OCA respinge recunoașterea
schismaticilor ucrainieni
Sfântul Sinod al Episcopilor Bisericii Ortodoxe din America (OCA) a lansat ieri, 28
ianuarie, o scrisoare arhipastorală privind criza ucraineană. Scrisoarea, semnată
de Preafericitul Mitropolit Tikhon din America și Canada, precum și de ceilalți
episcopi ai Sfântului Sinod, încearcă „să ofere clerului și credincioșilor noștri o
anumită direcție și perspectivă în abordarea impactului pe care aceste probleme
globale îl are asupra comunităților locale din America de Nord „, în timp ce
constată că credincioșii ortodocși ucraineni suferă în primul rând și au nevoie de
rugăciunile noastre.
Episcopii susțin apelul la o soluție pan-ortodoxă la problema care a fost ridicata
de atâtea alte Biserici și își exprimă speranța, că un astfel de proces va fi inițiat
de Patriarhul Bartolomeu.
În mod deosebit, Sinodul neagă recunoașterea bisericii schismatice ucrainene și
continuă să recunoască doar Biserica canonică condusă de Preafericitul Părinte
Mitropolit Onufrie din Kiev și din toată Ucraina.
Sinodul începe prin a constata că cauzele imediate ale crizei actuale, sunt
evenimentele recente din Ucraina, dar că dezacordurile care stau la baza
ecleziologiei, jurisdicției teritoriale și principiilor canonice reprezinta o cauza mai
larga.
Episcopii subliniază de asemenea, că o soluție la aceste probleme, nu poate veni
decât „din procesul conciliar și sinodal prezent în tradiția Bisericii, proces care, în
fața situației ucrainene, a fost susținut de alții în întreaga Biserică Ortodoxă și pe
care Sfântul nostru Sinod îl susține din toată inima.
Apoi, scrisoarea reamintește problemele jurisdicționale și canonice prezente în
America, remarcând în același timp că tradiția canonică nu ar trebui folosită ca o
„armă pentru cucerire, ci ca un remediu care trebuie aplicat pentru vindecarea
sufletelor umane”. Să nu fie rezolvată în mod legal sau prin amestecul guvernului,
scrie Sinodul, ci „în spiritul umilinței și blândeții oferite de Domnul nostru Iisus
Hristos”.
Sinodul reamintește și își reafirmă sprijinul pentru Scrisoarea Mitropolitul Tikhon
din 26 septembrie, în care a subliniat necesitatea dialogului în rezolvarea crizei
din Ucraina. De atunci, după cum se specifica în scrisoare, s-au înregistrat
evoluții semnificative: ruperea comuniunii cu Constantinopolul din partea
Patriarhiei Moscovei, crearea de către Constantinopol a unei noi biserici
„compuse din două grupuri schismatice” și acordarea unui Tomos de autocefalie.
Episcopii își exprimă „profunda tristețe și suferință” asupra acestor evoluții, în
special ruptura comuniunii și că „speranța și rugăciunea lor”, va găsi o cale către

restaurarea comuniunii. Angajați în unitate, episcopii intenționează să mențină
comuniunea cu toate Bisericile ortodoxe locale, să-i cheme pe toți clericii și
credincioșii să se roage pentru credincioșii ucraineni, care suferă, și să-și exprime
speranța că Constantinopolul va iniția o discuție la nivelul întregii Biserici despre
primatul și sinodalitatea în uniune cu primații Bisericilor Ortodoxe.
Mai mult, „Cu privire la Biserica din Ucraina, Sfântul Sinod al Episcopilor a
hotărât în acest moment:
– Să continue să recunoască și să sprijine pe Mitropolitul Onufrie ca pe capul
canonic și Primatul Bisericii Ortodoxe Ucraineene;
– Să refuze recunoașterea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, împreună cu câteva
dintre Bisericile noastre surori;
– Nu se vor aduce modificări dipticelor, menționând că Biserica Ortodoxă din
America nu a fost solicitată oficial să facă astfel de schimbări;
– Această comuniune între clerici și credincioși din toate jurisdicțiile canonice
ortodoxe din America de Nord, să fie menținută și orice întrebări specifice legate
de concelebrarea clerului să fie adresate direct, episcopului diocezan local; și
– Că clerul și credincioșii noștri păstrează o atitudine de sobrietate și de reținere
în orice discuție publică a acestor chestiuni „.
Scrisoarea se încheie prin denunțarea prezenței schismelor în Biserică și prin
cererea adresata tuturor credincioșilor de a prețui și apăra unitatea Bisericii pe
care Domnul o dorește.
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