Milovaní bratři a sestry v Kristu!

druhá odpověď ze dne 10 dubna 2017

Opět nám připadla nepříjemná ale také nevyhnutelná povinnost reagovat na zběsilé prohlášení samozvaných bojovníků z hnutí za údajnou nezávislost naší místní pravoslavné církve. Tito nemocní lidé si myslí, že
jsou schovaní za anonymitou, ale my už je všichni dobře známe z jejich předchozího působení. Již samotný
název jejich druhého pamfletu plného překlepů je přímo ikonický: „Zrádci“. Tento název je jako vystřižený
z bolestných a divokých padesátých let, kdy všude kolem sebe bušila zuřivá komunistická rétorika a nešetřila
stejnými označeními. Těmto politrukům už chybí jen požadavek: „Žádáme pro nepřátele trest smrti!“ Rozumíme jejich vzteku, protože oni se bojí, že se jim nepodaří splnit svoje cíle, které mají mocichtiví lidé všude
na světě: ovládnout svoje bližní a vypadat u toho dobře. Takový je smutný obraz lidí, kteří trvají na pseudoautokefalitě z roku 1951. Náš Pán Ježíš Kristus, jehož svátek Vzkříšení se blíží, nás učí: „Střezte se lživých
proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci a dále také, že špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Po jejich ovoci je poznáte.“ Proto moc děkujeme autorům „Zrádců“, že se sami svými
vlastními slovy odhalili a sami nám potvrdili svoje sovětské praktiky, kterými by moc rádi ovládali naši místní Pravoslavnou církev v českých zemích a na Slovensku, ale my z jejich stalinistického stromu zkažené
ovoce jíst nechceme a nebudeme. Ostatně naše místní Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku
pod vedením podobných kádrů z éry komunismu nevyvázla zrovna s čistým štítem. Připomeňme kolaboraci
místní pravoslavné církve s ateistickým režimem a komunistickou Státní bezpečností a aktivní účast místní
pravoslavné církve vedené sovětským exarchou Jelevferijem na likvidaci řeckokatolické církve v roce 1950.
Že prý podrýváme autoritu synodu a pochybujeme o jeho schopnostech? Žel Bohu není co podrývat, ani
není o čem pochybovat. Neschopnost, nekompetentnost a neochota dodržovat dokonce ani svoje vlastní předpisy jsou příčinou toho, že kromě jiného dodnes nebyly zveřejněny závěry mimořádného zasedání synodu
v Bratislavě ze dne 5.4.2017. Nedělo se tam však nic tajného ani překvapivého, budeme mít jen novou komisi,
která je potřebná k přípravě mimořádného sněmu, aby už konečně byla naše Ústava v souladu s Tomosem.
Prý jsme je také seznámili s obsahem úmluv mezi Ekumenickým patriarchátem a místní Pravoslavnou
církví z ledna a května minulého roku. To je snad jen pokus o velmi nejapný vtip. Vždyť tyto dokumenty jsou
v řeckém originále i překladech volně dostupné na internetu u nás doma i v zahraničí, například na serveru
[www.sul-zeme.cz]. Autoři „Zrádců“ nám dobře předvedli, jakými praktikami by chtěli řídit naši Církev.
A do třetice nám nezbývá než autorům „Zrádců“ poděkovat za zmínku o Albánské pravoslavné církvi, která od r. 1992 díky péči své cařihradské Matky Církve rozkvétá a svým bohatým a příkladným církevním
životem velebí Pána Ježíše Krista. Všem věrným pravoslavným křesťanům je totiž jasné, že Církev není naše,
jak pořád dokolečka opakují autoři „Zrádců“, nýbrž že je Kristova. Právě proto do Kristovy Církve nepatří
zvrácené partajní metody demokratického centralismu a proletářského internacionalismu, v jejímž duchu
autoři „Zrádců“ trucovitě vzdorují naší Matce Církvi Konstantinopolskému patriarchátu. Ostatně není žádným
tajemstvím, že mezi skalní stoupence této trucovité koncepce jsou individua seskupená kolem vl. Jáchyma a
všem dobře známá pod přezdívkou Talibán. Jejich duchovní kořeny sahají až kamsi do buddhismu, nevyrostli
v pravoslavných rodinách a rodiče některých z nich ještě ani dnes nejsou pravoslavní. Tito lidé si ze svých
heretických představ o pravoslaví udělali exotické kouzlo, které jim dodává odvahu všechny strašit, kritizovat,
poučovat a slibovat záchranu od Ruské pravoslavné církve. Ale Talibánci si nejsou schopní připustit, že takové blázny by ani Ruská pravoslavná církev do svých vlastních řad nikdy nepřijala, ale že jsou pro ni užiteční
jen na špinavou politickou práci. Drazí bratři a sestry, chcete vládu Talibánu, strach a izolaci od ostatních světových církví s návratem do sovětských praktik, a nebo chcete být Církví Kristovou?
Čeští a moravští pravoslavní věřící se svými pravoslavnými rodinami, které budovaly československé
pravoslaví, a jsou věrné odkazu svých předků a svatým apoštolům rovným učitelům Cyrilovi a Metodějovi, kteří k nám přišli z Konstantinopole, odkud na všechny strany dobrý zákon vychází.

