ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Најсветији Патријарх Кирил састао се са министром
спољних послова Републике Србије

Дана 16. априла 2021. године у Патријаршијској и Синодалној резиденцији у Даниловском
манастиру у Москви Најсветији Патријарх московски и целе Русије Кирил састао се са Николом
Селаковићем, министром спољних послова Републике Србије.

На страни Руске Православне Цркве састанку су присуствовали митрополит волоколамски
Иларион, председавајући Одељења за спољне црквене послове Московске Патријаршије, и
протојереј Никола Балашов, заменик преседавајућег ОСЦП-а.

Српску страну су представљали Дејан Накић, лични секретар српског Патријарха, и Бранислав
Радојчич, први саветник Амбасаде Републике Србије у Москви.

Његова Светост је срдачно дочекао госта и рекао да се раније сусрео са Н. Селаковићем 2015.
године када је био министар правде Републике Србије.

Честитавши Н. Селаковићу ступање на нову дужност, Најсветији Владика му је пожелео успех на
месту шефа Министарства спољних послова Србије.

У наставку разговора Архипастир је истакао да су се скоро све државе, у које спадају Русија и
Србија, прошле године суочиле са разорном пандемијом коронавируса.

„Наравно да то намеће одређена ограничења, укључујући и друштвене активности“, нагласио је
Патријарх Кирил. „Ипак, живот се наставља. Упркос пандемији, дешавају се многе добре ствари.
Мислим да ово сведочи о томе да савремено друштво још увек ипак има одређене залихе снаге,
знања и образовања да се одупре проблемима као што је епидемија“.

Његова Светост је са жаљењем констатовао да је пандемија коронавируса однела животе многих
људи, укључујући јерархе и свештенство.

„С тим у вези, посебно бих споменуо Најсветијег Патријарха српског Иринеја,
Високопреосвећеног Митрополита Амфилохија и нашу осталу српску браћу, која су преминула од
ове болести“, рекао је Предстојатељ Руске Цркве.

„Сећам се своје посете Србији 2014. године, сусрета са Патријархом Иринејем, братског
разговора са архијерејима Српске Православне Цркве“, додао је Његова Светост Патријарх
Кирил. „У вези с тим, још једном желим да нагласим да посебну важност придајемо односима са
Српском Православном Црквом. Однос између наших Цркава, Српске и Руске, веома је важан,
можда пресудан фактор, који одређује добре односе између наших држава. Због тога придајемо
посебан значај развоју ових односа“.

Његова Светост је посведочио да је вест о смрти Најсветијег Патријарха српског Иринеја, који је
био веома вољен у Србији и читавом православном свету, примљена са осећајем дубоке туге у
Руској Православној Цркви.

„Патријарх Иринеј је свима нама био пример како у часном добу можете бити активни, физички
јаки и достојно представљати свој народ и своју Цркву“, рекао је Његова Светост.

У фебруару 2021. Српска Православна Црква добила је новог Предстојатеља. Према речима
Његове Светости Патријарха Кирила, Руска Црква је са великим задовољством примила избор
Његовог Преосвештенства г. Порфирија, митрополита загребачко-љубљанског, на древни престол
Српских Првосвештеника.

„Одмах сам, на дан када је изабран, позвао Његову Светост г. Порфирија и обавили смо срдачан
разговор. Уверио ме је да ће се све што је исправно, добро, изврсно учињено и уграђено у односе
између наших Цркава развијати уз његово активно учешће“, рекао је Његова Светост.

Обраћајући се Његовој Светости Патријарху Кирилу, Н. Селаковић је захвалио Предстојатељу
Руске Православне цркве на сусрету.

„Хвала Вам на овом благослову што сам се, након више од пет година, поново могао састати са
Вама, сада као министар спољних послова. Наш први сусрет био је један од најважнијих у мом
животу. Данас, као министар спољних послова, имам прилику да Вам пренесем најтоплије
поздраве и жеље нашег председника Александра Вучића, који Вас је назвао великим човеком и
великим пријатељем Србије и српског народа“, рекао је шеф Министарства спољних послова
Србије.

Н. Селаковић се такође захвалио Најсветијем Патријарху Кирилу на лепим речима о
блаженопочившем Најсветијем Патријарху српском Иринеју и Митрополиту црногорскоприморском Амфилохију.

„Ваша Светости, Патријарх Иринеј је имао особину која одликује и Вашу службу. Ово је борба за
јединство Цркве и јединство вере“, нагласио је. „Патријарх Иринеј је имао следећи обичај: када би
се појавило неко питање, увек се питао шта ће на то рећи братска Руска Православна Црква?“

Како је истакао Н. Селаковић, председник Републике Србије А. Вучић и блаженопочивши
Патријарх Иринеј успоставили су веома добре, стабилне односе између државе и Српске
Православне Цркве.

„Наш новоизабрани Патријарх Порфирије наставиће овим путем. Односи између Републике
Србије и Српске Православне Цркве једнаки су онима, које је успоставио Патријарх Иринеј“,
нагласио је министар спољних послова Србије.

Говорећи о последицама пандемије коронавируса, Н. Селаковић је изразио захвалност Руској
Федерацији и председнику В. В. Путину на помоћи и подршци пруженој српском народу.

„Лични односи између председника наших земаља, Александра Вучића и Владимира
Владимировича Путина, у великој мери су допринели превазилажењу последица пандемије у
Србији“, изјавио је Н. Селаковић. „У нашој земљи је од јуче почела производња Спутњика В.
Блискост наших сестринских Цркава, Руске и Српске, умногоме доприноси добрим пријатељским
односима између наших држава“.

Током разговора стране су разговарале и о питањима даље сарадње двеју Цркава у обнови низа
црквених објеката у Хрватској, као и у Босни и Херцеговини. Дотакли су се и тема посвећеним
значају традиционалних вредности у животу народа Русије и Србије.

Н. Селаковић се дубоко захвалио Руској Православној Цркви, Русији и руским доброчинитељима
на учешћу у украшавању Храма Светог Саве у Београду, и изразио наду да ће велико освештање
Храма бити изузетно значајан догађај у животу српског народа.
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