Slujbă ecumenistă care a reunit
pseudo ierarhia ortodoxă cu
ereticii în rugăciune comună la
New York
Ieri, a avut loc un „Serviciu ecumenic pentru pace și dreptate în Armenia, Artsakh
și lume” (slujbă ecumenistă – n.trad.) la Catedrala Sf. Vartan din Eparhia de Est a
Americii a Bisericii Armene a Americii, din New York.
Slujba de rugăciune comună a fost prezidată de episcopul armean Daniel
Findikyan și a reunit clerul dintr-o serie de confesiuni creștine, inclusiv Pseudo
Arhiepiscopul Elpidophoros din Arhiepiscopia Ortodoxă Grecească a Americii și
Pseudo Episcopul Irineu din Dioceza din America de Est a Bisericii Ortodoxe
Sârbe.
Vorbitorii invitați au fost cardinalul Timothy Dolan de la„Biserica” Catolică,
Pseudo Arhiepiscopul Elpidophoros și Episcopul David al „Bisericii”Copte. La
rugăciuni s-au alăturat și clerici din „Biserica” Episcopală, „Biserica” Maronită,
Organizația Catolică din Orientul Apropiat, „Biserica” Etiopiană Tewahedo și
„Biserica” Evanghelică Armeană.
Evenimentul ecumenist a fost transmis în direct pe pagina de Facebook a
Catedralei Sf. Vartan:
Episcopul Daniel al „Bisericii”Armene a început slujba, menționând că „Ne
adunăm împreună în vremuri de durere și frică pentru frământările care ne
înconjoară în atât de multe părți ale lumii, cât și în propria țară”. El menționează
în special Armenia și Artsakh, unde există în prezent un „război fără sens… care
prezintă un mare pericol pentru restul lumii.
„Ne reunim, inimă lângă inimă, ca frați și surori creștine, pentru a ne reînnoi și a
ne restabili credința în singurul care poate aduce adevărata dreptate și pace
adevărată în viețile noastre și în lumea noastră”, a continuat el.
Pseudo-arhiepiscopul Elpidophoros și-a început discursul, salutând pe toți cei

prezenți la rugăciunea pentru pace.
Vorbind despre violența din Caucaz și distrugerea bisericilor, el a afirmat: „Mi-a
fost frântă inima când am văzut imaginile prezentate la știri”.
„Ceea ce se întâmplă nu este deloc mai puțin important, întrucât are loc ștergerea
creștinismului din această parte a lumii”, a adăugat el.
Vorbind despre legătura dintre poporul grec și cel armean, el a continuat: „Cine
poate uita multele secole de istorie comună pe care le împărtășesc armenii și
grecii? Trăim în aceleași regiuni ale lumii. Împărtășim aceeași credință în Domnul
și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Am suferit tragediile împreună. Dar ne-am
ridicat și împreună, ne-am ridicat împreună dintr-o lume a nedreptății păstrândune culturile, păstrându-ne limbile și păstrând sfintele noastre tradiții”.
Citând din Enciclica Pseudo- Sinodului din Creta din 2016, Pseudo -Arhiepiscopul
Elpidophoros, a spus: „Biserica se străduiește să facă„ pacea de sus”, să se simtă
mai tangibil pe pământ. Adevărata pace nu se realizează prin forța armelor, ci
doar prin iubirea care „nu caută ale sale,” (1 Cor 13.5). Uleiul credinței trebuie
folosit pentru a alina și vindeca rănile altora, nu pentru a reaprinde noi flacari de
ură”.
Pseudo Arhiepiscopul Elpidophoros s-a referit apoi la discursul recent al Pseudo
Patriarhului Bartolomeu la summitul G20, în care a insistat că drumul spre pace
se bazează pe dreptate și solidaritate. „În această seară, ne rugăm cu toții
împreună pentru dreptate și ne exprimăm cea mai fraternă solidaritate”, a spus
el, trimițând un apel către comunitatea internațională pentru a se ridica împotriva
nedreptății actuale din Caucaz.
Slujba s-a încheiat cu o rugăciune a cardinalului Dolan și cu imnuri ale tradiției
armene.
New York, 22 octombrie 2020
Greek Abp. Elpidophoros, Serbian Bp. Irinej join Armenians, Catholics,
Protestants in prayers for peace in Armenia (+VIDEO)

