ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Поздравление на Предстоятеля на Грузинската
Православна Църква към Светейшия Патриарх
Кирил във връзка със 75-годишния му юбилей

Светейшият и Блаженейши Католикос-Патриарх на цяла Грузия Илия II поздрави Светейшия
Патриарх Московски и на цяла Русия Кирил със 75-годишния му юбилей.

До Негово Светейшество, Светейшия Кирил, Патриарх Московски и на цяла Русия

Ваше Светейшество!

От името на Грузинската Православна Църква и от мен лично приемете нашите поздравления с
Вашия 75-годишен юбилей.

Отдавна Ви познавам и помня онези огромни усилия, които Вие като глава на ОВЦС вложихте в
делото на развитието на Руската Православна Църква. Помня и онези сложни обстоятелства, в
които се оказвахте, когато предприемахте неприемливи за тогавашното правителство крачки.

Вашият труд се увеличи несравнимо по време на Патриаршеското Ви служение, при което на ново
и високо ниво се издигнаха социалното, мисионерското, строителното и просветнообразователното направления, които са толкова важни в нашето трудно време.

Бих искал още веднъж да изразя благодарност към Вас и Руската Православна Църква за това,
че въпреки политическите интереси, но спазвайки каноните на Църквата, Вие официално
признавате нашите изконни земи – Абхазия и Цхинвалския район за неделима част от
Грузинската Православна Църква.

Нашият народ и ние сме Ви благодарни и за това, че Вие нееднократно сте оказвали съдействие
за освобождаването на нашите съграждани, попаднали в плен при нарушаване на временните
граници.

Разбира се, все още остават и нерешени сложни въпроси, които създават проблеми, но
надеждата за по-добро бъдеще е жива и нашата доброжелателност към Вас е искрена.

Молитвено Ви желаем дългоденствие, здраве и Божия благодат, за да служите и в бъдеще вярно
както на Руската Православна Църква, така и на единството на цялото Православие.

На многая лета!

С братска любов во Христе

+Илия II,

Католикос-Патриарх на цяла Грузия, Архиепископ Мцхетски и Тбилиски, Митрополит
Пицундски и Сухумо-Абхазки
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