ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας σχολίασε
θέματα, που έθιξε ο Πρόεδρος της Ρωσίας στο
μήνυμά του προς τα δύο Σώματα του Κοινοβουλίου

Μεταξύ των θεμάτων, που έθιξε ο αρχηγός του ρωσικού κράτους στο μήνυμά του προς την
Ομοσπονδιακή Συνέλευση (σ.τ.μ. Άνω και Κάτω Βουλή) στις 21 Απριλίου, έχουν τεράστια σημασία
τα ζητήματα, που αφορούν στην καταπολέμηση της πανδημίας και την έξοδο από αυτήν, θεωρεί ο
μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας.

«Ο Πρόεδρος αντέδρασε στα συμβάντα του παρελθόντος έτους, περιέγραψε πόσο γενναία και
ηρωικά εργάσθηκαν οι γιατροί μας, πώς παρασκευάσθηκαν τα εμβόλια. Φρονώ ότι ειπώθηκαν αυτά
πολύ ορθά και την κατάλληλη στιγμή», επεσήμανε ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας στην εκπομπή
«Εκκλησία και κόσμος».

Ο ιεράρχης στάθηκε ιδιαίτερα στην έκκληση του Προέδρου Β. Πούτιν προς τους πολίτες της
χώρας να εμβολιασθούν. «Θα ήθελα κι εγώ να ενώσω τη φωνή μου με αυτή την έκκληση, η οποία
απευθύνεται τόσο στους θρησκευόμενους, όσο και στους μη», ανέφερε ο κ. Ιλαρίωνας.
Απευθυνόμενος στους ορθοδόξους χριστιανούς ο ιεράρχης εξέφρασε την ευχή να εμβολιασθούν

από τον κορονοϊό. Αφού υπενθύμισε ότι η Εκκλησία υποδεικνύει συνεχώς ότι το ζήτημα του
εμβολιασμού ή της άρνησής του πρέπει να αποτελεί προσωπική υπόθεση, ο μητροπολίτης
Ιλαρίωνας υπογράμμισε: Ανεξαρτήτως της στάσεως του ανθρώπου έναντι του εμβολιασμού, είτε
πιστεύει στον κίνδυνο της νόσου, είτε όχι, πρέπει να ενθυμείται ότι όσοι εμβολιάζονται, δεν τον
πράττουν μόνον για τον εαυτό τους, αλλά και για τους γύρω τους.

«Ακόμη κι εάν δεν φοβείσθε τίποτε, ούτε τον θάνατο, ούτε τη νόσο, λυπηθείτε τους άλλους,
συμπεριλαμβανομένων και των ηλικιωμένων, των πλησίον σας, τους οποίους συναναστρέφεσθε και
στους οποίους άθελά σας μπορείτε να μεταδώσετε τον ιό και επομένως να θέσετε σε κίνδυνο την
υγεία και τη ζωή τους», προέτρεψε ο ιεράρχης.

Ανάμεσα στα σπουδαία ζητήματα, που έθιξε ο Πρόεδρος, ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας ανέφερε τα
μέτρα για την υποστήριξη της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας, τονίζοντας ότι τα τελευταία
χρόνια αυτό το θέμα διαπερνά όλα τα μηνύματα του αρχηγού του κράτους προς την Ομοσπονδιακή
Συνέλευση.

Επίσης, ο ιεράρχης επεσήμανε με ικανοποίηση ότι ο Πρόεδρος στο μήνυμά του διαπίστωσε ότι
κατά την πανδημία του κορονοϊού: «Πνευματικό θεμέλιο της κοινωνίας, όπως τούτο συνέβαινε
πάντοτε στους δύσκολους καιρούς, αποτέλεσε η διακονία των παραδοσιακών μας θρησκειών».

«Και βεβαίως ως πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων δεν θα μπορούσα
να προσπεράσω εκείνες τις δηλώσεις, που έγιναν σχετικά με τη διεθνή κατάσταση», συνόψισε ο
μητροπολίτης Ιλαρίωνας.
Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/87090/
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