ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Завршено пленарно заседање Међусаборског
присутства Руске Православне Цркве

На дан 28. маја 2021. године у Сали црквених сабора Храма Христа Спаситеља у Москви
завршено је пленарно заседање Међусаборног присуства Руске Православне Цркве којим је
председавала Његова Светост Патријарх московски и целе Русије Кирил.

Током заседања, након детаљне дискусије и увођења низа допуна, утврђени су нацрти
докумената: „Прописи о канонским забранама и дисциплинским казнама свештенства“, „О
неповредивости људског живота од тренутка зачећа“, „О благосиљању православних хришћана
за вршење војне дужности“, „О световним радним активностима свештенства“.

Нацрти докумената су раније израђивани у комисијама Међусаборског присуства и подношени на
прелиминарну општу црквену расправу. Нацрти докумената које је одобрио пленум
Међусаборског присуства биће поднети Архијерејском Сабору на разматрање.

На крају пленума Предстојатељ Руске Православне Цркве уручио је црквене награде бројним
члановима Међусаборског присуства:

· Митрополит краснојарски и ачински Пантелејмон поводом 65. рођендана одликован је Орденом
равноапостолног Николаја, архиепископа јапанског (I степена);

· Митрополит луганско-алчевски Митрофан поводом 20. годишњице архијерејске хиротоније
одликован је Орденом блаженог кнеза Данила московског (II степена);

· Митрополит тамбовски и расказовски Теодосије поводом 60. рођендана одликован је Орденом
Светог Инокентија, митрополита московског и коломенског (II степена);

· Епископ алатирски и поречки Теодор поводом 60. рођендана одликован је Орденом
преподобног Серафима Саровског (III степена);

· Епископ нарвски и причудски Лазар одликован је Патријаршијском граматом за његов рад за
добробит Свете Цркве;

· Епископ верејски Пантелејмон, председавајући Синодског одељења за црквено доброчинство и
социјално служење, одликован је Патријаршијском панагијом поводом 70. рођендана;

· Епископ звенигородски Теодорит, ректор Московске духовне академије, одликован је
Патријаршијском граматом поводом 40. рођендана;

· Протојереј Владимир Вигиљански, ректор храма Свете мученице Татјане при Московском
државном универзитету „М. В. Ломоносов“ поводом 70. рођендана одликован је орденом
преподобног Сергија Радоњешког (II степена).

Затим се Његова Светост Патријарх Кирил обратио учесницима пленума закључивши:

„Овим завршавамо наш рад. Моје драге владике, очеви, браћо, мати и сестре, хвала свима!

Сматрам да је рад Међусаветничког присуства био изузетно позитиван. Искрено вам кажем да,
када сам имао идеју да створим ово тело, бојао сам се да би то могло да пољуља црквену
дисциплину. Искуство показује да се ништа од тога не дешава јер висок ниво црквености,
преданост Божјем делу, који поседују сви чланови Међусаборског присуства, омогућава
доношење одлука заиста саборно – са потпуном слободом изражавања, без икаквих
дисциплинских мера које утичу на оне чији се став разликује од мишљења учесника вишег степена
црквене хијерархије на овим састанцима.

Све ово нам заиста пружа огроман простор да нашим мислима, заједничким молитвама развијамо
наш црквени живот усмерен, најпре, на спасење људи, јер то и јесте главна мисија Цркве: да
пренесемо не само поруку спасења, него и да учинимо све да спасење постане стварност у нашем
животу. Стварност која започиње овде, а наставља се у вечности.

Још једном се свима искрено захваљујем на труду. Спаси Господе!“

Прес-служба Патријарха московског и целе Русије/
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