Semnarea Tomosului „Bisericii
Unite” deschide o nouă eră în
istoria Ortodoxiei mondiale –
războiul fratricid!
Potrivit arhiepiscopului Clement al Bisericii Ortodoxe Ucrainene – Patriarhia
Moscovei (șeful Departamentului de Presă al Bisericii) ,,semnarea Tomosului sa produs cu încălcarea tuturor regulilor și procedurilor canonice pe baza
cărora funcționează nu numai Biserica noastră, ci și toate celelalte
Biserici Ortodoxe autocefale… Astăzi am văzut cum Patriarhul Bartolomeu
a slujit pentru schismatici. După toate rânduielile canonice și apostolice,
cine slujește pentru schismatici este el însuși schismatic… Patriarhul
Bartolomeu locuiește într-o altă realitate… În statele europene, atribuțiile
Bisericii și cele ale Statului sunt complet diferite”.
Tomosul autocefaliei, semnat în data de 5 ianuarie 2019 de Pseudo-Patriarhul
Bartolomeu, și înmânat în ziua de 6 ianuarie, Pseudo-Mitropolitului Epifanie la
Biserica Patriarhală Sf. Gheorghe din Istanbul, în timpul celebrării Botezului
Domnului, împreună cu o sticlă cu sfântul Mir și cârja episcopală, sunt semnele de
dependență a pseudo-mitropoliei Kievene de Biserica mamă.
Tomosul semnat este o simplă hârtie fără valoare, asupra căreia Patriarhiile
Ortodoxe sunt invitate de Pseudo- Patriarhul Bartolomeu a lua o poziție de
recunoaștere a acestei noi ”Biserici” autocefale ucrainiene, ca fiind canonică.
Prin adâncirea schismei existente, politicienii ucrainieni au dat curs intervenţiei
SUA şi unor şovinişti furioşi rusofobi, punând în pericol unitatea Ortodoxiei.
Petro Poroșenko a declarat, în context, că “semnarea Tomosului deschide o
nouă eră în istoria ortodoxiei mondiale”. Într-adevăr, s-a deschis era
războiului fratricid, în care se doreşte trecerea în anonimat a adevăratei Biserici
Ortodoxe Ucrainiene, şi preluarea cunoscutelor Lavre Poceaev şi Pecerska de la
aceasta.
Cum răspundem noi în faţa acestei provocări, altfel de cum așteapta Mântuitorul
Hristos, a cărui Camaşă a fost sfâşiată de către Pseudo-Patriarhul Bartolomeu,
care îşi asumă făţiş o poziţie de autoritate jurisdicțională în întreaga Ortodoxie

universală?
S-a ivit iată, încă o modalitate de a mărturisi Adevărul Hristos, care se cere acum
imperativ de la noi toţi.
Sfântul Vasile cel Mare spune cu multă limpezime în primul său Canon, validat de
Sinodul Quinisext (692): „Toţi cei care s-au despărţit de Biserică au pierdut
Harul Sfântului Duh pe care îl aveau. Pentru că, prin întreruperea
succesiunii apostolice (din pricina despărţirii), a încetat şi transmiterea
Harului… Aşadar aceştia, după ce s-au rupt de Biserică, (din clerici) au
devenit laici şi nici putere nu mai aveau să boteze şi să hirotonească, nici
nu mai puteau transmite altora Harul Sfântului Duh de care ei înşişi se
lipsiseră”.
Este atacată pe faţă unitatea și demnitatea Bisericii lui Dumnezeu, iar aceasta nu
poate fi îngăduită sub nici un motiv. Ba mai mult, prin legiferarea schismei, toţi
cei care au contribuit la ea şi au strigat în Biserica Ecumenica ”glorie Ucrainei”,
uitand că lui Dumnezeu i se cuvine slava, pentru mila Sa şi adevărul Sau (Ps.113,
9), ne-au devenit după spusa Apstolului şi Evanghelistului Matei ,,ca nişte păgâni
şi nişte vameşi”(Matei 18: 15-17).
Întreruperea comuniunii euharistice de către Patriarhia Moscovei cu Patriarhia
Ecumenică este fără precedent „pentru că merge până acolo încât
frecventarea reciprocă a Bisericilor, indiferent de circumstanțe și la nivel
de simplu mirean, este oprită și sancționabilă canonic. Or, acest lucru
ridică o serie de dificultăți și neclarități pentru Moscova. În primul rând,
Muntele Athos, aflat sub jurisdicția Patriarhiei Ecumenice, devine
nefrecventabil pentru pelerinii ruși, deși acolo există inclusiv o mănăstire
rusească (Mănăstirea Pantelimon). Într-adevăr, reprezentanții Patriarhiei
Moscovei au arătat că pelerinii ruși se pot închina la mănăstirile athonite,
dar nu se pot spovedi și împărtăși. Este greu de înțeles cum va fi
respectată o astfel de decizie în mod concret. Anual, aproximativ 50.000
de ruși vizitează Muntele Athos. În plus, situația pare cu atât mai
complicată cu cât relațiile dintre Biserica Rusiei și Sfântul Munte Athos
au fost foarte bune până în prezent.
De asemenea, există unele teritorii canonice unde singura biserică ortodoxă
disponibilă pentru mireni aflați, jurisdicțional, în curtea uneia dintre patriarhii,
este fie cea a Moscovei, fie cea a Constantinopolului. De pildă, Biserica Finlandei,
aflată sub jurisdicția Patriarhiei Ecumenice, și-a declarat deja speranța că decizia

luată de Sinodul Rus nu va duce la întreruperea legăturilor sale cu Biserica
Rusiei. În Finlanda numeroși credincioși ruși nu au acces teritorial decât la
biserici aflate sub jurisdicția Constantinopolului.
[..]164 milioane din cele 250 de milioane ale ortodocșilor din întreaga lume se află
sub autoritatea Patriarhiei Moscovei. Așadar, după cum în repetate rânduri au
ținut să afirme, Pseudo-Patriarhul Bartolomeu nu va mai putea pretinde că are
autoritate universală asupra ortodocșilor, de vreme ce mai bine de jumătate din
aceștia nu îl mai recunosc.”
Din pacate, ”**acum însă sîntem slabi şi ne biruie cu uşurinţă şi oamenii şi
diavolul, pentru că urmărim numai interesul nostru, pentru că nu ne
apărăm unii pe alţii, nici nu ne întărim cu dragostea cea după Dumnezeu,
ci căutăm alte pricini de prietenie: unii neamurile, alţii obişnuinţa, alţii
tovarăşii de slujbă, alţii vecinii; orice altă pricină, afară de credinţa în
Dumnezeu; şi ar trebui ca numai credinţa în Dumnezeu să lege pe
prieteni. Lucrurile însă se petrec cu totul dimpotrivă; sîntem prieteni cu
iudeii şi cu păgînii, şi nu sîntem prieteni cu fiii Bisericii“.
Trustul de agitaţie şi propagandă al Patriarhiei BOR, nici măcar nu a informat
despre marea schismă care cutremură Ortodoxia, dovedind lipsa totală de respect
faţă de turma binecredincioasă şi ascultatoare.
Cu credinţa tare în Adevarul Hristos, să ieşim din superficialitate, din indiferenţă,
din suficienţă, din “caldicismele” noastre, să ne sensibilizam, să ne lăsăm
străpunse inimile, luând atitudine împotriva apostaziei si schismei care tinde sa
înfăşoare ca într-un giulgiu aducător de moarte duhovnicească, pe cei care se
supun directivelor instituite de cel care uzurpă tronul Bisericii Ecumenice,
Pseudo-Patriarhul Bartolomeu.
*https://romanialibera.ro/aldine/autocefalia-ucrainei-interesele-rusesti-si-patriarhi
a-romana-751217
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