ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Честитка Преблаженог Патријарха Јерусалимског
Теофила III Предстојатељу Руске Православне
Цркве за 75. рођендан

Преблажени Патријарх Јерусалимски Теофил III честитао је Пресветом Патријарху Московском
и све Русије Кирилу 75. рођендан.

Посланица гласи:

Вазљубљени и драги сабрате и саслужитељу у Господу!

Упућујемо вам братске поздраве из Светог Гроба Господа нашег Исуса Христа у Светом граду

Јерусалиму и делимо радост архипастира, свештеника, монаштва и верника Руске Православне
Цркве поводом вашег 75. рођендана. Веома нам је жао, што због пандемије која и даље траје не
можемо лично учествовати у прослави вашег јубилеја, али никаква наметнута ограничења не могу
умањити топлину и искреност наших честитки.

На овај дан, када обележавате тако важан датум, желимо да Вам се захвалимо на чврстини и
доследности са којом подржавате нашу патријаршију и хришћанско присуство на Светој земљи,
нарочито у садашњем времену када се суочавамо са све већим притисцима и потешкоћама
изазваним пандемијом, као и успоном екстремистичких група које покушавају да промене базни
идентитет и изглед овог мултикултуралног, мултиетничког и мултирелигијског региона. Посебна
љубав и односи увек су повезивали Руску Православну Цркву са Светом земљом, а ми не
заборављамо ове јаке и важне везе.

Такође желимо да изразимо захвалност Његовој Екселенцији Председнику Владимиру Путину за
подршку коју је пружио и наставља да пружа Цркви у Светој земљи, посебно у обнови и
рестаурацији храма Рођења Христовог. Он нам је пружио веома важну и великодушну помоћ
показујући међународној заједници свој чврст став у циљу заштите хришћанског присуства на
Светој земљи.

Са радошћу чекамо прилику да Вас поново дочекамо у Светој земљи и нашој Патријаршији
следећи пут када будете могли да кренете на ходочашће. Нека Вас светлост која долази из Светог
Гроба увек осветљава и јача у Вашој Предстојатељској служби. Нек Бог благослови све народе
Русије.

Са братском љубављу у Христу,

+Теофил III

Патријарх Јерусалимски

Извор: https://mospat.ru/sr/news/88510/
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