DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

Episcopul Victor de Barâșevka: Patriarhul Porfirie
al Serbiei este un adevărat păstor al vremurilor noastre

Șeful Reprezentanței Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice de pe lângă organizațiile internaționale
europene, Episcopul Victor de Barâșevka, și-a împărtășit gândurile cu privire la întronizarea
Mitropolitului Ioanichie al Muntenegrului și al Litoralului, care, în ciuda amenințărilor primite, a fost
săvârșită de Sanctitatea Sa Porfirie, Patriarhul Serbiei, în Mănăstirea Cetinje. În data de 5 septmebrie
2021, la Mănăstirea Cetinje din Muntenegru, a avut loc întronizarea nou-alesului conducător al
Mitropoliei de Muntenegru și Litoral, Mitropolitul Ioanichie. Întronizarea, care a avut loc în condițiile unei
presiuni extraordinare, până în ultimul moment a fost în pericol de amânare. Cu o zi înainte, câteva zeci
de tineri care s-au numit „patrioți” ai Muntenegrului au blocat intrarea în mănăstire și au promis să
întrerupă slujba solemnă din Cetinje. Într-adevăr, în dimineața zilei de întronizare, „patrioții” și
„naționaliștii” s-au confruntat cu forțele de ordine. În urma ciocnirilor au fost rănite patru persoane, iar
principalii organizatori ai revoltelor în masă au fost arestați. Sarcina pe care au avut-o protestatarii a fost
împiedicarea întronizării Mitropolitului Ioanichie tocmai în Mănăstirea Cetinje, principalul loc sfânt din
Muntenegru. Acest lucru a fost necesar pentru a exprima teza principală a ideologilor revoltelor, conform
căreia poporul din Muntenegru nu-l susține pe Înaltpreasfințitul Ioanichie pentru că acesta, chipurile,
este un susținător al „marelui naționalism sârb”. Este posibil ca, împiedicând întronizarea în Cetinje și
forțând ca aceasta să aibă loc în Podgorica, „naționaliștii” ar fi declarat-o ulterior nelegitimă. În orice
caz, situația tensionată din Cetinje i-a silit pe arhiereii din alte Biserici Ortodoxe locale să se întoarcă la
Podgorica, unde au săvârșit slujba împreună. Reprezentanții autorităților au încercat să-l convingă și pe

Patriarhul Porfirie al Serbiei că Podgorica este cea mai bună opțiune care îi garantează siguranța. La
urma urmei, protestatarii erau ostili și te puteai aștepta de la ei la măsuri radicale, ceea ce ar fi dus
inevitabil la violență și confruntare fizică. Argumentele conducerii de stat și ale forțelor de ordine păreau
destul de convingătoare. Prin urmare, dacă Patriarhul Porfirie le-ar fi acceptat, nimeni nu i-ar fi
condamnat decizia. Însă toate motivele raționale pentru a nu merge la Cetinje au fost anulate complet
printr-un singur contraargument: mănăstirea este teritoriul canonic al Patriarhiei Sârbe și acolo, în
interiorul zidurilor mănăstirii, a avut loc întotdeauna întronizarea mitropoliților Muntenegrului. Mai mult,
atât în Cetinje, cât și în Budva, în Ulcinj și în Podgorica se află păstoriții Patriarhului Sârb. Iar un păstor
adevărat nu fuge niciodată de turma sa. Dimpotrivă, „îşi pune sufletul pentru oile sale” (Ioan 10, 11).
Exact așa a făcut Patriarhul Porfirie: în ciuda pericolului, el a decis că trebuie să fie acolo unde este
așteptat și că are dreptul să facă ceea ce reprezintă datoria lui față de Dumnezeu și față de poporul lui
Dumnezeu. De aceea, Patriarhul Sârb a sosit totuși la Mănăstirea Cetinje, unde a condus Sfânta
Liturghie în cadrul căreia a avut loc întronizarea Mitropolitului Ioanichie. Într-adevăr, Patriarhul a fost
păzit de militari, a fost acoperit cu scuturi speciale care l-ar fi putut proteja de posibilele gloanțe ale unor
lunetiști. Prin urmare, cineva va spune că fapta Patriarhului nu este atât de eroică, însă nu este așa. În
primul rând, nu există nicio îndoială că Întâistătătorul Bisericii Sârbe ar fi mers în Cetinje în orice caz,
chiar dacă forțele de ordine nu ar fi fost acolo. Asigurarea securității și protecția Patriarhului au fost o
inițiativă a statului, nu una personală a acestuia. În al doilea rând, filmarea sosirii Patrairhului arată clar
că el nu se ascunde de nimic și de nimeni. Nu se teme, ci pur și simplu merge acolo unde trebuie să
meargă. Fapta sa este un exemplu de urmat. Doar și în viața noastră sunt deseori momente când
trebuie să facem o alegere: să ne supunem împrejurărilor și să ne predăm sau să ne îndeplinim
misiunea în ciuda a toate? Fapta Patriarhului Porfirie a arătat clar că el este un adevărat păstor al turmei
sale. Fiecare locuitor din Muntenegru a văzut că Întâistătătorul Bisericii Sârbe nu-și face griji pentru
sine, nu se preocupă de interesele sale personale, ci se îngrijește de Biserică și pune pe primul loc
împlinirea Evangheliei. Este evident că întronizarea Mitropolitului Ioanichie reprezintă încă o dovadă a
autenticității Bisericii și un exemplu viu al biruinței lui Hristos asupra puterilor acestei lumi. Ne bucurăm
sincer că Domnul a dăruit Bisericii Sale pământești încă un păstor adevărat, pe Patriarhul Porfirie, și
sperăm că el va continua să fie un exemplu de inspirație pentru milioane de creștini ortodocși!
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