Scrisoare deschisă a Mitropolitului
Luca
din
Zaporojie
către
Arhiepiscopul
Hrisostom
al
Ciprului: „Sprijiniți hulitorii
îmbrăcați în veșminte preoțești”
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Luca de Zaporojie este unul dintre cei mai
sinceri și autoritari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe din Ucraina de astăzi. El a emis o
serie de scrisori deschise referitoare la schisma ucraineană și acțiunile anticanonice ale Patriarhiei Constantinopolului pe teritoriul Bisericii Ortodoxe
Ucrainene Canonice.
În 2018, s-a adresat Pseudo Patriarhului Bartolomeu al Constantinopolului, cu
cuvintele „supus fidel al Republicii Turce, domnule Bartolomeu!”, cu privire la
invitațiile pe care conducătorul Fanarului le-a trimis la „consiliul de unificare”
unde a fost creată schismatica „Biserică Ortodoxă din Ucraina”. În acea scrisoare,
Înaltul Ierarh a mulțumit Pseudo Patriarhului Bartolomeu, pentru contribuția sa la
discriminarea și persecuția declanșată împotriva credincioșilor ucraineni, pe care
i-a ajutat în acest fel la cucerirea Împărăției Cerurilor.
De asemenea, Mitropolitul Luca a adresat o scrisoare deschisă Prea Fericirii Sale,
Catolicos-Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei, solicitându-i să rămână neclintit în
Ortodoxie, în ciuda presiunii de recunoaștere a schismaticilor, iar în luna august a
anului trecut, a adresat o scrisoare deschisă călugărilor athoniți, îndemnându-i și
pe ei să rămână credincioși Ortodoxiei, în timpul vizitei de atunci a Pseudo
Patriarhului Bartolomeu la Sfântul Munte. Conducătorul Fanarului este „un om pe
care diavolul l-a lovit cu o boală teribilă – mândria”, a scris Înalt Preasfinția Sa,
călugărilor athoniți.
În această scrisoare deschisă, adresată Arhiepiscopului Hrisostom al Ciprului,
Mitropolitul Luca îl cheamă la pocăință pentru greșeala gravă de recunoaștere a
schismaticei „Biserica Ortodoxă a Ucrainei”, mulțumindu-i totodată că a
contribuit din plin la încercările duhovnicești la care sunt supuși credincioșii

Ucrainei, consolidând astfel Biserica Ortodoxă Ucraineană Canonică.
Scrisoarea Mitropolitului Luca a fost publicată în limba greacă pe Romfea și în
traducerea rusă de către canalul PravBlog de pe Telegram.
***
„Conștiința mea ierarhică nu-mi mai permite să mă adresez ție ca unui episcop și
slujitor al altarului, pentru că ai luat calea trădării lui Hristos – Capul Maicii
noastre Biserica!
Sunt sigur că ierarhia Bisericii din Cipru care este credincioasă Ortodoxiei nu mai
poate pronunța numele vostru ca primat în slujbele divine.
În primul rând, vreau să vă mulțumesc că ați devenit un instrument al proniei lui
Dumnezeu, datorită căreia Hristos va acorda turmei noastre ucrainene, coroanele
mărturisirii și poate ale martiriului.
Prin recunoașterea dumneavoastră [a schismaticilor ucraineni – trans.], sprijiniți
hulitorii îmbrăcați în veșminte preoțești și contribuiți la faptul că adepții lor,
înarmați cu ferăstraie și ciocane, cuceresc bisericile noastre, timp în care
terorizează și bat clericii și credincioșii.
Veți fi cel care va aduce de acum înainte, mai multe lacrimi, tristețe și suferință
familiilor copiilor credincioși ai Bisericii noastre Ortodoxe.
Dar sunt sigur că niciunul dintre noi nu se va cutremura în aceste suferințe,
pentru că știm că suntem desemnați pentru acestea (1 Tes. 3, 3) și, dacă suferim
împreună cu El (Hristos), atunci vom fi si preaslăviți împreună cu El (Rom. 8, 17).
Aș vrea să vă întreb: „Care a fost adevăratul motiv al trădării voastre?” Un
material compromițător referitor la viața și evlavia voastră? Dar există un singur
Dumnezeu care este fără de păcat și El cunoaște toate slăbiciunile noastre și
căderile noastre ca nimeni altul. Dacă aveți un păcat, nu-l va ierta Dumnezeul
Atotmilostiv, dacă vă pocăiți?
Am o dorință sinceră în inima mea de a vă spune „Hristos este în mijlocul nostru”,
dar m-ați lipsit de acest moment deosebit.
Evanghelia ne învață să nu ne fie frică să recunoaștem că suntem păcătoși, dar ne

spune, de asemenea, că nu există o cădere mai cumplită decât trădarea lui
Dumnezeu.
Mărturisesc în fața Domnului că, dacă vă pocăiți, sunt gata să vă îmbrățișez cu
căldură și să vă numesc frate, pentru că Hristos a fost răstignit atât pentru
dumneavoastră, cât și pentru mine!
Dar dacă dumneavoastră, împreună cu dușmanii Bisericii, Îl răstigniţi pe iubitul
nostru Mântuitor, atunci cuvintele mele către voi, vor fi: Mergi înapoia Mea,
satano! (Mt. 16, 23), căci tu nu cauți cele bineplăcute ale lui Dumnezeu, ci ce este
de folos pentru diavol!
Dragul meu frate în Hristos, pocăiește-te, căci judecata lui Dumnezeu nu este
departe și vom da socoteală pentru toate!”
Mitropolitul Luca din Zaporojie și Melitopol
07.11.2020
“You Support Blasphemers Dressed Up in Priestly Vestments”

