Creștinismul nu trebuie să cedeze
în fața celor care construiesc Noua
Ordine Mondială
Concentrați-vă mintea asupra lui Dumnezeu și a sfinților, decât asupra
imaginilor sălbatice ale unor proteste orchestrate cu atenție, îndeamnă
Mitropolitul Luca de Zaporozhye
Protestele în masă pe străzile din orașele din America „au arătat cât de repede
masca decenței și a moralității cade de pe figura oamenilor atunci când toleranța
lovește străzile”, scrie Înalt Prea Sfinția Sa, Mitropolitul Luca din Zaporozhye,
într-o cugetare publicată pe canalul său Telegram, miercuri, 2 iunie .
Protestele atent orchestrate sunt, de fapt, un mijloc de control, scrie cu
sinceritate ierarhul, dar, decât să fim atrași de imaginile sălbatice ale violenței, ar
trebui să ne îndreptăm privirile și mintea către Domnul Iisus Hristos și sfinții Lui,
ne îndeamnă Înaltul Ierarh.
„Evenimentele recente petrecute în America conduc la reflecții triste”,
declară Mitropolitul Luca. „Creștinismul, care a fost principalul factor în formarea
statului și a culturii în construcția civilizației europene și americane, cedează în
fața modelelor complet diferite de viață socială.”
Având în vedere oportunitățile, mulți au renunțat la aspectul moralității și
bunătății, se plânge cu durere, Înalt Prea Sfinția Sa.
„Ce le reamintesc protestatarilor clădirile religioase pe care le-au profanat? De ce
se fac vinovați proprietarii de mașini arse înaintea protestanților? Ce vină au
proprietarii de magazine distruse și jefuite?” întreabă Mitropolitul Luca referinduse la violența care se presupune că a fost declanșată în onoarea morții tragice a
lui George Floyd.
Orice este posibil fără Dumnezeu, remarcă Înaltul Ierarh: „Când nu există frică de
Dumnezeu și de conștiință, atunci omul, fără teamă de pedeapsă, se transformă
într-o fiară care caută orice pradă ușoară”.
„Un astfel de bărbat este foarte ușor de controlat”, scrie Mitropolitul Luca,

subliniind că nu crede că întreaga țară a izbucnit pur și simplu spontan în
proteste violente, după ce a vizionat tragicul videoclip al morții lui Floyd.
Revoltele sunt „ca la comandă”, scrie el.
Americanii, la fel ca ceilalți oameni, se așteaptă ca drepturile și libertățile lor să
fie respectate. „Poate că întregul sens al întâmplării este să … obișnuim acești
oameni cu ideea că ordinea și prosperitatea obișnuite pot fi asigurate doar de un
regim, căruia cetățenii trebuie să îi cedeze libertățile și drepturile.” Probabil,
acesta este motivul pentru care „acest haos controlat al protestelor a fost
permis”, consideră Mitropolitul Luca.
„Pentru constructorii Noii Ordini Mondiale, nu contează dacă ești american, rus
sau chinez. Principalul lucru este că toată lumea învață să asculte de Fratele cel
Mare”, continuă Înaltul Ierarh ucrainean.
„De ce vorbesc despre asta?”, întreabă el retoric. Deoarece s-a vehiculat o mare
minciună, prin care oamenii au fost manipulați cu pricepere, sub pretextul luptei
pentru adevăr și sănătate, crede Mitropolitul Luca.
Cu toate acestea, creștinii trebuie să rămână statornici, cu atenția
concentrată întotdeauna asupra Domnului: „Nu am timp sau energie pentru a-mi
da seama de toate aceste jocuri de culise. Prin urmare, le doresc tuturor celor
care tânjesc după Adevărul din Veacul ce va să vie, să privească mai puțin
imaginile nebune ale acestei lumi păcătoase și să-și întoarcă mai des privirile
către sfintele icoane și să înalțe rugăciuni Celui Care va pune în sfârșit totul la
locul său. ”
Zaporozhye, Ucraina, 4 iunie 2020
Focus on God and saints rather than wild images of carefully-orchestrated
protests, Met. Luke of Zaporozhye exhorts

