ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Пражският Архиепископ Михаил: Кръщението
на Рус е най-важното събитие в историята на руския,
украинския и белоруския народи

«Позволете ми като член на Светия Синод на Православната Църква на Чешките земи и Словакия
от Пълнотата на нашата Църква да Ви поздравя с годишнината от радостното и най-важно
събитие в историята на руския, украинския и белоруския народи – Покръстването на Рус», – каза
в обръщението си към Блаженнейшия Киевски и на цяла Украйна митрополит Онуфрий,
Пражкият архиепископ Михаил след Божествената литургия, която бе отслужена на 28 юли 2021
година на съборния площад на Успенската Киево-Печорска Лавра.

«Днес ние тържествено празнуваме паметта на светия равноапостолен велик княз Владимир,
който преди 1033 години покръсти Рус, доведе своя народ до вярата в истинния Бог, - подчерта
йерархът. – В историята на нашите братски народи има поразително много паралели. Нашият
свети равноапостолен княз Ростислав покани във Великоморавия светите братя Кирил и Методий.
Славянските просветители преведоха богослужението и Свещеното Писание на понятен за всички
славяни език. След век, благодарение на светия равноапостолен княз Владимир, трудовете на
светите братя и на техните ученици дадоха плодове в Рус. Семената посадени във Великоморавия

се превърнаха в мощно дърво в Рус и короната на това дърво до днес осенява всички славянски
народи. Приемането на Христовата вяра бе за нашите народи не само духовно благо, но и начало
на просвещението, установяване на държавност и величие.»

Като отбеляза, че сега Господ изпраща изпитания на украинския народ и на Светата Украинска
Православна Църква, архиепископ Михаил каза: «Но в тези изпитания се закалява и укрепва
вярата на истинските християни».

Йерархът спомена и това, че в храмовете на Пражката православна епархия на богослуженията
постоянно се отправя молитва за мир и единство в Църквата в Украйна и укрепване на взаимното
разбирателство между хората.

В обръщението си към Блаженнейшия митрополит Онуфрий, Пражкият архиепископ Михаил
подчерта: «Ваше Блаженство, скъпи Владико, аз неуморно и от цялото си сърце моля нашия
Господ Иисус Христос да съхрани, защити, укрепи светата Украинска Православна Църква,
законно и в съответствие с каноните управлявана от Ваше Блаженство. Нека Всеблагият Господ
Бог да Ви дава сили, търпение и мъдрост, да защити православния украински народ и Своята
Света Църква. За нея, без всякакво съмнение, пред Бога ходателствува и светия равноапостолен
княз Владимир. Вярваме и, че ще настъпи ден, когато никаква зла сила и зла воля няма да посмее
да нарушава мира, покоя, тишината, течението на нашия живот, яко с нами Бог и цялото Небесно
войнство!»

Служба «Комуникация» на ОВЦС
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