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Не можете презирати оно што је другоме свето, прелазити границе човечанства и
вређати верске светиње у политичкој борби, рекао је Начелник Синодалног одељења за
односе Цркве са друштвом и медијима Владимир Легојда.

  

  

Начелник Синодалног одељења за односе Цркве са друштвом и медијима Московске
Патријаршије Владимир Легојда рекао је да је спаљивање Курана испред турске
амбасаде у Стокхолму чин неприхватљивог вандализма.

  

"Спаљивање Курана у Шведској у близини турске амбасаде је акт неприхватљивог
вандализма. Не можете презирати оно што је другоме свето. Не можете прелазити
границе човечанства и вређати верске светиње у политичкој борби", написао је Легојда
на Телеграму.

  

Заменик шефа Синодалног одељења за црквене односе са друштвом и медијима
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Вахтанг Кипшидзе оценио је да је скрнављење светих објеката подједнако усмерено
против свих верника и да је покушај да се наметне поглед на свет у коме нема места
поштовању светиње, ма којој год вери припадао.

  

"'Просвећени' Европљани воле да се са ужасом присећају католичке инквизиције, која је
спаљивала књиге. Али, некако неприметно за себе, прокламовали су право на
спаљивање књига као 'демократски' стандард у области слободе говора и
самоизражавања. Верујем да у Русији никада неће бити места скрнављењу светиње, а
они који тако нешто почине одговараће по закону", написао је Кипшидзе на Телеграму.

  

У Стокхолму су јуче одржани одвојени протести против Турске и настојања Шведске да
постане пуноправна чланица НАТО, а испред турске амбасаде, на једном од протеста,
политичар крајње деснице Расмус Палудан спалио је Куран.

  

Палудан је вођа данске крајње десничарске политичке партије Хард лајн, а он има и
шведско држављанство, пренео је Ројтерс.

  

Палудан је у прошлости одржао низ демонстрација са спаљивањем исалмске свете
књиге.

  

Турска је саопштила раније да је, због одржавања протеста у Стокхолму, одложена
посету Анкари шведског министра одбране Пала Џонсона планирану за 27. јануар.

  

Џонсон је рекао да се састао са турским министром одбране у петак током скупа
западних савезника у Немачкој и да је одлучено да се планирани састанак одложи.

  

(РТ)
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