ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Патријарх Кирил: Патријарх Вартоломеј себе
не сматра за првог међу једнакима, већ за првог
изнад свих осталих

У интервјуу датом Б. В. Корчевникову, генералном директору ТВ канала „Спас“, емитованом 20.
новембра 2021. године на каналу „Русија 1“, Његова Светост Патријарх московски и целе Русије
Кирил је одговорио на питање о могућим разлозима због којих су поступци цариградског
Патријарха Вартоломеја изазвали раскол у светском Православљу.

„Мислим да постоје два разлога“, рекао је Његова Светост. „Први је апсолутно лажно
самопоимање Патријарха Вартоломеја који себе сматра за вођу православног света. Са
становишта православне еклесиологије, он је први међу једнакима, али он себе не сматра за првог
међу једнакима, већ за првог изнад свих осталих. Односно, он је искушаван истом идејом чије је
спровођење довело до поделе хришћанства на источно и западно. И сада, не плашим се да
кажем, на личну иницијативу Патријарха Вартоломеја, иста тема власти је већ поделила
Православну Цркву.“

Његова Светост Патријарх Кирил је ово назвао трагичном страницом у историји Православне
Цркве. „Сви ми, посебно Предстојатељи Помесних Православних Цркава, треба да учинимо све да
поново заједно славимо Божанску Евхаристију око једног престола, јачајући православну веру
међу нашим савременицима, да би Црква постала духовна сила способна да помогне човеку да се
снађе у овом веома тешком савременом животу“, уверен је Најсветији Владика.

Предстојатељ Руске Православне Цркве поменуо је и још један фактор који би у великој мери
могао да утиче на Патријарха Вартоломеја – политички. „Положај Цариградске Патријаршије је
увек веома нестабилан (када кажем „увек“ мислим, наравно, на време после пада Византијског
царства). Патријаршија је била и још увек је под контролом неправославних политичких снага, а
генерално, Патријарх Вартоломеј је дужан, чини ми се, не само да се повинује, већ да свој став
доведе у везу са либералним контекстом који постоји у западноевропским земљама и Сједињеним
Америчким Државама“, констатовао је Његова Светост Патријарх московски и целе Русије
Кирил.
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