Întâlnire
inter-ortodoxă
în
problema ecleziastică ucraineană
între Patriarhul Bulgariei și Ierarh
din Cipru
Prea Fericirea Sa, Patriarhul Neofit al Bulgariei a convocat o întâlnire interortodoxă privind combaterea ereziilor și sectelor, ieri la Palatul Patriarhiei din
Sofia. Reunind o serie de ierarhi, clerici și experți, întâlnirea a urmărit găsirea
unei soluții la problema ecleziastică ucraineană în curs de desfășurare, relatează
serviciul de presă al Bisericii Ortodoxe Bulgare.
Biserica bulgară este una dintre Bisericile Locale, care nu a luat nicio decizie
oficială privind recunoașterea „Bisericii Ortodoxe a Ucrainei” creată de Patriarhia
Constantinopolului și de Petro Poroșenko, cu toate că mai mulți episcopi au
ridicat glasul, în sprijinul Bisericii Canonice Ucrainiene și a primatului ei, Prea
Fericitul Mitropolit Onufrie de la Kiev și întreaga Ucraină.
Patriarhul Neofit a discutat recent problema, cu Preafericitul Părinte
Arhiepiscopul Chrysostomos din Cipru, care depune eforturi intense pentru a
coordona Bisericile Locale cu privire la modul de abordare a problemei
ucrainiene. Sfântul Sinod al Bulgariei a creat o comisie în luna octombrie pentru
examinarea aceastei probleme, deși Sinodul nu a abordat încă tema în
profunzime, a spus recent, Mitropolitul Gabriel de Lovech.
În afară de Prea Fericirea Sa, la întâlnirea de ieri au participat trei episcopi:
Mitropolitul Serafim din Nevroșkoki, Episcopul Policarp al Belogradchikului,
Vicar al Patriarhiei și Episcopul Christopher de Karpasia, membru al Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe din Cipru și reprezentantul în problemele legate de
secte.
De asemenea, au participat Arhimandritul Vasili, protosinghel al Arhiepiscopiei de
la Sofia, profesorul Alexander Dvorkin de la Universitatea Ortodoxă Sfântul
Tikhon din Moscova, președintele Asociației Centrale pentru Studierea Religiilor
și Sectelor din Rusia, profesorul Ivan Zhelev, președintele Centrului pentru
Studiul Noilor Mișcări Religioase și Profesorul în drept, Maria Koseva.

Episcopul Christopher a subliniat că au avut loc deja, reuniuni inter-ortodoxe pe
această temă timp de zece ani, care au dus la strângerea de aproximativ 2000 de
pagini de materiale privind combaterea ereziilor și sectelor, ce urmează a fi
publicate. De asemenea, a avut loc o discuție având drept temă, organizarea unui
seminar educațional inter-ortodox în această problemă, ca și cea a unității
Bisericii Ortodoxe în vremuri de încercări și de scindări.
„Ar trebui să monitorizăm și să prevenim dezvoltarea comunităților sectare, în
ideea că dialogăm cu cei care sunt interesați de ele”, a comentat Patriarhul
Neofit.
După o serie de discuții pe teme generale, reuniunea a continuat în spatele ușilor
închise.
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