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Lucrarea creatoare în via sfintei Biserici a lui Hristos nu este posibilă fără comuniunea
frățească între noi toți și fără întărirea relațiilor dintre Bisericile noastre și popoarele pe
care acestea le păstoresc, a afirmat sâmbătă, patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, la
ședința solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, dedicată Anului
omagial și comemorativ 2017.
Desfășurată în Aula Magna "Teoctist Patriarhul" din Palatul Patriarhiei, ședința a fost prezidată
de patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel. La eveniment au participat membrii Sfântului
Sinod al BOR împreună cu: patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, Kiril, Arhiepiscopul Tiranei,
Durresului și al întregii Albanii, Anastasie, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Ținuturile Cehiei și
din Slovacia, Rastislav, alți ierarhi din Biserici Ortodoxe surori.
Patriarhul Kiril, primul Întâistătător care a luat cuvântul în cadrul Sinodului, a subliniat că, în fața
noilor provocări ale contemporaneității și ale viitorului, suntem datori să prețuim darul păcii,
primit de la înaintași, fără a uita experiența istorică a sfintei Biserici din anii grei ai încercărilor.
"Bisericile noastre trăiesc astăzi vreme potrivită și se bucură de o libertate internă și de o
posibilitate nemaiîntâlnită de mărturisire a credinței strămoșești. Această libertate a fost
dobândită cu un preț amar, plătit de generațiile anterioare și cu prețul jertfei multor mii de
mărturisitori și neo-martiri ai Ortodoxiei, care au suferit în timpul comunismului. (..) Trebuie să
păstrăm cu sfințenie în memorie și să studiem atent experiența istorică a sfintei Biserici din anii
grei ai încercărilor; să avem grijă și să învățăm turma binecredincioasă în vederea confruntării
cu noile provocări ale contemporaneității și ale viitorului", a spus patriarhul rus, potrivit
basilica.ro.
În cuvântul său, o adevărată istorie a dramei Bisericii Ortodoxe Ruse în timpul comunismului,
Kiril a accentuat că "îndepărtarea de adevărul dumnezeiesc a fost în toate timpurile cauza
multor nenorociri, necazuri și încercări".
"Acest lucru se referă atât la viața personală a omului, cât și la viața societăților și popoarelor.
Cu poporul rus s-a făcut un experiment monstruos, care a demonstrat întregii lumi că nu poți
construi o societate fără Dumnezeu. Totuși, chiar și astăzi mulți încă nu au înțeles acest
exemplu și nu se gândesc la fenomenul istoric al catastrofei rusești, precum și la proiectarea
acestuia asupra contemporaneității. Astăzi, creștinismul se confruntă cu invazia agresivă a
secularizării militante în toate sferele vieții sociale. Astăzi păcatul devine normă, pentru că în
societatea de consum se pierde noțiunea de legătură între libertate și responsabilitate", a mai
spus patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii.
Au fost prezentate alocuțiuni ale Întâistătătorilor și șefilor delegațiilor Bisericilor Ortodoxe surori
cu privire la dificultățile mărturisirii credinței în timpul regimului comunist și importanța libertății
religioase astăzi.
Episcopul vicar patriarhal și Secretar al Sfântului Sinod, Varlaam Ploieșteanul, a prezentat
Raportul-sinteză "Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești și Anul
comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în
Patriarhia Română".
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Totodată, au fost lansate o serie de volume apărute recent la Editurile Patriarhiei Române în
contextul Anului Omagial și Comemorativ 2017 și a fost vernisată expoziția de fotografie
"Justinian Patriarhul — Viața și activitatea", deschisă în Sala Europa Christiana a Palatului
Patriarhiei.
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