Recomandarea Comisiilor Sinodale
grecești:
RECUNOAȘTEREA
„BISERICII
ORTODOXE
UCRAINIENE”
În cadrul sesiunii sale din ianuarie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Grecești, a
hotărât să încredințeze problema crizei ucrainiene în desfășurare, Sinodului
Episcopilor, alcătuit din totalitatea episcopilor Bisericii Grecești, iar în luna
martie a creat două comisii sinodale pentru a studia chestiunea în profunzime, din
diferite unghiuri și a transmite recomandările lor, către arhiepiscopie.
Luna trecută, s-a comunicat că ambele comisii vor recomanda recunoașterea atât
a canonicității, cât și a autocefaliei, așa-numitei „Biserici Ortodoxe a Ucrainei”
(BOU), creată de Patriarhia Constantinopolului și guvernul ucrainean în
decembrie.
Următoarea sesiune a Consiliului Episcopilor Bisericii Ortodoxe Grecești este
programată să aibă loc în luna octombrie și, deși comisiile sinodale și-au încheiat
activitatea, problema ucraineană nu este pe ordinea de zi, potrivit informațiilor
furnizate de Agenția de știri, Romfea.
Sesiunea va avea loc în perioada 8-11 octombrie, sub președinția Preafericitului
Arhiepiscop Ieronymos al Atenei și toată Grecia. Ierarhii intenționează să
abordeze o serie de probleme interne, inclusiv rata scăzută a natalității în țară,
șomajul în rândul tinerilor, problema creării de noi familii, problema familiilor
monoparentale și problema cuplurilor de același sex.
Se va discuta, de asemenea, locul tehnologiei digitale în societate și misiunea
Bisericii, provocările inteligenței artificiale, precum și probleme legate de
personal.
Nu s-a specificat de ce episcopii au amânat discuția, deși aceasta s-ar putea
datora inițiativei Preafericitului Arhiepiscop Chrysostomos din Cipru de a se
întâlni cu primații Bisericilor locale, pentru a încerca să construiască un consens
cu privire la modul de avansare în problema crizei ucrainiene. Primatul cipriot s-a

întâlnit cu Patriarhii Antiohiei, Alexandriei și Ierusalimului în Cipru, iar apoi s-a
întâlnit individual, cu primații Bisericilor Greciei, Bulgariei și Serbiei.
După întâlniri, întrebat dacă a crezut că Biserica Greacă va fi prima care va
recunoaște BOU schismatica, Arhiepiscopul Chrysostomos a subliniat că „o
decizie unilaterală nu ar fi utilă, iar rezultatul ar fi cel de care m-am temut. Noi
am fi putut lua o decizie în favoarea uneia sau a celeilalte, dar consider că acest
lucru este greșit. De aceea nu l-am făcut”.
Arhiepiscopul Nikolai Danilevici, șeful adjunct al Departamentului pentru Relații
Externe al Bisericii Ortodoxe Ucrainiene, a comentat, afirmând, că episcopii greci
au luat decizia corectă în amânarea discuției asupra problemei crizei ucrainiene.
„Este corect. Marea majoritate a ierarhilor din BOG se opun recunoașterii „BOU”.
Individual, ei nu susțin recunoașterea, atât de mult cât susțin Fanarul. Astfel,
această problemă ar putea provoca o sciziune în cadrul BOG, iar Arhiepiscopul
Ieronymos înțelege acest lucru”, a scris Arhiepiscopul Nikolai, pe pagina sa de
Facebook.
„Într-adevăr, cu ce contribuie la rezolvarea chestiunii, Fanarul, pe care el însuși a
creeat-o cu prețul provocării unor probleme în Biserica sa? Astfel, chiar Biserica
Greacă, în care dușmanii unității Bisericii lui Hristos și-au pus speranța, nu
recunoaște schisma, adică „BOU”, ” a explicat Arhiepiscopul Nikolai.
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