Mitropolitul grec Nectarie de
Corfu: „Noi recunoaștem doar
Biserica Ucraineană canonică”
Înaltpreasfințitul Mitropolit Agafanghel din Odessa și Izmail și Înaltpreasfințitul
Părinte Arhiepiscop Diodor al Yuzhne al Bisericii Ortodoxe Ucrainene se află în
prezent în pelerinaj în Insula Corfu, unde s-au închinat la moaștele
marelui Sfânt Ierarh Spiridon și au făcut o vizită Înaltpreasfințitului Mitropolit
Nectarie din Corfu, Paxoi și Insulele Diapontiene.
În timpul petrecut împreună, Înaltul Ierarh grec i-a asigurat pe frații săi
ucraineni, că el și eparhia lui recunosc o singură Biserică Canonică Ucraineană –
aflată sub conducerea Preafericitului Părinte Mitropolit Onufrie, al Kievului și al
întregii Ucraine, raportează serviciul de presă al Eparhiei Odessa.
„Suntem încântați să vă întâmpinăm, Înaltpreasfinția Voastră, cu ocazia sărbătorii
zilei voastre, pe o insulă unde sunt cinstiți mulți sfinți, și în mod special Sfântul
Ierarh Spiridon. Ne rugăm ca Dumnezeu să ajute Biserica voastră să depășească
dificultățile legate de schismă și tulburarea Bisericii „, a spus Mitropolitul
Nectarie, arătând ca adevărata dragoste există întotdeauna între cei mai buni
reprezentanți ai tradițiilor ortodoxe grecești și slave.
„Recunoaștem doar o singură Biserică canonică, în frunte cu Mitropolitul Onufrie
al Kievului și al întregii Ucraine, care venea adesea aici, pe insula Corfu, pentru a
sluji ca un simplu preot”, a adăugat Înaltul Ierarh grec.
În răspunsul său, Mitropolitul Agafanghel a mulțumit Mitropolitului Nectarie
pentru oportunitatea de a se ruga la moaștele Sfântului Ierarh Spiridon și pentru
sprijinul acordat Ortodoxiei canonice din Ucraina. Mitropolitul Agafanghel a avut
binecuvântarea de a sluji un Te Deum la moaștele Sfântului Ierarh Spiridon, timp
în care a fost citită o rugăciune pentru pace în Ucraina.
Mitropolitul Nectarie la întâlnirea din decembrie, cu Înaltpreasfințitul Părinte
Mitropolit Hilarion din Volokolamsk, șeful Departamentului pentru relații
bisericești externe al Patriarhiei Moscovei, și-a exprimat regretul și
îngrijorarea în legătură cu tot ceea ce s-a întâmplat recent în Ucraina.

El a mai spus că, în opinia sa, o decizie atât de importantă cum este acordarea
autocefaliei unei biserici nou-create, ar trebui luată numai după studierea
succesiunii apostolice și a canonicității noii biserici și a grupurilor care o
constituie, astfel încât „aceste decizii să nu contrazică adevărul și, în primul rând,
să nu genereze o împărțire și să nu aducă dezbinări și tulburări printre oamenii
lui Dumnezeu. ”
Din păcate, sfatul său înțelept nu a fost luat în seamă.
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