ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Митрополит Иларион: данас је хришћанство
најпрогоњенија религија на планети

Случај дечака из Киргистана кога су друга деца претукла у спортском кампу џудо тима због тога
што је Рус и православац, натерао је многе људе да се замисле над тим да и сада велики број
хришћана мора да доживљава угњетавања, а понекад и прогон због своје вере.

Како је председник Одељења за спољне црквене послове Московске Патријаршије митрополит
волоколамски Иларион нагласио у програму „Црква и свет“, Његова Светост Патријарх московски
и целе Русије Кирил реаговао је на инцидент. У писму које је предстојатељ Руске Православне
Цркве послао овом дечаку стоји: „Показавши храброст, ниси се уплашио дрског исмевања и
ругања од стране својих вршњака и одлучно си бранио своју веру, бранио оно што ти је било драго
и вредно. Твој поступак, храброст и чврстина достојни су сваке подршке. Милиони твојих браћа и
сестара у Христу у Русији и другим земљама саосећају са тобом у овом тешком тренутку.“ Његова
Светост Патријарх је такође подсетио да су хришћани били гоњени у сваком тренутку, да права
снага духа лежи у великодушности и племенитости, трпљењу и спремности да се опрости онима
који нас вређају, и подсетио на речи из Јеванђеља: „Не бојте се: ја сам победио свет“ (Јн. 16: 33).

„Мислим да реакција Његове Светости Патријарха у потпуности одговара ономе што сви верници
Руске Православне Цркве мисле о овоме. Верујемо да свако има право на слободу вероисповести.
Свака особа, без обзира у којој земљи живи – Русији, Киргистану, Белорусији, Украјини или било
којој другој земљи на свету има право не само да исповеда своју веру, већ и да је јавно
изражава“, нагласио је председавајући ОСЦП-а.

Митрополит Иларион је подсетио да је данас хришћанство најпрогоњенија религија на планети,
иако је и даље најбројнија. „Нажалост, врло често долази до конфликтних ситуација тамо где
хришћани живе са муслиманима“, приметио је архипастир. „О томе морамо говорити директно не
да бисмо бацили сенку на ислам, већ да бисмо позвали и политичке и исламске вође да
васпитавају свој народ, укључујући и младе, у духу љубави и толеранције.“

„То се дешава у Русији, имамо веома блиску, врло здраву комуникацију између хришћана,
муслимана и представника других верских традиција“, изјавио је председавајући ОСЦП-а
изразивши наду да ће се исто међусобно разумевање и комуникација успоставити у другим
земљама.

Сектор за информисање ОСЦП-а
Извор: https://mospat.ru/sr/news/87829/
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