Arhiepiscopul
Hrisostom
al
Ciprului amenință pe Mitropoliții
care
se
opun
pomenirii
schismaticilor, cu caterisirea și
excomunicarea
Arhiepiscopul Hrisostom al Ciprului a fost intervievat aseară pe canalul cipriot
RIK, despre Sesiunile Sfântului Sinod, desfășurate săptămâna aceasta, cu privire
la scandalul apărut în problema Bisericii Ucrainene.
Primatul cipriot și-a continuat seria recentă de acuzații și amenințări
controversate cu tensiuni emoționale, împotriva ierarhilor care nu sunt de acord
cu poziția sa față de „Biserica Ortodoxă din Ucraina” schismatică, de data aceasta
amenințându-i cu posibilitatea de a fi caterisiți dacă nu conslujesc cu el.
Cu puțin timp în urmă, el i-a acuzat că sunt egoiști, iresponsabili, conspirationiști
și certăreți. El a mai spus că ar fi putut să le ucidă familiile și ei s-ar fi purtat mai
prietenos, decât se comportă acum față de el, în problema ucraineană. Ierarhii
care îi opun rezistență, au fost nevoiți să-i reamintească Arhiepiscopului
Hrisostom, că un astfel de limbaj nu este adecvat unui Ierarh Ortodox.
De asemenea, Arhiepiscopul Hrisostom l-a identificat în mod deosebit pe Înalt
Preasfințitul Mitropolit Isaia din Tamassos, spunând că, dacă nu-și mai pomenește
Arhiepiscopul în slujbele divine, atunci se va afla în afara Bisericii.
Revizuind ceea ce l-a determinat să-l recunoască pe Epifanie Dumenko și
structura sa schismatică, Arhiepiscopul Hrisostom și-a repetat povestea și anume
că, atunci când a vizitat Constantinopolul în martie, a aflat brusc informații
necunoscute până atunci, care resping opinia comună cunoscută de toate
Bisericile Ortodoxe din ultimii 330 de ani, potrivit căreia, Mitropolia Kievului a
fost transferată jurisdicției Bisericii Ortodoxe Ruse din 1686, relatează Romfea.
Arhiepiscopul Hrisostom a spus că nu există nicio schismă, nici măcar o criză în
Biserica Cipriotă. Va avea loc o altă întâlnire sinodală în 10 zile, a spus el, cu

Înaltpreasfințitul Mitropolit Nichifor din Kykkos, unul dintre cei mai vocali
adversari ai săi în problema BoaU, în calitate de Vicepreședinte al Sinodului,
sugerând că totul va decurge fără probleme.
Primatul cipriot a susținut, de asemenea, că a existat un consens între ierarhi
după sesiunea sinodală de luni.
Nu știe ce s-a întâmplat de atunci și până miercuri, când Sinodul s-a dovedit a fi
împărțit de la 10 pro la 7 contra (n.trad. – 7 Mitropoliți au votat împotriva
pomenirii lui Epifanie Dumenko, ca primat al Bisericii Ortodoxe Ucrainiene).
Întrebat ce se va întâmpla acum, având în vedere că mai mulți ierarhi nu sunt de
acord cu recunoașterea BOaU, Arhiepiscopul Hrisostom a spus: „Nu au un cuvânt
de spus în această problemă. Tot ce pot face este să refuze să conslujească
împreună cu mine”.
În mod tradițional, toți ierarhii conslujesc cu Arhiepiscopul Hrisostom de câteva
ori pe an, în zilele de sărbătoare. Referitor la acest lucru, Arhiepiscopul
Hrisostom a declarat că episcopii nu au nici un cuvânt de spus în această privință:
„Dacă îi invit să conslujească Liturghia Divină cu mine, ei nu pot refuza să facă
acest lucru. Când îi invit, singurul motiv pentru care nu ar putea sluji, este dacă
sunt bolnavi”.
Și există pedepse pentru refuzul conslujirii: „Pedepsele prevăzute variază de la
mustrări la caterisire. Nu poate face fiecare tot ceea ce dorește în Biserica
Ciprului”.
Reamintim că Arhiepiscopul Hrisostom însuși a încălcat decizia Sfântului Sinod
din februarie 2019, de a rămâne neutru și a intrat în comuniune cu schismaticii
ucraineni pe cont propriu.
Mai mult, Arhiepiscopul Hrisostom a menționat pe Mitropolitul Isaia din
Tamassos, spunând că, dacă nu mai pomenește pe Arhiepiscopul în slujbele
divine, atunci se găsește în afara Bisericii, relatează ant1.com.cy.
De asemenea, el a subliniat acest lucru de parcă acesta s-ar fi întâmplat deja. „El
nu mai face parte din Biserică”, a declarat Arhiepiscopul Hrisostom.
Nu este clar la ce se referă Arhiepiscopul, având în vedere că i s-a cerut să
comenteze declarația Mitropolitului Isaia că nu va înceta pomenirea

Arhiepiscopului, deși nu va consluji cu el atâta timp cât acesta va recunoaște
schismaticii.
Primatul cipriot a continuat spunând că, dacă unul dintre ierarhii care nu sunt de
acord cu poziția lui, ar cere o întâlnire sinodală pentru o problemă care îl
privește, Sinodul îi va spune: „Te înșeli. Învață să asculți mai întâi”.
Toate acestea vor trece, crede Arhiepiscopul – nimeni nu va rămâne ferm decis pe
poziția lui.
El a explicat, de asemenea, că a așteptat ca ierarhii care se împotrivesc hotărârii
sale, să vină să-l întrebe de ce a luat decizia unilaterală de pomenire a lui Epifanie
Dumenko, dar aceștia nu au venit. El nu a clarificat însă, de ce a considerat
acceptabil, să ia o decizie fără a se consulta cu confrații săi ierarhi, dar consideră
inacceptabil ca aceștia să nu se consulte personal cu el, după faptă.
Arhiepiscopul Hrisostom a mai spus că Patriarhia Moscovei încearcă să pătrundă
în Europa și America, aparent fără să știe că Patriarhia Moscovei a adus
ortodocșii pe continentul nord-american și că prezența Bisericii Ruse este deja
bine stabilită în Europa de mai bine de un secol.
Primatul cipriot a făcut acuzații ciudate în recenta sa scrisoare adresată Pseudo
Patriarhului Bartolomeu, susținând că Biserica Rusă a furat două eparhii de la
Biserica Georgiană și jumătate de la Biserica Poloneză.
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