
Sa radem impreuna de preotii care ne ameninta cu iadul si alte blesteme

Cezar Maroti,

De ce se teme Biserica din Moldova de 25 Decembrie? Si de ce se teme Biserica din Romania de incinerare? 
Preotii incearca sa se foloseasca de amenintari si de blesteme pentru a nu-si pierde influenta. Orice persoana 
rationala ar rade de aceste blesteme primitive. Din pacate superstitiosii chiar le iau in serios.

Biserica e o afacere peste tot in lume. Asa a fost inca de cand a fost inventata relligia. Preotii s-au folosit de 
religie pentru a controla masele si pentru a obtine bani si influenta. Si masele se controleaza cel mai eficient cu 
ajutorul fricii. De aceea in situatii limita preotii isi ameninta enoriasii cu pedeapsa eterna a iadului sau cu tot 
felul de alte blesteme care mai de care mai nastrusnice.

S-a scris deja destul de mult despre preotii din Romania care au decis ca sufletul celor incinerati va ajunge in 
Iad. Nu voi insista acum foarte mult asupra acestui subiect. Cred ca voi incerca sa scriu un articol separat despre 
modul rusinos in care BOR a incercat sa ameninte si sa sanajeze familia lui Sergiu Nicolaescu.

Dar vreau sa va prezint un caz din Moldova, un caz care pe mine m-a facut sa rad cu lacrimi. Dar dupa ce am 
terminat de ras m-am intristat pentru ca probabil multi chiar iau in serios aberatiile acestea.

Cativa preoti din Moldova i-au blestemat pe cei care au sarbatorit Craciunul pe 25 Decembrie si i-au indemnat 
pe credinciosi sa sarbatoreasca Craciunului pe 7 ianuarie, conform stilului vechi. Acest caz ilustreaza perfect 
cateva dintre motivele pentru care eu cred ca preotii sunt niste nebuni si sarlatani care incarca sa profite 
de teama si ignoranta oamenilor
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. Dar va las pe voi sa judecati singuri vorbele preotilor:

Acei are vor sarbatori Craciunul nu pe ziua indicata de Hristos, atunci ei vor fi dati anatemei conform 
canoanelor si blestemelor date in 1756 de Patriarhului Chiril al V-lea, pe care nimeni pana astazi nu le-a 
anulat. Acei care vor sarbatori Craciunul pe 25 decembrie sa aiba lepra lui Ghezie, strangularea lui Iuda 
si ingerul Domnului sa fie la spatele lui cu sabia.

Iarasi am ras cand am recitit pasajul. Mi se pare atat de stupid pasajul asta ca nu imi vine sa cred ca aceste vorbe 
pot fi rostite in secolul 21.

Pentru o persoana rationala aceste blesteme si amenintari sunt la fel de infricosatoare precum bolmojelile unui 
saman, precum deochiurile unei vrajitoare sau precum o pisica neagra ce iti taie calea. Adica sunt toate niste 
superstitii primitive care in cel mai rau caz ar trebui sa ne trezeasca rasul sau ar trebui ignorate. 

Din pacate in special in tarile sarace majoritatea oamenilor inca mai sunt condusi de superstitii primitive. Acesti 
oameni cred ca preotii sau vrajitoarele sau astrologii au puteri supra-naturale. Dar sper ca se vor trezi din ce in 
ce mai multi si nu vor mai crede minciunile preotilor si isi vor folosi ratiunea pentru a nu se mai lasa controlati.


