ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Најсветији Патријарх Кирил уручио награду
специјалном представнику Коптске Патријаршије
др А. Миладу

Његова Светост Патријарх московски и целе Русије Кирил примио је 3. септембра 2021. године у
Патријаршијској и синодалној резиденцији у Даниловском манастиру у Москви др Антона Милада,
специјалног представника Коптске Патријаршије.

Састанку је присуствовао јеромонах Стефан (Игумнов), секретар Одељења Московске
Патријаршије за међухришћанске односе.

Др А. Милад допутовао је у Русију 23. августа у саставу ходочасничке делегације игумана и
житеља манастира Коптске Цркве.

Као признање за његов допринос развоју дијалога између Коптске Цркве и Руске Православне
Цркве и поводом 70. рођендана, др А. Милад одликован је Орденом славе и части (II степена).

Церемонија награђивања одржана је у цркви Патријаршијске резиденције посвећеној Свим
светима просијалим у руској земљи.

Приликом уручивања награде Његова Светост Патријарх Кирил срдачно се захвалио др А.
Миладу на великом доприносу развоју дијалога између Руске Православне Цркве и Коптске
Патријаршије. „Коптска Црква нам је врло блиска по духу, према аскетској традицији сматрамо је
пријатељем и савезником Руске Цркве, јер подржавамо заједничка начела и веровања на нивоу
међународних хришћанских организација“, истакао је Најсветији Владика.

Његова Светост је посебно истакао став Коптске Патријаршије, која је подржала напоре Руске
Православне Цркве да се превазиђе црквени раскол у Украјини и криза у светском Православљу
у вези с тим.

Захваљујући се на високом одликовању, др А. Милад пренео је Његовој Светости захвалност у
име патријарха Тавадроса II за помоћ хришћанској заједници Египта, као и за прилику пружену
коптским монасима да се упознају са духовном традицијом руског Православља.

„Коптска Црква има веома значајно место у друштвеном животу Египта, али такође игра важну
улогу на међународном нивоу. Увек смо знали да сте наши савезници и пријатељи, и даће Бог да
се то једногласје и надаље додатно учвршћује у корист наших Цркава и наших народа“, закључио
је Његова Светост Патријарх московски и целе Русије.
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