DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

Arhiepiscopul Gheorghe de Wroclaw și Szczecin:
din cauza așa-numitei „Biserici Ortodoxe din Ucraina”,
Biserica Ortodoxă se află într-o stare de război hibrid

Rectorul Academiei Creştine de Teologie din Varşovia (Polonia), Arhiepiscopul Gheorghe de Wroclaw și
Szczecin, vorbind pe 11 noiembrie 2021 la ședința Conferinței internaționale „Sobornicitatea Bisericii:
dimensiuni teologice, canonice și istorice”, a declarat că Biserica se află astăzi într-o stare de război
hibrid.
Potrivit Arhiepiscopului Gheorghe, creștinii ortodocși și-au putut da seama din propria experiență „cât
de dureroasă este încetarea, deocamdată temporară, a comuniunii euharistice între Bisericile Locale”.
Vlădica a reamintit că nu cu mult timp în urmă, în relaţiile bilaterale ale unor Biserici Locale, a avut loc
încetarea pomenirii reciproce a numelor Întâistătătorilor acestora: „Biserica Ortodoxă Rusă – Patriarhia
Constantinopolului, Patriarhia Constantinopolului – Biserica Ortodoxă Greacă, Patriarhia Antiohiei –
Patriarhia Ierusalimului”.
Totodată, ierarhul a remarcat că „în acea vreme nu am cules încă roadele amare ale rupturii unității
euharistice a Bisericii”, întrucât „Întâistătătorii Bisericilor menționate nu se mai pomeneau între ei,
forțând astfel regândirea problemelor canonice care au cauzat această situație”.
„Astăzi, acest lucru s-a dovedit a fi insuficient și situația este că între unele Biserici a încetat și
comuniunea euharistică. Astăzi, episcopii ortodocși se confruntă neîncetat cu riscul de a ajunge să
slujească, chiar în mod inconștient și fără vreo intenție rea, cu persoane care se consideră a fi ierarhi

canonici. Nimeni nu a afirmat că aceștia au lepădat credința și Biserica, dar unul dintre ei, odată, a slujit
undeva cu persoane care sunt considerate canonice de către unii, și necanonice de către alții, pentru că
aceștia nu au nici măcar hirotonie canonică”, a subliniat ierarhul Bisericii Ortodoxe Poloneze.
Potrivit arhiereului, „situația care s-a creat este asemănătoare unui model militar foarte dureros, așanumitului «război hibrid»”.
Totodată, Vlădica Gheorghe și-a exprimat încrederea că „dacă în geopolitica internațională sau în
armată acest lucru poate avea justificarea lui, acesta nu-și are locul în Biserică”.
În încheiere, ierarhul Bisericii Ortodoxe Poloneze a reamintit cuvintele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare:
„Nu recunosc pe un astfel de episcop și n-aș putea număra în rândul preoților lui Hristos pe cei care au
fost aduși la putere de niște mâini necurate, spre surparea credinței”.
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