ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Одржан трилатерални сусрет духовних лидера
Русије, Азербејџана и Јерменије

Дана 13. октобра 2021. године Његова Светост Патријарх московски и целе Русије Кирил састао
се са шејх-ул-ислам Алахшукуром Пашазадеом, председником Одбора кавкаских муслимана, и
врховним Патријархом и Католикосом свих Јермена Гарегином II у Патријаршијској и синодалној
резиденцији у Даниловском ставропигијалном манастиру у Москви. Верски лидери Јерменије и
Азербејџана допутовали су у руску престоницу на позив Предстојатеља Руске Православне Цркве
да разговарају о начинима решавања последица дуготрајног сукоба на Јужном Кавказу.

У делегацији Руске Православне Цркве били су: митрополит волоколамски Иларион,
председавајући Одељења за спољне црквене послове Московске Патријаршије, архимандрит
Филарет (Булеков), заменик председавајућег ОСЦП-а, В. Р. Легојда, председавајући Одељења
за црквене односе са друштвом и медијима, вршилац дужности шефа Прес-службе Патријарха
московског и целе Русије, свештеник Дмитриј Сафонов, секретар ОСЦП-а за међурелигијске
односе и ђакон Илија Кашицин, сарадник Секретаријата ОСЦП-а за међурелигијске односе.

Међу члановима делегације Јерменске Апостолске Цркве били су: архиепископ Натан
(Оганисјан), руководилац Одељења спољних односа и протокола, архиепископ Езрас
(Нерсисјан), поглавар Новонахичеванске и Руске епархије, патријархов егзарх у Русији, епископ
Вртанес (Абрамјан), поглавар Арцашке епархије, протоархимандир Шаге (Ананјан), руководилац
Одељења унутарцрквених односа и ректор Духовне академије „Свети Георгије“, др Геворг
Даниељан, члан Врховног духовног савета и протојереј Ваграм (Меликјан), секретар Најсветијег
Гарегина.

У делегацији Одбора кавкаских муслимана били су: муфтија Салман Мусајев, први заменик
председника ОКМ-а, заменици председника ОКМ-а Рашад Алијарли и Фуад Нурулајев, Руфат
Хасанов, руководилац Одељења за протокол ОКМ-а, и Зулфугар Фарзулајев, руководилац
одељења ОКМ-а.

Његова Светост Патријарх Кирил захвалио се Католикосу свих Јермена и председавајућем
Одбора кавкаских муслимана на спремности да дођу у Москву и седну за преговарачки сто. „На
овај начин сведочимо о истинском миротворном потенцијалу наших религија“, нагласио је
Предстојатељ Руске Православне Цркве.

„Окупили смо се овде како бисмо разговарали о превазилажењу последица, нажалост,
дуготрајног сукоба (...), у који су укључени народи и Азербејџана и Јерменије“, наставио је Његова
Светост, обраћајући се учесницима састанка. „Скоро 30 година ми, верски људи који смо
одговорни за наше заједнице, радимо на ублажавању овог трагичног сукоба. Бог нас је позвао да
проповедамо љубав и милосрђе, чак и када је то тешко учинити.“

Како је истакао Патријарх Кирил, духовна сфера живота је најосетљивија сфера људског
постојања. Али, нажалост, постоје људи који религијом оправдавају насиље, окрутност и
крвопролиће.

„Позвани смо да дајемо недвосмислени заједнички одговор на покушаје да се рат повеже са
религијом. Верски ратови су страшна, грешна страница у верској историји људског рода. Мислим
да у овом веку морамо учинити све да се појмови „религија“ и „рат“ не споје у једно“, нагласио је
Његова Светост Патријарх.

Његова Светост је позвао лидере да посебну пажњу посвете раду са омладином.

„Ми смо одговорни за будућу младу генерацију“, рекао је Патријарх Кирил. „Ако данас ћутке
посматрамо како отуђење, међусобне претензије, па чак и мржња јачају међу младима, сутра ће

се ови корени укоренити и дати изданке, који ће се тада врло тешко искоренити. Развиће се у
моћне биљке које могу уништити и плодност духовног тла и нанети штету животној средини. Пре
свега, мислим, наравно, на сферу духовног живота“.

Најсветији Владика уверен је да „ауторитет духовних лидера Азербејџана и Јерменије може
имати благотворно дејство на умове људи, те да ће сам данашњи сусрет и дијалог међу вама
постати пример за све“.

„Нека Бог благослови наш рад и помогне нам да пронађемо међусобно разумевање, које ће
несумњиво допринети постизању чврстог и трајног мира на древној кавкаској земљи – блиској и
драгој вама обојици, и рођеној“, закључио је Предстојатељ Руске Православне Цркве.

Након трилатералног сусрета духовних лидера Патријарх московски и целе Русије Кирил
прочитао је саопштење у којем се наглашава потреба дијалога и међународних мировних
залагања у решавању сукоба који није заснован на верској основи. „Верски лидери су спремни да
допринесу помирењу народа Азербејџана и Јерменије за добробит и просперитет садашњих и
будућих генерација“, стоји у документу.

Његова Светост је закључио: „Још једном желим да се захвалим својој драгој браћи који су
одговорни, храбри и придржавају се принципа. Са тог полазишта они наступају у овим
преговорима, настојећи да успоставе чврст и праведан мир за добро сопствених народа и свих
народа који живе на Кавказу у местима где и даље постоје неке тензије“.

***

Московска Патријаршија се мировно залаже у питању Нагорно-Карабаха од 1988. године. Први
трилатерални мировни сусрет поглавара три верске заједнице одржан је у мају 1993. године у
московском Даниловском манастиру. Претходни трилатерални сусрети верских вођа Русије и
Закавказја одржани су у оквиру међурелигијских форума 2010. године у Бакуу, 2011. у Јеревану,
као и 2017. године у московском Даниловском манастиру.
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