ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Светейшият Патриарх Кирил отговори на въпросите
на участниците в IX фестивал «Вяра и слово»

На 21 октомври 2021 г. се състоя онлайн-беседа на Светейшия Патриарх Московски и на цяла
Русия Кирил с делегатите на IX Международен фестивал «Вяра и слово» «Църквата в един
променящ се свят: предизвикателствата и уроците на дигитализацията». По време на беседата
Предстоятелят на Руската Църква отговори на въпросите на участниците във форума.

Един от въпросите към Негово Светейшество зададе дякон Михаил Степанков, ръководителят на
Отдела за взаимоотношения на Църквата с обществото и медиите на Екатеринодарската и
Кубанска епархия.

«На откриването на конференцията "Световното Православие: първенството и съборността в
светлината на православното вероучение" Вие казахте, че Константинополската Патриаршия
фактически върви към възпроизвеждане на модела на разкола от 1054 г. Ако това наистина е
така, ако това наистина е тяхната цел, то докъде ще стигнем? Какво ни очаква?» – обърна се о.
Михаил към Светейшия Владика.

«Това не може да бъде цел за Константинополския Патриарх. Той, разбира се, не се стреми към
разкол, разрушаването на единството на Православието не влиза в неговите цели. Но стремежът
да утвърди своето първенство не като пръв сред равни, а като пръв без равни – това, което в
момента вече се декларира от Константинопол, — съдържа, разбира се, един съвсем определен
страшен заряд, бацил, разрушаващ църковното единство», отговори Светейшият Патриарх Кирил.

Именно в този смисъл главата на Руската Православна Църква постоянно напомня за станалото
през 1054 г.: «Римският епископ се стремял да разпространи пряката си юрисдикция върху
цялата Вселенска Църква. Но я почакайте, а какво се случва сега? Днес Константинополският
Патриарх, тълкувайки по новому своето първенство, заявява, че това е първенство без равни, че
това е определеното от Бога негово място, предполагащо осъществяване на властови пълномощия
спрямо всички други Поместни Православни Църкви. Та това е същата позиция, която е довела до
разделението през 1054 г.!»

«Тогава се появява въпросът: кога се е появила тази доктрина в Константинопол? Не помним
такава доктрина още преди 30 години. И ако това беше просто един теоретически дискурс, то
бихме могли да спорим с него на конференциите. Но нали това не е само теоретически дискурс –
това са практически действия на Константинопол, свързани преди всичко с Украйна.
Константинопол нахлу в каноничното пространство на друга Православна Църква; нещо повече,
възникналото в него самозвано разколническо обединение той сякаш авторизира с властта си и
подчини на себе си. Възможно ли, предприемайки тези съблазнителни и наистина необясними от
гледна точка на историческата реалност действия, Константинопол да не е разбирал, че те ще
доведат до разделение?» – запита се главата на Руската Православна Църква.
По думите на Негово Светейшество, да се признае за законно извършеното от Константинопол би
означавало «да се признае източен Папа». «Ако оставаме православни, ние признаваме и че
Православната Църква се управлява съборно, че в Православната Църква има един пръв сред
равни и че функциите на този първи са много ограничени, че те не са свързани по никакъв начин
с управлението на Поместните Православни Църкви, а са чисто представителни – той е пръв по
време на богослуженията. Ние дори се съгласихме предстоятелят на общите православни
съвещания да не се избира, а такъв да бъде Константинополският Патриарх, – въпреки че
първоначално настоявахме, че трябва да го избираме», каза Патриарх Кирил.

Руската Православна Църква «винаги е вървяла по пътя на създаването на благоприятна
атмосфера за общоправославен диалог», подчерта Светейшият Владика. «Затова и оттеглихме
нашите искания председателят да се избира, съгласихме се – е хайде, нека да е Константинопол.
Но това не означава, че сме се съгласили с това, че Константинополският Патриарх има особени,
различни от другите Патриарси властови пълномощия, още повече засягащи цялото световно
Православие», резюмира Предстоятелят.
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