Părintele Andrew Phillips: Despre
președintele Erdoğan și Biserica
Sfintei Înțelepciuni (Sfânta
Sophia)
Un corespondent american m-a întrebat despre atitudinea noastră față de
Președintele turc Erdoğan, care a vorbit recent despre masacrul musulmanilor de
către un fanatic fascist din Noua Zeelandă și despre posibilitatea transformării
Hagiei Sophia într-o moschee. Acum avem în parohia noastră trei enoriași
ortodocși de etnie turcă și în curând un al patrulea. Este interesant de observat că
toți au aceeași atitudine față de președintele Erdoğan, „sultanul neo-otoman al
Turciei:“ ei îl vad ca pe un dictator naționalist și consideră că este o persoana
dezagreabilă și lipsită de gust.
El poate fi asemănat cu mulți alți lideri tiranici din Orientul Mijlociu. Ne gândim
imediat la liderii Arabiei Saudite, care au decapitat zeci de oameni în fiecare an,
cei care țin în sărăcie cea mai mare parte a populației în timp ce bogații devin și
mai bogați, făcând un genocid masiv (cu sprijinul entuziast al Occidentului)
împotriva poporului din Yemen. Nu mai vorbim de faptul că au torturat și au tăiat
în bucăți un jurnalist saudit în consulatul lor din Istanbul, în octombrie anul
trecut. Se pare că acest comportament barbar este destul de acceptat de saudiți,
și de sponsorii și supraveghetorii lor occidentali.
Cu alte cuvinte, există întotdeauna cineva mai rău decât Erdoğan, dar când crezi,
ca ar putea fi mai bine, să ai grijă – ai putea ajunge mai rău. Afganistan, Irak,
Libia, Siria și Ucraina sunt exemple remarcabile. În Turcia, de exemplu,
încercarea SUA de a asasina pe președintele Erdoğan în iulie 2016, ar fi dus la
conflicte incredibile și la mii de morți.
Desigur, există ortodocși care îl urăsc puternic pe președintele Erdoğan, nu
pentru că sunt turci, ci pentru că detestă amenințarea că Biserica Sfintei
Înțelepciuni * din Istanbul, mult timp un obiectiv turistic, ar putea deveni din nou,
moschee. Cu toate acestea vorbim de o falsă problemă.
Problema reală este că ortodocșii s-au dovedit nevrednici să aibă un imperiu și o

capitală. Atâta timp cât rușii nu s-au pocăit de trădarea lor în 1917, nu va exista
nici un împărat ortodox, așa cum grecii nu s-au pocăit de trădarea creștinismului,
care a condus la 1453 **, ei nu vor avea nici o putere și, atâta timp cât nu se vor
pocăi de ultimele crime pe care le-au făcut în Ucraina în 2019, Hagia Sophia va
deveni o moschee. Același lucru este valabil și pentru ciprioții greci apostați, a
căror a treia parte a insulei a fost ocupată acum 45 de ani de Turcia, cu sprijinul
deplin al Occidentului, la fel pentru sârbii din Kosovo, care și-au uitat credința și
[inclusiv leagănul] fiind astfel suprapopulați cu albanezi.
Întotdeauna îți pierzi teritoriul când te-ai arătat nevrednic de a-l avea. E vina ta.
Teritoriul nu ne aparține, este al lui Dumnezeu și ne este împrumutat numai atâta
timp cât rămânem credincioși.
Astfel, Belgia a fost devastată în primul război european, din cauza crimelor sale
din Africa Centrală (milioane de africani invalizi sau asasinați), Marea Britanie a
pierdut imperiul său, pentru că a vândut Biblia contra exploatării resurselor
naturale și se pot spune atâtea despre alte imperii de-a lungul istoriei antice și
moderne, de la China la Babilon, de la hinduși la egipteni, de la Timbuktu la
Machu Picchu, de la Maya la Zimbabwe, din Franța în Austria-Ungaria.
Puterea atârnă de un fir; este o iluzie să credem că avem vreo putere, avem doar
ceea ce ne este dat de Dumnezeu. Statele Unite își vor pierde puterea din aceleași
motive. Decadența spirituală și morală este întotdeauna urmată de o prăbușire
catastrofală.
Când grecii sau rușii vor începe să convertească Turcia la Hristos, în loc să se
ascundă în colțurile lor etnice, Istanbul va deveni din nou Constantinopol, iar
Biserica Sfintei Înțelepciuni va răsuna lăudând pe Hristos în limba turcă împreună
cu credincioșii ortodocși din Turcia. Dar până atunci, așteptați-vă ca totul să
meargă din rău în mai rău. Rodul lipsei de pocăință și al îndreptățirii de sine este
smerirea.
Acesta este singurul lucru care poate conduce la umilință pe cei care nu se
pocăiesc.
Cu alte cuvinte, nu va mai exista o Biserică a Sfintei Înțelepciuni, până când nu
veți arăta Sfânta Înțelepciune.
Versiunea franceză Claude Lopez-Ginisty
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NOTE:
* Hagia Sophia, nu este Sfânta Sophia (Maica Credinței, Speranței și Milei/
Iubirii), ci Sfânta Înțelepciune a lui Dumnezeu, adică Hristos!
** Căderea Constantinopolului.
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