ВІДДІЛ ЗОВНІШНІХ ЦЕРКОВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Московського Патріархату

Митрополит Іларіон: в цілому ряді країн світу
християни перебувають у трагічній ситуації

Переслідування і навіть фізичне знищення християн в цілому ряді країн Близького Сходу і
Африки, а також дискримінація віруючих Української Православної Церкви стали головними
темами виступу голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату
митрополита Волоколамського Іларіона на Міжнародному саміті з питань релігійної свободи у
Вашингтоні.

Розповідаючи на прохання ведучої програми «Церква і світ» К. Грачової про минулий саміт, який
відбувся 13-15 липня 2021 року в столиці США, архіпастир відзначив: «Сполучені Штати Америки це дуже багатолика країна. Незважаючи на антиросійську пропаганду, яка там триває вже довгі
роки, в США є багато людей, які з великою симпатією ставляться, по-перше, до нашої країни, а подруге - до Руської Православної Церкви; вони готові і раді нас слухати. Захід проводила

організація Open Doors (в перекладі - «Відкриті двері»), яка займається дослідженням ситуації в
різних країнах, пов'язаної з утисками тих чи інших релігійних груп».

Голова ВЗЦЗ констатував, що в останні роки трагічна ситуація склалася для християн цілого ряду
країн близькосхідного регіону і Африки.

«Це і Ірак, де за Саддама Хусейна проживало півтора мільйона християн, а зараз залишилася, в
кращому випадку, одна десята частина від цього числа. Це і Лівія, де практично не залишилося
християн. Це і Сирія, яку багато християн були змушені покинути, і не стільки через війну, скільки в
результаті дій терористів: там, де вони були при владі, вони систематично переслідували і навіть
вирізали християнське населення», - нагадав владика Іларіон, підкресливши, що трагічна
статистика свідчить про те, що чисельність християн на всьому Близькому Сході стрімко
зменшується. Навіть у відносно благополучних країнах, таких як Ліван, християн стає все менше і
менше, хоча ще нещодавно вони становили близько 50 відсотків населення.

Частково відповідальність за нинішню ситуацію несуть Сполучені Штати Америки, вважає ієрарх:
«Тому що саме вони вторглися в Ірак, саме вони обіцяли там навести порядок і встановити
демократію. Але ми бачимо, що ніякої демократії там немає, що на зміну режиму, який був
повалений, прийшов некерований хаос, і це стало причиною масового виходу, я б навіть сказав,
втечі християн».

Він також вважає важливим, щоби в США чули інформацію про реальну ситуацію в релігійній
сфері в Україні, про стан Української Православної Церкви, що зберігає духовну єдність з
Московським Патріархатом, і яка є найбільшою релігійною організацією в цій країні.

«Зазвичай вони чують зовсім іншу інформацію, - зазначив голова ВЗЦЗ. - Так, наприклад,
колишній держсекретар США М. Помпео, підбиваючи підсумки своєї діяльності на іцій посаді, з
гордістю написав у «Твіттері», що він допоміг українському митрополиту звільнитися від впливу
Москви. Навіть саме формулювання, яке було використано, свідчить про низький рівень знань

щодо того, що відбувається в Україні, який характеризує деяких високопоставлених
американських чиновників. Тому важливо було розповісти про те, що там реально відбувається: як
виганяють священиків і парафіян з храмів і люди моляться під відкритим небом, як храми,
захоплені розкольниками, пустують або стоять замкненими. Нехай наші американські партнери
почують про це ».
Джерело: https://mospat.ru/ua/news/87752/
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