Mitropolitul Serafim de Pireu
consideră nulă autocefalia noii
structuri bisericești din Ucraina
BOU este o „biserică” care nu există din punct de vedere canonic, formată prin
încălcări ale Sfintelor Canoane, consideră Mitropolitul Serafim de Pireu.
Înaltul Ierarh al Bisericii Ortodoxe a Greciei, Mitropolitul Serafim
(Mentzelopoulos) de Pireu, este sigur că decizia de a reîncadra „cele două
structuri schismatice anatematizate și ne-hirotonite ale Ucrainei” este
invalidă și, prin urmare, decizia de a acorda autocefalia BOU este nulă.
Comentariul său cu privire la decizia Comisiilor Sinodale ale Bisericii Grecesti
privind recunoașterea BOU, a fost publicat de ediția online grecească a agenției
de știri, „Romfea”.
În comentariu, Mitropolitul Serafim a numit structura bisericească creată recent
în Ucraina, drept „o biserică care nu există din punct de vedere canonic și care
este alcătuită prin încălcări ale Sfintelor Canoane”.
„Desigur, acest lucru ar trebui să fie recunoscut de Sinodul Pan-Ortodox, care,
prin activitatea Preafericiților Întâistătători ai Sfintelor Biserici Autocefale
Ortodoxe, ar trebui să fie convocat în cel mai rapid mod, pentru a depăși această
problemă aparent dificilă, pe care, din păcate, nimeni nu o pune pe o bază
canonică reală ”, a scris Mitropolitul Bisericii Greciei.
Mitropolitul Serafim le-a amintit ierarhilor Bisericii de veșnicie și Judecata lui
Dumnezeu, precum și de responsabilitatea pe care o au, față de acestea.
„Acțiunile și faptele fiecăruia, decid locul lor în fața Creatorului, pentru
totdeauna”, a spus Mitropolitul.
Potrivit acestuia, responsabilitatea absolută a mitropoliților și episcopilor Bisericii
în fața lui Dumnezeu, constă în „păstrarea în orice mod posibil, la cel mai înalt
nivel, canonicitatea, ecleziologia și funcționalitatea – unitatea Bisericii”
Vlădica Serafim a atras atenția cititorilor săi asupra faptului, că crearea BOU este

un proiect geopolitic.
„Biserica Ortodoxă a fost implicată în problema ucraineană, după cum dovedesc
din când în când declarații ale liderilor guvernului american, începând cu prima
declarație de felicitare a Ministrului de Externe, Mike Pompeo, privind acordarea
autocefaliei așa-numitei „Biserici Autocefale Ucrainene”. Un eveniment fără
precedent – ca Secretarul de Stat al SUA să transmită felicitări pentru o acțiune
pur ecleziastică ”, a spus Înaltul Ierarh al Bisericii Greciei.
În concluzie, el s-a întrebat dacă Comisia Sinodului pentru Probleme Dogmatice și
Canonice a luat în considerare toate cele de mai sus.
„Comisia Sinodală pentru relațiile inter-ortodoxe și inter-creștine a studiat
consecințele recunoașterii acestei autocefalii invalide, așa cum s-a explicat la
Sfântul Sinod permanent, consecințele erorii canonice evidente ale cinstitei
Patriarhii Ecumenice și reacția specifică a Patriarhiei Moscovei, de a întrerupe
comuniunea bisericească cu Biserica Greciei și posibila recunoaștere în Grecia a
unei alte „structuri” religioase, care deja stabilește legătura peste granița din
America cu Biserica Rusă, a fostului Sinod din Karlovtsy (ROCA)?
Acceptăm cu sinceritate apropierea furtunii? Suntem gata să ne asumăm
responsabilitatea în fața lui Dumnezeu, înaintea veșniciei noastre și înaintea
istoriei? ”, întreabă Mitropolitul Serafim.
Potrivit Înaltului Ierarh al Bisericii Greciei, „concluzia potrivit căreia se ia o
decizie asupra Bisericii Ucrainene este că în mod eronat și fără competență
canonică, Sfântul și Sfințitul Sinod al Patriarhiei Ecumenice, s-a redresat și a luat
o decizie finală asupra fostului cler al trupului altei biserici, Biserica Rusă,
schimbând și anulând deciziile Sinodului Patriarhiei, fără a avea jurisdicția
cuvenită. ”
Reamintim că în ianuarie 2019, Mitropolitul Serafim (Mentzelopoulos) din Pireu, a
atras deja atenția asupra faptului că, Tomosul autocefaliei a fost acordat unor
schismatici.
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