ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Митрополит Иларион: Как структурно ще бъде
оформено присъствието на Руската Православна
Църква в Африка, това ще реши Свещеният Синод

Свещеният Синод на Руската Православна Църква, който се проведе на 23-24 септември взе
решение да разгледа заявления на клирици от Александрийската Православна Църква, с молба
да бъдат приети под омофора на Московската Патриаршия. Това решение коментира в
предаването «Църквата и светът» («Церковь и мир») по телевизионния канал Россия-24
Волоколамският митрополит Иларион: «Когато Александрийският Патриарх се присъедини към
Константинополския Патриарх и призна разколническата структура в Украйна за Православна
Църква, помена нейният лидер на богослужение, това предизвика вътрешен разкол в
Александрийската Църква, което трябваше да се очаква. Редица свещеници, които не са
съгласни с това поменаване и с признаването на разкола се обърнаха към Патриарх Московския
и на цяла Русия Кирил с молба да бъдат приети в Руската Православна Църква». Става въпрос за
няколко десетки свещеници, поясни председателят на ОВЦС.

В Руската Църква се надяваха, че Александрийският и на цяла Африка Патриарх Теодор ІІ ще
преосмисли своето решение, но това не се случи. «През август тази година Патриарх Теодор
отиде на остров Имврос – мястото, където е роден Патриарх Вартоломей. Там те заедно
извършиха богослужение, в което участва лидерът на украинските разколници Епифаний
Думенко. От гледна точка на църковните канони, ако йерарх съслужи с разколник, той сам изпада
в разкол. За съжаление, църковните канони не ни дават възможност за интерпретации», - каза
председателят на Отдела за външни църковни връзки на Московската Патриаршия (ОВЦС).
След това съслужение «Патриарх Теодор окончателно се асоциира с разкола», и Руската
Православна Църква няма основания да отговори с отказ на заявлениета, направени от
клириците на Александрийската Патриаршия, констатира митрополит Иларион. «Колко дълго ще
се разглеждат, как структурно ще бъде оформено нашето присъствие в Африка – това ще ни
предстои да решим на близките заседания на Свещения Синод», - резюмира архипастирът.
Служба „Комуникация” на ОВЦС
Източник: https://mospat.ru/bg/news/88177/
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