Ieşiţi voi că să intrăm noi, apoi vom avea 

grijă şi de voi…” Acesta este mesajul transmis, printre 

rânduri de noua echipă…!!! 

   Politicienii ţării au devenit “’campioni internaționali”’ 

ai mistificării,  dezinformării şi manipulării maselor. 

Imediat după 1 ianuarie 2016, vor începe aranjamentele 

politice pentru o nouă manevra electorală şi unde vom fi 

din nou invitaţi să le facem jocurile politicianist- mafiote, 

să le fim iarăşi parteneri şi părtaşi la o nouă rundă de 

alegeri…’’Aceeasi Marie, cu altă palarie’’o altă cacialma 

politica, o altă diversiune. Vacanţă de iarnă a aleşilor 

neamului, va fi un “sfetnic bun” pentru a-şi aranja ploile 
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fiecare partid şi partiduleţ, în a-şi proiecta şi perfecţiona 

strategia de a se menţine în cărţi şi de a jefui în continuare 

bugetul ţării…!!!! 

   Este de-a dreptul revoltător şi cinic faptul, să vezi cum 

bugetul ţării este jefuit de milioane şi miliarde de euro, 

cum tot atât de revoltător este şi manipularea grosolană 

cu arestările unor presupuşi vinovaţi precum şi anunţurile 

sumelor delapidate, pentru ca în final să fim dezinformaţi 

de mai marii politicieni, cum că, nu sunt bani la 

buget…!!!! 

   România o ţară a contrastelor, a tuturor posibilităţilor şi 

a extremelor. Ţara cu cei mai mulţi şomeri şi cele mai 

puţine locuri de muncă, dar cu cea mai multă forţă de 

muncă calificată şi înalt calificată, plecată prin 

Europa….Cu cele mai mici salarii pe economie din 

UE…Ţara cu cele mai mari jafuri şi delapidări naţionale, 

a banului public şi cu cei mai puţini condamnaţi definitiv 

pentru aceste ilegalităţi şi mai ales cu cei mai puţini bani 

recuperaţi după aceste jafuri…Ţara cu cei mai mulţi 

politicieni parlamentari din Europa, în raport cu populaţia 

ţării şi cu cei mai mulţi anchetaţi penal!!!…Ţara unde 

deşi se fură într-una, banul public, guvernanţii se plâng 

mereu că nu au bani de salarii, pensii, asistenţa socială şi 

medicală, pentru educaţie, cultura…etc, etc. 

   Una dintre marile controverse…Nu dorim legalizarea 

prostituţiei şi ţinerea sa sub control legal total, pentru a 

stopa/erdica boli cu trasmitere sexuală, proxenetismul şi 
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traficul de fiinţe şi de droguri, dar şi a violurilor şi a 

agresiunilor domestice, precum şi scoaterea la lumina a 

imenselor sume de bani, gestionaţi ilegal în acest gen de 

activităţi. Însă, prostituţia, este menţinută şi proliferată în 

mod ilegal…!!! 

   În schimb, suntem gata să legalizăm căsătoriile 

indivizilor de acelaşi sex cât şi adopţiile de copii, de către 

aceleaşi persoane!!! Acceptăm şi chiar tolerăm 

pedofilia…. În acelaşi timp avem şi acceptăm, scene şi 

filme vulgare şi erotico-pornografice, la liber pe toate 

televiziunile naţionale cât şi pe net, cu posibilitatea de a fi 

vizionate de către toţi indivizii, începând de la copii şi 

până la pensionari de toate vârstele, incitând 

persoane labile psihosomatic, la violuri şi perversiuni 

sexuale… totul este free…!!! 

   Inutil să mai cuntinui enumererea acestor extreme, 

pentru că noi toţi le ştim şi le suportam/îndurăm zilnic, 

zilnic!!! 

   Prin urmare, cum spuneam, în România, multe 

ilegalităţi au trecut ca fiind legale şi multe anormalităţi 

sunt acum total normale!!! 

   Avem miliarde de euro ce se scurg din buget, prin 

imense găuri negre, în economia subterană prin tot felul 

de afaceri ilegale comise de marii interlopi, aleşi ai 

neamului….Avem guvernări successive care se plâng 

într-una că nu sunt bani la buget, dar în acelaşi timp ni se 
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trâmbiţează prin mass-media politicianist-mafiota, că 

produsul intern brut a crescut….!!!  Păi, dacă produsul 

intern brut a crescut şi economia duduie… unde sunt 

banii de la buget??? Este o întrebare oarecum retorică şi 

de bun simţ pe care trebuie să le-o punem tuturor 

politrucilor ţării, şi să le cerem să-şi exprime răspunsul în 

fapte, prin a arăta concret banii adunaţi în visteria ţării, şi 

tot prin răspunsuri concrete, să ne explice de ce o ţară 

bogată, că a noastră,  are oameni, săraci şi sărăciţi, 

menţinuţi la limita subzistenţei??? De ce??? 

   Cum spuneam, conspiraţiile  puterii politice au atins 

apogeul. Ieşirea în stradă a oamneilor a pus doar o virgulă 

într-o frază de început al multor schimbări politice 

necesare şi urgente. În fond jocul partidelor parlamentare 

este acelaşi, nestingherit de nimeni şi de nimic. 

Agresiunea politrucilor mafioţi este la aceleaşi cote, merg 

mai departe pe manipulări şi dezinformări şi ştiu sigur că 

le merge aşa până la alegerile  viitoare, când cu alte 

manipulări legislative, pentru că ei fac ’’legea’’, ne vor 

oferi iarăşi o lege  electorală subversiva/conspirativa, iar  

în final să ne trezim după alegeri cu aceiaşi infractori 

parlamentari, cât şi cu acelaşi număr….!!!! Ce mai 

contează??!!! 

   Marea sfidare şi umilinţă naţională, continua….Este de-

a dreptul halucinant să vezi sfidată legea şi justiţia ţării, 

tocmai de aleşii neamului. Să vezi cum politicienii se 

ascund unul pe altul şi cu toţii se ascund după perdeaua, 

anumit creată şi întreţinută, a imunităţilor politice….  şi 
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cum justiţia, aşa cum funcţionează acum la noi, trebuie să 

ceară “permisiunea” unui parlament corupt pentru a 

anecheta un politician şi cum sintagma”Nimeni nu e mai 

presus de lege/Cu toţii suntem egali în faţa legii”, nu se 

poate aplica tuturor cetăţenilor, ci doar prostimii şi masei 

largi de alegători, excepţie făcând doar aleşii neamului… 

Cei care fac legea, tocmai ei sunt şi excepţia de la 

lege…!!! 

 

Un alt exemplu de sfidare: După actuala lege electorală 

nici nu mai contează câţi oameni se prezintă la vot….Se 

validează alegerea candidaţilor şi cu o prezenţă de 

10%…asta pentru a combate boicotul şi absenţa la urne!!! 

Nimic nu mai contează, chiar dacă un parlamentar, 

primar, consilier, etc,…este ales cu doar 20-25% din 

numărul total de votanţi prezenţi la urne…!!!! Prin 

urmare încă o sfidare şi încă o umilinţă, să ai aleşii 
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neamului cu doar 10-15 sau chiar 20% voturi din numărul 

total de votanţi prezenţi la urne, deci total 

inacceptabil…!!! Cum poţi fi “alesul neamului” când de 

fapt ai fost votat de o minoritate, cu 5 sau 10% din 

numărul total al cetăţenilor cu drept la vot????!!!! 

   Pe cine reprezintă acest politruc ales, într-o funcţie 

publică, dacă nu este reprezentantul unei majorităţi???!!! 

Asta-i legea lor electorală!!!! 

   În final constatăm că suntem la momentul 1989, când 

cel pus în fruntea listei partidului… va fi şi cel votat!!!! 

Inutil să mai amintesc de competenţele şi experienţa 

profesională a candidaţilor, chiar nu mai contează. Totul 

este să fii pus pe listă şi să ai bani cât mai mulţi, să 

cumperi postul râvnit!!! 

   Prin urmare, pentru ce mai ieşim în stradă??? Să fim 

dezinformaţi şi minţiţi, să fim sfidaţi şi umiliţi??? 

Adevărata opoziţie şi lupta împotriva sistemului, nu mai 

este demult în stradă!!!! Strada nu mai este o opţiune 

viabilă, asta am văzut (iarăşi) şi după ultima manifestaţie, 

când noi cetăţenii am obţinut un succes  moral, iar ei, 

politrucii ţării îşi văd nestingheriţi de conspiraţiile lor!!! 

de Sandu Viorel 

 



                                             36                                               NR. 48 
 

 

 

Lupta continuă! 

 

   Hristos, în marea Lui bunătate, ne-a călăuzit pașii, ieri, 

29 noiembrie, spre Zăbala, loc al suferinței și demnității 

românești. Țăranii români ne-au primit în sufletul lor. Le-

am transmis mesajul nostru de dragoste și recunoștința 

pentru lupta ce o poartă pentru ca acest pământ să rămână 

al românilor. Am înmânat fraților noștri 230 de steaguri 

tricolore românești. Copiilor le-am dăruit 100 de pachete 

cu dulciuri, cărți, rechizite și fructe. “Bianca din Aiud” a 

fost cu ei prin tricolorul desenat de sufletul ei. În Zăbala, 

deși etnicii maghiari sunt în proportie de 80%, 

comunitatea românească este bine organizată, unită în 

jurul Bisericii Ortodoxe, Asociația “Căciula” jucând în 

acest sens un rol determinant. După participarea la Sfânta 

Liturghie, oficiată de părintele protopop Ioan Bercu, am 

pornit încolonați cu steaguri tricolore și coroane de flori 

spre Monumentul Eroilor, aflat în centrul localității. Au 

depus coroane de flori Asociația Căciula Români pentru 

Români, Poliția din Zabala, precum și Primaria. După 

festivitățile de la monument am fost invitați la Casa de 

Cultură să ne încălzim sufletele cu un minunat spectacol 

oferit de Trupa”Izvorașul” și de talentatul solist de 

muzică populară George Burnichi. Brașovenii au ciocnit 

un pahar de țuică și vin, bineînțeles cu excepșia șoferilor, 

printre care m-am numărat, “din păcate”, și eu, cu 

destoinicii țărani zăbaleni. Înainte de a pleca spre casă am 

https://www.facebook.com/Z%C4%83bala-181781281924779/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009411179821
https://www.facebook.com/TrupaIzvorasul/
https://www.facebook.com/george.burnichi
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avut onoarea să răspundem invitației familiei Pitrinjel, 

părintele Antonie (preotul capelei de la Spitalul de 

Cardiologie din Covasna) și Alexandra, domnul învațător 

Dan Hagiu, tatăl Alexandrei, primindu-ne cu multă 

căldură în căminul său. 

 

 
 

Ne-am despărțit cu mare greutate de românii acestui loc, 

am simțit aici durere și speranță, demnitate și suferină, 

dar mai ales am văzut Lupta pentru România. Hristos să 

vă călăuzească, dragi țărani din Zăbala, să vă dea puterea 

de a merge în continuare pe drumul vostru românesc. 

Noi, cei din satele și orașele Țării, care astăzi am fost în 

inimile voastre printr-un tricolor românesc, vom fi alături 

de voi, și la bine, dar mai ales la greu. Ne rugăm lui 

Dumnezeu să ne întarească. Doamne ajută, frați români. 

Lupta continuă! 

Dr. Mihai Tirnoveanu 

https://www.facebook.com/alexandra.ada.564
https://www.facebook.com/mihai.tirnoveanu.7
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Eliza Voicu: “Căutați să apărați dreapta credință 
ortodoxă când este atacată! “ 

 

   Dragii mei, religia noastră 

creștină ortodoxă nu este 

cunoscută, nu este înțeleasă și 

frumusețea ei dumnezeiască 

nu este apreciată. Dulceața 

religiei noastre nu este nici 

măcar gustată, nu mai vorbim că trebuie mâncat din ea, 

din hrana aceasta duhovnicească. Puterea ei este neștiută, 

este nevoie de lucru, de chemare sfântă, este nevoie ca 

lumea să vină să pună degetul ca Toma să se convingă și 

să cunoască adevărul religiei noastre. Este bine să pornim 

cu toții la lucru, și să începem să-i trezim pe cei din jur 

din amorțeală și nepăsare pentru că secerișul este aproape 

și secerători puțini.  

 

Treziți-i pe membrii familiei, treziți-i pe prieteni și 

cunoscuți, vorbiți-le despre dragostea lui Hristos, aduceți-

i în fața Altarului, luminați pe neștiutori, încurajați pe cei 

șovăielnici, luați-i pe drumul binelui și al credinței, căci 

dureros lucru este să vezi și să auzi numele lui Dumnezeu 

hulit, al Preacuratei Fecioare și al sfinților! Sfintele Taine 

sunt luate în bătaie de joc și pretutindeni hulitorii de 

Dumnezeu, deschid gura lor spurcată cu multă răutate, 

împotriva lui Dumnezeu și a sfințeniilor. Trebuie să se 

sfârșească odată cu această rușine care nu se întâlnește în 
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nici o altă religie. Căutați să apărați dreapta credință 

ortodoxă când este atacată! Opriți răul oriunde îl întâlniți, 

certați copii când înjură și-și bat joc de lucrurile sfinte! 

Aveți îndrăzneala și vorbiți cu convingere, căci numai așa 

veți împlini datoria de creștini adevărați, următori ai 

dreptei credințe. Strigați din convingerea inimii cu toată 

puterea credinței, căci lumea trăiește în întuneric ca la 

începutul păgânismului. Lupta e în toi, căci s-au încăierat: 

lumina cu întunericul, adevărul cu minciuna, binele cu 

răul. Este o datorie sfântă din partea noastră, a creștinilor 

care cunoaștem credința, să dăm ajutor acestor suflete 

care se pierd din neștiință pe diferite căi. Să ne trezim 

dragii mei, dacă vrem să ne mântuim, să-L imităm pe 

Hristos și urmașii Săi, să nu fim cu două fețe, cu una 

întoarsă spre Dumnezeu și cu alta spre diavolul, căci un 

singur suflet avem, și dacă nu îngrijim de el, l-am pierdut 

pentru totdeauna! Chemați-l pe Mântuitorul Iisus Hristos 

în casele dumneavoastră și rugați-L să rămână. Să nu ne 

înșelăm gândindu-ne că Dumnezeu ne iartă fără să ne 

întoarcem la El, fără să ne lăsăm de păcate, fără pocăință, 

FIINDCĂ DUMNEZEU ESTE BUN, DAR ȘI DREPT. 

Post cu folos duhovnicesc vă doresc tuturor, Dumnezeu 

să ne încălzească sufletele cu iubirea Sa cea mare. 

de Eliza Voicu 
 

 

https://www.facebook.com/eliza.voicu.14
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