Comunicat de presă final al
Sinaxei de la Amman
Participanții la Sinaxa Primaților consideră unitatea și reconcilierea în cadrul
Sfintei Ortodoxii ca fiind punctul de vedere principal.
Comunicatul final al Sinaxei Primaților Bisericilor Ortodoxe Locale din Amman a
fost publicat de sursa Orthodoxia.info.
Participanții la întâlnire au ajuns la concluzia că soluția problemelor cu
semnificație pan-ortodoxă, inclusiv acordarea autocefaliei individual Bisericilor,
trebuie căutată în spiritul dialogului și al unității pan-Ortodoxe, precum și cu
acordul universal.
Ierarhii au recunoscut necesitatea unui dialog pentru a rezolva situația actuală
a Bisericii din Ucraina, au cerut autorităților din Muntenegru să respecte dreptul
de proprietate al Bisericii și au declarat că Biserica Ortodoxă Sârbă ar trebui să
rezolve problema Macedoniei de Nord cu sprijin pan-ortodox.
Sinodul a declarat necesitatea unei alte întâlniri în acest an, cu speranța că
primul în onoare, Patriarhul Constantinopolului, va participa.

Textul complet al comunicatului final

„La 26 februarie 2020, la Amman, Iordania, a avut loc o întâlnire a Primaților și a
reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale, având ca viziune principală unitatea
și împăcarea în cadrul Sfintei Ortodoxii. Participanții au înțeles, îngrijorarea
Patriarhiei din Ierusalim pentru pericolul iminent al schismei în cadrul
Comunității noastre Ortodoxe.
La întâlnire au participat delegații din: Biserica Ortodoxă din Ierusalim condusă
de Preafericitul Părinte Patriarh Teofil din Ierusalim, Biserica Ortodoxă Rusă
condusă de Prea Fericirea Sa Patriarhul Kirill din Moscova și toată Rusia, Biserica
Ortodoxă Sârbă condusă de Prea Fericirea Sa Patriarhul Irineu din Serbia ,

Biserica Ortodoxă Română condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon
din Târgoviște, Biserica Ortodoxă Poloneză condusă de Înaltpreasfințitul Părinte
Arhiepiscop Abel de Lublin și Chełm și Biserica Ortodoxă a Țărilor Cehe și
Slovaciei condusă de Preafericitul Părinte Mitropolit Rastislav al Țărilor Cehe și
Slovacia.
Participanții și-au exprimat recunoștința față de Majestatea Sa Regele Abdullah
II, Regele Regatului Hașemit al Iordaniei și Custodele Hașemit al Locurilor Sfinte
Creștine și musulmane din Țara Sfântă și poporului iordanian pentru facilitarea
găzduirii acestei adunări în capitala lor, orașul Amman, remarcând activitatea
extraordinară a Majestății Sale în promovarea dialogului inter-religios la nivel
internațional.
Participanții au mulțumit, de asemenea, Patriarhiei din Ierusalim și Preafericitului
Părinte Patriarh Teofil pentru toate eforturile neobosite menite să deschidă calea
dialogului și să adune frații în duhul prețios al unității, menționând că lumina care
izvorăște de la Ierusalim este un martor al Orașului Sfânt, care își proclamă
continuu confidențialitatea și multifuncționalitatea, bucurându-se de existența sa
ca fiind căminul cald al celor trei credințe abrahamice, Creștinismul, Iudaismul și
Islamul.
Delegațiile au declarat că această adunare urma să consolideze legăturile frățești
între frați și Bisericile lor, să promoveze legăturile de pace în Hristos între ei, să
pledeze pentru unitatea Bisericilor Ortodoxe și să reînnoiască dialogul în speranța
rugătoare de a aduce împăcarea unde a existat discordie.
Într-o atmosferă de dragoste frățească, cei adunați în cadrul ședinței au convenit
că deciziile referitoare la chestiuni de importanță la nivel ortodox, inclusiv
acordarea autocefaliei Bisericilor Locale, ar trebui să fie finalizate într-un spirit
de dialog și unitate pan-ortodoxă și cu un acord pan-ortodox.
În ceea ce privește situația bisericească actuală din Ucraina, participanții au
recunoscut, de asemenea, că un dialog pan-ortodox este necesar pentru vindecare
și împăcare.
În chestiunea referitoare la Macedonia de Nord, delegațiile au declarat că această
problemă trebuie soluționată prin dialog în cadrul Bisericii Ortodoxe Sârbe și cu
sprijin pan-ortodox.

În ceea ce privește Muntenegrul, delegațiile participante au cerut autorităților
competente să respecte și să păstreze dreptul fundamental de proprietate asupra
proprietății, inclusiv cel al Bisericii.
Delegațiile au convenit că ar trebui să se adune ca frați, de preferință înainte de
sfârșitul acestui an, pentru a consolida legăturile frățești prin rugăciune și dialog.
Participanții speră că Prea Fericirea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, cu
cunoscuta sa prerogativă de onoare (πρεσβεια τιμήs) se va alătura acestui dialog
împreună cu ceilalți frați Primați.
Delegațiile au îmbrățișat chemarea fratelui lor Patriarhul Teofil al III-lea de a
organiza o rugăciune pentru lume, pentru încheierea războiului, a bolilor și a
suferinței și pentru toți creștinii, precum și pentru unitatea Bisericii Ortodoxe.
Această rugăciune va avea loc în Biserica Mamă, Biserica Învierii (Sfântul
Mormânt) din Ierusalim, înaintea Sfântului Mormânt al lui Hristos, din care El a
înviat și vestește pacea lumii”.
***
Întâlnirea Primaților Bisericilor Ortodoxe Locale a avut loc în ziua de 26 februarie
2020 în capitala Iordaniei, Amman. UJO a prezentat desfășurarea evenimentelor.
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