ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Завърши първият ден на конференцията
«Световното Православие: първенството
и съборността в светлината на православното
вероучение»

На 16 септември 2021 г. в Москва в Сергиевата зала на катедралния съборен «Храм Христос
Спасител» започна работа конференцията на Синодално-богословската комисия «Световното
Православие: първенството и съборността в светлината на православното вероучение».
Мероприятието беше организирано в очно-дистанционен формат.

В конференцията взеха участие членовете на Синодалната библейско-богословска комисия,
представители на духовните школи на Руската Православна Църква, на професорскопреподавателския състав на вузовете, йерарси и клирици на Украинската Православна Църква,
гости от другите Поместни Православни Църкви.

Откривайки събранието, с приветствено слово към участниците и гостите на конференцията се
обърна Светейшият Патриарх Московски и на цяла Русия Кирил.

След това доклад на тема «Властовите претенции на Константинопол като заплаха за
единството на Църквата» прочете председателят на Отдела за външни църковни връзки на
Московската Патриаршия, ректорът на Общоцърковната аспирантура и докторантура «Свети
свети Кирил и Методий», председателят на Синодалната библейско-богословска комисия
митрополит Волоколамски Иларион.

Доклади също така представиха: Бачкият епископ Ириней (Сръбска Православна Църква)
(«Църковната автокефалия вчера и днес»); Белогородският епископ Силвестър («Отражението
на учението за първенството на Константинополския Патриарх в нормативните документи на
ПЦУ»); Горийският и Атенски митрополит Андрей (Грузинска Православна Църква) («Кратък
обзор на някои въпроси от историята на автокефалиите на Грузинската Православна Църква»).

Докладът на Кикския и Тилирикийски митрополит Никифор (Кипърска Православна Църква)
прочете клирикът на Тамасоската и Оринийска митрополия архимандрит Серафим (Гавриков).

Видеообръщения към участниците и гостите на конференцията направиха Севастийският
архиепископ Теодосий (Йерусалимска Православна Църква) и йерархът на Кипърската
Православна Църква Тамасоският митрополит Исаия.

В края на първата част от конференцията Светейшият Патриарх Кирил благодари на гостите и
участниците за съдържателните им изказвания, особено отбелязвайки важността на този форум.

«Достатъчно е да прочетем «томоса» за предоставяне на автокефалия на Украинската Църква,
издаден от Константинополската Патриаршия, за да се ужасим от онези новации, които, в разрив
с всякакво канонично предание, са формулирани от Патриарх Вартоломей и неговите съветници –
каза в частност Патриарх Кирил. – Трябва да се вгледаме много внимателно в този «томос»,
защото в него се съдържат всички онези новации, които Константинополският Патриарх си е
присвоил без всякакво одобрение от страна на Православните Църкви».

По думите на Негово Светейшество, ако антиканоничните действия на Константинопол не получат
в православния свят дължимата оценка, то това ще означава появата на опасен прецедент, когато
въпреки традицията на Вселенското Православие Константинополският Патриарх си присвоява
пълномощия, които никой не му е делегирал.

«Това е удивително: въз основа на някакво константинополско разбиране на това какво е
първият, бива създадена цяла концепция, която може да се нарече неопапизъм и която
абсолютно не съответства на традицията на Вселенското Православие. Това, което извърши
Константинополският Патриарх, е отстъпление от каноничната традиция, свързана с определение
на това какво представлява властта на Първойерарха във всяка Православна Църква»,
констатира Светейшият Владика.

«Аз не виждам в момента никакво друго място, освен това тук, където може и трябва да бъде
изработен каноничен коментар към всичко, което се случи във връзка с предоставянето от страна
на Константинопол на тъй наречения томос на украинските разколници. Затова още веднъж
искам да подчертая особената важност на работата, която трябва да бъде извършена на тази
конференция», каза Патриарх Кирил.

«Предстои да поработим сериозно над синодалния документ, който, както смятам, ще трябва да
предоставим на Архиерейския Събор. Смятам, че Архиерейският Събор може да бъде свикан
наесен тази година и един от главните въпроси на него трябва да бъде въпросът за нашето
отношение към онова нововъведение, което Константинопол формулира във връзка с
предоставянето на «автокефалия» на украинските разколници и онази огромна съблазън, която
това решение пося във Вселенската Православна Църква», резюмира той.

Втората сесия на конференцията водеха Смоленският и Дорогобужки митрополит Исидор,
Тверският и Кашински митрополит Амвросий и председателят на Синодалния отдел по въпросите
на младежта епископ Истрински Серафим.

Във втората част на форума доклади прочетоха: митрополит Белоцерковски и Богуславски
Августин («Каноничната колизия в намесата на Константинополската Патриаршия в делата на
Украинската Православна Църква»); епископ Лондонски и Западно-Европейски Ириней
(«Проблемът за първенството и съборността в светлината на сегашната ситуация с
Константинополската Патриаршия»); митрополит Смоленски и Дорогобужки Исидор
(«Съвременните руски изследвания на ролята на Константинополската Патриаршия в развитието
на кризата на световното Православие»); докторът по богословие, научният сътрудник на ОЦАД
игумен Арсений (Соколов) («За първенството в Църквата съгласно Новия Завет»); кандидатът на
философските науки, старшият преподавател в катедрата по философия на религия и
религиозните аспекти на културата на ПСТГУ И.С. Вевюрко («Апостол Павел за принципи на
отношенията между църквите»); заместник-председателят на Синодалния мисионерски отдел
игумен Серапион (Митко) («Особеностите на рецепцията на каноничното право в руската
традиция: опит за проблематизация»); председателят на Синодалния отдел по въпросите на
младежта епископ Истрински Серафим («Въпросът за предоставянето на автокефалия на
Православната Църква на Чешките земи и Словакия: два погледа — на Москва и на
Константинопол»); протопрезвитер Георгий Звиададзе («Въпросът за първенството в епохата на
Вселенските Събори»); доцентът от МДА протойерей Валентин Асмус («Първенството по чест в
Православната Църктва и първенството на Петър»); и.д. ректор на Сретенската духовна академия

протойерей Вадим Леонов («Опитите на Константинополската Патриаршия да промени
православната еклисиология в контекста на предоставянето на автокефалии на Поместните
Църкви»).
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