Schismaticii ucraineni propun
BOR un vicariat român în
schimbul recunoașterii
„Sinodul” BOU a hotărât pe 27 iulie să creeze un Vicariat Român, după cum
raportează Uniunea Jurnaliștilor Ortodocși.
De la crearea sa de către Patriarhia Constantinopolului în decembrie 2018,
„Biserica Ortodoxă din Ucraina”, schismatică, care nu este încă recunoscută de
nicio Biserică din lume în afară de creatorul ei, a încercat diverse metode pentru
a obține recunoașterea. Unul dintre acestea a fost menționat într-un interviu
acordat de BBC Ucraina „Primatului” BOU, Epifanie, în martie 2019.
Epifanie a afirmat că rehirotonirea clerului BOU, care a fost hirotonit aproape în
întregime în schismă, fie de către episcopii anatematizați precum Filaret
Denisenko, fie de episcopii auto-hirotoniți precum Makarie Maletich, este
inacceptabilă.
Însuși Filaret, „Patriarhul de onoare” al BOU, a subliniat că dacă era sub
anatemă, Epifanie însuși nu este nici măcar preot, întrucât Filaret l-a hirotonit pe
când era în schismă și sub anatemă de la Moscova. Prin urmare, este firesc ca
Epifanie să nu fie dispus să discute subiectul rehirotonirii.
O chestiune pe care a discutat-o, însă, a fost perspectiva formării unui Vicariat
Român în cadrul BOU, dacă ar convinge Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române să recunoască BOU schismatică.
Sinodul BOR a declarat în februarie că evaluarea sa asupra problemei ucrainene
depinde în mare măsură de soarta credincioșilor români din Bucovina care sunt
preocupați de păstrarea identității lor etnice și lingvistice. Episcopii au acceptat,
la acea vreme, crearea unui Vicariat Român, întrucât există un vicariat ucrainean
în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.
Ucraina de Vest, în special Bucovina, găzduiește o comunitate foarte veche de
români-moldoveni, care consideră că această regiune este patria lor. Acum
regiunea străveche a Bucovinei din Ucraina, face în mare parte din provincia

Cernăuți.
Este de remarcat faptul că unul dintre cei mai mari sfinți ai întregii Biserici Ruse,
Mitropolitul Petru (Mogila) din Kiev, Galiția și toată Rusia, s-a născut având
numele de Petru Movilă, într-o familie domnească, la Suceava, din Moldova
Românească. Sfântul Petru este renumit atât pentru munca sa extraordinară
depusă în lupta pentru unitatea Bisericii Ruse împotriva schismei Uniate, cât și
pentru eforturile sale de creștere a gradului de alfabetizare a oamenilor și de
tipărire de cărți. El a înființat primul seminar ortodox din lume. Academia KievMovilă este considerată superioară școlilor Uniaților și egală cu instituțiile
occidentale. Bucovina este binecuvântată cu o minoritate talentată de creștini
români frumoși și talentați.
În provincia Cernăuți există peste 100 de parohii românești.
Sprijinul pentru Biserica Canonică este deosebit de puternic în rândul
credincioșilor din această provincie a Ucrainei de Vest, cel mai probabil datorită
faptului că Preafericitul Părinte Mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine este
fiu al Bucovinei și a fost anterior mitropolit de Cernăuți. Din acest motiv, nu a fost
o surpriză atunci când parohiile românești au început să declare deschis că susțin
doar Biserica Ortodoxă Canonică Ucraineană condusă de mitropolitul Onufrie.
Nu este clar cu ce parohii ale BOU schismatică, intenționează să formeze acest
vicariat; Uniunea Jurnaliștilor Ortodocși constată că, în ciuda planurilor lor, BOU
schismatică nu deține nici măcar o singură parohie românească.
Parohiile din Eparhia Cernăuți-Bucovina au fost supuse atacurilor rasiste și
banditești din partea schismaticilor, care au încercat să sechestreze o biserică din
Tovtry, din provincia Cernăuți. Schismaticii au luat cu asalt Biserica și i-au
insultat pe oameni, numindu-i agenți ai Moscovei și, paradoxal, strigând „români
plecați acasă”, în timp ce preotului, care el însuși era ucrainean, i-au spus că ar
trebui să se întoarcă în România.
Această atitudine este comună în rândurile ultra-naționaliștilor, care nu numai că
strigă „glorie națiunii – moarte dușmanilor” în timpul procesiunilor lor religioase,
dar au comis represiuni brutale împotriva dreptcredincioșilor de
origine română, suprimându-le identitatea și limbajul și etichetându-i ca fiind
munteni ucrainieni în trecut.

Văzând că BOU nu deține în prezent nicio biserică românească, ei se tem că
schismaticii ar putea încerca să-i sechestreze cu forța.
Cetățenii ortodocși din Ucraina, care sunt de origine română, au declarat că
susțin doar Biserica Ortodoxă Canonică Ucraineană, condusă de iubitul fiul al
Bucovinei, mitropolitul Onufrie.
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