DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a adresat un cuvânt
de bun venit participanților la cel de-al VII-lea Congres
Mondial al Compatrioților ruși care trăiesc în străinătate

În data de 15 octombrie 2021, la Moscova, a avut loc deschiderea festivă a celui de-al VII-lea Congres
Mondial al Compatrioților ruși care trăiesc în străinătate.
În cadrul congresului au avut loc două sesiuni plenare pe temele „Lumea rusă și provocările
contemporane” și „Adevărul istoric și păstrarea identității”.
Participanții la eveniment au discutat probleme de actualitate legate de protecția drepturilor
compatrioților, promovarea limbii ruse, rolul compatrioților în dezvoltarea colaborării dintre regiunile
rusești și țările străine, precum și implicarea reprezentaților generației tinere în lucrare.
Din cauza situației epidemiologice nefavorabile, întâlnirea a avut loc în format fizic și online.
Congresul a fost deschis de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, care a dat citire mesajului
președintelui Federației Ruse, V. Putin, adresat participanților și organizatorilor Congresului Mondial al
Compatrioților. Președintele Rusiei a evidențiat că sprijinul compatrioților care locuiesc în străinătate
este una dintre cele mai importante priorități ale Rusiei pe arena internațională.

În discursul său, ministrul rus de externe, S. Lavrov, a menționat mai ales că în perioada de timp care a
trecut de la congresul anterior, prin eforturi comune, s-au reușit multe pentru a întări temeliile lumii ruse,
a apăra drepturile și interesele legitime ale compatrioților, a sprijini limba rusă, a populariza realizările
culturii și educației naționale și a promova o imagine obiectivă a Rusiei în străinătate.
„Rusia este o țară multiconfesională. Experiența noastră de coexistență a popoarelor, culturilor și
religiilor este cu adevărat unică. Împreună cu compatrioții noștri, continuăm să consolidăm legăturile cu
parohiile Bisericii Ortodoxe Ruse și cu reprezentanții altor confesiuni tradiționale din afara teritoriului
rus”, a subliniat S. Lavrov.
El a adăugat, de asemenea, că sarcina consolidării continue a diasporei ruse rămâne actuală. Numai
unindu-se compatrioții își pot apăra în mod eficient interesele și drepturile legitime în țările unde trăiesc.
„Limba rusă constituie fundamentul pentru consolidarea în continuare a comunităților rusești. Aceasta
nu este doar piatra de temelie a istoriei și culturii noastre comune, ci și un element unificator pentru
întreaga „Lume rusă”, inclusiv aripa sa de tineret. În prezent, lucrarea pentru păstrarea pozițiilor
internaționale ale limbii ruse este solicitată în mod special”, a spus șeful ministerului rus de externe.
Valentina Matvienko, președintele Consiliului Federaţiei al Adunării Federale, a ținut un discurs de bun
venit adresat participanților la congres, în formatul unui mesaj video. Numind consolidarea compatriților
ruși din străinătate una dintre direcțiile prioritare ale politicii ruse contemporane, V. Matvienko a subliniat
în special că „autoritățile și societatea rusă au făcut și continuă să facă totul pentru ca diasporele și
comunitățile noastre din străinătate să se poată baza pe Patria lor, indiferent de cetățenie și locul de
reședință”.
Apoi, în format online, a fost ascultat cuvântul Sanctității Sale Chiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii
Rusii.
Salutându-i cordial pe toți participanții și invitații la cel de-al VII-lea Congres Mondial al Compatrioților,
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a reamintit că această întâlnire are loc în anul celei de-a 800-a
aniversări a nașterii binecredinciosului și marelui cneaz Alexandru Nevski. În 2008, numele sfântului a
fost recunoscut drept „numele Rusiei” și, așa cum a remarcat Sanctitatea Sa, acest nume „a devenit
unul dintre simbolurile nu numai ale Rusiei, ci și ale întregii civilizații rusești”.
„După opt secole, prin mila lui Dumnezeu, civilizația noastră rusă continuă să existe și să se dezvolte
pașnic în spațiul Europei și al Asiei. Privind acum la nevoința sfântului cneaz, suntem chemați să
înțelegem nu numai actualitatea moștenirii sale spirituale, ci și să conștientizăm responsabilitatea
noastră personală pentru destinul Patriei și al poporului”, a spus Patriarhul Chiril.
Conform mărturiei Sanctității Sale, tradițiile creștine ale lumii rusești provin din cristelnița de la Kiev. De
aceea, este foarte important să ne amintim de unitatea istorică a Sfintei Rusii. În același timp, el a
menționat că poporul rus a obținut cele mai remarcabile succese atunci când era într-un duh. Patriarhul
Chiril a subliniat, de asemenea, că „datoria Bisericii Ruse, ca și a tuturor comunităților religioase din țara
noastră, este de a contribui la păstrarea valorilor familiale tradiționale în societate”.
„Istoria milenară a Rusiei mărturisește limpede că nu trebuie să copiem calea civilizațională a nimănui,
dar în același timp nu ar trebui să ignorăm experiența altora”, a continuat Sanctitatea Sa. „Totuși, în
epoca globalizării, trebuie să ne concentrăm pe propria noastră identitate, să nu ne rușinăm de
diferențierea noastră, mergând pe propria cale istorică și păstrându-ne valorile oriunde ne-am afla.
Acest lucru necesită curaj și consolidarea eforturilor noastre”.

În opinia Patriarhului, Rusia ar trebui să aibă un sistem de apărare al cetățenilor săi în străinătate.
„Trebuie să învățăm să ne apărăm reciproc, astfel încât să fie clar pentru toată lumea că toți
concetățenii, compatrioții noștri se află sub protecția statului rus și că nimănui nu-i va fi permis să-i
jignească”, a constatat Sanctitatea Sa. „Este de datoria noastră comună să apărăm drepturile
compatrioților noștri din străinătate, interesele lor, în orice parte a planetei ar trăi”.
Patriarhul a povestit și despre faptul că, în locașurile de cult ale Bisericii Ortodoxe Ruse din străinătate,
compatrioții găsesc adesea sprijin în situații critice, primesc adăpost, asistență alimentară, sprijin moral
și spiritual. În ultimele două decenii s-au deschis multe parohii noi în diferite țări, a spus Sanctitatea Sa,
menționând cu mulțumire creșterea nu doar a activității religioase, ci și a celei sociale a parohiilor din
străinătate.
Un alt factor în păstrarea identității naționale și culturale de către compatrioți, potrivit Patriarhului, ar
trebui să fie menținerea interesului generației tinere pentru studiul limbii ruse.
„Domnul Atotțiitorul să fie mereu alături de poporul nostru și să ne binecuvânteze pe toți. Iar noi vom
încerca să ne ostenim sincer și conștiincios, fiecare la locul său, zidind un spațiu civilizațional comun cu
numele scurt „Rusia”, a spus în încheiere Întâistătatul Bisericii Ortodoxe Ruse.
Cu binecuvântarea președintelui Departamentului pentru Relații Bisericești Externe al Patriarhiei
Moscovei, Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, la întâlnire au participat secretarul DRBE pentru diaspora
îndepărtată, părintele protoiereu Serghie Zvonarev, și ieromonahul Chiril Peregudin, angajat al DRBE.
Printre participanții la congres se numără parohul Bisericii Sfântului Gheorghe din Chișinău, protoiereul
Nicolae Florinski, parohul Bisericii Sfânta Treime din Bruxelles, protoiereul Pavel Nedosekin, parohul
Bisericii Sfânta Treime din Berna, părintele Ioan Ciurin, membri ai Consiliului Federației și deputați ai
Dumei de Stat, reprezentanți ai organizațiilor științifice și publice, precum și compatrioți din diferite țări.
Pe lângă sesiunile plenare, în cadrul evenimentului vor avea loc următoarele cinci secțiuni tematice:
„Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale compatrioților”, „Rolul limbii ruse în consolidarea
comunității”, „Mass-media din diaspora rusă în epoca digitalizării”, „Tehnologiile moderne și educația
tinerilor” și „Rolul compatrioților în cooperarea economică a regiunilor din Rusia cu țările străine”.
Lucrările Congresului se vor desfășura până pe 16 octombrie.
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