ВІДДІЛ ЗОВНІШНІХ ЦЕРКОВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Московського Патріархату

Заступник голови ВЗЦЗ на міжрелігійному форумі
G20 закликав захистити християн Африки від
геноциду

13 вересня 2021 року в Болоньї (Італія) пройшов другий день роботи міжрелігійного форуму G20,
присвяченого темі «Час лікування: мир між культурами, розуміння між релігіями».

З благословення Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила в форумі бере участь
делегація Руської Православної Церкви в складі заступника голови Відділу зовнішніх церковних
зв'язків Московського Патріархату архієпископа Владикавказького і Аланського Леоніда та
секретаря ВЗЦЗ з міжрелігійних відносин священика Димитрія Сафонова.

У другий день форуму архієпископ Леонід виступив з доповіддю на фокусній сесії «Теологічна
природа діалогу». Модератори сесії - Алессандра Тротта і представник спільноти Бозе брат
Адальберто Майнарді. Архієпископ Леонід у своєму виступі розповів про досвід міжрелігійного
діалогу, накопичений в Руській Православній Церкві, згадавши, зокрема, про діяльність російськоіранської комісії з діалогу «Православ'я-Іслам», про міжрелігійну раду Росії, про Міжрелігійну
робочу групу з надання допомоги населенню Сирії. Він зазначив, що для Руської Церкви на перше
місце вийшов практичний міжрелігійний діалог: «Ми разом шукаємо відповіді на виклики сучасності:
соціальні, економічні, міжнаціональні та інші».

Останню частину своєї доповіді архієпископ Леонід присвятив темі гонінь на християн, звернувши
особливу увагу на їх становище в Африці. Ієрарх сказав: «Давайте будемо чесні одні перед одними
і знайдемо в собі мужність визнати, що в ряді африканських країн при нашому мовчанні твориться
справжнє знищення християнського населення. У Нігерії, Конго, Буркіна-Фасо, Мозамбіку та інших
державах озброєні банди екстремістів цілеспрямовано і безкарно вчиняють масові вбивства
християн. Йдеться про тисячі беззахисних, ні в чому не винних людей».

Архієпископ Леонід також торкнувся питання дискримінації кліру і віруючих канонічної
Української Православної Церкви: «Не можна ігнорувати порушення прав віруючих канонічної
Української Православної Церкви - найбільшої релігійної організації в Україні. Сотні храмів цієї
Церкви насильно вилучаються за сприяння влади і передаються створеній в 2018 році Петром
Порошенком і Константинопольським Патріархатом так званій «Православній церкві України».
Дискримінація має місце і на законодавчому рівні: злочинці, які вчиняють насильство над
кліриками і віруючими канонічної Церкви, як правило, залишаються безкарними».

Заступник голови ВЗЦЗ також звернув увагу на долю релігійних святинь в світі. «Уявіть, яким
болем в серцях віруючих відгукується осквернення або руйнування храму, демонстративне
перетворення його під потреби іншої релігії. Посягання на святиню вкрай згубно впливає на
міжрелігійний діалог, на мир і спокій », - підкреслив він.

В кінці свого виступу архіпастир нагадав, що в травні 2022 року в Санкт-Петербурзі планується
провести Всесвітню конференцію з міжрелігійного та міжетнічного діалогу.

На сесії виступили: голова cуфійської громади бекташів Албанії хаджі Деде Едмонд Брахімай,
глава Бюро з питань ісламу Папської ради з міжрелігійного діалогу монсеньйор Халед Акаше,
голова Дохійського міжнародного центру діалогу релігій (DICID) Ібрагім Ан-Наїмі, єпископ
Аугсбурга Бертрам Іоаганн Мейер, який є головою підкомісії з міжрелігійного діалогу Конференції
католицьких єпископів Німеччини, і інші представники громад і міжрелігійних організацій.
Джерело: https://mospat.ru/ua/news/88015/
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