ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Митрополит Иларион: Први пут на међународном
терену признато кршење права верника Украјинске
Православне Цркве

Комитет УН за људска права објавио је 11. новембра одлуку у којој јасно формулише забринутост
због кршења права верника у Украјинској Православној Цркви. Овај документ такође налаже
украјинским властима да гарантују остваривање слободе вероисповести у земљи и да омогуће да
се истраже сви случајеви насиља над верницима који су се тамо догодили.

Коментаришући ову одлуку у телевизијској емисији Црква и свет, митрополит волоколамски
Иларион, председавајући Одељења за спољне црквене послове Московске Патријаршије, дао је
позитивну оцену, истичући да је први пут на међународном терену јасно речено да се у Украјини
уочавају кршења права верника.

„Знамо како је заправо дошло до овог такозваног преласка заједница Украјинске Православне
Цркве у расколничку структуру: у већини случајева није било добровољног преласка, већ је дошло
до заузимања цркава“, подсетио је председавајући ОСЦП-а. „Штавише, насиље и премлаћивање

је пратило одузимање храмова. Вернике су истеривали из цркава, свештенике гурали на улицу.“

Истовремено је скренуо пажњу гледаоцима да су многе цркве које су одузете канонској
Украјинској Цркви сада затворене, а протеране заједнице обављају службе под отвореним небом
или су принуђене да се окупљају у изнајмљеним просторијама. Негде су већ подигнути нови
храмови уместо одузетих.

„Ово безакоње које се дешавало за време председника Порошенка до сада није добило
одговарајућу оцену међународне заједнице. Сада је она добијена, а то је само по себи важно“,
рекао је митрополит Иларион.

Одговарајући на водитељкино питање како ова одлука може да утиче на ситуацију са правима
верника у Украјини, владика је истакао: „Мислим да то, пре свега, зависи од украјинских власти.
Ако су чули шта се говори у Уједињеним Нацијама, ако желе да зауставе талас прогона
Украјинске Православне Цркве, онда имају све могућности за то.“
Сектор за информисање ОСЦП-а
Извор: https://mospat.ru/sr/news/88476/
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