ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

O Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συναντήθηκε με
τα μέλη της Επιτροπής Διαλόγου μεταξύ της Ρωσικής
Ορθοδόξου και της Κοπτικής Εκκλησίας

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ανωτάτου Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου του καθεδρικού ναού του Σωτήρος Χριστού συνάντηση του Αγιωτάτου Πατριάρχη
Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου με τα μέλη τη Επιτροπής Διαλόγου μεταξύ της Ρωσικής
Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Κοπτικής Εκκλησίας, της οποίας οι συνεδριάσεις διεξάγονται αυτές
τις ημέρες στη Ρωσία.

Μεταξύ των συμμετεχόντων από την πλευρά της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ήταν ο
πατριαρχικός έξαρχος Αφρικής μητροπολίτης Κλιν Λεωνίδας, ο συμπρόεδρος της Επιτροπής
επίσκοπος Κασκελέν Γεννάδιος, ο γραμματέας της Επιτροπής και γραμματέας του ΤΕΕΣ επί
διαχριστιανικών υποθέσεων ιερομόναχος Στέφανος Ιγκούμνοφ, το μέλος της Επιτροπής και
στέλεχος του ΤΕΕΣ Σ. Αλφιόροφ.

Συμπρόεδρος της Επιτροπής από πλευράς Κοπτικής Εκκλησίας είναι ο μητροπολίτης Λος
Άντζελες Σεραπίων, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης
παρέστησαν ο γραμματέας της Επιτροπής, βικάριος της επαρχίας Λος Άντζελες, κοσμήτωρ της
ιερατικής σχολής «Οι Άγιοι Αθανάσιος και Κύριλλος Αλεξανδρείας», επίσκοπος Κύριλλος, ο
εκπρόσωπος της Κοπτικής Εκκλησίας στη Ρωσία ιερομόναχος Νταούντ ελ-Αντόνι, ο πατριαρχικός
σύμβουλος Δρ Αντόν Μιλάντ, η επικεφαλής του Πατριαρχικού Τμήματος Εκκλησιαστικών
Πρωτοβουλιών Μπάρμπαρα Σολιμάν, ο γενικός γραμματέας του Ινστιτούτου Κοπτικών Σπουδών Δρ.
Ισχάκ Ιμπραήμ Αγκμπάν.

«Εκτιμούμε τις πολυετείς αγαστές και φιλικές σχέσεις, που συνδέουν τις Εκκλησίες μας και
βεβαίως την μακραίωνη φιλία μεταξύ των λαών Αιγύπτου και Ρωσίας», ανέφερε ο Αγιώτατος
Πατριάρχης Κύριλλος καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία της Κοπτικής Εκκλησίας και συνέχισε:
«Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια ιδιαίτερη ιστορική περίοδο των διεθνών σχέσεων, οι οποίες σε
πολλές περιπτώσεις διαταράσσονται, καταστρέφονται, καθίστανται πιο τεταμένες, επιβαρύνονται
από συγκρούσεις, αλλά πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για το ότι οι σχέσεις μεταξύ των
Εκκλησιών μας και μεταξύ των χωρών μας, της Ρωσίας και της Αιγύπτου, εξακολουθούν να
παραμένουν απαρεγκλίτως αγαστές και σταθερές».

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη
των σχέσεών της με τις Εκκλησίες της Αφρικής κατέστη μια εκ των κατευθύνσεων υψηλής
προτεραιότητας στην εσωτερική δραστηριότητα του Πατριαρχείου Μόσχας. Ο Αγιώτατος
υπενθύμισε ότι τον Δεκέμβριο 2021 η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας θέσπισε
την Πατριαρχική Εξαρχία της Αφρικής, γεγονός, που δημιούργησε ένα ισχυρό πρόσθετο υπόβαθρο
για την ανάπτυξη της συνεργασίας με την Κοπτική Εκκλησία στην ήπειρο.

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της Κοπτικής Εκκλησίας για
τη συμβολή στη διαποίμανση των Ρώσων ομογενών στο Κάιρο και τη Χουργκάντα, ιδίως για την
παραχώρηση ναού και εκκλησιαστικού συγκροτήματος στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου. «Γνωρίζω
ότι παρόμοια ανάγκη έχει και η εν Μόσχα κοινότητα της Κοπτικής Εκκλησίας. Γι’ αυτόν τον λόγο
αποφάσισα να παραχωρήσω αμισθί κτήριο στην περιοχή Γιακιμάνκα στο ιστορικό κέντρο της
Μόσχας προς χρήση της κοπτικής ενορίας», είπε ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος.

Αναφερόμενος στο θέμα της ανάπτυξης των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ρωσικής Ορθοδόξου και
της Κοπτικής Εκκλησίας ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος επεσήμανε την επιτυχή εργασία της
Επιτροπής Διμερούς Διαλόγου, η οποία για την οκταετή περίοδο, που μεσολάβησε από τη στιγμή
της συγκροτήσεώς της, υλοποίησε πλήθος εξαιρετικών πρωτοβουλιών στους πλέον διαφορετικούς
τομείς.

«Θα ήθελα να επισημάνω ιδιαιτέρως την πρωτοβουλία των ετησίων επισκέψεων αντιπροσωπειών
μοναχών, τις οποίες συγκροτούν καθηγούμενοι και καθηγουμένες των μεγαλύτερων και πλέον
σεβαστών ιερών μονών της Εκκλησίας μας. Παρατηρούμε πώς αυτές οι εκδρομές συνδράμουν ώστε

ολοένα και περισσότεροι Ρώσοι ορθόδοξοι χριστιανοί να γνωρίζουν τη ζωή των χριστιανών της
Αιγύπτου, πώς ανακαλύπτεται η αύξηση της συμπάθειας έναντι του αιγυπτιακού χριστιανισμού
μέσω της συναναστροφής με τους εκπροσώπους της Εκκλησίας σας. Και εμείς είμαστε πρόθυμοι
να συνεχίσουμε να φιλοξενούμε ομάδες προσκυνητών από την Εκκλησία σας, οι οποίες επιθυμούν
να επισκεφθούν τη Ρωσία», ανέφερε ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Ο Προκαθήμενος τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δομών του Πατριαρχείου
Μόσχας και της Κοπτικής Εκκλησίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των πολυμέσων:

«Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν αρκετές εκδρομές ρωσικών κινηματογραφικών
συνεργείων στην Αίγυπτο για την παραγωγή ταινιών ντοκιμαντέρ για τα χριστιανικά ιερά
σεβάσματα και τη ζωή της Κοπτική Εκκλησίας, καθώς και για τους νεομάρτυρές της, οι οποίοι
μαρτύρησαν και έδωσαν το παράδειγμα της αγιότητας. Το ότι αυτοί καθίστανται γνωστοί σε ευρύ
κύκλο πιστών μας, αποτελεί σπουδαίο παράγοντα, ο οποίος συμβάλλει στην ενίσχυση της
συμπάθειας, εμπιστοσύνης και ακόμη της αγάπης μεταξύ των πιστών των Εκκλησιών μας. Από την
πλευρά μας είμαστε έτοιμοι να υποδεχόμαστε παρόμοιες ομάδες από την Αίγυπτο, οι οποίες θα
μπορούσαν να παράγουν υλικό για τη ζωή της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Ο Αγιώτατος εξήρε την ανταλλαγή εμπειριών των εκκλησιαστικών ειδικών, οι οποίοι εργάζονται
στον κοινωνικό τομέα, καθώς και την ανάπτυξη των διμερών επαφών μεταξύ των δύο Εκκλησιών
στον τομέα της ακαδημαϊκής συνεργασίας. Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται αρκετές πρωτοβουλίες
στο πεδίο της ανταλλαγής φοιτητών και καθηγητών, της κοινής συμμετοχής σε θεματικά
επιστημονικά συνέδρια, των επαφών σε επίπεδο συλλογών βιβλιοθηκών, σχολών διεύθυνσης
χορωδιών και αγιογραφίας.

«Τα θεολογικά μας εκπαιδευτήρια είναι πρόθυμα και στο εξής να δέχονται φοιτητές από την
Κοπτική Εκκλησία. Είναι γνωστό ότι σήμερα και στα θύραθεν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
Ρωσίας σπουδάζει αρκετά μεγάλος αριθμός φοιτητών από την Αίγυπτο, μεταξύ των οποίων
υπάρχουν και κόπτες. Φοιτούν στα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας μας. Συνολικά περίπου 700
νέοι Αιγύπτιοι χριστιανοί σπουδάζουν σήμερα σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσικής
Ομοσπονδίας», είπε ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Ο Αγιώτατος επεσήμανε ότι κάθε αφιχθείς στη Ρωσία κόπτης φοιτητής είναι αναγκαίο να
αισθάνεται τη μέριμνα εκ μέρους της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας: «Σε σχέση με τα παραπάνω
έδωσα εντολή στους αρμόδιους των εκκλησιαστικών επαρχιών να τους προσκαλούν σε
συναντήσεις με επιχωρίους ποιμενάρχες, να τους προσελκύουν ώστε να συμμετέχουν σε νεανικές
εκδηλώσεις. Τέτοιες εκδηλώσεις τον τελευταίο χρόνο πραγματοποιήθηκαν πολλές σε πολλές
επαρχίες της Ρωσικής Εκκλησίας».

Ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος υπογράμμισε ιδιαιτέρως την ανάγκη επαναλειτουργίας της Μικτής
Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των Αρχαίων Ανατολικών
Εκκλησιών, καθώς και τη συνέχιση των διμερών αδελφικών διαβουλεύσεων, που διενεργούνται
μεταξύ της Ρωσικής Ορθοδόξου και της Κοπτικής Εκκλησίας.

Ο Αγιώτατος ζήτησε να διαβιβαστούν οι θερμότεροι χαιρετισμοί στον Αγιώτατο Πατριάρχη της
Κοπτικής Εκκλησίας Θεόδωρο Β΄, ο οποίος άγει φέτος τα 70ά του γενέθλια και την 10η επέτειο από
την εκλογή του στον πατριαρχικό θρόνο.

Ανταπαντώντας ο μητροπολίτης Λος Άντζελες Σεραπίων εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον
Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο για την υποδοχή και του μετέφερε τους χαιρετισμούς και τις ευχές
του Αγιωτάτου Πατριάρχη της Κοπτικής Εκκλησίας Θεοδώρου Β΄.

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε την υποστήριξή μας προς τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και στο
πρόσωπό Σας, τον Προκαθήμενο αυτής, σε όλο το ευαγή κλήρο της Εκκλησίας σας λόγω της δεινής
σημερινής κατάστασης, που είναι πλήρης προκλήσεων. Ευελπιστούμε ότι η ουκρανική κρίση θα
αντιμετωπισθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης προσευχόμαστε για την εγκαθίδρυση της
ειρήνης, η οποία θα πρέπει να είναι δίκαιη και να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των
πλευρών. Προσευχόμαστε για την ανάπαυση των ψυχών των νεκρών, για όσους υπέφεραν και
τραυματίστηκαν, ελπίζοντας ότι σύντομα θα βρεθούν σε ασφάλεια», ανέφερε ο μητροπολίτης
Σεραπίων.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον Προκαθήμενο της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας για την
υποστήριξη, που παρέχει αδιάκοπα στη δραστηριότητα της Επιτροπής Διαλόγου μεταξύ των δύο
Εκκλησιών.

«Η συνεργασία μας στον τομέα της διαποίμανσης των ρωσοφώνων χριστιανών στην Αίγυπτο και
των κοπτών στη Ρωσία αποτελεί σπουδαίο μέρος της διμερούς μας συνεργασίας. Ευχαριστούμε για
τη φροντίδα που επιδεικνύεται έναντι των Αιγυπτίων χριστιανών, οι οποίοι ευρίσκονται στη Ρωσία
και, βεβαίως, για αυτό το δώρο της παραχώρησης στην κοπτική ενορία τού τόσο αναγκαίου για
αυτήν κτηρίου ως ανταπόδοση για τη σχετική βοήθεια της Κοπτικής Εκκλησίας στις ρωσικές
ενορίες στο Κάιρο, την Χουργκάντα και το Σαρμ Ελ Σέιχ», – ανέφερε ο ιεράρχης.

«Η Κοπτική Εκκλησία χαιρετίζει την επαναλειτουργία της Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου
μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών και των Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών. Είμαστε πεπεισμένοι
ότι χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ένας τέτοιος διάλογος θα στερηθεί του
νόηματός του. Επομένως, έχουμε την πρόθεση να μελετήσουμε επισταμένως ορισμένες πτυχές
αυτού του ζητήματος, που είναι ιδιαίτερα επίκαιρες και να κατανοήσουμε ποιες πρακτικές κινήσεις
πρέπει να αναλάβουμε σε αυτή την κατεύθυνση», επεσήμανε ειδικότερα ο μητροπολίτης Σεραπίων.

Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/89664/
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