DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

Mitropolitul Ilarion despre abolirea prevederilor antibisericești în legislația Muntenegrului

La sfârșitul lunii ianuarie, președintele Muntenegrului, Milo Djukanovic, a fost obligat să semneze
amendamentele la legea privind libertatea religioasă adoptate de parlament, abrogând dispozițiile
acestui act legislativ care erau discriminatorii față de Biserica Ortodoxă Sârbă. Noul parlament, în care
partidul pro-prezidențial s-a trezit în opoziție pentru prima dată în treizeci de ani, a votat de două ori
pentru amendamentele aduse la controversata lege adoptată în 2019.
Comentând acest eveniment în cadrul emisiunii „Biserica și lumea”, preşedintele Departamentului
pentru Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei, Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, a subliniat
că M. Djukonovic „atunci când partidul său era încă guvernant, a inițiat adoptarea unei legi conform
căreia Biserica Ortodoxă Sârbă din Muntenegru putea fi privată de biserici, iar acest lucru a provocat un
val uriaș de proteste în întreg Muntenegru”.
„În ciuda restricțiilor impuse după declanșarea pandemiei, mulțimi de mii de oameni au iești în stradă
pentru a declara că nu vor renunța la lăcașurile lor sfinte. Ierarhii Bisericii Ortodoxe Sârbe din
Muntenegru, inclusiv pururea pomenitul Părinte Mitropolit al Muntenegrului și al Litoralului, Amfilohie, au
luptat pentru abolirea acestei legi discriminatorii”, – a reamintit președintele DREB.
În opinia sa, tocmai poziția recalcitrantă a președintelui muntenegrean, care a insistat asupra

necesității introducerii acestei legi, l-a condus atât pe el, cât și partidul său la înfrângere. „Poporul nu
iartă atentările la lăcașurile sfinte”, – a subliniat Înaltpreasfințitul Ilarion, menționând că M. Djukanovic
„nu a ținut seama de vocea ierarhilor Bisericii Ortodoxe Sârbe, de cei care l-au avertizat în privința a
ceea ce se va întâmpla”.
„Și acest lucru s-a întâmplat – acum partidul său este în opoziție, – a continuat Înaltpreafințitul Părinte.
A câștigat acel partid politic, care a cerut încă de la început abolirea clauzelor discriminatorii ale legii, iar
aceste clauze au fost anulate acum”.
Înaltpreasfințitul Mitropolit Ilarion de Volokolamsk este convins că acest eveniment este o mare victorie
atât pentru Biserica Ortodoxă Sârbă, cât și pentru întreaga Ortodoxie canonică. „Domnul Djukanovic a
dorit să repete în Muntenegru ceea ce s-a întâmplat în Ucraina sub președintele P. Poroșenko. A reușit
acest lucru doar în sensul că și cariera sa politică s-a încheiat în același mod în care s-a încheiat cariera
domnului Poroșenko. Iar Biserica canonică cum a stat așa va și continua să stea în picioare”.
În același timp, arhipăstorul a remarcat că Biserica Sârbă a obținut această victorie plătind un preț
scump. Astfel, în toamna anului 2020, a murit de coronavirus Înaltpreasfințitul Părinte Amfilohie,
Mitropolit al Muntenegrului și al Litoralului, care a făcut mai mult decât oricine pentru ca prevederile
discriminatorii din legea statului Muntenegru privind libertatea de conștiință să fie abolite.
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