ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Најсветији Патријарх Кирил одговорио је на питања
учесника Деветог фестивала „Вера и реч“

Дана 21. октобра 2021. године одржан је разговор у онлајн формату Његове Светости Патријарха
московског и целе Русије Кирила са делегатима Деветог међународног фестивала „Вера и реч“ –
„Црква у свету који се мења: изазови и поуке дигитализације“. Током разговора Предстојатељ
Руске Цркве одговарао је на питања учесника.

Једно од питања Његовој Светости поставио је ђакон Михаил Степанков, руководилац Одељења
за црквене односе са друштвом и медијима Епархије јекатеринодарско-кубанске.

„На отварању конференције „Светско Православље: првенство и соборност у светлу
православног учења“ рекли сте да Цариградска Патријаршија заправо следи модел обнављања
раскола из 1054. године. Ако је то заиста тако, ако је то заиста њихов циљ, до чега ће доћи? Шта
нас чека?“, обратио се о. Михаил Његовој Светости.

„То не може бити циљ Цариградске Патријаршије. Она, наравно, не тежи расколу, није њен циљ
да уништи јединство Православља. Али, тежња да утврди своје првенство не као први међу
једнакима, већ као први без једнаких – онако како се сада изјашњава Цариград – наравно, носи у
себи потпуно одређени страшни метак, бацил уништавања црквеног јединства“, одговорио је
Његова Светост Патријарх Кирил.

У том смислу поглавар Руске Православне Цркве непрестано подсећа на оно што се догодило
1054. године: „Римски епископ је настојао да прошири своју директну јурисдикцију на целу
Васељенску Цркву. Али, чекајте, а шта се сада дешава? Данас Цариградски Патријарх, тумачећи
своје првенство на нов начин, изјављује да је то првенство без једнаких, да је то његово Богом
одређено место, које претпоставља вршење власти према свим осталим Помесним Православним
Црквама. Дакле, то је исти став, који је довео до поделе 1054. године!“

„Онда се поставља питање: када је ова доктрина настала у Цариграду? Ми се не сећамо ове
доктрине још пре 30 година. Могло би се расправљати на конференцијама да то представља само
теоријски дискурс, али то није само теоријски дискурс. То су практични поступци Цариграда
повезани, пре свега, са Украјином. Цариград је упао у канонски простор друге Православне
Цркве. Штавише, он је незакониту расколничку заједницу, која је настала на тој територији,
овластио и потчинио себи. Предузимајући ове саблазне и заиста необјашњиве поступке са
становишта историјске стварности, зар Цариград није схватио да ће они довести до поделе?“,
упитао је поглавар Руске Православне Цркве.

Према речима Његове Светости, када би се озаконило оно што је Цариград урадио, то би значило
да „признајемо источног Папу“. „Ако останемо православни, признајемо да Православном Црквом
управља саборност, да у Православној Цркви постоји први међу једнакима, а да тај први има
веома ограничену функцију, која ни на који начин није повезана са управљањем Помесним
Православним Црквама, већ да је она чисто представничка – он је први приликом богослужења.
Ми смо се чак сложили да на заједничким православним заседањима не треба бирати
предстојатеља, већ да то буде цариградски Патријарх, иако смо у почетку инсистирали да га
треба бирати“, рекао је Патријарх Кирил.

Руска Православна Црква „увек је ишла путем стварања пријатне атмосфере за свеправославни
дијалог“, нагласио је Његова Светост. „Зато смо одустали од захтева да се бира предстојатељ,
сложили смо се – нека буде Цариград. Али то не значи да смо се сложили с тим да цариградски
Патријарх има посебна овлашћења, која се разликују од других Патријарха, посебно она која се
тичу читавог светског Православља“, резимирао је Предстојатељ.
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