ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Митрополит Иларион: днес именно християнството
е най-преследваната религия на планетата

Случаят с живеещото в Киргизия момче, което на спортните лагери на отбора по джудо тълпа от
другите деца го пребива, само защото е руснак и православен, застави мнозина да се замислят за
това, че и сега на голям брой християни се налага да изпитват притеснения, а често и гонения
заради своята вяра.

Както подчерта в програмата «Церковь и мир» председателят на Отдела за външни църковни
връзки на Московската Патриаршия Волоколамският митрополит Иларион, на случилото се
отреагира Негово Светейшество Московския и на цяла Русия Патриарх Кирил. В писмото, което
Предстоятелят на Руската Православна Църква изпрати на това момче, се казва: «Проявявайки
мъжество и смелост, ти не си се уплашил от дръзките насмешки и издевателства от страна на
връстниците и решително си отстоявал това, което ти е скъпо и ценно. Твоята постъпка, храброст
и твърдост са достойни да бъдат всячески подкрепени. Милиони от твоите братя и сестри в
Христа в Русия и другите страни съпреживяваха с теб в този труден момент». Светейшият
Патриарх също напомни, че християните през всички времена са били гонени, че истинската сила
на духа се корени във великодушието и благородството, в търпението и готовността да прощаваме
на обиждащите ни, и припомни евангелските слова: «Дерзайте: Аз победих света.» (Йоан 16:33)

«Мисля, че реакцията на Светейшия Патриарх напълно съответства на това, което чувстват по
този повод всички вярващи на Руската Православна Църква: ние считаме, че всеки човек има
право на свобода на вероизповеданието. Всеки човек независимо от това в коя страна живее – в
Русия, Киргизия, Белорусия, Украйна или в друга държава на света – има право не само да
изповядва своята вяра, но и публично да я изразява», – подчерта председателят на ОВЦС.

Митрополит Иларион напомни, че днес именно християнството е най-преследваната религия на
планетата, въпреки че продължава да е най-многочислената. «За съжаление, много често
възникват конфликтни ситуации там, където християните съжителстват с мюсюлмани, – отбеляза
архипастирят. – Ние сме длъжни да говорим за това направо, не за да хвърляме сянка върху
исляма, а за това да призовем и политическите, и ислямските лидери да възпитават своите хора ,
в това число и младежта, в духа на любовта и толерантността».

«В Русия това се получава, и ние имаме много тясно, много здраво взаимодействие между
християните, мюсюлманите и представителите на другите религиозни традиции», – констатира
председателят на ОВЦС, изразявайки надежда за това, че и в другите страни ще се установи
също такова взаиморазбирателство и взаимодействие.
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