ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Секретарят на ОВЦС по междухристиянски
отношения се среща с представителя на Етиопската
Църква

На 22 септември 2021 г. в Отдела за външни църковни връзки на Московската Патриаршия се
състоя среща на секретаря на ОВЦС по междухристиянски отношения иеромонах Стефан
(Игумнов) със заместник-управляващия делата на Етиопската Църква, благочинния на АдисАбеба, свещеник Уелдеиесус Сефугалато.

На срещата присъстваха и служител на посолството на Федерална Демократична Република
Етиопия в Руската Федерация Знабузенге Заиса, представител на етиопската диаспора в Москва
Хайлеиесус Асефа и помощник на Секретариата на ОВЦС по междухристиянски отношения Д.E.
Аракелян.

Свещеник Уелдеиесус Сефугалато пристигна в Русия, за да обсъди въпроси, свързани с понататъшното развитие на отношенията между Етиопската Църква и Московската Патриаршия.
Гостът разказа за трудната ситуация, която етиопските християни изпитват днес във връзка с
продължаващия граждански конфликт в Етиопия. Често по време на въоръжени сблъсъци
древните християнски светилища също са изложени на риск от повреда или цялостно разрушение.
Представителят на Етиопската Църква отбеляза също така, че нейните вярващи възлагат
специални надежди на подкрепата на Руската държава - основният защитник на страдащите
християни днес - и Руската Православна Църква.

На свой ред, йеромонах Стефан увери в неизменността на такава подкрепа, като посочи като
пример действията на Светейшия Патриарх Московски и на цяла Русия Кирил, насочени към
защита на християните от Етиопия и целия етиопски народ. Представителят на Московската
Патриаршия подчерта историческия характер на връзките между братските народи на Русия и
Етиопия и говори за плановете за работа в етиопско направление чрез Комисията за диалог
между Руската Православна Църква и Етиопската Църква, както и междурелигиозната работна
група за защита правата на вярващите от дискриминация и ксенофобия към Съвета за
взаимодействие с религиозни сдружения при президента на Руската Федерация.

Секретарят на ОВЦС по междухристиянските отношения добави също, че Руската Православна
Църква, традиционно въздържаща се да говори в подкрепа на едни или други политически сили,
се моли за бързото възстановяване на пълноценен мир и братска любов в земята на древна
Абисиния и приветства всички усилия насочени към създаване на единство в етиопското
общество и укрепване на етиопската държавност - една от най -старите на Африканския
континент.
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