ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Митрополит Иларион: на празника Покров
на Пресвета Богородица ние прославяме небесното
застъпничество на Божията Майка

На 14 октомври 2021 г., на празника Покров на Пресветата наша Владичица Богородица и
Приснодева Мария, председателят на Отдела за външни църковни връзки на Московската
Патриаршия митрополит Волоколамски Иларион отслужи Божествена литургия в московския храм
в чест на иконата на Божията Майка «Всех скорбящих Радост» на ул. «Большая Ордынка».

На архипастиря съслужиха ръководителят на мисионерския отдел на Владимирската епархия
протойерей Аркадий Маковецки и клириците от храма.

Предишната вечер владика Иларион извърши всенощно бдение в същия храм.

На Литургията по време на сугубата ектения бяха прочетени молитвени прошения за избавление
от коронавирусната инфекция.

След сугубата ектения митрополит Иларион прочете молитва, четена по време на
разпространение на вредоносна зараза.

След края на богослужението архипастирят се обърна към присъстващите с проповедническо
слово:

«В името на Отца и Сина и Светия Дух!

Дева днесь предстоит в церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу – чухме ние днес по
време на днешното богослужение. Тези думи отразяват самата същност на празнуваното събитие
– Покрова на Пресвета Богородица.

Свети Андрей Юродиви, който е живял предположително през X век, по времето на всенощно
бдение във Влахернския храм в Цариград видял, как от небето при молещия се народ слязла
Божията Майка, придружавана от апостол Йоан Богослов и Йоан Предтеча, за да защити Своя
град и Своите хора. Тя свалила от главата Си покрова (покривалото), който ние зовем «Неин
честен омофор», и го простряла над града и над народа. И това светозарно видение, за което ни е
разказал светецът, е легнало в основата на днешния празник.

Интересно е, че този празник е получил разпространение в Русия, докато в Гърция това събитие
се възпоменава малко и се празнува не твърде тържествено. Но когато Пресвета Богородица
дошла в Русия заедно с православието, празникът на Нейния Покров бил обикнат много от нашия
народ. Свети княз Андрей Боголюбски построил в негова чест известния храм «Покров на река
Нерл», а след това по цяла Русия започнали да строят храмове в чест на това събитие.

Празнувайки днес Покрова на Пресвета Богородица, ние прославяме Нейното небесно
ходатайство и застъпничество. Много хора идват на всенощните бдения, стоят и се молят на тях,
ала не всички могат като юродивия Андрей да съзрат с духовните си очи Пресвета Богородица,
ангелите и светиите, които са невидимо заедно с нас и се молят на Бога за нас.

Всеки път, когато в храма се извършва богослужение, особено когато се служи Божествена
литургия, в храма присъстват не само хората, дошли на богослужението, но и небесните сили, а
също и светиите, които призоваваме в молитвите си. А над всички нас като Честнейшая херувим и
Славнейшая без сравнения серафим, като безмерно надминаваща със светостта Си не само всяко
човешко същество, но и ангелските ликове, стои Пресвета Богородица. Тя невидимо за нас се
моли на Бога и простира Своя омофор, бранейки ни от всяко зло, покривайки ни и ходатайствайки
за нас пред Своя Син и пред Небесния Отец.

Образът на Божията Майка – Молителка и Застъпница – е толкова обикнат от руския народ, че
празникът Покров на Пресвета Богородица се празнува не по-малко тържествено от
дванадесетте големи Господски и Богородични празници.

Ние се молим на Божията Майка, молим Я да ни защити нас, нашето Отечество, нашите близки от
всяко зло. Тази молитва е винаги актуална, но особено актуална е тя сега, когато нашето
Отечество и целият свят са подложени на ужасно изпитание, когато пред очите ни всеки ден
умират по няколкостотин човека. Броят на починалите само в нашата страна се доближава до
хиляда на денонощие. Това е страшно много. Хора в разцвета на силите си и хора на възраст –
такива, които биха могли да живеят още десет и дори няколко пъти по десет години, в тежки
страдания, задушавайки се, без да имат възможността дори да се сбогуват човешки с близките
си, напускат този свят. Ние се молим за тях. Молим се за всички, които губят сега своите близки.
Обръщаме се към Пресвета Богородица с молитва, молейки Я да помогне на всички нас да
преживеем това тежко изпитание. Да защити и онези, които са сега на одъра на болестта, и
онези, които са на смъртен одър, и да огради от този страшен недъг всички останали.

Разбира се, ние трябва и сами да прилагаме усилия за това, да спазваме мерките за безопасност.
Но в молитвата си сме призовани винаги да се обръщаме към Пресвета Богородица, защото Тя е
нашата Застъпница, нашата Молителка. Ако Тя пожелае, ще отблъсне от нас всяка беда, както се
е случвало неведнъж през нашата руска история, когато са ни нападали огромни пълчища
врагове, но със силата на Пресвета Богородица са били изпъждани вън.

Вярваме, че и тази напаст, която ни е сполетяла днес, по молитвите на Небесната Царица, със
застъпничеството на свети Йоан Предтеча, светия апостол Йоан Богослов, които са се явили
заедно с Нея, със застъпничеството на другите светци, в това число и на светите Царствени
страстотерпци и всички новомъченици и изповедници на Руската Църква, ще се прекрати и ние
ще можем да благодарим от цялото си сърце на Господа за Неговите небесни милости и за това,
че Той ни покрива и ни брани от всяко зло».

След това по поръчение на Светейшия Патриарх Кирил Волоколамският митрополит Иларион
връчи докторски кръст на протойерей Аркадий Маковецки, защитил докторска дисертация на
тема «Руската Православна Църква зад граница: етапът на появата и организационното
оформяне на нейните енории на каноничната територия на Руската Православна Църква и

тяхното обединение с Майката-Църква (1990-2007)» в Общоцърковния докторски дисертационен
съвет на 6 април 2021 г.

След като честити на протойерей Аркадий успешната защита на неговата дисертация, владика
Иларион в частност каза:

«Темата на Вашата дисертация, отец Аркадий, е твърде актуална, защото е посветена на
разколите върху каноничната територия на Руската Православна Църква.

През 90-те години на миналия век, когато в умовете на много наши сънародници цареше пълно
объркване, когато бяхме все още далеч от единството с Руската Задгранична Църква, върху
каноничната територия на Руската Църква започнаха да се създават структури на Задграничната
Църква, които бяха в нещо като опозиция на Руската Православна Църква на Московската
Патриаршия.

Всичко това с Божията помощ беше преодоляно, когато през 2007 г. се състоя историческото
възсъединение на Църквата в Отечеството и Църквата в изгнание. Останаха само малцина не
пожелали да се присъединят към Църквата. Те и днес образуват малобройни разколнически
обединения, където, както понякога се шегуваме, има повече митрополити, отколкото енориаши,
защото народът не последва тези хора.

Опитите за създаване на алтернативна Православна Църква върху каноничната територия на
нашата Църква се наблюдаваха особено през 90-те. Отец Аркадий е описал това в докторската си
дисертация. Като успешно защитил дисертационния си труд в Общоцърковната аспирантура и
докторантура, в нашия дисертационен съвет, той получи днес докторски кръст».

Накрая митрополит Иларион поздрави всички присъстващи с празника Покров на Пресвета
Богородица. «Нека Божията Майка да покрива всички нас от всяко зло с честния Си омофор»,
пожела владиката на всички.
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