Schismaticii ucraineni sunt de
acord cu crearea vicariatului
românesc
Biserica schismatică ucraineană, care a luat naștere la 15 decembrie și a primit
tomosul de autocefalie la 6 ianuarie, nu a fost încă recunoscută ca fiind canonică
de nici o altă Biserică Locală, alta decât Patriarhia Co
nstantinopolului, care a creat-o.
Cu toate acestea, Întâistătătorul așa-numitei „Biserici Ortodoxe a Ucrainei” OCU,
„Mitropolitul”, Epifanie Dumenko, într-un interviu acordat astăzi publicatiei
Pravda, a declarat că biserica sa este dispusă să îndeplinească condițiile stabilite
de Sfântul Sinod din România, enunțate în comunicatul recent cu privire la
problema ucraineană.
Pe de altă parte, într-un interviu recent cu BBC Ucraina, el a respins posibilitatea
ca preoții săi să fie re-hirotoniți, în ciuda faptului că mai multe Biserici Locale au
exprimat fie respingerea totală a clerului, fie rezerve serioase de a sluji cu clerul
care a fost hirotonit în timpul schismei.
În mod special, Epifanie consideră acceptabilă crearea unui vicariat românesc în
OCU pentru credincioșii români care trăiesc în Bucovina.
https://www.marturisireaortodoxa.ro/patriarhia-romana-negociaza-cu-autoritatileucrainene-recunoasterea-schismei-din-tara-vecina/
Sinodul român a scris că, pentru a lua o decizie concretă cu privire la schismaticii
ucrainieni, se va acorda prioritate celor 127 de parohii vorbitoare de limba
română în Ucraina și că este necesar să se obțină garanții scrise de la autoritățile
bisericești că etnia și limba română vor fi respectate și vor avea posibilitatea de a
se organiza într-un vicariat românesc, pentru a-și cultiva legatura spirituală cu
Patriarhia Română.
„Desigur, trebuie să negociem. Această declarație a fost făcută publică săptămâna
trecută. Vom discuta totul; suntem pregătiți „, a spus Epifanie, menționând, la fel
ca și Sinodul Român, că există un vicariat ucrainean în cadrul Bisericii Române.
„De ce sa nu oferim românilor aceeași oportunitate?”, a întrebat el.
Epifanie Dumenko este sigur că problema va fi rezolvată, iar Biserica
Română va recunoaște autocefalia schismatică.
Cu toate acestea, el consideră că reorganizarea clerului său este imposibilă,
deși Sinodul României a enunțat și acest aspect.
Problema legitimității hirotonirilor făcute de episcopii schismaticei „Patriarhii ai
Kievului” și ai „Bisericii Ortodoxe Autocefale Ucrainene” schismatice a fost
soluționată atunci când Patriarhia Constantinopolului a primit tot clerul în

rândurile sale pe 11 octombrie.
„Patriarhia Ecumenică, care avea dreptul să facă acest lucru, a acceptat apelurile
noastre și a decis să ne primească cu hirotonirea pe care o aveam deja„, a
explicat Dumenko. „Constantinopolul a recunoscut anatema ca fiind invalidă
pentru Filaret – în consecință, tot ceea ce s-a întâmplat de atunci (în special,
hirotonirile pe care le-a făcut) au fost recunoscute ca fiind valabile. Moscova nu
poate limita acțiunea harului Duhului Sfânt „, a spus acesta.
Reamintim că întreaga Biserică Ortodoxă, inclusiv Patriarhul Bartolomeu, a
recunoscut și a acceptat excomunicarea și anatematizarea ulterioară a lui Filaret.
Referindu-se la ideea re-hirotonirii cu participarea ierarhilor din Moscova și
Constantinopol ca posibil compromis pentru rezolvarea situației, liderul
schismatic a spus că „acest lucru este nerealist și imposibil” și nu va fi acceptat
de poporul ucrainean.
Bisericile Sârbe și Poloneze au respins cu fermitate biserica schismatică
ucraineană, menționând tocmai că preoții ei nu sunt cu adevărat hirotoniți.
Bisericile Cipriote și Române au subliniat problema în declarațiile lor, iar ierarhii
din Bisericile Greaca, Georgiana, Cipriota și Ceho-Slovaca au respins posibilitatea
de a sluji cu schismaticii ne-hirotoniti.
Kiev, 4 martie 2019
http://orthochristian.com/119700.html
Nota redacției:
Bisericile locale pun condiția rehirotonirii „ierarhilor” și „clericilor” făcuți în
timpul schismei. Patriarhia Română deja i-a numit în comunicatul său ierarhi și
clerici și a dat de înțeles că au fost în schismă până la momentul tomosului. Cu
alte cuvinte i-a recunoscut deja ca hirotoniți valid.

