ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Митрополит волоколамски Антоније предводио
Литургију у храму московског подворја Антиохијске
Цркве

Сектор за информисање ОСЦП-а, 26.07.2022. Дана 26. јула, на празник Сабора Светог
Архангела Гаврила, одржане су свечаности поводом крсне славе подворја Антиохијске
Православне Цркве у Москви.

Свету Литургију у храму Архангела Гаврила служио је митрополит волоколамски Антоније,
председавајући Одељења за спољне црквене послове Московске Патријаршије, и представник
Патријарха антиохијског и целог Истока при Патријарху московском и целе Русије, настојатељ
подворја, митрополит филипопољски Нифон.

Архијерејима су саслуживали представник Његове Светости Патријарха Московског и целе

Русије при Патријарху Велике Антиохије и целог Истока архимандрит Филип (Васиљцев) и
свештенство подворја.

Ђаконским чином началствовао је протођакон Владимир Назаркин.

На крају Литургије служен је молебан Светом Архангелу Гаврилу на отвореном у дворишту храма.

Молитви су присуствовали представници дипломатских мисија Мексика, Белгије, САД,
Холандије, Швајцарске, Црне Горе, Аргентине, Новог Зеланда, Саудијске Арабије, Сингапура,
Румуније, Луксембурга, Пољске, Португала, Бразила, Туниса, Колумбије, Либана, Сирије,
Јордана, Јемена, Доминиканске Републике, Гане, Ирака, Албаније, Палестине, Француске,
Грчке, Данске.

Међу присутнима је био и председник Међународне фондације за духовно јединство народа
(МФДЈН) В. А. Алексејев.

На крају молебана митрополиту Антонију обратио се митрополит филипопољски Нифон.
Поздрављајући председавајућег ОСЦП-а, епископ Нифон је посебно рекао:

„Владико, веома сам срећан што данас Вама и свима присутнима на овој прослави могу да
пренесем љубав, благослов, молитве и поздраве нашег Патријарха Његовог Блаженства Јована X,
Патријарха Велике Антиохије и целог Истока.

Желео бих да Вам изразим нашу захвалност што сте Ви и Ваши сапутници украсили данашњу
службу, а да преко Вас пренесем наше дубоко поштовање Његовој Светости Патријарху Кирилу,
Предстојатељу Свете Руске Цркве, због његове сталне архипастирске бриге и пажње према
нашем представништву.

Драги владико, молитвама Светог Архангела Гаврила, Господ Вас је изабрао за наследнике
великих архијереја са којима сам имао прилике да се лично упознам, и уверени смо да ће уз
Божију помоћ наставити да се остварују добри односи у духу братске љубави између Руске Цркве
и других Цркава – православних, хришћанских и неправославних“.

У знак сећања на заједничко богослужење, владика Нифон је митрополиту Антонију поклонио
свету панагију.

У беседи учесницима прославе, митрополит волоколамски Антоније пренео им је поздраве и
благослове Његове Светости Патријарха московског и целе Русије Кирила. Обраћајући се
митрополиту филипопољском Нифону, председавајући ОСЦП-а је истакао:

„Ваше Високопреосвештенство, драги и поштовани владико Нифоне,

Пре свега, овог празничног дана желим да Вам пренесем најсрдачније поздраве и најлепше
жеље у име Предстојатеља наше Цркве, Његове Светости Патријарха московског и целе Русије
Кирила. Његова Светост, знајући да ћемо се данас молити заједно са Вама, замолио ме је да Вам
пренесем речи његове братске љубави и захвалности за све оно што чините већ дуги низ година
служећи у Москви као представник Свете Антиохијске Цркве да приближите наше Цркве, све што
чините проповедајући Јеванђеље Христово, које сте вршили у различитим историјским епохама у
најразличитијем времену.

Ви сте дугогодишњи пријатељ Његове Светости Патријарха Кирила. Недавно сам гледао видео у
коме сам пронашао архивске снимке како сте, још као веома млад архимандрит, посећивали
Лењинградску духовну академију у годинама када је њен ректор био будући Најсветији Патријарх
Кирил, и када сте служили заједно са њим. Гледајући те кадрове, помислио сам: владика Нифон
је већ тада вршио своју службу на руском тлу, а ја се још нисам ни родио.

Владико, овај велики подвиг, који чините дуги низ година, вредан је сваког поштовања. Ви знате
како сте поштовани и вољени у Руској Цркви, са каквом љубављу и поштовањем се према Вама
односе и наш Патријарх, и епископија наше Цркве, и свештенство, и верници, видећи у Вама
доброг пастира, који представља пример искреног и ревносног служења Цркви Христовој.

Припадајући младом епископату наше Цркве, желео бих да Вам се искрено захвалим на овој
служби, јер, наравно, можемо много да прочитамо у историјским књигама и белетристици, али ни
најзанимљивија прича записана на папиру не може се поредити са могућношћу личне
комуникације, јер се кроз њу усваја искуство човека који дуги низ година достојно служи Цркви
Христовој.

Драги владико, свима сте нам узор. Нека Господ и нама, Вашим настављачима и наследницима,
подари да исто тако ревносно служимо Цркви Христовој и да будемо корисни у делу на које нас је
Господ позвао.

Драги владико, посебно ми је задовољство и радост што на данашњи дан први пут служим овде
са Вама, у подворју Антиохијске Цркве. Са великом топлином се сећам како сам пре нешто више
од шест месеци имао част и радост да будем у Вашој домовини, у Либану, где смо се заједно
молили у црквама, посетили дивна места, укључујући и Ваш родни град Захле. Наравно, тада, док
сам био са Вама, разговарајући са Вама, нисам могао да не видим са каквим поштовањем, са
каквом искреном љубављу се према Вама односе Ваши сународници.

Желео бих да Вам се захвалим на подршци и братској љубави. После мог именовања за
председавајућег Одељења за спољне црквене послове међу првима сте ми честитали и уверавали
ме да ћете ме подржати у свему, саветовати и помагати добрим саветима. Мени је то изузетно
значајно, драги владико.

Хвала Вам на прилици да данас будем овде са Вама. Желим да Вас уверим да се молим за Ваше
Високопреосвештенство и за Свету Антиохијску Цркву, Цркву-мученицу и Цркву-исповедницу,
Цркву која данас пролази кроз тешку фазу свог постојања услед тешких политичких процеса, који
се одвијају на Блиском истоку. Но, ми чврсто знамо да је обећање Господње непроменљиво, да ће
Црква постојати заувек и да је врата пакла неће надвладати.

Налазећи се овде у ранијим тешким годинама за нашу Цркву, Ви владико сами добро знате да све
тешкоће пролазе, а да реч Христова живи заувек.

Хвала вам на гостопримству и љубави.“

У знак сећања на заједничку службу владика Антоније је митрополиту Нифону поклонио свету
панагију.

Након богослужења у подворју Антиохијске Православне Цркве уприличен је свечани пријем на
коме су посебно присуствовали и представници дипломатских мисија акредитованих у Москви.
Извор: https://mospat.ru/sr/news/89486/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

