Patriarhia îl revendică drept
„episcopul cel mai poliglot” pe cel
pe care uniații îl revendică drept
„episcopul nostru”
Pe siteul patriarhal Basilica a apărut astăzi un articol elogiator dedicat
episcopului Sofronie Drincec, firitisit de către autorul articolului ca „ierarhul
poliglot” al Patriarhiei Române. Articolul pare inspirat de așa-numita Ziuă a
limbilor UE, sărbătoare a noii construcții europene, pe care se vede că Patriarhia
o ține cu religiozitatea cu care „episcopul cel mai poliglot” ar fi trebuit să țină
sărbătoarea Maicii Domnului de anul acesta.
Articolul despre episcopul Sofronie Drincec apare la câteva săptămâni după ce
greco-catolicii de la Oradea l-au revendicat și ei pe preasfinția sa, însă nu pentru
darul limbilor străine, ci pentru aplecarea spre papistășie, numindu-l „episcopul
nostru”.
Mai este episcopul Sofronie al Oradiei ortodox?

Săptămâna aceasta, preotul beiușean Cosmin Florin Tripon a înaintat sinodului
BOR o cerere de revizuire a caterisirii pe motiv că episcopul Sofronie a apostaziat
de la credința ortodoxă prin acceptarea pomenirii sale alături de papa și de
episcopii uniați pe 8 septembrie.
Părintele Cosmin Tripon a fost caterisit în anul 2017 în mod abuziv, cu o caterisire
nulă de drept, pentru că a întrerupt pomenirea ierarhului semnatar al
documentelor din Creta și propovăduitor acerb încă de la întronizare, cu un an
înainte de propunerea de caterisire a preasfinției sale, al ecumenismului local,
judecat în 2008 și iertat după ce a săvârșit slujba Aghiazmei Mari cu un
pseudoepiscop uniat.
Părintele Cosmin Tripon cere sinodului BOR desființarea caterisirii pronunțate
de episcopul apostat al Oradiei

De asemenea, un grup de credincioși din Bihor au înaintat zilele acestea o
plângere contra episcopului respectiv, cerând sinodului mitropolitan din Sibiu să
îl propună pentru caterisire din pricina încălcării sfintelor canoane, ce a avut ca
rezultat apostazia de la credință a episcopului.
O petiție online s-a lansat pentru susținerea acestei inițiative:
https://www.petitieonline.com/susinem_demersul_credincioilor_bihoreni_de_trimit
ere_in_judecat_a_episcopului_sofronie_drincec.
Conform procedurii bisericești, sinodul mitropolitan este obligat să judece cazul și
să decidă dacă îl trimite pe episcopul Sofronie spre judecare sinodului național,
cu propunerea de caterisire. Întrucât episcopul e recidivist, dacă va fi găsit
vinovat, propunerea nu poate fi decât de caterisire sau de retragere „amiabilă”
din scaun (cum s-a întâmplat acum câțiva ani cu episcopul din Huși). În anul
2008, preasfinția sa a fost găsit vinovat de sinodul local (pe atunci de cel de la
Cluj) și a fost trimis în judecata sinodului național cu propunerea de caterisire.
Credincioși bihoreni cer sinodului Mitropoliei Ardealului caterisirea episcopului
Sofronie Drincec pentru apostazie

Articolul de pe siteul patriarhal pare o primă reacție a Patriarhiei la noul scandal
pe care l-a creat episcopul Sofronie și mai ales la luarea de poziție a preotului
Cosmin Tripon și a credincioșilor bihoreni.
Cu toate calitățile preasfinției sale de medic, de poliglot, sinodul mitropolitan
din Sibiu și sinodul BOR din București va trebui să judece faptele de
episcop ale episcopului Sofronie și să hotărască dacă mai poate fi episcop
al Bisericii Ortodoxe Române.
Decizia pe care Patriarhia o va lua va avea consecințe foarte serioase asupra vieții
bisericești din Patriarhia Română, pentru că dacă Mitropolia Ardealului și
Patriarhia vor alege să disprețuiască strigătul public al credincioșilor și
vor refuza caterisirea preasfințitului Sofronie pe motiv că este „cel mai
mare poliglot al Patriarhiei”, atunci sinodul Bisericii Ortodoxe Române va
avea în componență un ierarh revendicat de către cultul greco-catolic
drept „episcopul nostru”, adică vor avea în sobor și în comuniune liturgică
și dogmatică un episcop greco-catolic. Cu toate consecințele teologice ale

acestui fapt.
Apostazia episcopului Sofronie, convingere personală sau „experiment” în
„laboratoarele ecumenice”?

Sunt de admirat, sincer, calitățile de filolog ale episcopului Sofronie Drincec și
probabil că ele ar putea fi de folos în viitor cancelariei Vaticanului, mai ales că
multe dintre limbile pe care le vorbește sunt ale unor popoare catolice. Patriarhia
Română nu pare a trage vreun folos din știința de rusă și sârbă a preasfinției sale,
date fiind relațiile precare cu cele două Biserici Ortodoxe surori, iar pentru
celelalte limbi există suficienți ecumeniști în aparatul patriarhal care să
suplinească nevoia de comunicare cu „frații creștini” vorbitori ai acelor limbi.
Preasfinția Sa episcopul Sofronie însă a fost numit însă în Oradea
păstorul ortodocșilor din eparhie, o eparhie cu sute de ani de tradiție de
luptă contra papismului și uniatismului, nu profesor de limbi străine.
Calitățile de lingvist nu l-au ajutat cu nimic în săvârșirea înaltei misiuni la care a
fost chemat și, din păcate episcopul a ajuns în starea de apostazie și cădere sub
anatemă. Iar acest lucru va trebui să îl judece sinodul mitropolitan și, sperăm,
ulterior, cel național al Bisericii Ortodoxe Române.
Când eram student la Teologie, actualul patriarh, pe atunci mitropolit al
Moldovei, profesor la catedra de Dogmatică, ne spunea o glumă favorită: zicea că
președintele Kennedy parcă a fost cel mai bun președinte american pe care l-au
avut rușii.
Fie-mi permisă parafraza și să spun că în acest moment episcopul Sofronie
Drincec este cel mai poliglot și mai bun episcop ortodox din sinodul BOR
pe care îl au greco-catolicii.

