DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

Biserica Ortodoxă Rusă va ajuta Libanul să primească
numărul necesar de vaccinuri împotriva coronavirusului

Arhiepiscopul Leonid de Vladikavkaz și Alania, vicepreședintele Departamentului pentru Relații Externe
Bisericești al Patriarhiei Moscovei, a vorbit despre rezultatele ultimei sale vizite în Liban, care a avut loc
în perioada 7-9 iunie 2021, și despre asistența acordată libanezilor de către Biserica Ortodoxă Rusă.
Într-un interviu acordat agenției „Sputnik”, Înaltpreasfințitul Leonid a menționat: „Biserica Ortodoxă
Rusă, prin Fundația pentru Sprijinul culturii și moștenirii creștine, a donat fonduri pentru restaurarea a
trei clădiri din Liban care au fost avariate de explozia din portul Beirut în august anul trecut”. El a
continuat: „Una dintre cele mai afectate clădiri este sediul Mitropoliei din Beirut, întrucât atât frescele
interioare, cât și clădirea în sine necesită restaurare. A doua clădire este o biserică, situată în același
cartier. Din cauza valului de explozie, la aceasta au fost sparte vitraliile, au fost grav deteriorate alte
elemente ale decorului interior și mai ales pereții. A treia clădire este o școală aflată sub auspiciile
Asociației „Sfântul Porfirie” – o organizație ortodoxă cunoscută în Liban. Pe lângă clasele școlii
secundare, aceasta găzduiește și o grădiniță”.
Înaltpreasfințitul Leonid a subliniat că a vizitat personal toate cele trei clădiri și a adus cu sine acele
materiale documentare prin care se poate urmări în amănunt cum se desfășoară procesul de restaurare.
După cum a anunțat vicepreședintele DREB, Patriarhia Moscovei nu se va limita doar la ajutorul
material și umanitar: echipamentul medical necesar și vaccinurile împotriva coronavirusului vor fi
transportate în Liban.

„Problema privind transferul de vaccinuri este foarte importantă și actuală, coronavirusul nu cruță pe
nimeni. La reședința patriarhală din Balamand am fost primit de Preafericitul Părinte Ioan al X-lea,
Patriarhul Antiohiei, care și-a exprimat rugămintea de a primi ajutor în furnizarea vaccinului Sputnik V,
care este foarte așteptat acolo. De îndată ce toate problemele tehnice conexe vor fi rezolvate, vom
trimite cantitatea solicitată de vaccinuri în Liban”, a menționat Arhiepiscopul Leonid de Vladikavkaz și
Alania.
În cadrul vizitei vicepreședintelui DREB în Liban, au fost abordate și alte probleme, inclusiv subiectul
emigrării localnicilor. Arhiepiscopul Leonid a subliniat: „Împărtășim durerea poporului libanez în privința
faptului că un număr considerabil de creștini, inclusiv creștini ortodocși, până în prezent nu se pot
întoarce în ținuturile lor natale, pe care au fost nevoiți să le părăsească din diverse motive”.
În încheierea interviului, Înaltpreasfințitul Părinte Leonid a subliniat că această călătorie a sa la Beirut a
avut un caracter social și umanitar.
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