ВІДДІЛ ЗОВНІШНІХ ЦЕРКОВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Московського Патріархату

Панельна дискусія «Дії Фанара в Україні:
відображення в медіапросторі» відбулася в рамках
фестивалю «Віра і слово»

20 жовтня 2021 року в рамках IX Міжнародного фестивалю «Віра і слово», який проходить в
підмосковному пансіонаті «Клязьма» 18-22 жовтня, відбувся головний міжнародний захід панельна дискусія «Дії Фанара вУкраїні: відображення в медіапросторі».

В обговоренні взяли участь секретар Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського
Патріархату з міжправославних відносин протоієрей Ігор Якимчук, головний редактор журналу
«Фома» в Україні протодиякон Олександр Карпенко, голова прес-служби Української
Православної Церкви В.С. Анісімов, представник Православної Церкви Молдови головний

редактор журналу «Вівтар віри» протоієрей Октавіан Мошин, представники Помісних
Православних Церков та іноземні журналісти.
В ході своїх виступів експерти торкнулися найбільш проблемних аспектів міжправославних
відносин останніх років.

Перед своїм виступом, протоієрей Ігор Якимчук оголосив привітання фестивалю «Віра і слово» від
митрополита Кишинівського і всієї Молдови Володимира. Отець Ігор назвав основні засоби масової
інформації, які висвітлюють як офіційну позицію Руської Православної Церкви, так і
Константинопольського Патріархату з інтерпретації українського питання, а також назвав
найбільш дискусійні теми, які піднімаються в інформаційному просторі у зв'язку з легалізацією
Константинополем представників розкольницьких угруповань.

Протодиякон Олександр Карпенко зазначив, що православні ЗМІ на Україні залишаються
єдиними інформаційними ресурсами, які розповідають про факти захоплень і незаконної
перереєстрації храмів, порушення прав духовенства і віруючих.

Голова прес-служби Української Православної Церкви В.С. Анісімов назвав проведення т.зв.
«Об'єднавчого собору» в Україні «злочином без покарання». «Поряд з поясненням історичного
контексту і антиканонічності діянь Константинополя, сьогодні вкрай важливо домагатися з боку
держави і суспільства правового, законного вирішення питання. Вкрай важливо, використовуючи
державні механізми, відновлювати справедливість, а журналістика повинна допомогти поширити
достовірну інформацію», - підкреслив В. С. Анісімов.

Представник Сербської Православної Церкви протоієрей Нікола Пейович представив
короткометражний фільм «До Христової перемоги», який присвячений історії найважливіших
епізодів стояння православних сербів Чорногорії за православні святині і традиційні цінності. «Я
впевнений, що правда Божа переможе в Україні так само, як вона перемогла в Чорногорії, але для
цього потрібно докласти багато зусиль», - зазначив протоієрей Нікола Пейович.

Журналіст Яніна Алексєєва, керівник Православного просвітницького товариства Болгарії в
своєму виступі торкнулася історії взаємин Болгарської Церкви з Константинопольським
Патріархатом, а також познайомила з новими академічними виданнями, що присвячені
українському питанню, переклад яких на російську мову ще очікується.

Журналістка з Греції П. Доку виступила з коментарем: «Хотіла б зазначити, що в моїй країні
грецькі ЗМІ займають позицію Патріарха Константинопольського Варфоломія. І більшість з них не
хочуть по-справжньому розібратися, що ж відбувається в Україні. З іншого боку, європейські ЗМІ
взагалі не знайомі з українським питанням. Більшість з них до нас досить ворожі. Дозвольте мені
поділитися особистою думкою, тому що я як раз живу там, в тому місці, яке належить до юрисдикції
Патріарха Варфоломія: я думаю, що він не змінить свого рішення. Він не вірить в діалог, всі повинні
це розуміти. Треба бути готовими до того, що він створить багато нових проблем. Він не хоче
приймати той факт, що робить помилки. І Руська Церква повинна, перш за все, вплинути на
громадську думку з цього питання, оскільки створений розкол також створив проблеми між Росією
і Грецією в багатьох питаннях».

Завершуючи дискусію, протоієрей Ігор Якимчук підкреслив одностайність присутніх щодо ситуації,
що склалася в міжправославних стосунках. «Ми сьогодні мали можливість переконатися, що нашу
точку зору поділяють і в інших православних країнах. А це означає, що наші зусилля, спрямовані на
те, щоб доносити правду Божу до максимального числа людей, приносять свої плоди», - завершив
представник ВЗЦЗ.
Джерело: https://mospat.ru/ua/news/88287/
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