Mitropolitul Timotei din Vostra –
Ierusalim: Preoții trebuie să fie
pregătiți pentru marginalizare,
persecuție și moarte
Mitropolitul Timotei crede că, dacă credincioșii insistă asupra misiunii
mântuitoare a Bisericii, atunci Biserica va fi persecutată de păpușarii Noii Ordini
Mondiale.
Mitropolitul Timotei (Margaritis) din Vostra al Bisericii Ortodoxe din Ierusalim a
declarat că preoții ortodocși trebuie să se pregătească pentru o nouă luptă,
marginalizare, persecuție și chiar martiriu, relatează ziarul „Viața ortodoxă”.
Într-un interviu acordat sursei, Înaltul Ierarh a menționat că astăzi în numele
globalizării, indirect sau la instigarea dreptului internațional, popoarele sunt
chemate să renunțe la tradițiile lor naționale și culturale, să revizuiască
evenimentele istorice și, cel mai important, să „actualizeze” valorile și credințele
religioase de dragul „coexistenței pașnice” a diferitelor naționalități din fiecare
țară și din întreaga lume.
Mitropolitul Timotei crede că emoțiile și anxietatea inerente societății moderne
fac ca majoritatea oamenilor să piardă din vedere dimensiunea spirituală a
omului, viața veșnică a sufletului său, a cărui salvare nu este interesantă pentru
oameni. Ei nu găsesc timp să se ocupe de aceste probleme; de aceea îi ignoră și
chiar îi ridiculizează pe cei care propovăduiesc aceasta.
Drept urmare, ne confruntăm cu secularizarea în Biserică, în special în lumea
occidentală, care, urmând moda pentru tot ceea ce este occidental, trage în jos
„Orientul” nostru. Adoptarea acestor noi practici și teorii contrazice vechile
tradiții și valori creștine, pe care noua ordine mondială încearcă să le înlocuiască
cu orice preț, a subliniat Mitropolitul Timotei.
Potrivit acestuia, printre adepții globalizării, se pot găsi mulți lideri spirituali
„care cred că este util un punct de mijloc cu noua ordine a lucrurilor și care încep
să reducă tradițiile religioase, în special în țările cu o populație tradițional

creștină. În schimb, adepții altor religii sunt de neclintit în credința lor și cu greu
pot fi convinși în țările tradițional creștine”.
Mitropolitul Timotei a menționat că „în astfel de condiții, creștinii sunt dezamăgiți
de credință, motiv pentru care se retrag din sursa vie a predicării Evangheliei.
Astfel, bisericile devin goale, încetează să mai fie case de rugăciune și închinare;
în cel mai bun caz, ele își păstrează doar valoarea istorică și culturală și, în cel
mai rău caz – valoarea imobilelor care pot fi vândute prin chirie, modalitate din ce
în ce mai frecventă în vremurile noastre din Occident. Spațiile lăcașurilor de cult
sunt folosite ca și clădiri rezidențiale, centre culturale sau închiriate
reprezentanților altor religii”.
Mitropolitul Timotei a reamintit că globalizarea în înțelegerea Bisericii este
„unirea întregii lumi în numele lui Iisus Hristos, care a realizat mântuirea nu
numai pe pământ, ci și în veșnicie, când a ridicat pe toți cei care L-au dorit din iad
la cer… Unirea în spiritul Bisericii Sale, unde dragostea adevărată, grija fiecăruia
pentru celălalt, solidaritatea între toate popoarele, pacea, dreptatea și egalitatea
vor prevala„.
„Libertatea duhului în Hristos și respectul reciproc între națiuni nu implică
supunere forțată, ceea ce este obligatoriu stabilit în principiile Noii Ordini Sociale
(globalizare)”, a subliniat Vlădica.
El a menționat că „pentru binele omului și mântuirea sa, Biserica oferă unire
fizică și duhovnicească cu Hristos; prin urmare, ea nu poate fi de acord cu idei
inovatoare care încearcă să egalizeze pe toți oamenii în acord cu principiul
drepturilor omului, mai degrabă decât cu cel al Legii lui Dumnezeu„.
„Recunoscând îngrozitoarea decădere morală a societății și respingerea valorilor
creștine, Biserica oferă pocăință. Predica ei este ridiculizată, învinuită de nulitate.
Dacă clerul și mirenii credincioși perseverează asupra misiunii Sale mântuitoare,
atunci Biserica va fi persecutată și vizată de acele forțe care impun Noua Ordine
Mondială”, a spus Mitropolitul Timotei.
Vlădica este convins că „controversele și disputele interne privind problemele
administrative slăbesc vocea Bisericii”. Prin urmare, „este necesar să se
stabilească o cooperare strânsă între Bisericile Locale pentru a rezista acelor
inovații care cauzează un rău duhovnicesc oamenilor și pentru a implementa o
poziție prudentă, comună, fără niciun compromis, fără a fi plăcută omului, la fel

cum în vremurile antice, creștinii respingeau – Legile creștine ale împăraților
romani și cu bucurie se duceau la chinuri îngrozitoare și la moarte pentru
Hristos„.
„Prin urmare, cuvântul Bisericii în legătură cu globalizarea ar trebui să fie unul,
adevărat, milostiv și aplecat doar asupra Domnului, deoarece El este mântuirea
noastră. Preoții si întreaga ierarhie trebuie să se pregătească pentru noi lupte,
marginalizare, persecuție și chiar martiriu. Nu este prima sau ultima dată când
Biserica se confruntă cu o astfel de situație”, a rezumat Mitropolitul Timotei.
Cu puțin timp în urmă, UJO a scris că, în opinia mitropolitului Timotei din Vostra,
dacă Bisericile sunt interesate de unitate, atunci trebuie să „renunțe la interesele
și privilegiile lor strămoșești”.
Jerusalem hierarch: Priests must be ready for persecution and death

