ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Честитке чланова Светог Синода Руске Православне
Цркве Његовој Светости Патријарху Кирилу поводом
75. рођендана

Чланови Светог Синода Руске Православне Цркве упутили су честитку Његовој Светости
Патријарху московском и целе Русије Кирилу поводом његовог 75. рођендана.

Његовој Светости, Најсветијем Кирилу, Патријарху московском и целе Русије

Ваша Светости, Пресвети Владико и милостиви Оче наш,
На овај празнични и посебно значајан дан за Руску Православну Цркву примите наше срдачне и
искрене честитке поводом 75. рођендана, уз молитвене жеље за здравље, спасење и сву срећу.

Гледајући Вас човек не може, а да се не запита колико Вас је великодушно Творац обдарио
разним талентима, способностима и даровима, како Вас је мудро водио и води путевима истине.
Заиста, у Вашем животу није било и нема ничег важнијег и вреднијег од могућности да служите
Богу и Његовој Светој Цркви.

Рођени у благочестивој свештеничкој породици, од детињства сте васпитавани у православној
традицији, учили сте закон Господњи, богатили се знањем, непрекидно снажно расли.

Какву је јаку веру и чврста убеђења човек морао поседује да би изабрао пут свештенства у тим
тешким временима за Цркву. Колико сте морали бити храбри и непоколебљиви да, знајући за
примере исповедања многих поборника Православља, укључујући и Вашег деду – соловецког
затвореника, свештеника Василија, неустрашиво идете ка свом заветном циљу.

Господар Срца, видевши Важу тежњу, смиловао се и послао у помоћ верног слугу Свога –
блаженопочившег митрополита лењинградског и новгородског Никодима, чије руке су Вас
удостојиле да примите монашки постриг, ђаконски, свештенички и епископски чин. Управо је он
постао Ваш духовни отац, предводник и учитељ, који је у великој мери одредио Ваш даљи животни
пут. То није био пут посут ружама, већ пун разних послушања, свакодневних брига и велике
одговорности.

Много је већ написано и речено о годинама Ваше службе као ректора Лењинградске богословске
школе и на катедри епископа Смоленске епархије, Вашем раду на месту председавајућег
Одељења за спољне црквене послове и на трону Патријараха московских и целе Русије. Ваша
биографија је добро позната нашим савременицима. Штавише, у аналима црквеног живота већ је
забележена као епоха Патријарха Кирила.

На овај свечани дан архипастири, пастири, монаси и верна чеда Цркве Христове, узносе хвалу
Светом Тројству, који Вас је изабрао и призвао на високу службу Патријарха. Тринаесту годину
носите тај тешки крст трудећи се, и усрдно, са трпљењем и надом у Божију помоћ, дајући пример
„како треба поступати у дому Божијем, који је Црква Бога живога, стуб и тврђава истине“ (1. Тим.
3,15).

Видећи обилне и многе корисне плодове Вашег труда, радо сведочимо да и Ви, као и свети
апостол Павле, „можете све у Исусу Христу који Вам даје моћ“ (Фил. 4,13). И заиста, Сам Господ,
који се стара о Цркви, кроз Вас и Ваше одлуке пројављује Своје милосрђе и благодат којима се
сада потврђује очинска права вера. Ово уверење није засновано на апстрактним концептима и
књишким знањима, већ на живом искуству Цркве, укључујући и Вашу личну службу која траје дуже
од пола века.

Као настављач трудова равноапостолних Кирила и Методија, словенских учитеља, као наследник
кијевских и московских светитеља, Ви са поштовањем вршите свештене обреде, са трпљењем
поучавате о Јеванђељским истинама, одговорно управљате повереним наслеђем од Господа –
нашом Светом Црквом, и храбро је браните од разних невоља и стихија овога света.

Изражавајући Вам синовску захвалност за све што сада чините, за инспиративан пример
несебичног служења и оданости Патријаршијској дужности, изнова и изнова узносимо молитве
Свемогућем Цару и Богу нашем да обнови и јача Вашу снагу, да бисте још много година могли да
на исти начин ревносно и плодно радите у славу и корист Руске Православне Цркве.

Нека Вас Свемилостиви Господ чува у добром здрављу и расположењу на многаја љета.

Чланови Светог Синода Руске Православне Цркве

20. новембра 2021. године
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