Vizita Secretarului de Stat al SUA
la BOaU arată cine luptă cu
Ortodoxia -„tigrul Sherkhan și
șacalul Tabaki”
Vizita Secretarului de Stat al SUA, Michael Pompeo, în Ucraina pentru a se întâlni
cu conducătorul BOaU, este un indicator al politicii SUA, care descoperă forțele
care luptă împotriva Ortodoxiei în Ucraina, spune Mitropolitul Luca.
La 31 ianuarie 2020, Mitropolitul Luca din Zaporizhia și Melitopol a comentat pe
canalul său Telegram, rezultatele vizitei Secretarului de Stat american Michael
Pompeo în Ucraina și a întâlnirii sale cu „Mitropolitul” BOaU, Epifanie Dumenko.
Potrivit Înalt Prea Sfinției Sale, „toată lumea a înțeles cu mult timp în urmă că
Statele Unite au devenit centrul în care se concentrează toate forțele antiortodoxe din lume. Și, bineînțeles, vizita lui Michael Pompeo la Epifanie, trebuie
privită ca un alt punct de reper politic al Americii cu privire la forțele care luptă
împotriva Ortodoxiei în țara noastră”.
Mitropolitul Luca a remarcat că fotografia în care apar împreună, Michael
Pompeo și „Mitropolitul” Epifanie îi amintește de personajele „Mowgli” (n. trad.
este vorba de binecunoscutul film Cartea Junglei) – tigrul Sherkhan și șacalul
Tabaki.
„Aceasta este o înșelare atât de umilitoare, de ticăloasă, o
vânzare mincinoasă stăpânilor de peste mări. Acești oameni nu au nevoie de o
țară prosperă; ei nu sunt interesați de renașterea economiei, de dezvoltarea
spirituală a societății. Nu au nevoie decât de un singur lucru – să profite de
privilegii, să pună mâna pe câștiguri, precum câinele pe un os, arătându-și
devotamentul față de stăpânul”.
Mitropolitul Luca explică că cel care conduce BOaU „nu vorbește
niciodată despre nimic duhovnicesc. Toate interesele sale se învârt doar în jurul
politicii. El minte tot timpul și seamănă dușmănie și ură în patria noastră,
plângându-se fățarnic și devenind tăcut atunci când vine vorba despre acțiunile

grupului său infracțional de crimă organizată”.
Înaltul Ierah își pune întrebarea: „Nu putem noi singuri ucrainenii să ne rezolvăm
problemele legate de credință în țara noastră? La urma urmei, este evident
pentru toată lumea că interesele Statelor Unite în Ucraina nu urmăresc să ne facă
fericiți, ci caută să-si atingă obiectivele lor politice și să ne distrugă poporul.
Pentru a-și atinge aceste obiective, au nevoie de oameni mediocri care sunt gata
să-și trădeze țara și să slujească celor care le dau ordine. De aceea, Michael
Pompeo, a cărui inimă este plină de uneltiri și mârșăvie, nu este interesat de cei
care au credință, onoare și conștiință în inimile lor. El nu se va întâlni cu
Mitropolitul Onufrie, a cărui inimă se nevoiește pentru Dumnezeu”.
„Conducerea americană caută minți mincinoase și corupte pentru a-și atinge
obiectivele și, din păcate, există destul de multe în țara noastră”, a
concluzionat Înaltul Ierarh.
Reamintim că puțin timp în urmă, analistul politic Mikhail Pogrebinsky a spus
într-un comentariu în urma vizitei Secretarului de Stat american Michael Pompeo
în Ucraina, că SUA demonstrează deja deschis că recunoașterea BOaU de către
alte Biserici Ortodoxe este urmarea muncii depuse de ei, în timp ce întreaga
aventură cu Tomosul și crearea BOaU au fost inițial orchestrate de către
Washington.
„Americanilor nu le pasă de democrație”, căci aceasta ar înseamna să sprijine în
Ucraina majoritatea, care este reprezentată de credincioșii care aparțin Bisericii
Ortodoxe Canonice.
El a amintit că reprezentanții Departamentului de Stat din SUA „au conlucrat cu
Patriarhul din Istanbul și au făcut presiuni asupra Bisericii Ortodoxe Grecești –
lucru care este binecunoscut”.
Cu toate acestea, expertul este convins că, în ciuda „potențialului și a
capacităților americanilor”, „centrul Ortodoxiei mondiale pentru majoritatea
Ortodocșilor nu va fi la Istanbul”.
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