Biserica Ciprului face apel la
Curtea Europeană a Drepturilor
Omului în numele Bisericii
Ucrainene
Așa cum Preafericitul Părinte, Arhiepiscopul Hrisostomos de Noua Iustiniana și al
întregului Cipru, a luat inițiativa de a încerca să rezolve criza din Ucraina,
Biserica cipriotă a luat inițiativa de a apăra în mod legal, clerul și credincioșii
pătimitori ai Bisericii canonice ucrainene.
Biserica Ciprului a lansat strângerea de semnături în Europa, pentru a intenta un
proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în sprijinul Bisericii condusă de
Preafericitul Părinte Mitropolit Onufrie din Kiev și din întreaga Ucraina, a spus
Mitropolitul Isaia de Tamasos în timpul slujbelor care au avut loc la Kiev, în
cinstea celei de-a 5-a aniversări a intronizarii Mitropolitului Onufrie în calitate de
Întâistătător, raportează Departamentul Bisericii din Ucraina pentru relațiile
externe ale Bisericii.
Mitropolitul Isaia a fost doar unul dintre numeroșii ierarhi, care au vorbit în
apărarea Mitropolitului Onufrie și a Bisericii Canonice, în timpul ceremoniilor.
„Noi, continuăm lupta noastră și am început să strângem semnături din întreaga
Europă pentru a apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, restabilirea
dreptății, a explicat Mitropolitul Isaia în discursul său adresat președintelui
Vladimir Zelensky și guvernului ucrainian, citit la sfârșitul Sfintei Liturghii.
„Mii de cetățeni ucrainieni ortodocși au fost izgoniți din bisericile lor și trăiesc
zilnic în violență, fiind persecutați de concetățenii lor. Noi, în cadrul Ortodoxiei
mondiale și mai ales ca popoare ortodoxe europene, suntem foarte preocupați de
aceste încălcări ale drepturilor religioase ale omului, care au loc în Ucraina
împotriva fraților noștri ortodocși „.
Mai mult de 200 de parohii au fost forțate ilegal să intre în „Biserica Ortodoxă a
Ucrainei” (BOU), structura schismatică, începând cu luna ianuarie. În timp ce
primatul BOU, „Mitropolitul” Epifanie Dumenko, continuă să comenteze această

realitate, proclamând că toate parohiile s-au transferat voluntar, din dragoste,
Simeon Shostasky, fostul ierarh canonic de Vinnița, care s-a alăturat structurii
schismatice în decembrie, a recunoscut că Bisericile sunt într-adevăr sechestrate
și preluate cu forța de la Biserica Canonică, drept urmare credincioșii canonici au
dreptul să-și apere sfintele lăcașuri.
Biserica cipriotă protestează împotriva persecuțiilor declanșate împotriva Bisericii
canonice ucrainene împreună cu milioane de creștini ortodocși din întreaga
lume, adăugă Mitropolitul Isaia în declarația sa. „Noi toți suntem membri ai unui
singur Trup al lui Hristos, Dumnezeul nostru. Și când un membru al corpului Său
suferă, toți membrii acestui corp resimt această durere, a spus Înaltul Ierarh
cipriot.
Astfel de încălcări flagrante ale drepturilor cetățenești într-un stat care se
consideră democratic, cum ar fi Ucraina, ar trebui să fie imposibile, a declarat
Mitropolitul Isaia, solicitând Președintelui ucrainean „să audă vocea noastră și să
corecteze această nedreptate. Fie ca toate bisericile să fie cedate proprietarilor
legitimi ortodocși și toți Ierarhii să poată să-I slujească lui Dumnezeu în spiritul
libertății și respectului față de drepturile omului, fără ca cineva să intervină în
credința altor persoane „.
El și-a exprimat, de asemenea, încrederea că președintele Zelensky, „ca persoană
democratică care își iubește poporul, va face tot ceea ce este drept pentru
ucrainieni, pentru ca aceștia să vadă în președintele lor, un tată și apărător al
drepturilor lor”.
Mitropolitul Isaia a fost, de asemenea prezent la Kiev, în iulie 2017, la
sărbătoarea Sfântului Antonie din Lavra Peșterile de la Kiev. El a exprimat în acea
vreme aceeași trăire, spunând: „Corpul lui Hristos este unul și oricine este legat
de trupul lui Hristos este legat de El. Trebuie să spun că oricine este în uniune și
unitate cu Biserica Ortodoxă Ucraineană este în uniune cu noi. Aceasta este
singura Biserică canonică din Ucraina „.
O scrisoare de felicitare din partea Înalt Preasfinției Sale, Mitropolitul Nikiforos
de Kykkos, al Bisericii cipriote, adresate Mitropolitului Onufrie, i s-a dat citire în
timpul sărbătorilor. Acesta a urat Preafericirii Sale, mulți ani de păstorire
îndelungată în slujirea turmei ucrainiene, mai ales în aceste vremuri dificile și a
subliniat că acordarea autocefaliei nu trebuie să fie o acțiune unilaterală a

oricărei Biserici locale, realizată prin mijloace non-canonice.
„Credem cu tărie că doar un sinod ecumenic pan-ortodox sau consimțământul
unanim al tuturor primaților Bisericilor Autocefale Ortodoxe Locale este organul
canonic al oricărei Biserici autocefale (pentru autocefalia Bisericii),” subliniază
Mitropolitul Nikiforos în scrisoarea sa.
Într-o declarație publicată în luna februarie, Mitropolitul Nikiforos a deplâns
modul în care noua biserică ucrainieană a fost creată și a fost acordată
autocefalia, declarând că este imposibil să avem comuniune cu schismatici
nehirotoniți. El a subliniat în continuare că, Patriarhul Bartolomeu promisese să
nu facă exact ceea ce a făcut în Ucraina – să recunoască schismaticii ucrainieni și
să le acorde acestora, autocefalia.
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