Dragă Patriarhie Română,
Este trecut bine de miezul nopții. Copiii mei dorm în camera alăturată. Iar eu scriu. De fapt, lăcrimez și scriu,
încercând să răspund la scrisoarea pe care mi-ai trimis-o...
Sunt un om simplu, cu puțină educație, iar credință și mai puțină. De prin vară, îmi ocup nopțile cu altceva în loc
de somn. Am fost obligat, împreună cu mii de părinți din România, să cercetez, să mă aduc la zi cu studiile despre
vaccinuri.
Asta pentru că niște politicieni (pe care Istoria i-a uitat deja, deși ei încă conduc țara), consideră că cea mai
importantă și urgentă lege de aprobat este cea a injectării cu forța. Senatul a decis deja (cu 99 de voturi din 100) că
trebuie să ne vaccinăm obligatoriu, ca orice animal. Urmează Camera Deputaților și gata...
Dar stai! Cum vine asta? Suntem Oameni, făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu...nu vietăți de la
fermă. Și avem voința liberă (atât cât ne-a mai rămas din ea). Iar noi, cei care mai mergem la Biserică, știm că nici măcar
un tatuaj nu trebuie să ne facem. Pentru că nu se cade să mâzgălim Chipul lui Dumnezeu, fie chiar o mică parte din el.
Totusi, iată că "Cezarul" vrea sa ne mâzgălească obligatoriu, vrea să introducă direct în noi: mercur, aluminiu și
alte ingrediente toxice ale vaccinurilor. Dar mai grav, bucăți de ADN de la copilași avortați, ai căror organe sunt folosite
pentru producerea de ser vaccinal. Adică un fel de canibalism! Este scris negru pe alb, în prospecte.
Am încercat pe toate căile să iți spunem acestea, dragă Patriarhie. Dar tu, așa cum ai menționat în scrisoare, ai
dat mai departe "of-ul" nostru către Camera Deputaților...adică ne-ai trimis pradă către lupii paznici la oi!
Și între timp, iubită Patriarhie, taci...dar nu de tot. Suficient cât să putem spune că ești "căldicică - nici fierbinte,
nici rece". Să ne ierți, dar cum altfel pot fi interpretate rarele tale declarații publice? În care încerci să împaci și capra și
varza...vezi, tot la animale ajungem, ca și guvernanții noștri dealtfel.
De fapt, pentru prima dată, ai fost puțin mai clară: mi-ai spus că susții vaccinarea, însă nu obligatorie și nu dacă
produce suferință unei ființe umane...Din păcate însă, această mențiune către un singur locuitor al României, reprezintă
prea puțin și cam târziu.
Îți mărturisesc, când încercam odată să fiu atent la Sfânta Liturghie, am auzit preotul zicând din Evanghelie:
"Cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este.".
Dragă Patriarhie, te rog, treci la acțiune! Vorbește clar și tare, să te audă Țara! Legea vaccinării cu forța bate la
ușă. De câteva luni încoace, pare că singurii apărători publici ai credinței ortodoxe au rămas mamele firave cu bebeluși
în brațe. Ele ies în piețe, împart pliante pe stradă, vorbesc cu parlamentarii, luptă pentru normalitate, atât cât pot!
Și apropo de oameni, în răspunsul tău ai zis ceva ce m-a lovit direct în inimă, anume că nu intră în atribuțiile
ierarhilor Bisericii Ortodoxe să reprezinte oamenii în fața statului? Sper din tot sufletul că acea frază a fost o greșeală!
Căci altfel, o întrebare mi se naște în minte: dacă conducătorii Bisericii nu vor să reprezinte poporul care merge la
biserică, atunci, pe cine reprezintă ei?
Închei cu visul băiețelului meu, are aproape 4 ani: să îl mai vadă pe Patriarhul Daniel (pe care îl ține minte de
când l-a binecuvântat în curtea Mănăstirii Pasărea). Dar de data asta, eu sper să îl vadă la tribuna Parlamentului,
apărându-și Biserica, adică pe noi toți!
Să ne ajute Dumnezeu să sărbătorim cu bucurie nașterea pruncului Iisus! Dacă s-ar fi născut în zilele noastre,
Fiul lui Dumnezeu ar fi fost vaccinat cu forța...
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