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Μακαριώτατε Μητροπολίτα Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Ονούφριε,

Έχω την τιμή και χαρά, αυτήν την εύσημο ημέρα των σεπτών ονομαστηρίων σας,
να  εκπροσωπώ  τον  Μακαριώτατον  Πάπα  και  Πατριάρχη  Αλεξανδρείας  και
πάσης Αφρικής κ. κ. Θεόδωρον Β΄και να μεταφέρω εκ μέρους του και εκ μέρους
όλης της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων,  τις  εόρτιες ευχές για μακροημέρευση,
υγεία ψυχής και σώματος και ακύμαντον ποιμαντορίαν επ΄αγαθώ του ευσεβούς
ουκρανικού Λαού.

Η  χαρά  μας  πολλαπλασιάζεται  από  την  παρουσία  αδελφών,  Αγίων
Αρχιερέων,  από  τις  περισσότερες  Αυτοκέφαλες  Ορθόδοξες  Εκκλησίες.  Η
παρουσία τους, αφ’ ενός μεν διακηρύσσει το σύνδεσμο της εν Αληθεία αγάπης
που ενώνει τις Εκκλησίες μας ως μέλη του ενός Σώματος του Χριστού, και αφ’
ετέρου καταδεικνύει και τον ιδιαίτερα μεγάλο σεβασμό και την εκτίμηση της ανά
τον κόσμον Ορθοδόξου Εκκλησίας προς το Σεπτό πρόσωπό Σας 

Βεβαίως η περίοδος που διέρχεται η Εκκλησία σας, είναι περίοδος δοκιμασιών και
θλίψεων, αλλά η παρουσία όλων ημών πλησίον σας έναν και μόνο σκοπό έχει.
Ως αδελφοί να σας στηρίξουμε, να σας δώσουμε κουράγιο και να διατρανώσουμε
πως  όλες  οι  κατά  τόπους  Εκκλησίες  συμμεριζόμαστε  την  αγωνία  σας  για
ενότητα του Ποιμνίου σας.

 Παλαιότερα  την  ειρήνη  της  Εκκλησίας  Σας  ταλάνιζε  η  προπαγάνδα  του
αλλοιωμένου  Χριστιανισμού  της  Δύσεως  ή  η  πολεμική   μανία  του  κρατικού
αθεϊσμού. Τα τωρινά χρόνια οι πειρασμοί είναι πολύ πιο πικροί  διότι, δυστυχώς,
προέρχονται από αδελφούς εν τη πίστει και τη ελπίδι. 

Βεβαιωθείτε  ότι  η  Αποστολική  Εκκλησία  της  Αλεξανδρείας  εύχεται  και
προσεύχεται και κάνει ό,τι είναι δυνατόν εν αδελφική συνεργασία και φροντίδι
μετά των άλλων Αγιωτάτων Προκαθημένων, στα πλαίσια της εκκλησιαστικής
παραδόσεως και τάξεως και της Πανορθοδόξου κοινωνίας και ενότητος, ώστε να
εκδιωχθεί  ο  πειρασμός  και  να  αποκατασταθεί  η  ειρήνη  του  Χριστού  στην
Εκκλησία  της  Ουκρανίας,  καθώς  και  στην  ανά  την  Οικουμένη  Ορθόδοξη
Εκκλησία.

Ως απαραίτητος προυπόθεσις της επιλύσεως του εν λόγω προβλήματος, είναι η
απόλυτος  κατανόηση  και  παραδοχή,  ότι  η  Εκκλησία  δεν  είναι  αρρένα
γεωπολιτικών  στρατηγικών,  ούτε  χώρος  πολιτικών  παρεμβάσεων  και
εκμετελλεύσεως προσωπικών φιλοδοξιών, προβολής πρωτείων ή ρεμβανσισμών.

Η Εκκλησία είναι ο κατ΄εξοχήν χώρος της απόλυτης διακονίας του ανθρωπίνου
προσώπου  με  απώτερο  σκοπό  να  μορφώσει  σε  κάθε  έναν  των  πιστών,  τον



Χριστόν και τούτον Εσταυρωμένον. Και έαν υπάρχει πολίτευμα εν τη Εκκλησία
αυτό είναι μονον το εν ουρανοίς. 

Την  άμεση,  ρητή  και  εκπεφρασμένη  ποικιλοτρόπως  πανορθόδοξη
βεβαιότητα όλων των τοπικών Εκκλησιών για την οργανική ενότητα και ιστορική
εξάρτηση της Ιεράς Μητροπόλεως Κιέβου μετά του Πατριαρχείου Μόσχας, ως της
σχέσεως της Αμπέλου μετά του κλήματος κατά τον ευαγγελικό παραλληλισμό,
έρχεται  να  επιβεβαιώσει  πανηγυρικά  και  απόλυτα  και  η  εκκλησιαστική
συνείδηση των εκατομμυρίων ουκρανών ορθοδόξων πιστών, οι οποίοι παρά τις
αντίξοες  συνθήκες  των  τελευταίων  ημερών,  με  τις  διώξεις,  τους
προπυλακισμούς,  τις  κατασχέσεις  των  Ναών  και  τα  λοιπά  έκτροπα  που
υφίστανται, μένουν σταθεροί στην Μητέρα Εκκλησία και σε εσάς Μακαριώτατε
Αδελφέ κ. Ονούφριε. 

Παρά ταύτα, το δένδρο της εν Ουκρανία Ορθοδόξου Εκκλησίας παραμένει
αειθαλές και καρποφορεί, διότι έχει ποτιστεί και συνεχίζει να ποτίζεται  με το
αίμα και τα δάκρυα των χιλιάδων παιδιών της, των μαρτύρων και  των οσίων, οι
οποίοι παρά τις αντιξοότητες, παραμένουν πιστοί στην Εκκλησία τους.

Μακαριώτατε,  πριν  από 10 μήνες  ο  Πάπας και  Πατριάρχης  Αλεξανδρείας   κ.
Θεόδωρος κατά το ιερό  συλλείτουργο  μαζί  σας στην Οδυσσό,  απευθυνόμενος
στους Ουκρανούς Ορθοδόξους είχε τονίσει: «Μείνετε στην ορθόδοξη πίστη και την
Κανονική Εκκλησία. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Άγιος Πέτρος είδε σχισμένο τον
χιτώνα του Χριστού. Αυτός ο χιτώνας μένει ματωμένος τόσους αιώνες. Αυτόν τον
χιτώνα της Ορθοδοξίας, κρατήστε τον μέσα στις καρδιές σας. Στην Ουκρανία, σε
αυτήν την ευλογημένη Ορθόδοξη χώρα, υπάρχει η Κανονική Εκκλησία. Υπάρχει ο
Μακαριώτατος αδελφός μας Ονούφριος. Ένας ευλογημένος άνθρωπος του Θεού».

Πατέρες και Αδελφοί,  θαρρείτε. Νεφύδριον γαρ εστί και θάττον παρελεύσεται
κατά το χρυσοστομικό ρητό. (Συννεφάκι είναι και γρήγορα θα περάσει)

Με  αυτές  τις  σκέψεις  και  πάλι  σας  μεταφέρω  τις  ευχές  του  Αλεξανδρινού
Προκαθημένου και σας εύχομαι ολόψυχα έτη πολλά υγιεινά και καρποφόρα.


