DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

Mitropolitul Ilarion: Modul în care va fi structurată
prezența Bisericii Ortodoxe Ruse în Africa va fi decis
de Sfântul Sinod

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, reunit în ședință de lucru în perioada 23-24 septembrie, a
decis să analizeze cererile venite din partea clericilor Bisericii Ortodoxe din Alexandria adresate
Sanctității Sale Chiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, cu rugămintea de a fi primiți sub omoforul
Patriarhiei Moscovei. Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk a comentat această decizie în cadrul emisiunii
„Biserica și lumea” de pe postul de televiziune Rusia-24: „Când Patriarhul Alexandriei s-a alăturat
Patriarhului Constantinopolului, a recunoscut structura schismatică din Ucraina drept Biserică Ortodoxă
și a pomenit pe liderul ei în timpul unei slujbe, acest lucru a provocat o schismă internă în Biserica
Alexandriei, ceea ce era de așteptat. O serie de preoți care nu au fost de acord cu această pomenire și
cu recunoașterea schismei, s-au adresat Patriarhului Chiril al Moscovei și al Întregii Rusii cu rugămintea
de a fi primiți în Biserica Ortodoxă Rusă”. Este vorba despre câteva zeci de preoți, a explicat
președintele DRBE.
Biserica Rusă a sperat că Patriarhul Teodor al Alexandriei și al întregii Africi va reconsidera decizia sa,
dar acest lucru nu s-a întâmplat. „În luna august a acestui an, Patriarhul Teodor a plecat pe insula
Imbros – locul de naștere al Patriarhul Bartolomeu. Acolo au săvârșit împreună o slujbă la care a
participat liderul schismaticilor ucraineni, Epifanie Dumenko. Din punctul de vedere al canoanelor

bisericești, dacă un ierarh slujește cu un schismatic, el însuși cade în schismă. Din păcate, canoanele
Bisericii nu ne oferă nicio altă interpretare”, a spus președintele DRBE.
După această împreună-slujire, „Patriarhul Teodor s-a asociat definitiv cu schisma”, iar Biserica
Ortodoxă Rusă nu are niciun motiv să refuze cererile clericilor din Patriarhia Alexandriei, a constatat
Mitropolitul Ilarion. „Cât timp vor fi analizate acestea și cum va fi structurată prezența noastră în Africa,
rămâne să decidem la întrunirile cele mai apropiate ale Sfântului Sinod”, a rezumat arhipăstorul.
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