ВІДДІЛ ЗОВНІШНІХ ЦЕРКОВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Московського Патріархату

Святіший Патріарх Кирил вручив церковні нагороди
голові ВЗЦЗ і його заступникам

27 вересня 2021 року, в свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього,
Святіший Патріарх Московський і всієї Русі Кирил звершив Божественну літургію в кафедральному
соборному Храмі Христа Спасителя в Москві.

Його Святості співслужили: митрополит Волоколамський Іларіон, голова Відділу зовнішніх
церковних зв'язків Московського Патріархату; архієпископ Клинський Леонід, заступник голови
ВЗЦЗ МП; протоієрей Михаїл Рязанцев, ключар Храму Христа Спасителя; протоієрей Миколай
Балашов, заступник голови ВЗЦЗ МП; архімандрит Філарет (Булєков), заступник голови ВЗЦЗ МП;
архімандрит Олексій (Туріков), особистий секретар Святішого Патріарха Кирила; духовенство м.
Москви

Після закінчення Літургії Святіший Владика, ієрархи і духовенство, які співслужили Його Святості,
звершили славлення Хресту Господньому.

Предстоятель Руської Церкви звернувся до віруючих із Первосвятительським словом.

Потім у зв'язку з 75-річчям Відділу зовнішніх церковних зв'язків Святіший Патріарх Кирил вручив
церковні нагороди:

зважаючи на архіпастирські труди на благо Святої Церкви і в зв'язку з 55-річчям від дня
народження митрополит Волоколамський Іларіон, голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків МП,
був нагороджений орденом преподобного Сергія Радонезького II ступеня;

зважаючи на архіпастирські труди на благо Святої Церкви архієпископ Клинський Леонід,
заступник голови ВЗЦЗ МП, був нагороджений орденом преподобного Сергія Радонезького III
ступеня;

зважаючи на труди на благо Святої Церкви протоієрей Миколай Балашов, заступник голови ВЗЦЗ
МП, був нагороджений орденом преподобного Серафима Саровського II ступеня;

зважаючи на труди на благо Святої Церкви архімандрит Філарет (Булєков), заступник голови
ВЗЦЗ МП, був нагороджений орденом преподобного Серафима Саровського II ступеня.

Привітавши митрополита Іларіона і всіх співробітників Відділу зовнішніх церковних зв'язків з
ювілейною датою, Святіший Патріарх Кирил поділився спогадами про час роботи у Відділі, з яким
був пов'язаний з 1968 року: «Я був секретарем митрополита Никодима, який очолював Відділ

зовнішніх церковних відносин, як тоді називалася ця установа, в найважчі роки хрущовського та
післяхрущовського гоніння. Зсередини я бачив, яких величезних сил вимагала ця робота, якої
великої сильної віри і мужності, тому що багато з того, що робили співробітники Відділу, йшло проти
загальної течії країни, спрямованої на послаблення і, врешті-решт, на повний демонтаж релігійного
життя» .

За словами Патріарха Кирила, в той час Відділ зовнішніх церковних відносин «був на самій
передовій лінії боротьби за існування нашої Церкви». У надрах цієї установи велася мудра і
послідовна робота, щоб призупинити гоніння, зробити їх неефективними, переконати владу
«припинити порочну практику дискримінації віруючих людей».

«Це була єдина установа в нашій Церкві, яка на стику церковно-державних відносин захищала
нашу Православну Церкву, - підкреслив Святіший Владика.

Предстоятель Руської Православної Церкви також зазначив, що без малого 20 років сам
очолював Відділ зовнішніх церковних зв'язків. Це був час зміни державного ладу, час, коли
руйнувалася економіка. І керівництво Відділу, з одного боку, докладало усіх зусиль, щоб в дуже
важких економічних умовах зберегти установу, а з іншого - зробити її дієздатною і націленою на
вирішення тих завдань, які виникали у Церкві. «Церква зсередини намагалася впливати на народ з
тим, щоб зберігся його дух, віра православна, любов до Батьківщини», - засвідчив Патріарх Кирил.

Його Святість особливо підкреслив, що до числа найважливіших завдань, які сьогодні стоять
перед Відділом зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату, відноситься «робота з
подолання розколів у Вселенському Православ'ї, які породжені незаконним, антиканонічним і <...>
божевільним вторгненням Константинопольського Патріарха в Україну».

«Сподіваюся, що Преосвященний митрополит Іларіон, владика Леонід, отець Миколай, отець
Філарет і весь колектив Відділу зовнішніх церковних зв'язків будуть робити все для того, щоб був
подоланий розкол в Православній Церкві. І щоб ми в цьому соборі разом з главами Помісних

Православних Церков одного разу змогли б відслужити Божественну Євхаристію і причаститися
від однієї чаші. Віримо, що коли-небудь це станеться. Але для того, щоб це сталося якомога
швидше, як ми говоримо, у благовременні, потрібно всім разом молитися. Вся Церква повинна
молитися за подолання розділень, а працювати на цьому поприщі повинні ті учинені брати і сестри,
які працюють у Відділі зовнішніх церковних зв'язків, - сказав на завершення Предстоятель Руської
Церкви і закликав на керівництво та співробітників Відділу Боже благословення.

Від імені керівництва та співробітників митрополит Іларіон подякував Святішому Патріарху
Кирилу:

«Ваша Святосте!

Дозвольте від імені керівництва Відділу зовнішніх церковних зв'язків і всіх співробітників, яким ще
влітку були вручені високі нагороди від Вашого імені, щиро подякувати Вам за Первосвятительську
увагу, яку Ви надаєте роботі нашого Відділу.

Дійсно, робота ця непроста. Якщо хтось думає, що вона пов'язана з великими радощами або
задоволеннями, то він сильно помиляється. Перш за все, наша робота пов'язана з величезною
відповідальністю, тому що будь-яка помилка може коштувати дуже дорого. І відповідальність, що
покладена на нас Вами, Ваша Святосте, і Священним Синодом, ми щодня відчуваємо в своїй
роботі.

Але не все залежить тільки від нас. Коли приходить тайфун, коли він зриває дахи, ламає будинки,
то людям нічого не залишається, як перечекати його, а після вже намагатися полагодити і
відновити зруйноване. Лихо, яке спіткало Православну Церкву, на жаль, вже завдало величезної
шкоди як окремим Помісним Православним Церквам, так і всій міжправославній єдності. Але ми з
вдячністю Богові сприймаємо той факт, що цей тайфун не зачепив безпосередньо нашу Святу
Церкву, яка залишилася єдиною, непохитною. І що єпископат нашої Церкви, духовенство,
чернецтво, віруючий народ - і в Росії, і в Україні, і в Білорусі, і в Молдові, і в інших частинах

канонічного простору Руської Православної Церкви - відчувають свою єдність і готові за неї
боротися.

А за тих, хто впав в розкол, ми молимося з надією на те, що вони усвідомлюють божевілля своїх
вчинків, повернуться до канонічного шляху і єдність світового Православ'я буде відновлена.

Як Ви неодноразово нагадували, нам не залишається іншого шляху, крім як слідувати канонічному
переданню Церкви і захищати його, незважаючи на всі вітри, які дують з різних сторін.

Будьте впевнені, Ваша Святосте, що Відділ зовнішніх церковних зв'язків під Вашим
Первосвятительським керівництвом буде і надалі допомагати Вам в несенні Вашого
Первосвятительського хреста, в тих питаннях, які стосуються зовнішніх зв'язків. Звичайно, це не
тільки питання, що пов'язані зі сферою міжправославних зв'язків , а й ті, що стосуються
спілкування з інославним світом, іншими релігійними традиціями, співвітчизниками за кордоном.

Ваша Святосте, Ви є майже що ровісником Відділу зовнішніх церковних зв'язків. Ви лише на
півроку молодшій за нього. У цьому ми теж вбачаємо особливий промисел Божий, бо, дійсно, все
Ваше життя пов'язано зі сферою зовнішніх церковних зв'язків. Ще зовсім молодою людиною Ви
вступили на цей шлях, і без малого двадцять років очолювали Відділ зовнішніх церковних зв'язків.
Але і зараз Ви не залишаєте цю область своєю Першосвятительською увагою, що для нас дуже
дорого.

Я хотів би щиро подякувати Вам за нагороди, які вручені нам і співробітникам Відділу зовнішніх
церковних зв'язків, і побажати Вашій Святості многая і благая літа Першосвятительского
служіння».
Джерело: https://mospat.ru/ua/news/88140/
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