ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Делегация на монаси от Коптската Църква посетиха
православните светини в Москва

На 24 - 26 август 2021 г. делегация от игумени и поселници на манастирите на Коптската Църква,
намиращи се тези дни в Русия по покана на Светейшия Патриарх Московски и на цяла Русия
Кирил, посети църкви и манастири в Москва.

Програмата започна с посещение на Новоспаския манастир. Делегацията беше сърдечно приета
от игумена на манастира - управляващ делата на Московската Патриаршия, първия викарий на
Патриарха Московски и на цяла Русия Кирил за град Москва, митрополит Воскресенски
Дионисий. Владиката лично проведе екскурзия из територията на манастира за гостите от Египет,
разказа им за историческите му забележителности, включително за гробницата на болярите
Романови. Поклонниците се поклониха пред основните светини на манастира – чудотворния образ
на Божията Майка „Всецарица“, иконата на Спас Неръкотворни, и образа на Пресвета
Богородица „Одигитрия“, а също и с молитва почетеха паметта на погребаните в манастира: на
неговия бивш наместник архиепископ Алексий (Фролов), на известни поселници, приели тук през
1920 - 1930 г. мъченическата кончина като жертви на безбожните преследвания.

В чест на пристигането на делегацията митрополит Дионисий даде прием. Архипастирът
приветства гостите от името на Светейшия Патриарх Московски и на цяла Русия Кирил и Светия
Синод на Руската Православна Църква. „Ние сме много радостни да приемем в Русия нашите
християнски братя от Египет - благословена земя, която роди великите основатели на
монашеството. Наследството на отците на Египетския патерик е от особено значение за нашата
духовна традиция. Коптската Църква, подобно на Руската Църква, също е Църква на мъченици и
изповедници на християнската вяра, включително тези, които са пострадали през XX и XXI век.
Кръвта, пролята от мъчениците, е силата на нашето евангелско свидетелство днес ”, – каза, поспециално, митрополит Дионисий.

Главата на египетската делегация епископ Ал-Мухаракски Вукол горещо благодари на владика
Дионисий за топлото и гостоприемно посрещане и помоли да предаде поздравите и
благопожеланията на Предстоятеля на Коптската църква, Светейшия Патриарх Тавадрос II, към
Светейшия Патриарх Московски и на Цяла Русия Кирил. „Светейшият Патриарх Тавадрос II
обръща значително внимание на развитието на отношенията с християнските църкви по света.
Най-голямото значение за нас днес обаче е диалогът с великата Руската Православна Църква –
пазител на вярата и духовността на Святата Рус. Руската духовна традиция е много близка до
нашата, коптската и ние винаги чувстваме тази близост, тя надхвърля границите, които ни
разделят “, – отбеляза епископ Вукол.

Като подарък египетската делегация поднесе на митрополит Дионисий образа на Светото
семейство, което, както е известно, е прекарало около три години в Египет, бягайки от
преследването на Ирод. От тях за около шест месеца Младенецът, Пресвета Богородица и
праведният Йосиф остават в пещера в Ал-Мухарак, където по-късно е издигнат манастир, чийто
игумен е епископ Вукол. Икони на монах Макарий Велики и други египетски светци също бяха
дарени на братята от Новоспаския манастир.

Гостите посетиха ставропигиаления Покровски женски манастир, който стана място за
настаняване по време на престоя им в Москва. Делегацията се поклони пред честните мощи на
блажената Матрона Московска, която през последните години стана изключително известна и
почитана в Древните Източни Църкви. Делегацията се запозна с дейността на приюта за
момичета и стопанството на манастира. Епископ Вукол и придружаващите го лица бяха сърдечно
приети от игуменката на манастира Теофания (Мискина) и сестрите.

В същия ден коптската делегация посети Сретенския манастир в Москва. Игуменът на манастира
иеромонах Йоан (Лудищев) разказа на гостите за историята и съвременния живот на манастира, а
също така показа и великите светини, пребиваващи там, включително частица от мощите на Света
Мария Египетска. Братското общуване продължи по време на съвместната трапеза, след което
египетската делегация посети сградата на Сретенската семинария.

На 25 август гостите от Египет посетиха Марто-Мариинския обител на милосърдието, където

бяха приети топло от игуменка Елисавета (Позднякова) и сестрите, поклониха се пред светините в
катедралния храм и се запознаха със социалните проекти на обителя.

Гостите посетиха и катедралите на Московския Кремъл, Червения площад, катедралния съборен
храм «Христос Спасител», Високо-Петровския манастир, а също така се срещнаха и с група
студенти, обучаващи се в московските университети – представители на коптската общност на
Египет.

Вечерта на същия ден делегацията посети Донской манастир, където представители на патриарх
Тавадрос II бяха приети от игумена на манастира, председател на Синодалния отдел за
манастирите и монашеството на Руската Православна Църква, митрополит Каширски Теогност.
Владиката сърдечно поздрави делегацията от Египет, като отбеляза значението на
продължаването на подобни посещения за по-подробно взаимно запознаване с историята,
съвременния живот и богатия духовен опит на коптските и руските монашески традиции.

Египетските гости посетиха манастирския некропол и Великия събор, където се поклониха пред
Донската икона на Божията Майка и мощите на светителя Тихон, Патриарх Московски и на цяла
Русия.

На 26 август сутринта делегацията посети Даниловския ставропигиален мъжки манастир в
Москва и се поклони пред мощите в него. Представители на Коптската Църква бяха топло приети
от игумена на манастира, епископ Солнечногорски Алексий, с когото гостите имаха дълъг
разговор.

След това гостите се отправиха за Тверската митрополия, където ще продължи посещението им в
Русия. Те ще посетят и свети места на територията на Новгородската и Санкт Петербургската
митрополия и манастира на Руския Север.

В състава на делегацията са предстоятелят на обителта «Пресвета Богородица» в Ел-Мухарак
(провинция Асиут) епископ Вукол, ръководителят на делегацията; предстоятелят на манастира
«Свети Тома и Виктор» в Хадаба (провинция Южен Синай) епископ Саверий; предстоятелят на
манастира «Пресвета Богородица» в Ахмим (провинция Сохаг) епископ Матей; наместникът на
манастира «Свети Паисий Велики» в Нитрийската пустиня епископ Агатий; първият
Патриаршески викарий в Кайро епископ Михаил; Патриаршеският секретар, поселник на
манастира „Свети Паисий Велики“ в Нитрийската пустиня йеромонах Кирил Анба Бишой;
поселникът на обителта «Пресвета Богородица» в Ел-Мухарак (провинция Асиут) иеромонах
Тавадрос Ел Мохараки; поселникът на манастира «Свети Тома и Виктор» в Хадаба (провинция
Южен Синай) монах Макарий ел-Томаси; поселникът на манастира «Пресвета Богородица» в
Ахмим (провинция Сохаг) монах Юсеф ел-Ахмими; поселниците на манастира «Свети Макарий

Велики» в Нитрийската пустиня монах Петър ел-Макари, монах Зевс ел-Макари, монах Меркурий
ел-Макари и монах Марк ел-Макари; специалният представител на Коптската Патриаршия д -р
Антон Милад.

По време на престоя си в Москва гостите от Коптската Църква бяха придружавани от секретаря
на ОВЦС по междухристиянските взаимоотношения иеромонах Стефан (Игумнов), представителя
на Коптската Църква в Русия иеромонах Дауд ел-Антоний, служители на ОВЦС иеродякон Петър
(Ахматханов ), С.Г. Алферов и Д.Е. Аракелян.
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