„Prințul Bisericii”, mitropolitul
ecumenist Teofan, prezent în Piața
Palatului Culturii la adorarea
papei
A doua zi a vizitei papei roman în România. Nu este mai nimic de spus, papa și-a
vizitat credincioșii, s-au rugat în legea lor. La fel de grotescă prestația
microfonistelor, căzute în extaz, cerând papei să le umple viața, să le dea o
fărâmă din acel moment etc.
Despre întâlnirea de la Miercurea Ciuc se poate spune că a infirmat toate
zvonurile alarmiste ale media cu privire la interzicerea limbii române, la prezența
exclusivă a premierului maghiar etc. S-a intonat la un moment dat imnul maghiar,
dar, având în vedere că imnul respectiv este o cântare bisericească, organizatorii
se pot scuza oricând că a fost intonat în cadrul liturgic.
La Iași, pelerinajul a debutat cu niște discursuri și o scenografie ce amintesc de
„Cântarea României” din vremuri de mult apuse. Apoi, papa le-a vorbit ieșenilor
despre Eminescu, despre monahul Galaction Ilie de la Mănăstirea Sihăstria, s-a
cântat „Hristos a înviat!” în stil ortodox. Presa locală a titrat cu titluri pompoase
despre „evenimentul secolului”.

Poetul național, care a spus că „Biserica Ortodoxă este maica neamului

românesc”, a fost citat intens, de ca și când ar fi fost un poet catolic. În rest, papa
a rostit același discurs uman, social, socialist chiar, în care le-a vorbit auditorilor
despre drumul lor împreună, nu se știe în ce direcție.
Atrage atenția un lucru: după două zile de vizită a papei Francisc în
România, după fluvii de vorbe rostite de toți posesorii de opinii pe această
temă, până acum nu s-a rostit numele Mântuitorului Hristos! Sugestiv, nu?
Papa transmite, potrivit microfonistelor de pe la televiziuni, „prezența binelui”,
„prezența păcii” etc. Dar nu prezența lui Hristos! Adevăr grăiesc, Hristos nu
are nimic de a face cu spectacolul mediatic pus în scenă de două zile
încoace.

Cel mai rușinos lucru al zilei este prezența mitropolitului ecumenist
Teofan la pelerinajul papistaș din fața Palatului Culturii din Iași.

Disprețuind orice rugăminte a poporului credincios ortodox, mitropolitul Teofan a
fost prezent în mulțimea din fața palatului, salutându-l pe papa. Considerăm
acest gest ca răspunsul la scrisoarea pe care i-am trimis-o în luna martie,
în care îl rugam să se poziționeze canonic față de eveniment și să nu dea
binecuvântare ortodocșilor să participe la el, cum au făcut ierarhii
ortodocși bulgari.
Scrisoare deschisă adresată Mitropolitului Moldovei și Bucovinei cu privire la
venirea papei în orașul ortodox Iași

Îi așteptăm cu deosebită curiozitate pe preoții pomenitori și pe slujbașii MMB din
Moldova să ne explice această prezență. Până atunci, cu părere de rău, după ce
a fost prezent, împotriva canoanelor, la o manifestare a cultului mozaic în
Iași, această prezență alături de papa ne face să credem că mitropolitul
Teofan este cu totul străin de îndatoririle pe care le are în Biserica
Ortodoxă pe care este chemat să o păstorească în Moldova, principala
fiind aceea de a o apăra de năvălirile ereticilor ecumeniști.
“Prințul Bisericii”, mitropolitul Teofan, încurajat să participe la împlinirea
idealului religios al mozaismului

Este regretabil că preoții pomenitori și poporul încă mai cred acest joc viclean dea episcopul ortodox și tradiționalist al mitropolitului. Îi așteptăm să se
trezească la realitate și să îi ceară cu toată seriozitatea să își facă datoria
față de Biserică, să renunțe la ecumenism și la sinodul din Creta.
Dacă participă la toate aceste acțiuni eretice din vreo constrângere, să explice
cine și ce îl pot constrânge să facă ceva împotriva propriei conștiințe. Există legi
în țara asta care îl pot ajuta să își exprime liber conștiința, dacă despre aceasta
este vorba.

Până atunci, nu putem să nu ne întrebăm: De dragul unui astfel de mitropolit sunt
batjocoriți și persecutați cei care au luat atitudinea corectă față de erezia
ecumenistă și față de sinodul din Creta, sunt alungați din biserici și considerați
„schismatici”, „răzvrătiți”, sunt supuși oprobriului public, în timp ce ereticii sunt
salutați în public?
ISJ Iași: Recrutarea de voluntari în licee pentru primirea papei nu este
prozelitism. Noi spunem că este

În încheierea acestui reportaj, în care nu mai e nimic de spus, prezentăm cum a
arătat programul televiziunii naționale TVR 1 astăzi. Televiziunea aceasta
trăiește în primul rând din taxele cetățenilor ortodocși. Ne scapă ceva?

