Mitropolitul Isaia al Bisericii
Ortodoxe a Ciprului: „a început
răsturnarea regimului sinodal al
Bisericii”
Preafericitul Mitropolit Onufrie este singurul Primat canonic din Ucraina, a
subliniat Mitropolitul Isaia de Tamassos.
Ierarhul Bisericii Ortodoxe a Ciprului, Mitropolitul Isaia de Tamassos, a prezentat
Sfântului Sinod opinia sa teologică asupra situației care s-a dezvoltat după decizia
unilaterală a Arhiepiscopului Hrisostom asupra BOaU și a accentuat că „a început
răsturnarea regimului sinodal al Bisericii noastre, iar consecințele vor fi
neprevăzute”. Comentariile ierarhului cipriot au fost publicate pe site-ul grec
„Romfea”.
Mitropolitul Isaia a dat explicații de ce respinge orice propunere care vizează
legalizarea BOaU și a menționat că motivul este, în primul rând, „respectul
absolut și angajamentul său neclintit față de statutul sinodal al Bisericii Ortodoxe,
așa cum este definit de eclesiologia ortodoxă, de Sfintele Canoane și de Statutul
Bisericii Ortodoxe din Cipru”.
„Numai Sfântul Sinod are dreptul exclusiv de a „reglementa relațiile Bisericii
Ciprului cu alte Biserici Ortodoxe” (articolul 7 § 2 din Statut), iar Primatul are
funcția să exprime decizia sinodală (Articolul 7 § 2 a, c)”, a subliniat Mitropolitul
Isaia.
Mitropolitul Isaia a declarat că insistă asupra deciziei unanime din 18 februarie
2019 a Primului Sinod al Bisericii Ciprului,” care, din păcate, a fost încălcată de
Arhiepiscop”.
„În special, repet și insist asupra îngrijorării și îndoielilor puternice exprimate în
decizia sinodală de mai sus din cauza lipsei succesiunii Apostolice în ierarhia așanumitei Biserici Ortodoxe Autocefale din Ucraina. În consecință, nu pot accepta
validitatea hirotonirii și a tainelor săvârșite de această ierarhie.

Repet poziția fermă a Bisericii din Cipru: singurul Primat canonic al Bisericii
Ortodoxe Ucrainene este Preafericitul Mitropolit Onufrie al Kievului. Astfel,
conform exigenței canonice „să nu fie doi episcopi întru-n singur oraș” (Regula 8a a Primului Sinod Ecumenic), refuz să recunosc un alt „primat”, în special când
acesta, de fapt, nu are hirotonire canonică și valabilă”, a subliniat Mitropolitul
Isaia.
Arhiereul cipriot a explicat că refuzul său de a recunoaște BOaU și pe „primatul”
său Epifanie se bazează pe învățătura, credința și tradiția ecleziastică și canonică
a Bisericii Ortodoxe.
„Acesta nu este un dezacord cu privire la niște probleme minore obișnuite sau
administrative, este vorba despre esența eclesiologiei ortodoxe și a învățăturii
Bisericii noastre despre Sfintele Taine și succesiunea apostolică, aspecte care se
referă la mântuirea noastră. Aceste probleme nu pot fi discutate sau negociate în
cadrul unor întâlniri chiar și sinodale, și nici nu pot fi aprobate de o majoritate
oportunistă, marginală”, a subliniat sinodalul cipriot.
Astfel, Mitropolitul de Tamassos a subliniat că decizia Arhiepiscopului Hrisostom
de a-l pomeni pe Epifanie ca primat este „arbitrară, necanonică și contrazice
tradiția noastră ecleziastică, eclesiologia ortodoxă și decizia unanimă a Sfântului
Sinod din 18.02.19, și pune începutul răsturnarii regimului sinodal al Bisericii
noastre, care se va solda cu consecințe neprevăzute”.
Înaltul Ierarh a declarat că pentru a păstra unitatea Bisericii din Cipru în această
perioadă dificilă, nu va înceta pomenirea Arhiepiscopului Hrisostom, iar
coliturghisirea cu acesta va depinde de conștiința sa ierarhică.
„În calitate de episcop al Bisericii Apostolice din Cipru, menționez cele de mai sus
cu multă emoție și durere, și totodată cu un sentiment profund de responsabilitate
față de conștiința mea ierarhică, turma încredințată nouă prin mila lui Dumnezeu
și față de societatea pan-ortodoxă și unitate, departe fiind de dependența etnorasială, economică, sau alte dependențe laice, sau de orice lucruri și circumstanțe
de importanță minoră, în speranța de a păstra „credinţa odată dată sfinţilor”
(Iuda, 1:3) și pacea în Biserica „lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu Însuşi
Sângele Său” ( Fapte, 20:28)”, a rezumat Mitropolitul Isaia.
Reamintim că la 25 noiembrie 2020, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Cipru,
a sprijinit cu un vot majoritar, decizia Arhiepiscopului Hrisostom de a-l pomeni pe

Epifanie Dumenko.
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