Aplicarea iresponsabilă a acriviei
creează tragedii în familiile
românești
Redacția siteului OrtodoxINFO a publicat ieri un material în care prezenta noul
site Mărturisirea Ortodoxă, siteul oficial al preoților și credincioșilor români
nepomenitori care luptă canonic și patristic împotriva ereziei din Creta, făcând o
mărturisire puternică, dar în același gând echilibrată, cu grijă mare să nu iasă în
afara Bisericii.
La articolul acela, un cetățean care s-a semnat “Ion” ne-a trimis un comentariu
plin de durere și supărare:
Am si eu cateva intrebari pentru preotii astia echilibrati antiecumenisti la care
chiar doresc sa mi se raspunda. Daca prin cearta voastra dezbinati familiile de
crestini ortodocsi, a carui lucrare o faceti voi? Daca Dumnezeu spune, „ceea ce
Dumnezeu a unit omul sa nu desparta” este scuzabil sa dezbinati familiile
crestinilor? Va intreb lucrul asta deoarece eu si se pare mai nou si multi altii
suntem in urmatoarea situatie. Sotia”indrumata de un preot „echilibrat”
antiecumenist a luat calea asta a voastra, impartasire la nepomenitori, nu mai
impartaseste copii la pomenitori, spune ca eu sunt eretic si drept urnare nu mai
poate locui cu mine. Rezultatul? Ne-am despartit pentru ca eu merg la aceeasi
biserica ma spovedesc la acelas preot si imi pastrez aceeasi credinta. Mai nou
am aflat ca nu sunt singur in situatia asta. Asadar, va intreb, voi a carui lucrare
o faceti, a lui Dumnezeu sau a diavolului?

Redacția siteului nostru îi comunică fratelui Ion și tuturor celor interesați
următoarele:
1. Preoții și credincioșii care fac mărturisirea antiecumenistă echilibrată se
deosebesc tocmai prin faptul că refuză să îi numească eretici pe cei care
nu au întrerupt încă pomenirea și nu propovăduiesc deschis erezia,
acordând o atenție deosebită situațiilor de genul celei pe care ne-o
descrieți, în care unii membri ai familiei sunt nepomenitori, alții nu au
ajuns la această măsură a asumării luptei.
2. Este foarte posibil ca soția dumneavoastră să frecventeze unul dintre
preoții nepomenitori așa-numit “acrivist”, din grupul schismatic înființat
de monahul Sava lavriotul în România, grup care s-a detașat complet de
adevărata luptă contra ecumenismului, practicând un radicalism sectar,
dominat de o ură inumană față de toți cei ce au o altă opinie despre modul
în care se duce această luptă. La întrunirea de la Roman, din ianuarie
2018, acest grup schismatic a stabilit că, din punctul lor de vedere, toți
românii care nu au întrerupt pomenirea sunt eretici, că toți ierarhii din
lume sunt compromiși, indiferent dacă luptă sau nu contra ereziei
ecumenismului.
3. Față de documentul schismatic de la Roman, noi am propus publicului
Rezoluția din ianuarie, în care arătam că facem distincția clară între
creștinii care propovăduiesc deschis ecumenismul și cei care nu fac acest

lucru, nepermițându-ne să îi considerăm eretici pe cei care se află
încă în legătură cu ierarhii ecumeniști, dar îndemnându-i să ia
atitudine față de ecumenism și față de ierarhii care au semnat
documentele sinodului, într-o primă fază prin discuții cu preotul, prin
mărturisire publică și, pentru cei ce ajung să fie pregătiți pentru acest
lucru, prin întreruperea frecventării bisericilor unde se pomenesc
arhiereii ecumeniști, cu mare grijă însă ca acest lucru să nu producă
tragedii în familii. De asemenea, în această rezoluție noi am arătat clar că
prin nepomenire nu am părăsit Biserica Ortodoxă Română și ne disociem
de cei care susțin că nu mai au nicio legătură cu BOR și că se află în
“biserica universală” sau “în biserica sfinților”.
4. La întâlnirea schismatică de la Mestecăniș, același grup a inventat
doctrina că un copil devine eretic la vârsta de 10 ani, dacă nu ia atitudine
contra propriilor părinți, în cazul în care crește într-o casă în care părinții
frecventează bisericile unde sunt pomeniți ierarhii ecumeniști. Așa că nu
va fi exclus ca în viitor să vedem și astfel de tragedii întâmplându-se în
familiile care urmează astfel de doctrină extremistă.
5. Pentru refuzul nostru de a merge pe calea extremistă pe care merg cei
care generează tragedii de genul celei despre care ne vorbiți, membrii
grupului schismatic Sava lavriotul au lansat un atac furibund la adresa
noastră, considerându-ne și pe noi “eretici”, “criptoecumeniști”, “înșelați”,
deși noi suntem nepomenitori, îngrădiți de erezia ecumenistă, nu facem
niciun compromis dogmatic cu ereticii.
6. Chiar cu toată această sminteală creată, lupta împotriva
ecumenismului trebuie dusă mai departe, cu tenacitate, fără niciun
compromis dogmatic, dar cu înțelegere, în limitele canonice, pentru
diferitele situații în care se află credincioșii ortodocși care au fost
surprinși de acest sinod mincinos din Creta.
7. Nepomenirea în sine este un instrument de luptă canonic foarte
eficient și ea nu este responsabilă pentru situația familiei
dumneavoastră. Vinovată pentru ceea ce trăiți dumneavoastră
acum este doar aplicarea iresponsabilă a nepomenirii de către unii
preoți. Nepomenirea celor ce au semnat în Creta este necesară,
pentru că altfel nu vom reuși niciodată să eliminăm această boală
spirituală din trupul Bisericii noastre. Indiferența față de ceea ce
s-a întâmplat în Creta este foarte periculoasă pentru mântuirea
noastră, după cum este și asumarea unei poziții extremiste față de

cei ce încă nu au înțeles ce s-a întâmplat acolo sau nu sunt încă
pregătiți să își asume lupta și mărturisirea directă a credinței în
fața celor ce încearcă să acrediteze în Biserica noastră ideile
ecumeniste.

Pentru orice detaliu referitor la lupta noastră, ne puteți găsi pe site. Dumnezeu să
vă ajute să vă refaceți familia!
Mulțumim redacției OrtodoxINFO pentru că ne-a pus la dispoziție acest
comentariu.
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