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Marile biserici din România
cred că pot distruge
Ziarulmeu prin faptul că
ne calomniază,
vorbesc rău
despre noi şi ne
evită.

Tezele Bisericii
din Iacobeni

A

cest loc al îndurării va fi accesibil pentru toţi, nicio
biserică nu l-a arendat pe Dumnezeu,
de aceea, nimeni nu are dreptul să
închidă calea spre El.

Dumnezeu nu este catolic,
Dumnezeu nu este ortodox,
Dumnezeu nu este evanghelic,
El nu este penticostal,
nu este adventist,
nu este carismatic,
nu este evanghelist!

DUMNEZEU
este pur şi simplu
DUMNEZEU,
iar Fiul său este Iisus Cristos.
Pe El îl căutăm în acest loc, pe El îl
întâlnimn în acest loc, LUI ne rugăm în
acest loc, fără diferenţă de confesiunea
noastră. Lăsaţi în acest loc, purtător de
istorie, să vă vibreze sufletul. Să-i dăm
din nou lui Dumnezeu o şansă fără să-l
închidem pe EL în sertare.

Editorial
e la Paşti la Paşti

Nici noi nu suntem o
sectă şi nici ortodocşii o
„religie”. Dumnezeu nu este
ortodox, nu este catolic şi nici
evanghelic. Noi toţi suntem creştini de
diferite confesiuni. Păcat că în această
ţară s-a prezentat, mai ales oamenilor
simpli, că ortodoxia ar fi o religie propriu
zisă. Bisericile fac un joc greşit. Fiţi atenţi
cine, şi ce spune despre noi. Vă rugăm
să ne comunicaţi calomniile şi jignirile.
Cei care vorbesc în spatele nostru nu
sunt creştini, sunt pseudo-creştini. Sunt
creştini care cred că l-au arendat pe Christos. Li se vor deschide ochii odată. Ultima
rugăciune pe care a putut s-o spună Iisus
înaintea morţii pe cruce n-a fost cumva
„Părinte lasă-i pe toţi să fie una”. Şi ce au
făcut bisericile din Iisus? Citiţi articolul
nostru „Cine este Iisus?” Am invitat diferitele biserici să scrie alternativ „Cuvântul
duminical”. Acestea ne ciupesc şi ne împung cu asemenea bârfe, încât trebuie să
ne întrebăm, în ce lume trăim? Isus sau
Lenin? În urmă cu 20 de ani, comunismul
lipsit de Dumnezeu s-a prăbuşit. Desigur,
şi bisericile (în afară de cea catolică) s-au
integrat în el. Nu mai trebuie să repetăm
numele publicate ale celor din rangurile
cele mai înalte au fost turnători pentru
Securitate. Însă ziarul nu este subordonat nici unei secte, nici măcar unei biserici chiar dacă editorul este membru al
Bisericii Catolice Independente şi al Consiliului Bisericilor comunitare, deci nici
papei, nici patriarhului. Ziarul meu este
organul „Ligii pentru renaştere morală
(persoană juridică, aprobată de diverse
ministere, deschisă pentru fiecare, chiar
şi pentru atei, dar nu pentru acei care vor
să-l distrugă pe Iisus Christos, anticrişti,
francmasoni. Cereţi statutul nostru .
De-acum s-a prăbuşit şi capitalismul,
Criza mondială este incredibilă. Avem nevoie de o nouă ordine. Nu cea a lui Lenin,
nici cea a zeului „ban”. Ce-ar fi să ne reculegem în sfârşit în Iisus Christos şi să
adoptăm ordinea sa mondială, Evanghe-

lia ca formă de stat. Noi, oamenii am
făcut criza. În ultimul an bisericesc, de la
un Paşti la altul, pământul s-a cutremurat, pământul a îngheţat şi pământul s-a
înecat. Şi atunci au venit oameni, cei ai
aşa zisei globalizări şi au acumulat milioane şi miliarde, în timp ce au înşelat masa
omenirii. Ei ne dau restul pentru distrugerea pământului. Nu daţi ascultare
poveştilor spuse de şefii bisericilor cum
că aceste catastrofe ar fi pedeapsa lui
Dumnezeu. Ce absurditate: Dumnezeu
să-i aprobe pe oameni. Omul este cel care
îl provoacă în permanenţă pe Dumnezeu,
cel care distruge natura şi acum îi distruge şi pe semenii săi, din lăcomie, din
comportare animalică. Ne trag pământul
de sub picioare. Cât va mai rezista acest
pământ?
„Ziarulmeu” spune lucrurilor pe nume.
Cu ce ne poate atinge calomnia şi jignirile?
„Sfinţiţi vor fi cei, care vor fi calomniaţi în
numele meu”. Le doresc cititorilor noştri o
sărbătoare a Paştelui eliberatoare, debarasarea de falşii profeţi, cei care abuzează
de Evanghelie pentru a avea putere asupra altor oameni, nimic altceva decât putere. „Ziarulmeu” întinde mâna tuturor bisericilor şi tuturor confesiunilor, le oferă
tuturor un forum, dacă vor să instaureze
împreună cu noi renaşterea moralei în
această ţară. Fie ca să avem presentimentul reînvierii, adică a eliberării de fantasmele ameninţătoare.
Pater Don Demidoff ICCC,
în România numit „Don Bosco”

Dacă Iisus ar trebui să
se înregistreze astăzi la
Evidenţa Populaţiei,
la ce religie s-ar înscrie?
Trimiteţi un răspuns pe
redactie@ziarul-meu.ro
şi câştigaţi o cana cu sigla Ziarulmeu

