Ierarh al Fanarului din SUA: „A fi
ecumenist înseamnă a fi creștin!”
Cultul personalității de sorginte dictatorial-papistă se manifestă tot mai
violent în ultima vreme din parte slujbașilor eretici ai conducătorului
Fanarului.
Pe 11 iunie 2021, șeful Arhiepiscopiei Fanarului în Statele Unite, Arhiepiscopul
Elpidofor (Lambriniadis) a declarat că „ecumenismul se află chiar în nucleul
valorii de a fi creștin”.
În timpul liturghiei care a avut loc într-o „biserică” heterodoxă, în cinstea
Apostolului Bartolomeu din Eparhia de New York a Bisericii Episcopale a Statelor
Unite, Arhiepiscopul Elpidofor a declarat că pentru conducătorul Fanarului,
Patriarhul Bartolomeu „nu există o prăpastie prea adâncă sau un pod prea
îndepărtat pe care el a nu ar fi gata să le treacă din dragostea lui Hristos pentru
fiecare ființă umană”.
„Biserica” oferă o bursă comunității LGBTQ (!!!) care „este pe deplin integrată în
conducerea bisericii noastre mari”.
Și cu doar cinci zile înainte ca ierarhii ortodocși să slujească acolo, la „biserică” a
avut loc o ceremonie de binecuvântare a steagului „mândriei” comunității LGBTQ.
Drapelul flutura deasupra intrării în momentul sosirii ierarhilor și va rămâne
acolo pe tot parcursul lunii iunie, cunoscută sub numele de „Luna Mândriei”
printre propagandiștii LGBTQ.
Și explicând de ce au decis să sărbătorească într-o biserică heterodoxă,
arhiepiscopul a spus: „Tocmai datorită ecumenicității Primului Tron al Ortodoxiei
și a slujirii ecumenice (ecumeniste) credincioase și inspiratoare a Patriarhului
nostru”.
Potrivit arhiepiscopului Elpidofor, „Sanctitatea Sa s-a adresat la toată lumea
ortodoxă, ca libertatea și mărturia autentică să fie standardul pentru trăirea
credinței noastre și să nu cădem în capcane și manipulări naționaliste”.
„În 2016, la Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, care s-a desfășurat pe
insula Creta, Patriarhul nostru i-a îndemnat pe Părinții Sinodului să aleagă mai
degrabă dialogul decât divizarea – chiar și în fața intereselor naționaliste care

puteau influența hotărârile Sinodului”, a declarat purtătorul de cuvânt al
Fanarului în SUA.
Pseudo Arhiepiscopul Elpidofor a notat că „angajamentul ecumenic (ecumenist)
se află în nucleul valorii de a fi creștin”.
El a mai spus că în timp ce se ruga în lăcașul Bisericii Episcopale din SUA, a
simțit un „privilegiu special” și „o sfidare”.
„Este un privilegiu, deoarece ecumenismul autentic nimic nu primește ca o
datorie. Și este totodată o sfidare, pentru că „Dialogul iubirii” și „Dialogul
adevărului” merg împreună. Astfel, unul nu poate exista fără celălalt”, a spus
conducătorul Arhiepiscopiei Fanarului din Statele Unite.
Angajamentul ecumenic (ecumenist) de „construire a podurilor”, mai degrabă
decât „recunoașterea zidurilor… stă în inima a ceea ce înseamnă a fi creștin”, a
predicat Elpidofor.
Frumusețea sufletului, a inimii și a minții nu este „nicăieri mai manifestă decât în 
persoana sacră și mai venerată a Preasfinției Sale Patriarhul nostru Ecumenic
Bartolomeu”, a continuat ierarhul. „El este un apostol viu al iubirii”.
Arhiepiscopul l-a lăudat pe Bartolomeu întotdeauna deschis dialogului cu toți,
chiar și cu cei din afara credinței creștine. De asemenea, l-a lăudat pe patriarh
pentru munca sa ecologică, care i-a adus porecla, de „Patriarhul verde”.
La sfârșitul omiliei sale, Elpidofor a anunțat că Arhonii Tronului Ecumenic –
Ordinul Sfântului Andrei au înființat Fundația Ecumenică Patriarh Bartolomeu –
„un efort mondial pentru a se asigura că slujirea Bisericii Mame din
Constantinopol va fi pusă pe o bază fermă pentru generațiile viitoare”.
Șeful Arhonilor l-a lăudat și pe PseudoPatriarhul Constantinopolului pentru că a
oferit „libertate religioasă celor 43 de milioane de credincioși demni ai Ucrainei”
prin emiterea tomosului autocefaliei „Bisericii Ortodoxe din Ucraina”.
Rețineți că 43 de milioane reprezintă populația totală a Ucrainei, nu numărul
celor care se identifică drept ortodox sau numărul celor care se identifică ca
membri ai BOaU schismatice care a primit tomosul.
Șeful Arhonilor l-a lăudat deasemeni pe Patriarhul căzut în erezie, pentru că este
omul care promovează unitatea Ortodoxiei și este cel care s-a întâlnit și a lucrat la
acest deziderat cu ultimii trei papi ai Romei.

La rândul său Monahul Arsenie din Sf. Munte Athos își exprimă indignarea față de
hula și blasfemiile slugilor „papei” Bartolomeu. Din partea clerului laic sau
monahal din BOR nu există nicio reacție.
Vai de acei păstori ai Bisericii Ortodoxe, care învață contrariul poruncilor lui
Hristos și învățăturii patristice. Din păcate, exact asta face șeful Arhiepiscopiei
Ortodoxe Grecești a Americii, Arhiepiscopul Elpidofor, cu mult mai multă
îndrăzneală.
Kyr Elpidofor a declarat:
„Ereticii nu sunt papiștii, anglicanii, protestanții etc. Ei s-au născut așa și trebuie
să-i acceptăm așa cum sunt. Eretici sunt agresivii și cârcotașii, care nu-i acceptă
pe frații noștri creștini”.
Pseudoierarhul ne propovăduiește această idee și multe alte lucruri de genul
acesta. Și astfel, conform doctrinei lui Elpidofor, toți Sfinții Bisericii Ortodoxe,
care au luptat împotriva ereziilor, sunt acum considerați aparent a fi „cei care
produc tulburări în Biserică”.
Sfinții Apostoli, care luptau împotriva tuturor tipurilor de idolatrie și erezie, erau
„ recalcitranți”? Apostolul Pavel a fost „un arțăgos”, care i-a numit pe eretici „lupi
cumpliți” ? Au fost „scandalagii” marii Sfinți Părinți care au luptat neîncetat
împotriva ereziei lui Arie? Sfinții noștri care s-au împotrivit iconoclaștilor au fost
„provocatori de tulburări”?
Erau Sfinții provocatori când luptau împotriva ereticului Nestorie și a apropiaților
săi, care au insultat pe Preasfințita noastră Stăpână? Sunt marii Sfinți precum
Patriarhul Fotie, Grigorie Palama și Marcu din Efes niște provocatori de tulburări
după hotărârea lui Elpidofor?!
Să avem curajul Sfinţilor Martiri, Mărturisitori, Mucenici din temniţele comuniste,
să le urmăm scumpa jertfă, după sfatul înţelept al Cuviosului Părinte Justin Pârvu
– Mărturisitorul întru Hristos al neamului românesc:
„Păi, este o vrednicie (să pătimeşti pentru Hristos – n.m.) căci asta înseamnă că
trăieşti oleacă. Dacă n-ar fi fost sângele martirilor, care au mărturisit dreapta
credinţă în faţa prigonitorilor Bisericii, n-am mai fi avut moştenirea aceasta de
care ne bucurăm acum… Primejdia cea mai mare este că noi, de 2000 de ani,
săpăm la temelia Sfântului Altar slujind cu nevrednicie. Răul este în noi.”
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