Sfântul Sinod al Bisericii Elene
este
pe
cale
să
decidă
recunoașterea BOU
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Grecia a inaugurat astăzi ultima sa
sesiune, care se desfășoară până miercuri. Este de așteptat ca Sinodul să discute
și să ia o decizie cu privire la problema ucraineană.
La discuții, Sinodul a invitat vorbitorii să își prezinte opiniile cu privire la
recunoașterea „Bisericii Ortodoxe din Ucraina” schismatică (BOU), a
informat astăzi, Romfea .
De asemenea, Romfea remarcă faptul că, după cum a raportat OrthoChristian la
16 august, este de așteptat ca ierarhii să rezolve problema recunoașterii BOU
creată de Constantinopol. Biserica Greciei ar deveni astfel prima Biserică Locală,
care în afară de Constantinopol, va recunoaște BOU, de la crearea sa în luna
octombrie.
Câțiva ierarhi ai Bisericii Greciei au coslujit împreună cu reprezentanții BOU, iar
un ierarh chiar a eliberat din functie un arhimandrit, pentru a fi hirotonit ca
„episcop” pentru BOU. În plus, după cum a raportat OrthoChristian, scrierile
extrem de influențate ale Mitropolitului Hierotheos (Vlachos) din Nafpaktos au
avut un impact major, determinându-i pe ceilalți ierarhi greci să se supună voinței
Constantinopolului și să recunoască BOU.
Mai mult, se știe, de asemenea, că Biserica Greacă a fost supusă unei presiuni
politice, economice și diplomatice intense, pentru a recunoaște BOU.
Nu este încă clar, dacă Sinodul va lua o decizie finală care va deveni obligatorie
pentru Biserica Greacă, întrucât anterior a hotărât să nu abordeze problema, ci so predea spre rezolvare, Consiliului Episcopilor, care este format din toți ierarhii
Bisericii Greciei.
În martie, Sinodul a numit două comisii pentru studiul problemei ucrainene,
ambele comisii recomandând în final, recunoașterea BOU, potrivit presei elene.
Inițial, era de așteptat ca Consiliul Episcopilor să abordeze problema în sesiunea

sa din octombrie, deși ulterior s-a raportat că, de fapt, aceasta nu era inclusă pe
ordinea de zi.
Acum se raportează că Sinodul va prelua din nou problema, spre rezolvare.
Conform raportului publicat, problema ucraineană nu a fost discutată astăzi.
Atena, 26 august 2019
Greek Holy Synod reportedly to deal with Ukrainian issue at current session,
likely to recognize OCU

