
Datorită construirii Catedralei mântuirii Neamului 
atacul la adresa Patriarhului Daniel a intrat într-o fază 
demenţială. Manipulările prin mass-media au depășit 
orice limită a bunului simț. Spre exemplificare vom 
folosi câteva imagini grosolane: folosindu-se de 
“metoda fotoshop”, pentru trucarea de imagini, 
internetul este intoxicat în fel și chip cu făcături, 
adesea grosolane, spre a denigra Biserica Ortodoxă în 
general și pe Patriarhul Daniel în specială. 
Iată imaginile, iar DV., cititorii, trageți concluziile: 

Varianta I - Patriarhul Daniel vine la Catedrala Mân-
tuirii, într-un Mercedez, poleit în aur (fotografie tru-
cată). 

Varianta II - În dorința de a-l apăra pe Patriarh de cei 
răi, un admirator al Patriarhului Daniel s-a folosit de 
aceeași metodă de manipulare, “fotoshopul”, 
prezentându-l pe Patriarh coborând dintr-o mașină 
“Logan”, o biată Dacia de altă dată! (de asemenea 
fotografia este trucată). 

Aceasta este fotografia originală. Într-adevăr, un 
Mercedez negru, care nu are nimic de-a face cu 
poleirea în aur. Unii spun că, de fapt, mașina 
aparține SPP-ului (Firma de pază a demnitarilor).  
Cititorii au însă latitudinea să tragă concluzia. 

 
Unii Români consideră însă că, în An 
Centenar, Patriarhul Daniel merită să fie 
desemnat drept “Omul Centenarului” 

 
Iată și argumentele: 
     
1. A tacut si a facut ! (I s-a reprosat mereu ca nu 
comunica, insa a preferat sa lase faptele sa vor-
beasca pentru el, in comparatie cu marii „oratori” 
politici care vorbesc non-stop, dar care concret nu 
realizeaza nimic). 
 
2. Nu a reactionat niciodata la calomniile ce i-au 
fost aduse. Nu a reactionat niciodata desi a fost 
hartuit in permanenta! A intors mereu obrazul! 

Patriarhul Daniell, Omul care a tacut si a facut !  
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