Sinodul BOR: „problema unității
ecleziale în Ucraina nu este în
prezent rezolvată deplin”
În ziua de 21 februarie 2019, Sinodul BOR s-a pronunțat în legătură cu situația
din Ucraina[1], reiterând punctul de vedere din 24 mai și respectiv 25 octombrie
2018, prin care „recomanda ca Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Moscovei să
ajungă împreună la o soluție, păstrându-se unitatea de credință și libertatea
administrativ-pastorală, acestea din urmă reprezentând o notă caracteristică a
Ortodoxiei”[2]. În plus față de punctul de vedere exprimat anterior, sinodalii au
evidențiat faptul că „problema unității ecleziale în Ucraina nu este în prezent
rezolvată deplin”[3] și că „este necesară convocarea unei sinaxe a tuturor
întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe pentru rezolvarea problemei existente”, în
cazul unei nereușite a dialogului bilateral dintre Patriarhia Moscovei și Patriarhia
Ecumenică.
Mai departe, comunicatul amintește de existența celor 127 de parohii ortodoxe
românești (în special în zona Bucovinei de Nord, aflate în jurisdicția Bisericii
Ortodoxe din Ucraina – Patriarhia Moscovei), afirmându-se în legătură cu
prezența lor în spațiul ucrainean că reprezintă o prioritate pentru o „decizie
concretă şi corectă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la o viitoare
ședință a Sfântului Sinod” și „că acești ortodocși români vor avea posibilitatea de
a se organiza într-un Vicariat Ortodox Român şi a cultiva legături spirituale cu
Patriarhia Română”.
În finalul textului sinodal se precizează faptul că „Patriarhia Română va solicita
Patriarhiei Ecumenice o lămurire privind soluționarea problemei ierarhilor şi
preoților necanonici din Occident, care au aparținut fostului „Patriarhat al
Kievului”.
Din cele relatate mai sus nu putem să nu ne întrebăm de ce la punctul cinci al
comunicatului se cere „convocarea unei sinaxe a tuturor întâistătătorilor
Bisericior Ortodoxe pentru rezolvarea problemelor existente”, în cazul unei
nereușite a dialogului dintre Moscova și Fanar? Aici vedem expresia acelui
papism sinodal legalizat la minciunosinodul din Creta prin anularea sinodalității,

unde numai întâistătătorii au drept de vot și reprezentativitate sinodală (sinaxă!).
Practic se vor căuta soluții de viitor prelevându-se de hotărâri ale „Sfântului și
Marelui Sinod” din Creta, 2016, pe care se pare că-l recunosc în cadre oficiale și
sinodale („poziția tuturor Bisericilor Ortodoxe, exprimată la Sfântul și Marele
Sinod din Creta din anul 2016”)[4].
Mai mult decât atât, este neclar de ce Patriarhia Română este interesată de
soluționarea de către PE doar a problemei ierarhilor și preoților necanonici din
Occident, care au aparținut fostului „Patriarhat al Kievului”, când și în țară sunt
numeroase probleme cu ierarhi și preoți necanonici activați de Fanar în cadrul
jurisdicției BOR (Gherasim Bratu, Gheorghe Pandelică)?!
Recunoașterea schismei ucrainene de către PE este șansa ierarhilor noștri de a
se lepăda de erezie și de schismă!

Diplomația bisericească a învins și astăzi, mulțumind, deocamdată, pe cei care au
așteptat înfricoșați hotărârile Sinodului BOR în legătură cu schisma ucraineană.
Nu s-a recunoscut tomosul de autocefalie fiindcă „problema unității ecleziale în
Ucraina nu este în prezent rezolvată deplin”, iar asta înseamnă că nu există o
decizie clară, definitivă de nerecunoaștere sau respingere a autocefaliei grupării
schismatice.
Mai este mult până la lupta finală. Să nu uităm că propovăduirea ereziei aduce
dezbinare și schismă. Până nu vor fi soluționate problemele esențiale ale vieții
bisericești condamnându-se erezia și schisma, iar cei vinovați de dezbinare nu se
vor pocăi, Biserica va avea de suferit și va fi tulburare printre credincioși. Hristos
însă a spus: „În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea” (Ioan
16, 33).
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