ВІДДІЛ ЗОВНІШНІХ ЦЕРКОВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Московського Патріархату

Гості з Помісних Церков на урочистостях у Києві:
“Ми побачили глибоку віру”

28 липня 2021 року у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі відбувся брифінг для ЗМІ
Керуючого справами УПЦ митрополита Бориспільського та Броварського Антонія та
представників Помісних Православних Церков, які прибули до Києва на святкування Дня
Хрещення Русі.

Митрополит Антоній привітав усіх зі святом: «Вчора ми з вами були учасниками Великого Хресного
ходу, в якому взяло участь понад 350 тисяч наших віруючих – людей різного віку, різних уподобань:
і політичних, і соціальних, різного напрямку діяльності, -зазначив ієрарх. - Попри всі заяви та
штучні соціологічні дослідження, ми бачимо, що Українська Православна Церква — це плоть від
плоті, кров від крові нашого народу».

Він презентував присутнім книгу «Українська Православна Церква: віхи історії». У цій праці
розглядається на підставі досліджень питання спадкоємності церковних структур, згадав владика
Антоній, констатувавши: «Якщо, підкреслю, дивитися об’єктивно, то побачимо, що в Україні тільки
одна Церква, яка веде спадкоємність від святого князя Володимира, від Київської Митрополії, яка
з’явилася одразу після створення Київської Русі».

Вказавши на те, що є тільки одна Церква, яка має таку довгу історію, і це є Українська

Православна Церква, яку очолює Блаженніший митрополит Онуфрій, він зазначив: «Це Церква,
яка зберігає вірність церковним канонам, Православній вірі. Ми знаємо, що є різні потуги змінити
ситуацію під різними трансформаціями ідеологічними, політичними. Створюється нове бачення
самого Православ’я. Більшість наполягають на своїх канонах, правилах. Тому нам дуже радісно,
що з УПЦ вчора під час Хресного ходу, молебню, богослужіння і сьогодні на Літургії, яку очолює
Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій, торжество Православ’я розділяють
представники Помісних Православних Церков».

В ході брифінгу секретар Священного Синоду Антіохійської Православної Церкви єпископ
Селевкійський Єфрем, вікарій Патріарха Сербського єпископ Ремесіанський Стефан і
архієпископ Празький Михаїло (Православна Церква Чеських земель і Словаччини) поділилися
враженнями від участі в урочистостях з нагоди 1033-ї річниці Хрещення Русі та передали вітання
від Предстоятелів своїх Церков.

Як зазначив єпископ Селевкійскій Єфрем, делегація Антіохійської Православної Церкви прибула
до Києва «щоб взяти участь у цих заходах, присвячених пам’яті святого князя Володимира, брати
участь разом із нашими братами, сестрами, з нашою братньою Українською Православною
Церквою». «Те, що ми побачили вчора тут — це особливий досвід для нас, - зазначив архіпастир. Ми відчули любов, що ми є братами, так, ніби ми знаємо вас багато років. Але також ми побачили
велику глибоку віру в очах тих сотень тисяч людей, які вчора брали участь у Хресній ході». «Це
багатство любові і віри, яке ми відчули тут разом із вами, ми перенесемо до себе додому, в нашу
країну, в Антіохійський Патріархат», - підкреслив владика Єфрем.

Вікарій Патріарха Сербського єпископ Ремесіанський Стефан зазначив, зокрема: «Вчора ми
бачили багато народу і вдячні, що Бог удостоїв бути на цьому великому святі на честь святого
Володимира. У нас є схоже свято - на честь святого Іоанна. Поки з нами такі святі, наша дорога
буде ясною. І нам потрібно йти по цій дорозі з тим, щоби ми отримали всі, що хочемо як православні
християни: вільне (від гріха - прим.) Життя, красу храму. З нами Бог! І є, і буде! Коли випадають
випробування, значить, Бог з нами, Бог нас любить».

«Тішуся з того, що знову маю можливість бути тут з братами-архієреями і радіти з нагоди
урочистостей», - сказав ієрарх Православної Церкви Чеських земель і Словаччини архієпископ
Празький Михаїл. Архіпастир засвідчив: «У нашій єпархії за кожною Божественною літургією ми
молимося за мир, спокій, взаєморозуміння в Україні, щоб було все так, як повинен жити
християнський народ. Ми молимося за канонічну Українську Православну Церкву, її канонічного
Предстоятеля Блаженнішого митрополита Онуфрія ».

На завершення брифінгу митрополит Бориспільський і Броварський Антоній звернувся до гостей зі
словами подяки, зазначивши: «Ви відчули пульс життя віруючого українського народу, як вони
люблять свою землю, як вони люблять свого Предстоятеля Блаженнішого Митрополита Онуфрія,
як вони люблять свою Церкву. Цим ми ще засвідчили нашу єдність. Попри зусилля деяких сил
розірвати Всеправославну єдність, силою смирення, молитви ми засвідчуємо, що це зробити
неможливо, тому що ми віримо в Христа, ми віримо, що Він є єдиним і незмінним».

Джерело: https://mospat.ru/ua/news/87811/
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