ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Светейшият Патриарх Кирил връчи църковни
награди на председателя на Отдела за външни
църковни връзки и неговите заместници

На 27 септември 2021 година, на празника Въздвижение на Честния и Животворящ Кръст
Господен, Светейшият Патриарх Московски и на цяла Русия Кирил отслужи Божествена литургия
в катедралния съборен Храм «Христос Спасител» в Москва.

На Негово Светейшество съслужиха: Волоколамският митрополит Иларион, председател на
Отдела за външни църковни връзки на Московската Патриаршия; Клинският архиепископ
Леонид, заместник председател на ОВЦС на МП; протойерей Михаил Рязанцев, ключар на Храма
«Христос Спасител»; протойерей Николай Балашов, заместник председател на ОВЦС на МП;
архимандрит Филарет (Булеков), заместник председател на ОВЦС на МП; архимандрит Алексий
(Туриков), личен секретар на Светейшия Патриарх Кирил и духовенство от град Москва.

След края на Литургията Светейшият Владика, съслужилите с Негово Светейшество йерарси и

духовенството отслужиха славление и се поклониха на Кръста Господен.

Предстоятелят на Руската Църква се обърна към вярващите с Първосветителско слово.

Във връзка със 75-годишнина на Отдела за външни църковни връзки на Московската
Патриаршия Светейшият Патриарх Кирил връчи църковни награди:

Отбелязвайки архипастирското му служение за благото на Светата Църква и във връзка с
неговата 55-годишнина Волоколамският митрополит Иларион, председател на ОВЦС на
МП, е награден с ордена на преподобния Сергий Радонежки II степен;
Отбелязвайки архипастирското му служение за благото на Светата Църква Клинският
архиепископ Леонид, заместник председател на ОВЦС на МП, е награден с ордена на
преподобния Сергий Радонежки III степен;
Отбелязвайки служението му за благото на Светата Църква протойерей Николай Балашов,
заместник председател на ОВЦС на МП, е награден с ордена на преподобния Серафим
Саровски II степен;
Отбелязвайки служението му за благото на Светата Църква архимандрит Филарет
(Булеков), заместник председател на ОВЦС на МП, е награден с ордена на преподобния
Серафим Саровски II степен.

След като поздрави митрополит Иларион и всички сътрудници на Отдела за външни църковни
връзки с юбилейната годишнина, Светейшият Патриарх Кирил сподели спомени за времето,
когато е работил в Отдела, с който е свързан от 1968 година: «Аз бях секретар на митрополит
Никодим, който оглавяваше Отдела за външни църковни отношения, както тогава се наричаше
това учреждение, в тежките години на хрушчовските и следхрушчовските гонения. Виждах какви
огромни сили изискваше тази работа, каква голяма вяра и мъжество, защото много от това, което
вършеха сътрудниците на Отдела, вървеше против общия настрой в страната, насочен към
отслабване и в края на краищата към пълен демонтаж на религиозния живот».

По думите на Патриарх Кирил, в онова време Отделът за външни църковни отношения «беше на
първа линия в борбата за съществуване на нашата Църква». В недрата на това учреждение се
извършваше мъдра и последователна работа за прекратяване на гоненията, за превръщането им
в неефективни и за убеждаване на властите «да прекратят порочната практика на дискриминация
на вярващите».

«Това беше единственото учреждение в нашата Църква, което на границата на църковнодържавните отношения защитаваше нашата Православна Църква», – подчерта Светейшият
Владика.

Предстоятелят на Руската Православна Църква отбеляза, че почти 20 години е бил начело на
Отдела за външни църковни връзки. Това беше време на смяна на държавния строй, време,
когато икономиката се рушеше. Ръководството на Отдела, от една страна, полагаше всички усилия
в тези трудни икономически условия да запази учреждението, а от друга – да го направи
дееспособно и насочено към решаване на задачите, които възникваха пред Църквата. «Отвътре
Църквата се опитваше да въздейства на народа запази своя дух, православната вяра и любовта
към Отечеството», – свидетелства Патриарх Кирил.

Негово Светейшество подчерта, че към най-важните задачи, които днес стоят пред Отдела за
външни църковни връзки на Московската Патриаршия се отнася «работата по преодоляване на
раскола във Вселенското Православие, който е породен от незаконното, антиканонично и <…>
безумно нахлуване на Константинополския Патриарх в Украйна».

«Надявам се, че Преосвещеният митрополит Иларион, владика Леонид, отец Николай, отец
Филарет и целият колектив на Отдела за външни църковни връзки ще направят всичко по силите
си за да бъди преодолян разколът в Православната Църква, за да можем в този храм заедно с
главите на Поместните Православни Църкви един ден да отслужим Божествена евхаристия и да
се причастим от една чаша. Вярваме, че това ще се случи. Но за да се случи то по-скоро, както
казваме, в благовремие, е нужно всички заедно да се молим. Цялата Църква трябва да се моли за
преодоляване на разделението, а да се трудят на това поприще са длъжни тези призвани братя и
сестри, които работят в Отдела за външни църковни връзки, – каза в заключение Предстоятелят
на Руската Църква и призова Божието благословение върху ръководството и сътрудниците на
Отдела.

От името на ръководството и сътрудниците митрополит Иларион благодари на Светейшия
Патриарх Кирил:

«Ваше Светейшество!

Позволете ми от името на ръководството на Отдела за външни църковни връзки и на всички
сътрудници, на които още през лятото бяха връчени високи награди от Ваше име, сърдечно да Ви
благодаря за Първосветителското внимание, което Вие обръщате на работата на нашия Отдел.

Действително, работата ни не е лесна. Ако някой си мисли, че тя е свързана с големи радости или
удоволствие, то той силно греши. Преди всичко, нашата работа е съпроводена с огромна
отговорност, защото всяка грешка може да ни струва много скъпо. И отговорността, възложена ни
от Вас, Ваше Светейшество и Светия Синод, ние чувстваме ежедневно в своята работа.

Но не всичко зависи само от нас. Когато ни връхлита тайфун, когато той отнася покриви, срива
домове, то за хората не остава нищо друго, освен да го изчакат да премине, а след това да се
постараят да поправят и възстановят разрушеното. Бедствието, което постигна Православната
Църква, за съжаление, вече нанесе огромни щети, както на отделните Поместни Православни
Църкви, така и на цялото междуправославно единство. Но ние с благодарност към Бога
възприемаме факта, че този тайфун не е засегнал нашата Света Църква, която остана единна и
непоколебима. Епископатът на нашата Църква, духовенството, монашеството, вярващият народ и
в Русия, и в Украйна, и в Белорусия, и в Молдова, и в другите части на каноничното пространство
на Руската Православна Църква усещат своето единство и са готови да се борят за него.

За тези, които изпаднаха в разкол, ние се молим с надеждата, че те ще осъзнаят безумството на
своите постъпки, ще се върнат на каноничния път и единството на световното Православие ще
бъде възстановено.

Както Вие нееднократно сте напомняли, ние нямаме друг път, освен да следваме каноничното
предание на Църквата и да го защитаваме, въпреки всички ветрове, които духат от различни
посоки.

Уверяваме Ви, Ваше Светейшество, че Отделът за външни църковни връзки под Вашето
Първосветителско ръководство и занапред ще Ви помага да носите Вашия Първосветителски
кръст, по въпросите, отнасящи се към международните връзки. Разбира се, не само по
въпросите, свързани със сферата на междуправославните отношения, но и по въпроси, засягащи
връзките с инославния свят, другите религиозни традиции и съотечествениците ни зад граница».

Ваше Светейшество, Вие сте почти връстник на Отдела за външни църковни връзки. Вие сте помлад само с половин година. В това ние също виждаме особен Божий промисъл, защото целият
Ваш живот е свързан с развитието на външните църковни връзки. Още като съвсем млад човек
Вие стъпихте на този път и почти двадесет години оглавявахте Отдела за външни църковни
връзки. Но и днес Вие не оставяте тази област без Вашето Първосветителско внимание, което за
нас е много скъпо.

Бих искал сърдечно да Ви благодаря за наградите, които връчихте на сътрудниците на Отдела
за външни църковни връзки и да Ви пожелая, Ваше Светейшество, на многая и благая лета във
Вашето Първосветителско служение».
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