DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

Mitropolitul Ilarion: În multe țări ale lumii creștinii
se află într-o situație tragică

Persecuția și chiar exterminarea fizică a creștinilor din mai multe țări din Orientul Apropiat și Africa,
precum și discriminarea credincioșilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice, au fost subiectele
principale din discursul Mitropolitului Ilarion de Volokolamsk, președinte al Departamentului pentru
Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei, la Summitul internațional privind libertatea religioasă
de la Washington. Vorbind despre summitul care a avut loc în perioada 13-15 iulie 2021 în capitala
SUA, la solicitarea prezentatoarei emisiunii „Biserica și lumea”, E. Graceva, arhipăstorul a menționat:
„Statele Unite ale Americii reprezintă o țară foarte diversă. În ciuda propagandei antirusești care se
desfășoară acolo de mulți ani, în SUA sunt mulți oameni care simpatizează, în primul rând, cu țara
noastră și, în al doilea rând, cu Biserica Ortodoxă Rusă; în SUA există mulți oameni care privesc cu
mare simpatie, în primul rând, țara noastră, iar în al doilea rând – Biserica Ortodoxă Rusă; sunt pregătiți
și bucuroși să ne asculte. Evenimentul a fost organizat de „Open Doors” (în traducere: „Ușile
Deschise”), care studiază situațiile legate de asuprirea anumitor grupuri religioase în diferite țări”.
Președintele DREB a constatat că în ultimii ani situația a devenit tragică pentru creștinii din mai multe
țări din Orientul Apropiat și Africa. „Este vorba de Irak, unde, în timpul conducerii lui Saddam Hussein,
trăiau un milion și jumătate de creștini, iar acum, în cel mai bun caz, a rămas numai o zecime din acest
număr. Este vorba și de Libia, unde aproape că nu au mai rămas creștini. Vorbim și de Siria, pe care
mulți creștini au fost nevoiți să o părăsească și nu atât din cauza războiului, cât din cauza acțiunilor

teroriștilor: acolo unde au fost la putere, aceștia din urmă au persecutat sistematic și chiar au masacrat
populația creștină”, – a reamintit Înaltpreasfințitul Ilarion, subliniind că statisticile tragice arată că
numărul creștinilor din întregul Orient Apropiat scade rapid. Chiar și în țările relativ prospere, cum ar fi
Libanul, creștinii devin din ce în ce mai puțin numeroși, deși până de curând au reprezentat aproximativ
50% din populația totală. Potrivit ierarhului, Statele Unite ale Americii sunt parțial responsabile de
situația actuală: „Deoarece tocmai ei au invadat Irakul, tocmai ei au promis că vor stabili acolo ordinea
și vor aduce democrația. Dar vedem că nu există vreo democrație acolo, că regimul care a fost răsturnat
a fost înlocuit de un haos incontrolabil, iar acest lucru a devenit cauza unui exod în masă, aș spunea
chiar al fugii creștinilor”. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa consideră că este important ca SUA să audă
informația despre situația reală din sfera religioasă din Ucraina, despre situația Bisericii Ortodoxe
Ucrainene canonice, care menține unitatea duhovnicească cu Patriarhia Moscovei și care este cea mai
mare organizație religioasă din această țară. „De obicei, ei aud informații complet diferite, – a remarcat
președintele DREB. Astfel, de exemplu, M. Pompeo, fostul secretar de stat al SUA, făcând bilanțul
activității sale în această funcție, a scris cu mândrie pe Twitter că l-a ajutat pe mitropolitul ucrainean să
se elibereze de influența Moscovei. Însăși formularea utilizată mărturisește un nivel scăzut de cunoștințe
despre ceea ce se întâmplă în Ucraina, care îi caracterizează pe unii oficiali americani de rang înalt.
Prin urmare, a fost important să spunem despre ceea ce se întâmplă acolo cu adevărat: cum preoții și
credincioșii sunt alungați din biserici și oamenii se roagă sub cerul liber, cum bisericile acaparate de
schismatici rămân goale sau încuiate. Partenerii noștri americani trebuie să audă despre aceste lucruri”.
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