ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Обръщение на Светейшия Патриарх Кирил
до руските спортисти - участници в XXXII летни
Олимпийски игри в Токио

Светейшият Патриарх Московски и на цяла Русия Кирил отправи приветствие към руските
спортисти - участници в XXXII летни Олимпийски игри. На 9 август в Москва се състоя
церемония за честване на руските олимпийци, които се завърнаха от Токио.

Скъпи братя и сестри!

Приветствайки ви със завръщането ви у дома след представянето ви на Олимпиадата в Токио,
сърдечно ви поздравявам за вашите прекрасни резултати.
Вие достойно представяхте нашата страна на тези международни съревнования и, въпреки
сложната обстановка, в която се провеждаха състезанията, геройски се борихте за победа,
показахте несломима воля, истинска солидарност и взаимна подкрепа, като показахте на целия

свят, че в основата на руския спорт лежи, преди всичко, стремежът в честна борба да се постигат
максимални резултати.
Зная, че мнозина от вас, които се молиха в Храма «Христос Спасител» преди заминаването за
съревнованията, черпеха духовни сили от православната вяра, за да се справят с всички
трудности и изпитания, стоящи на вашия олимпийски път.
Победата е достойна само за този, който не се превъзнася горделиво над съперника. Прекрасно
е, че отнасяйки се с неизменно уважение към всички, които се съревноваваха с вас, вие
демонстрирахте братски чувства към атлетите от страните, в които живеят едини с нас по кръв и
вяра народи, и това – въпреки всички външни, нерядко изкуствени разделения.
Спортът, за съжаление, не винаги е отделен от политиката, и ние можахме да се убедим в това,
наблюдавайки протичането на съревнованията. Но никакви политически пречки не успяха да
снизят вашите резултати, които са очевидни за професионалистите и всички честни хора, да не
говорим за милионите наши съотечественици, които с надежда съпреживяваха с вас през цялото
това време.
Като Патриарх на цяла Русия аз съчувствах също и на спортистите от Украйна, Белорусия,
Казахстан, Молдова и други страни, влизащи до недалечното минало в състава на нашата голяма
обща родина.
Споделяйки с вас радостта от победите, пожелавам на всички вас нови високи постижения в
спортното поприще и призовавам над вас Божието благословение.

+КИРИЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИ И НА ЦЯЛА РУСИЯ
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