ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Његова Светост Патријарх Кирил: „Патријарх
Вартоломеј је пао у раскол“

У најважније задатке који стоје пред Одељењем за спољне црквене послове Московске
Патријаршије спада „рад на превазилажењу раскола у Васељенском Православљу, који је настао
незаконитим, антиканонским и, рекао бих, безумним упадом Цариградског Патријарха у
Украјину“, рекао је Његова Светост Патријарх московски и целе Русије Кирил 27. септембра 2021.
године током церемоније уручивања црквених награда митрополиту волоколамском Илариону,
председавајућем ОСЦП-а, и његовим заменицима – архиепископу клинском Леониду, протојереју
Николају Балашову и архимандриту Филарету (Булекову).

„Дозволићу себи да то кажем, јер добро познајем Патријарха Вартоломеја. Он сигурно није
деловао својим умом, нити својом вољом“, истакао је Предстојатељ Руске Православне Цркве.

Истовремено је одбацио мишљења да, будући да је трпела спољни притисак, Цариградска
Патријаршија није могла да поступи другачије: „А како смо ми поступали другачије живећи у
атеистичкој држави? Нећете нас уплашити никаквим хорор причама. Прошли смо све и нисмо

обуставили општење ни са једном Помесном Православном Црквом, које су тада у нашој земљи
често називали „послушницима америчког империјализма“. Одржавали смо те односе, посећивали
једни друге, позивали делегације да дођу код нас. Стога, када нам кажу данас да Патријарх
Вартоломеј наводно није могао да поступи другачије, алудирајући на моћне спољне силе, не
прихватам тај аргумент. Међу Цариградским Патријарсима било је мученика и исповедника, један
од њих био је и Патријарх Григорије, који је обешен на вратима Патријаршије. Цариград нам се
одувек чинио као упориште Православља“.

„И људски смо веома забринути што је данас Цариградски Патријарх пао у раскол, јер се
причестио са расколницима, а оне који немају законску хиротонију признао за канонске
епископе“, рекао је Његова Светост.

У исто време, Његова Светост Патријарх Кирил је нагласио: „Схватајући своју истину, уверени да
стојимо на непоколебљивим основама светих канона, на пастирски начин, људски, морамо
настојати да превазиђемо ово тешко време у међуправославним односима, јер и у Грчкој и у
другим земљама које се налазе под утицајем Цариградског Патријарха има наших браћа и
сестара, побожних монаха и монахиња, и за нас је велика туга што други страдају због грешака
једне особе“.

„Одељењу за спољне црквене послове предстоји много посла: задржавајући принципијелан
канонски став, треба учинити све да Васељенско Православље изађе из тешке кризе у којој се
налази“, истакао је Предстојатељ Руске Православне Цркве.

„Свака Помесна Православна Црква има своје проблеме, а понекад и веома компликоване, мада
не тако уочљиве, као што је то било, на пример, у совјетско доба са Руском Црквом“, подсетио је
Патријарх московски и целе Русије Кирил нагласивши: „Стога су наша заједничка солидарност,
испољавање међусобне љубави веома, веома важне за јачање читавог Васељенског
Православља“.

Сектор за информисање ОСЦП-а
Извор: https://mospat.ru/sr/news/88137/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

