Mitropolitul Luca de Zaporojie:
Pseudo-patriarhului Bartolomeu i
se cuvine anatema din Duminica
Ortodoxiei
În urma evenimentelor recent petrecute în Biserica Ortodoxă Cipriotă, Ierarhii
Bisericii Ortodoxe Ucrainene au început să vorbească deschis despre tristețea
întâmplărilor din Biserica Ortodoxă din aceste vremuri, cauzate de invazia
Patriarhiei Constantinopolului pe teritoriul Bisericii Ortodoxe Ucrainene și de
bazele eclesiologice ale acestor acțiuni.
Săptămâna trecută, Înaltpreasfințitul Mitropolit Antonie de Boryspil și Brovary,
Rector al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, a declarat pur și simplu: „Unitatea panortodoxă nu mai există”.
„Mai mult, lumea ortodoxă se confruntă cu o schismă nouă și foarte periculoasă.
Baza sa este setea de putere personală, iar instrumentul său principal este
disponibilitatea de a ignora canoanele, adevărul și conștiința în procesul de
atingere a acestui obiectiv”, a adăugat Mitropolitul Antonie.
„O imitație vicioasă și rău intenționată a Ortodoxiei lumii este acum construită în
fața ochilor noștri”, a observat ÎPS Sa.
În mod asemănător, Înalt Preasfințitul Mitropolit Teodor de Kamenets și Podolsk
scrie că „actuala criză a Ortodoxiei […] provine în primul rând din cauza lipsei de
înțelegere a naturii Bisericii lui Hristos și introducerea instrumentelor lumești
pentru rezolvarea problemei unității în Biserică. În acest caz, se acordă preferință
unității exterioare, care este asigurată prin eforturile umane, în timp ce unitatea
interioară fiind rezultatul acțiunii divine și rămânerii în har, este cea care
generează forță vieții acestei unități”.
„Înlocuind înțelepciunea divină cu știința umană care susține mândria și aroganța
omenească, nu se poate ajunge la unitate. Unitatea poate fi realizată numai prin
acceptarea autorității dumnezeiești și prin ajutor de Sus”, afirmă pătrunzător,
Mitropolitul Teodor.

Pe de altă parte, Înalt Preasfințitul Mitropolit Luca din Zaporojie a fost
întotdeauna sincer. În toamna anului 2018, când pseudo patriarhul Bartolomeu a
trimis cu îndrăzneală scrisori către Ierarhii Bisericii Ortodoxe Ucrainene,
invitându-i la un așa-numit „consiliu de unificare” pe propriul teritoriu bisericesc,
Mitropolitul Luca a răspuns „supusului credincios al Republicii Turce, Domnul
Bartolomeu!”, amintindu-i că predecesorii săi din Constantinopol au folosit
credința în astfel de jocuri politice, provocând astfel căderea Imperiului bizantin.
Într-o nouă declarație publicată pe canalul său Telegram pe 30 noiembrie,
Mitropolitul Luca scrie că „A sosit vremea sa spunem lucrurilor pe nume”.
Nu se mai poate vorbi despre unitatea Bisericii, scrie ÎPS Sa, iar vina aparține
elitelor globaliste și „marionetei” lor, „ereticul și hulitorul” Patriarh Bartolomeu.
De fapt, împreună cu cei care îi fac jocul, pseudo patriarhul Bartolomeu
ar trebui să fie public anatematizat în slujba Triumfului Ortodoxiei
(Sinodiconul Ortodoxiei – n.n), crede Mitropolitul Luca.
Mai jos citiți Declarația sa completă:
„Nu mai putem vorbi despre unitatea Bisericii. A avut loc o schismă în lumea
ortodoxă. Acesta este deja un fapt de netăgăduit. Inițiatorii acestei schisme sunt
elitele globaliste, care astăzi construiesc în mod deschis o nouă ordine mondială.
Una dintre marionetele acestei strategii antihristice este ereticul și hulitorul
Dimitry Archontikis, care se consideră pe sine Patriarhul Constantinopolului,
împreună cu celelalte Iude care i s-au alăturat, cei care sacrifică puritatea
credinței și a vieții conformă cu canoanele Bisericii, pentru propria lor plăcere și
bunăstare.
În măsura în care faptele criminale ale acestor indivizi au depășit toate
atrocitățile eretice anterioare, cred că este necesar să-l includem pe fostul
patriarh al Constantinopolului și pe acoliții săi în rândul acelor indivizi, asupra
cărora s-a aruncat „anatema” în timpul slujbei Triumfului Ortodoxiei, în prima
săptămână a Postului Mare.
De asemenea, trebuie să recunoaștem și să aducem la cunoștință în mod deschis,
copiilor credincioși ai Bisericii lui Hristos, că evenimentele care se derulează
acum în comunitatea mondială, indică faptul că în lume există o construcție activă
a unei societăți globale deschise, care se bazează pe valorile antihristice. „Marii

zidari” care execută această construcție nu se vor feri nici de cele mai anti-umane
metode, pentru a-și pune în aplicare planurile.
Pentru prima dată în istoria lumii, ei au folosit arme bacteriologice la scară
globală pentru a crea o pandemie și moartea multor oameni nevinovați.
Acesta este primul pas într-un plan multistratificat atent elaborat, care are ca
scop reconstrucția civilizației umane în sine. Rețeaua unuia dintre ei – Soros – cu
armata sa de politicieni, jurnaliști și personalități seculare și religioase liberale,
lucrează activ pentru a distruge lumea veche, pregătind întreaga umanitate
pentru un nou sistem centralizat de guvernare care va exercita controlul asupra
tuturor aspectelor societății omenești.
În domeniul religios, această lucrare este condusă de Vatican, împreună cu
pseudo patriarhul Constantinopolului și o coaliție de grupuri extremiste
heterosexuale radicale.
Realizările moderne în tehnologiile informatice digitale, ingineria genetică și așa
mai departe, pot asigura pe deplin această nouă ordine mondială, care este planul
satanic pentru o societate umană înrobită.
În lume vor rămâne puțini care vor fi credincioși lui Hristos, dar înțelegând esența
a ceea ce se întâmplă, noi, ca și creștini, avem motive să ne bucurăm. Și când
aceste lucruri încep să se întâmple, ridică-te și ridică-ți capul, pentru că
răscumpărarea ta se apropie (Lc. 21:28). Inima unei persoane credincioase
adevărate nu trăiește cu frica durerilor viitoare, ci mai degrabă în speranța de a-l
întâlni pe Hristos în curând”.
Luna trecută, Mitropolitul Luca l-a îndemnat pe Arhiepiscopul Hrisostom al
Ciprului să se pocăiască de păcatul său de a intra în comuniune cu schismaticii
ucraineni, care sunt „hulitori îmbrăcați în veșminte preoțești”.
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