ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Състоя се среща на председателя на ОВЦС
с посланика на Съединените Американски Щати
в Руската Федерация

На 15 септември 2021 г. в Отдела за външни църковни връзки на Московската Патриаршия се
състоя среща на председателя на ОВЦС митрополит Волоколамски Иларион с Извънредния и
Пълномощен посланик на Съединените Американски Щати в Руската Федерация Джон Съливан.

Високият гост бе придружаван от вторите секретари на посолството Аршия Бенам и Майкъл
Клайн. В срещата също така участваха секретарят на ОВЦС по въпросите на далечната чужбина
протойерей Сергий Звонарьов и представителят на Православната Църква в Америка към
Патриарха Московски и на цяла Русия протойерей Даниил Андреюк.

Митрополит Иларион приветства госта на синодалната институция и изрази съболезнования във
връзка с 20-годишнината от терористичните атаки в Ню Йорк и Вашингтон.

Председателят на ОВЦС разказа за служението на Руската Православна Църква в условията на
пандемията на новата коронавирусна инфекция и за особеностите на извършването на
богослуженията в условията на изолация. Архипастирят разказа за служението на Руската
Църква на американска земя през XX в. и взаимоотношенията между Руската и Американската
Православна Църква.

В течение на беседата владиката сподели впечатленията си от последното сипосещение на
САЩ за участие в Международната среща на върха по въпросите на религиозната свобода във
Вашингтон.

Участниците в срещата обсъдиха религиозната ситуация в Близкия Изток, където много
християнски жители в резултат на дестабилизацията на обществено-политическата ситуация и
развихрянето на тероризма и екстремизма бяха принудени да напуснат родните си места.

По молба на главата на американската дипломатическа мисия митрополит Иларион разказа за
трудните страници в историята на Руската Църква в условията на атеистичната идеология, както и
за църковното възраждане, започнало в Русия преди 30 години, възстановяването на
разрушените храмове и строежа на нови, съвременния църковен живот, духовното обгрижване на
сънародниците, живеещи в чужбина, състоянието на междуконфесионалния и междурелигиозния
диалог в Русия.

Служба «Комуникация» на ОВЦС
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