Eşecul turismului uslamist în
America

VIZITĂ RATATĂ. Victor Ponta – co-liderul USL a vizitat, de curând, America. Ştirea nu
este proaspătă, ea fiind comunicată, anterior, prin întreaga media naţională,
menţionându-se că o delegaţie a USL condusă de el, însoţit de Titus Corlăţean,
preşedintele Comisiei de politică externă din Senatul României, şi Corneliu Dobriţoiu,
şeful departamentului de Apărare de la PNL, cu sprijinul Ambasadei SUA la Bucureşti, a
plecat în SUA. Pe acolo, prin ţara Unchiului Sam, a trecut şi preşedintele României,
dar şi fostul şef al Senatului – Mircea Geoană, rezultatele vizitelor acestora fiind
comunicate operativ, pentru a lua minciunile, ironiile şi băşcălia de la gura
politicienilor cunoscuţi ca gureşi ai Opoziţiei.
Dialogul purtat de Traian Băsescu şi Mircea Geoană cu oficialii Americii a arătat
preţuirea de care se bucură România dacă am fi conduşi de cei doi. Victor Ponta, după
publicarea listei întâlnirilor sale, ne-a demonstrat că nu prea are trecere dincolo de
ocean, înregistrând un eşec total. Am consultat lista oficialilor cu care s-au
întâlnit uslamiştii şi am constatat că gazdele lor temporare sunt de mâna a doua.
Printre oficialii pe care delegaţia i-a întâlnit s-au numărat asistenţi şi
subsecretari din Departamentul de stat, senatori şi reprezentanţi ai unor ONG-uri

iar

printre cei nominalizaţi s-au aflat guvernatorul Howard Dean şi senatorul Tom Daschle.
De notat însă că nici Dean şi nici Daschle nu mai ocupă în prezent funcţiile citate.
Mai apoi, pe facebook, un user a demonstrat, mergând pe spusele lui Ponta, că unul din

cei numinalizaţi pe lista publicată, cu care cică s-ar fi întâlnit Ponta la data
respectivă, nici nu era în USA, era în Europa… Dacă nu aveţi cont pe facebook, nu ştiu
cum aţi putea intra aici ca să vă faceţi o idee despre minciunile lui Ponta:
http://www.facebook.com/groups/2012.politica.de.dreapta/ Mai apoi, misterul şi
minciuna s-au aflat la ele acasă. Delegaţia (USL sau parlamentară?) i-a avut în
compunere şi pe soţia lui Victoraş – Daciana Sârbu, pe “pupila” lui Ion Iliescu –
Corina Creţu, pe europarlamentarul PSD Cătălin Puşcaş şi pe o anume Gianina Puşcaş,
necunoscută publicului românesc. Au făcut o excursie sau au fost oficiali? Încercând
să destrămăm misterul ce ni l-a impus Ponta, l-am contactat pe corespondentul nostru
de la Chicago –

Octavian Cârjan care ne-a declarat: “Adevărul iese la suprafaţă, ca

uleiul. Deja ştiţi cine i-a primit în capitala ţării noastre. Vizita în Chicago, mult
lăudata vizită, nu s-a făcut la invitaţia Comunităţii românilor de aici, ci la
invitaţia Bisericii Penticostale “Elim”. Înţelegeţi aprecierea de care s-a bucurat
Victor Ponta printre penticostali, din comentariul dlui Ioan Basa, publicat pe site-ul
ziarului “Penticostalismul AZI”, pentru că este bine să se ştie acasă”: «O fi venit
domnul Victor Ponta în biserica Elim din Chicago să audă Cuvântul Domnului şi să se
pocăiască? Poate că nu or fost destule biserici în România şi omul o fost dornic să
audă Evanghelie lui Hristos predicată cu putere de adevăraţii apostoli penticostali? O
fi venit omul să i se facă ungerea cu undelemn şi să se scoată drăcuşorii ăia politici
din inima lui, drăcuşori care promit libertatea şi mântuirea omului în timp ce duc o
ţară întreagă la dezastru? Numai Himler avea obiceiul să facă pe galantul în timp ceşi ducea victimile spre sălile de gazare… Parcă şi Iliescu s-o pus în genunchi în faţa
mulţimii şi şi-o făcut şi semnul crucii ca şi pastorul Puştan….ca să vândă apoi
România pe 30 de arginţi.» „În discuţia cu noi, liderul PSD a spus că a vizitat o
biserica penticostală, pentru că dădea prost printre ortodocşi. I s-a sugerat să arate
că are deschidere religioasă, nu ca înaintaşii lui şi că nu privilegiază cultul
ortodox. Chestiunea a venit de la Ambasada Americană. Putea s-o facă, putea să n-o
facă. A făcut-o şi a tăcut. Cam mult a tăcut. O fi fost stânjenit. Mda, suntem uluiţi
cu ce personalități s-a întâlnit. Este clar că importanța discuțiilor bilaterale cu
asemenea personalități impunea o vizită de lucru în SUA, nu-aşa?” – a mai declarat
corespondentul de la Chicago. Aşadar, liderul opoziţiei noastre a făcut turism
parlamentar şi am fi curioşi să ştim din ce bani s-a plătit această deplasare?
Presupunem că nu a fost finanţată de PSD, pentru că mişcarea asta pe mapamond ne apare
mai mult ca un drum turistic de tip “să ne cunoaştem…” şi nu ca acţiune politică. Au
fost câteva dineuri, scuturări de mâini şi… gata!
Scandal după alinierea politică, la Uniunea Social-Liberală (USL), a pastorului
penticostal fundamentalist Cristian Ionescu din Chicago
Vizita liderului USL Victor Ponta – însoţit de servantul său baptist, pastorul PSD
Dorel Popa din Arad – la Biserica Penticostală ELIM Chicago şi binecuvântarea
liderilor USL de către Ionescu dezbină penticostalii. Iată relatarea revelaţiei avute
de pastorul Cristi Ionescu după întâlnirea sa cu Victor Ponta şi vizita delegaţiei USL
la Biserica Română ELIM Chicago, aici:

DELEGAȚIE PARLAMENTARĂ

U.S.L. LA BISERICA ELIM – CHICAGO
(http://popaspentrusuflet.wordpress.com/2012/02/20/delegatie-parlamentara-la-elim-chi
cago/) Liber(al)ul Cristian Ionescu dă cu bota-n baltă! „Iată, după vizita şi
binecuvântarea dată lui Victor Ponta şi USL-ului, cum Cristian Ionescu ne instigă
(indirect) să ne facem cruci pustanice, cu două mâini deodată şi chiar cu degetele de
la picioare, dacă nu ne strâng prea tare pantofii. Da, da, nu vă miraţi, ştiu ce spun.
Eu mi-am făcut o cruce

pe furiş, în dimineaţa asta, când i-am citit ultimul articol

şi am constatat că “Popas pentru suflet” a ajuns “Popas pentru parlamentari”.
Bineînţeles că Ionescu Cristian îşi justifică gestul de a primi delegaţia de
parlamentari prin bun simţ, politeţe, complezenţă şi ne periază neuronii ca e
“apolitic, iar pe alocuri antipolitic”, dar cine – Doamne iartă-mă!- îl poate crede?
Dacă este apolitic, să înţelegem că îi va primi la Elim şi pe Gigi Becali, Vadim
Tudor, Dan Diaconescu, Elena Udrea şi alte soiuri de politicieni? Îi va primi, căci
dumnealui nu este “sălbatic”, ca ceilalţi pastori care nu permit demnitarilor să
vorbească de la amvoanele bisericilor noastre, mai ales în an electoral. După toată
bălăceala cu Penielul, când Cristian Ionescu a susţinut că NEpocăiţii nu au ce căuta
în cadrul programelor noastre – şi nu îmi mai bat capul să caut acum citatele, căci
ştiţi la ce mă refer – şi instigă la conservatorism şi la vânătoare de liberali,
gestul său reprezintă, din păcate, o mare şi ireparabilă gafă. Cu siguranţă că nu are
consilieri personali sau, dacă are, ar trebui să-i concedieze cât mai repede. Prin
cedarea amvonului unor parlamentari NEpocăiţi, Cristian Ionescu se comportă ca un
liberal veritabil şi dovedeşte că nu este chiar atât de ANTIecumenic pe cât se credea.
Nu cred că Ionescu Cristian a descoperit că are tendinţe ecumenice când a primit
delegaţia parlamentară şi le-a cedat amvonul – nu ştiu dacă pe amvon scria “Noi
predicăm pe Hristos şi pe el răstignit!”, căci gafa ar fi şi mai mare – dar mă întreb
de ce nu a stat liniştit în banca lui, fără să mai dea cu bota-n baltă despre tot,
despre orice, despre oricine şi pentru oricine. Şi când mă gândesc că era gata-gata
să-l linşeze pe “ecumenicul” de Emanuel Contac pentru că, vezi Doamne, un pocăit nu
poate susţine statul palestinian… Mă deranjează că Victor Ponta a vorbit la el în
biserică? Nicidecum! Mă deranjează lipsa de inconsecvenţă, de verticalitate şi de
seriozitate

a lui Cristian Ionescu. Nu mă deranjează că are înclinaţii politice, mă

deranjează că judecă cu două măsuri şi aşa ceva nu-i place lui Dumnezeu. Dacă Victor
Ponta – care este cercetat de ANI – poate vorbi de la amvonul unei biserici
penticostale,

atunci şi o trupă de pantomimă necreştină poate profera în cadrul unei

conferinţe de tineret şi, cu siguranţă, Pustan poate să-şi facă cruce într-o biserică
ortodoxă sau catolică, iar fraţi de aceeaşi credinţă pot susţine statul palestinian (a
nu se înţelege că eu susţin statul palestinian!) fără să-i dispreţuim, să-i agasăm şi
să-i acuzăm de liberalism şi ecumenism! Cristian Ionescu a devenit că cei pe care-i
acuză, mai rău chiar, căci aceia cel puţin ce aveau în guşă aveau şi-n căpuşă, dar
Cristian Ionescu dovedeşte că una are în guşă şi alta-n căpuşă. În încheierea
articolului său, pastorul din Chicago ne sugerează pe cine va vota şi pe cine trebuie
să voteze adepţii dumnealui, adică pe domnul Victor Ponta, un tânăr care nu a fost
aservit şi contaminat de vechiul regim şi care i-a făcut “o impresie plăcută”. Ca să
nu bată la ochi, introduce clişeele cu rugăciunea pentru politicieni şi bla-bla-bla.

Asta nu este imparţialitate,

ci etică circumstanţială de doi bani. Deşi ne-am

obişnuit ca Ionescu Cristian să dea cu bota-n baltă, de data aceasta o dă rău de tot”.
• pastor Laurenţiu Balcan, Moldova Comentarii: • “Laurenţiu Balcan – februarie 21,
2012 – „Cristian Ionescu era ultimul pastor la care mă puteam gândi că s-ar da de
partea politicului. Era aşa de ancorat în valori conservatoare că nici într-o sută de
ani nu mi-aş fi imaginat că le va permite NEPOCĂIŢILOR să vorbească de la amvonul
propriei biserici. Oamenii au multe feţe şi multe secrete…”
**************************************************************************************
**********************************
• Victor Ponta la RTN Chicago Faţă-n faţă • interviul cu Victor Ponta realizat de
Petru Amarei la RTN Chicago.
(http://rtnchicago.com/emisiuni/fata-in-fata/victor-ponta/) Octavian Cârjan –
corespondent USA: «Ajuns în Chicago, Ponta a dat un interviu unei televiziuni la care
nu se uită mai nimeni… şi la întrebarea “cu cine aţi luat legătura la Washington?” a
răspuns că nu-i place să se laude. Deşi avea cărţile de vizită în buzunar, nu le-a
scos pe masă să ne impresioneze. A vorbit şi la Chicago cu nişte mafioţi români care
sunt membri ai Camerei româno-americane de comerţ… Nu pot să cred că i s-a plâns lui
vreun român cu ceva?» Comentariu: • Vasile Bouleanu – “Nu cred că există un mai bun
exemplu de cameleon politic decât marxistul Ponta în toată istoria politică
românească. A preluat toate şiretlicurile de la Iliescu şi le-a rafinat pe măsura
audienţei din diasporă. Acelaşi lup marxist cu blană de miel.” [video-player
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loop=”false” autorewind=”true” /]

