AVERTISMENTUL
LUI
DUMNEZEU: Un pseudo-episcop a
luat foc la momentul împărtășirii
credincioșilor
Asociația „Borbazaveru” din Herțegovina:
,,Episcopul Dimitrije, fiul spiritual al episcopului Grigorie, a slujit la sărbătoarea
Intrării Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în Biserica din Zavala, la hramul
mănăstirii. A luat cu el un pachet cu măști, pe care le-a distribuit oamenilor și a
spus că doar cântăreții nu trebuie să le poarte.
Apoi i-a spus părintelui Vasilije să-și pună o mască pentru a împărtăși oamenii,
lucru pe care acesta l-a refuzat, DE TREI ORI. Episcopul a luat apoi Potirul și a
spus: „Ei bine, voi ÎMPĂRTĂȘI EU atunci!” Și-a pus o mască și când a ieșit pe ușă,
a început să-l ardă. Mai întâi potirul, apoi episcopul în întregime. Credincioșilor
prezenți li s-a părut că focul provine de la icoana Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu. Episcopul a început să-și scuture mâinile, potirul a căzut, s-a vărsat
Sfânta Împărtășanie. Episcopul a fugit în altar. Martorii oculari spun că nu au
văzut niciodată ceva mai rău în viața lor.
Cu toate acestea, unii dintre credincioși oferă următoarea explicație a modului în
care a avut loc incendiul:
„Dimitrije a introdus inovația de a înmuia un șervețel cu alcool și de a șterge
lingurița de împărtășanie după fiecare utilizare.” După ce a ieșit pe Sfintele Uși,
cu Potirul, primul care s-a apropiat de împărtășanie a fost fratele unui călugăr
începător, cu o icoană în mână și o lumânare aprinsă. Pe măsură ce șervețelul
îmbibat abundent cu alcool a intrat în contact cu flacăra lumânării, focul a
izbucnit ca un fulger, arzând șervețelul, hainele și mâinile lui Dimitrije. A alergat
la altar, a aruncat Potirul, a vărsat Sfintele Daruri și abia a stins focul”.
Apoi a spus în predică că a fost o mare ispită pentru el. De asemenea, a încercat
să se regăsească: „Aici ardeam, dar nu m-am ars”.

Episcopul Dimitrije de Novotar și Coronaver
Dar, pentru prima dată, diaconul Rajković, care editează site-ul eparhial, nu a
postat predica lui Dimitrije din zi de sărbătoare, deși o face în mod regulat.
Apropo, ștergerea linguriței de împărtășire într-un șervețel îmbibat în alcool nu
este singura inovație introdusă de Dimitrije. Acesta – slujește alături de romanocatolici, îi pomenește, respectă cu strictețe „măsurile sanitare”, se comportă
despotic, de parcă ar fi proprietarul Bisericii, nu dă binecuvântări credincioșilor
cu cuvintele „ar trebui să fie meritat”, îi persecută pe călugări și preoți.
Într-un cuvânt, el este un alt distrugător al Bisericii și o continuare consecventă a
atrocităților tatălui său spiritual, episcopul Grigorie”.
http://borbazaveru.info/content/view/13675/1

