Mitropolit al BOB interzice
comuniunea
cu
membrii
„Bisericii” ucrainene schismatice
Înalt Prea Sfinția Sa, Mitropolitul Joanikii de la Sliven al Bisericii Ortodoxe
Bulgare, a emis o enciclică la începutul acestei luni, prin care a interzis
membrilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene (BOU), creată de Patriarhia
Constantinopolului în decembrie, să se împărtășească cu Sfântul Trup și Sânge al
Domnului Iisus Hristos, în bisericile eparhiei sale, raportează Uniunea
jurnaliștilor ortodocși, făcând referire la pagina Facebook a jurnalistei bulgare,
Anna-Maria Kristeva.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare nu a luat o poziție fermă în privința
problemei schismei ucrainene și, așa cum a arătat recent, Mitropolitul Gabriel de
Lovech, Sinodul nu a examinat încă problema în profunzime, deși a creat o
comisie pentru studierea acesteia, în luna octombrie a anului trecut.
Cu toate acestea, întrucât Sinodul nu a recunoscut oficial BOU, membrii săi nu
pot sluji în comuniune cu membrii BOU nicăieri în Biserica Ortodoxă Bulgară.
Astfel, Enciclica Mitropolitului Joanikii este un act de susținere a Bisericii
canonice ortodoxe ucrainene, condusă de Preafericitul Părinte Mitropolit Onufrie
de la Kiev și toată Ucraina.
Trebuie menționat că Părintele Eugen Yanakiev din Episcopia Slivenă, a interzis
comuniunea cu membrii BOU.
Comentariile jurnalistei Anna-Maria Kristeva dezvăluie că incidentul a avut loc în
ziua de 9 iunie în Biserica Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu din
orașul Pomorie, aflat în sud-estul Bulgariei, în timpul Festivalului de muzică
ortodoxă „Este într-adevăr să se întâlnească”.
Vicarul local, Episcopul Hierothy, a confirmat că Părintele Eugen acționează în
baza unei scrisori primite din partea Mitropolitului Joanikii, și nu din proprie
inițiativă.
Potrivit agensir.it, în 2016, Episcopia Slivenului a interzis și căsătoriile ortodoxe
cu creștinii non ortodocși, menționând că „diferitele credințe constituie un
obstacol inaccesibil pentru căsătoria Ortodoxă”.
Reamintim că în mai, Mitropolitul Daniil al Vidinului al Bisericii Ortodoxe Bulgare,
s-a adresat mitropoliților Bisericii Ortodoxe Grecești și ai altor Biserici locale,
referitor la criza Bisericii ucrainene, cerându-le acestora să nu sprijine acțiunile
Patriarhiei Constantinopolului în Ucraina.
Sinodul Bisericii Ortodoxe Bulgare a clarificat mai târziu, că scrisoarea reprezintă
doar părerea Mitroplitului Daniil, nu întreaga Biserică Ortodoxa Bulgară și „în

mod categoric s-a distanțat” de aceasta.
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Bulgarian Metropolitan forbids members of Constantinople’s Ukrainian schismatic
church from communing in his diocese

