ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Πατριάρχης Κύριλλος τέλεσε Θεία Λειτουργία στο
Πεκίνο

Τη Θεία Λειτουργία την Κυριακή του Θωμά, στις 12 Μαΐου 2013, τέλεσε στο χώρο της Ρωσικής
Πρεσβείας, όπου παλαιότερα στεγαζόταν η Ρωσική Εκκλησιαστική Αποστολή στην Κίνα, ο
Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος.
Επίσης συλλειτούργησαν ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος
Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Επίσκοπος Σολνετσνογκόρσκ
Σέργιος, Διευθυντής της Διοικητικής Γραμματείας του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Πρωθιερέας
Νικόλαος Μπαλασώφ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΕΣ κλπ.
Ακόμα παρέστησαν ο Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας κ. Α.
Ντενισωφ, ο Πρεσβευτής Σύμβουλος της Ρωσικής Πρεσβείας στο Πεκίνο κ. Ε. Τομίχιν, στελέχη της
Ρωσικής Πρεσβείας.
Στο κήρυγμά του ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη διαπίστωση
του Θωμά:

«Ο Απόστολος Θωμάς βεβαίως άκουσε ότι οι λοιποί απόστολοι είδαν τον Κύριο, ότι Τον είδαν και οι
μυροφόρες, οι οποίες ήταν οι πρώτες που προσήλθαν στο μνήμα την πρώτη ημέρα της εβδομάδος
για να Τον αλείψουν με μύρο, ότι Τον είδαν και οι δυο μαθητές Λουκάς και Κλεόπας, οι οποίοι
πορευόμενοι προς το χωριό Εμμαούς συνάντησαν τον Χριστό (Λουκ. 24. 13-31). Όλα αυτά τα ήξερε
βέβαια ο Θωμάς, αλλά δεν τα πίστευε. Δεν πίστευε διότι το άγγελμα της Αναστάσεως ήταν εκ
διαμέτρου αντίθετη με όσα ο Θωμάς ήξερε για τους ανθρώπους, τον κόσμο και τον εαυτό του. Η
είδηση αυτή ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη με όλη τη γνώση του.
Ήταν έντρομοι και έντονα απογοητευμένοι οι μαθητές του Σωτήρος μετά την Ανάστασή Του. Η
σταύρωση του Κυρίου εσήμανε γι΄αυτούς ολόκληρηση καταστροφή της ζωής τους, διότι εν ρίπῃ
οφθαλμού κατέρρευσαν όλα...Εστι και ο Θωμάς ήταν επίσης έντρομος και κρυβόταν από τον κόσμο
και πίστευσε μόνον όταν ο ίδιος είδε τον Αναστάντα και Τον συνάντησε πρόσωπο με πρόσωπο.
Εκείνο, το οποίο συνέβη στη ψυχή του Θωμά, συνέβει κατά τη διάρκεια όλης της ιστορίας και
συμβαίνει σήμερα με πάρα πολλούς ανθρώπους...
Τι πάει να πει η συνάντηση με τον Χριστό; Σημαίνει ότι κάποια στιγμή της ζωής σου να καταλάβεις
και να αισθανθείς ότι το χέρι του Θεού είναι πάνω σου, και όσα σου συνέβη δεν εντάσσεται στη
λογική της ζωής, αλλά σου προσφέρει γεύση του άλλου κόσμου, ότι ήλθες σε επαφή με αυτό τον
κόσμο...
Ο Θωμάς ήταν ο πρώτος κήρυκας της Αναστάσεως του Χριστού επ΄αυτής της γης, η οποία είδε
εκείνο, ο οποίος ιδίοις όμμασι είδε τον Αναστάντα Σωτήρα και η σχετική παράδοση έως σήμερα
διαφυλάσσεται στην Κίνα.
Προ τριακοσίων και πλέον ετών εδώ έκαναν εμφάνισή τους οι Ρώσοι, Κοζάκοι του φρουρίου
Αλμπαζίν, οι οποίοι αιχμαλωτίσθηκαν μαζί με τον ιερέα τους, μεταφέρθηκαν στο Πεκίνο και
εγκαταστάθηκαν στον τόπο, όπου ευρισκόμεθα τώρα...
Με ιδιαίτερη αίσθηση χαιρετίζω τους απογόνους των Κοζάκων αυτών και όλους τους Ορθοδόξους
Κινέζους, οι οποίοι προσεύχονται μαζί μας.
Στις αρχές του 18 αιώνα εδώ, όπου κατοικούσαν οι Κοζάκοι του Φρουρίου Αλμπαζίν, δημιουργήθηκε
η Ρωσική Εκκλησιαστική Αποστολή και η μεγάλη χώρα όπως είναι η Κίνα άρχισε να γνωρίζει τη
Ρωσία διά της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας. Ούτε οι Ρώσοι, αλλά ούτε οι Κινέζοι δεν πρέπει
να λησμονούμε ότι η πρώτη επαφή των δυο λαών έγινε σε αυτό τον τόπο, όπου σήμερα επιτελούμε
Θεία Λειτουργία, διά της επαφής του Κινεζικού λαού με τους εκπροσώπους της Ορθοδόξου
Εκκλησίας της Ρωσίας.
Ήταν καρποφόρο το ιεραποστολικό έργο της Ρωσικής Εκκλησιαστικής Αποστολής εδώ και τη
δεκαετία 1950 δυο Κινέζοι χειροτονήθηκαν Αρχιερείς ενώ αρκετοί Κινέζοι χειροτονήθηκαν
πρεσβύτεροι και διάκονοι. Το 1956 ανακηρύχθηκε το αυτόνομο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της
Κίνας. Αυτό ο γεγονός είναι ξεχωριστό για την ιστορία της Κινεζικής Ορθοδοξίας.
Η επακολουθήσασα εποχή ήταν περίπλοκη τόσο για τη Ρωσία, όσο και για την Κίνα. Ξέρουμε πως η
Εκκλησία υπέφερε και στη Ρωσία, και στην Κίνα.
Τώρα ήλθαν οι νέες εποχές. Ελέῳ Θεού ο Πατριάρχης Μόσχας είχε τη δυνατότητα να πατήσει στο
έδαφος της Κίνας και εδώ, στον τόπο όπου εκγαταστάθηκαν οι Κοζάκοι του Φρουρίου Αλμπαζίν και
δραστηριοποιηθηκε η Ρωσική Εκκλησιαστική Αποστολή και τώρα επιτελεί το υψηλό της έργο η
Ρωσική Πρεσβεία να τελέσουμε, αγαπητοί μου, από κοινού τη Θεία Λειτουργία...

Θέλω από καρδίας να ευχηθώ στην Κίνα και στον Κινεζικό λαό ειρήνη, ευημερία και πρόοδο. Είμαι
βέβαιος ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας με τη συμμετοχή της θα συμβάλει στην εγκαρδιότητα
των σχέσεων αυτών και στην ειλικρίνεια της φιλίας. Αναμφισβήτητα σε αυτό θα συντελέσει και το
ιστορικό και σήμερα πλέον πραγματικό γεγονός της υπάρξεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας της
Κίνας, την οποία βλέπουμε ως πνευματική γέφυρα, η οποία ενώνει τους λαούς μας».
Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος τόνισε ιδιαίτερα ότι κατά τη Λειτουργία υψώθηκαν προσευχές
υπέρ των θυμάτων της πλημμύρας, η οποία έπληξε την Κίνα.
Ο Πατριάρχης Κύριλλος προσέφερε στον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου
της Ρωσικής Πρεσβείας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας π. Σέργιο Βορόνιν λειτουργικά σκέυη.
Εκ μέρους των ενοριτών του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου ο Προϊστάμενός του
αντιπροσέφερε στον Πατριάρχη Κύριλλο εικόνα των Κινέζων μαρτύρων.

Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/52748/
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