ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Одржан састанак Пресветог Патријарха Кирила
са председником Сената Парламента Републике
Казахстан

У Престоној дворани Патријаршије и Синодалне резиденције у Даниловском манастиру у Москви
25. новембра 2021. године одржан је састанак Пресветог Патријарха Московског и све Русије
Кирила, са председником Сената Парламента Републике Казахстан, Мауленом Сагатханулијем
Ашимбајевим.

Пресвети Патријарх Кирил, поздрављајући госта, рекао је: „Желео бих да Вам се захвалим на
овој посети. Увек ми је драго да се састанем са представницима Казахстана, јер са вашом
земљом, са вашим националним лидером (првим председником Републике Казахстан Н.А.
Назарбајевим – ред.) мене везују посебни односи. Још од времена перестројке, увек смо били
заједно, осећао сам јединственост, а тешки догађаји у тешком времену створили су веома добру
основу за даљи развој односа. Зато бих желео да Вас замолим да пренесете најтоплији поздрав
свом првом Председнику, да му пожелим добро здравље, дуге живот и да кажете да сам увек

веома срећан да се сусретнем, видим, и разменим мишљења. Веома ценим интелектуални
потенцијал вашег првог Председника, али поред тога, огромно искуство које поседује и из кога се
може много научити“.

Према Његовој Светости, Казахстан се налази на месту сусретања Истока и Запада, „где су
присутне и казахстанска, и руска култура, а културе, језици, традиције се не сукобљавају, већ
међусобно подржавају и обогаћују једни друге.“ „То је, наравно, непроцењив дар и веома важан
развојни фактор за целу земљу“, приметио је Свјатејши Патријарх.

"Ваша Светости, својим активностима, стекли Сте огромно поштовање како у Русији, тако и
надалеко изван ње. У Казахстану према Вама постоји огромно поштовање. Казахстанци високо
цене Ваш допринос промовисању моралних, етичких вредности у савременом свету, развоју
међурелигијског дијалога, јачању мира и сагласности међу народима. Ваша Светости, захвални
смо Вам на напорима да ојачате вишевековно пријатељство између Казахстана и руских народа и
ојачате стратешке односе између наших држава“, рекао је председник Сената Парламента
Републике Казахстан.

„Као што знате, у Казахстану данас мирно живе припадници више од стотину етничких група и 18
конфесија, а нашу етничку и културну разноликост доживљавамо као нашу стратешку предност.
Створени су сви услови за грађане да остваре своје језичке интересе и верске потребе; било
какви облици дискриминације на етничком и верском нивоу су забрањени код нас у Казахстану.
При томе, у Казахстану је учвршћена посебна улога две религије — ислама и православља, и у
закону о верској активности у нашој земљи означено је да Казахстан препознаје историјску улогу
ислама ханифијског правца и православног хришћанства у културном и духовном животу нашег
народа. Сходно томе, све своје унутрашње политике у овом правцу, ми градимо имајући ове
приоритете у виду“, - истакао је председник Сената Парламента Републике Казахстан.

„Казахстан је дом за више од 3,5 милиона православних грађана - то је скоро петина
становништва Казахстана, и стварају се сви услови за остваривање духовних и културних потреба
православних верника. Само последњих година изграђено је око 30 православних храмова, а
укупно имамо око 300 богомоља, а државни органи чине све што је потребно да обезбеде
обављање активности свих епархија, парохија, манастира Руске Православне Цркве у
Казахстану“, - додао је М.С. Ашимбајев.

"Као што Вам је познато, по налогу Нурсултана Абишевича, сада се у Нур Султану гради нови
храм. Сви радови напредују у складу са планом, али од стране Сената, ми ћемо радити са
градским властима престонице како би се брже повезале све неопходне комуналне услуге и
уредиле околне територије“, - уверава шеф Сената Парламента Казахстана.

„2003. године, први Председник Казахстана покренуо је сазив Конгреса лидера светских и
традиционалних религија. Значајан допринос промоцији ове иницијативе дао је и даје
Председник Казахстана Касим-Жомарт Кемељевич Токајев, који је пре избора на место шефа
државе водио Сенат и, сходно томе, секретаријат Конгреса. Од посебног значаја за промовисање
идеја о међурелигијском дијалогу било је Ваше лично учешће на IV Конгресу 2012. године. Још
увек се топло сећамо Вашег наступа, који је постао огроман догађај не само за Казахстан, већ и
за читаву централну Азију“, - посведочио је М.С. Ашимбајев.

Председник Сената Парламента Републике Казахстан предао је Предстојатељу Руске
Православне Цркве званичан позив од председника Републике Казахстан, К.- Ж. К. Токајева, да
учествује на VII Конгресу лидера светских и традиционалних религија, за који је планирано да се
одржи од 14.-15. септембра 2022. године.

„Ваше учешће на предстојећој конференцији било би од великог значаја за развој глобалног
међуконфесионалног дијалога, као и за даље јачање конструктивне сарадње између Казахстана
и Руске Православне Цркве“, - истакао је М.С. Ашимбајев.

Пресвети Патријарх Кирил са захвалношћу је прихватио тај позив.
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