ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συναντήθηκε με
τον πρόεδρο της Βουλής της Νότιας Κορέας

Στις 22 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε στην «Ερυθρά» αίθουσα του καθεδρικού ιερού ναού του
Σωτήρος Χριστού συνάντηση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών
Κυρίλλου με τον πρόεδρο της Εθνοσυνελεύσεως της Δημοκρατίας της Κορέας Πακ Πιον Σοκ.

Από πλευράς της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πατριαρχικός
έξαρχος της Νοτιοανατολικής Ασίας, μητροπολίτης Σιγκαπούρης και Νοτιοανατολικής Ασίας
Σέργιος και το στέλεχος του ΤΕΕΣ Ντ. Πετρόφσκι. Τον υψηλό προσκεκλημένο συνόδευσαν ο
έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στη Ρωσική Ομοσπονδία Λι Σοκ
Πε και η σύζυγος του προέδρου Χαν Μιόν Χι.

Στη συνάντηση επίσης παραβρέθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής της Κρατικής Δούμας επί διεθνών
υποθέσεων Λ. Σλούτσκι.

Καλωσορίζοντας εγκάρδια τον πρόεδρο της Εθνοσυνελεύσεως της Δημοκρατίας της Κορέας ο
Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος εξέφρασε την ελπίδα ότι ο προσκεκλημένος θα διατηρήσει
αγαθές αναμνήσεις από την επίσκεψή του στη Μόσχα, που είναι τόσο η πρωτεύουσα της χώρας,
όσο και το πνευματικό της κέντρο.

Όπως τόνισε ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, παρά το γεγονός ότι κατά το
μεγαλύτερο διάστημα του 20ού αι. η θρησκεία στην τότε Σοβιετική Ένωση τελούσε υπό απαγόρευση
και διώξεις, το επίπεδο της θρησκευτικότητας στον λαό ήταν αρκούντως υψηλό. Τούτο οφειλόταν
και στο ότι η ορθόδοξη θρησκευτική παράδοση είναι αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής
παραδόσεως του λαού.

«Μπορώ με ικανοποίηση να επισημάνω ότι τόσο η Ρωσία, όσο και η Κορέα είναι χώρες με πλούσια
πνευματική παράδοση και με ιστορία αγαθών αμοιβαίων σχέσεων», διαπίστωσε ο Πατριάρχης
Κύριλλος και συνέχισε: «Είναι γνωστό το αμοιβαίο ενδιαφέρον, το οποίο επιδεικνύουν οι λαοί μας.
Η θρησκευτικότητα, η οποία χαρακτηρίζει και τον κορεατικό και τον ρωσικό λαό, καθορίζοντας
ανάμεσα στα άλλα και τις απόψεις μας σχετικά με τα ανθρώπινα ήθη, τις σχέσεις μεταξύ των
φύλων, τη στάση της νεότερης γενιάς έναντι των μεγαλύτερων. Με άλλα λόγια, η θρησκευτική
παράδοση αποτυπώνεται και στον κοινωνικό βίο των ανθρώπων».

Ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος τόνισε την ιδιαίτερη ευαισθησία των δύο λαών έναντι των ζητημάτων της
παραδοσιακής ηθικής και την αναγνώριση από αυτούς της ανάγκης να λαμβάνεται υπόψη ο
θρησκευτικός παράγοντας στην ανθρώπινη ζωή.

Ο Αγιώτατος ακόμη έθιξε και την ιστορία της παρουσίας της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην
Κορεατική Χερσόνησο. Όπως είναι γνωστό, η εμφάνιση της Ορθοδοξίας στην Κορέα συνδέεται
στενώς με τις σχέσεις Ρωσίας-Κορέας τον 19ο και τον 20ό αι. Η ορθόδοξη πίστη κομίσθηκε στην
Κορέα από Ρώσους ορθοδόξους ιεραποστόλους περίπου πριν από 120 χρόνια και το 1897 ήδη
ιδρύθηκε εκεί η Ρωσική Εκκλησιαστική Αποστολή. «Δυστυχώς, η παρουσία της Ορθοδοξίας στην
Κορέα υπέστη ένα είδος ομηρίας, πέφτοντας θύμα του ψυχρού πολέμου, ο οποίος μεταπολεμικά
κατέστη πραγματικότητα στις σχέσεις μας», επεσήμανε ο Πατριάρχης Κύριλλος και συμπλήρωσε:
«Εξαιτίας ακριβώς αυτών των πολιτικών συνθηκών οι Ρώσοι ορθόδοξοι κληρικοί αναγκάσθηκαν να
εγκαταλείψουν την Κορέα. Και το 1955 οι ναοί και όλα όσα δημιουργήθηκαν από τους Ρώσους
ορθοδόξους χριστιανούς στην Κορέα υπάχθηκε στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως. Αλλά η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρούσε πάντοτε ενδιαφέρον για την
ανάπτυξη της θρησκευτικής ζωής και την ανάπτυξη της Ορθοδοξίας στην Κορέα».

Απόδειξη των προαναφερθέντων αποτέλεσε η ίδρυση της εκκλησιαστικής επαρχίας της Κορέας, η
οποία από το 2019 λειτουργεί ως τμήμα της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Νοτιοανατολικής Ασίας, η
οποία είναι διάδοχος των ιεραποστολικών κόπων της Εξαρχίας της Νοτιοανατολικής Ασίας, που
λειτουργούσε από το 1946 έως το 1954 και συμπεριελάμβανε και ορθόδοξες χριστιανικές
κοινότητες στην Κορέα.

Ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος διηγήθηκε ότι με ευχαρίστηση μετέβη στην Κορέα το 1990 όταν στη
χώρα αυτή υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών πραγματοποιείτο το συνέδριο
«Δικαιοσύνη, ειρήνη και ακεραιότητα της δημιουργίας». «Αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία
επικοινωνίας με την Κορέα και διατηρώ τις πλέον θερμές αναμνήσεις από αυτήν», σημείωσε.

Δεκαέξι χρόνια αργότερα, το 2006 ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος, από τη θέση τότε του
προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων, επισκέφθηκε τη Βόρειο Κορέα,
όπου τέλεσε τα θυρανοίξια του πρώτου ορθοδόξου ιερού ναού.

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας επίσης με ευγνωμοσύνη εξήρε τη συνδρομή
των Κορεατών χριστιανών, χάριν στην οποία κατά τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσεως
της δεκαετίας του 1990 στη Λαύρα της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου συγκροτήθηκε ένα
τυπογραφικό συγκρότημα, το οποίο κατέστησε δυνατή την εκτύπωση θρησκευτικής λογοτεχνίας
ανεξάρτητα από το κράτος.

«Θα ήθελα μέσω Υμών να διαβιβάσω τον σεβασμό και τη συμπάθειά μου προς ολόκληρο τον
κορεατικό λαό, έναν λαό πολύ εργατικό, καλά οργανωμένο, ο οποίος πέτυχε μεγάλα επιτεύγματα
στην οικονομία, την πολιτική και την πολιτιστική ζωή της χώρας του. Προσευχόμαστε ώστε να
συνεχίζεται η ανοδική πορεία της χώρας Σας και να αυξάνει έτι περισσότερο η ευημερία του λαού
Σας», είπε ο Αγιώτατος Πατριάρχης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής της Νότιας Κορέας διαπίστωσε ότι θεωρεί μεγάλη
του τιμή να συναντηθεί με τον Πατριάρχη Μόσχας κα Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο.

«Γνωρίζω ότι η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί πνευματικό θεμέλιο του ρωσικού λαού και
συνεισφέρει τα μάλα στη διασφάλιση της συνοχής του περισσότερο από μια χιλιετία. Η Εκκλησία
προσφέρει παρηγοριά, πνευματική ασφάλεια και σταθερότητα στον λαό της Ρωσίας ιδίως στη
σημερινή δύσκολη κατάσταση, που προκλήθηκε από την πανδημία», ανέφερε ο Πακ Πιον Σοκ.
Ιδιαιτέρως αναφέρθηκε στην ειρηνοποιό θέση της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας,
συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων εξασφαλίσεως της ειρήνης στην Κορεατική Χερσόνησο
και της ενώσεως του λαού της Κορέας, καθώς και τη συμμετοχή της στους διαθρησκειακούς
διαλόγους.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων της δράσεως της
Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Νότια Κορέα.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνελεύσεως της Δημοκρατίας της Κορέας διαβίβασε επίσημη πρόσκληση
στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο να επισκεφθεί τη Νότια Κορέα.

Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/87338/
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