ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Митрополит черкаски и каневски Теодосије:
Патријарх Вартоломеј је одавно схватио да је
направио велику грешку

„Поступци Патријарха Вартоломеја довели су до стварног раскола у светском православљу“,
рекао је митрополит черкаски и каневски Теодосије у друштвено-образовној емисији „Реч
Архијереја“ на ТВ каналу UkrLive.

Владика је такође истакао да је Предстојатељ Цариградске Цркве већ у потпуности схватио своју
тактичку грешку давањем „томоса“ ПЦУ-у, али то не може да призна, како не би изгубио свој
ауторитет.

„Патријарх Вартоломеј је одавно схватио да је направио велику грешку – тактичку, а не стратешку.
Мислим да је сигуран да је стратешки урадио праву ствар. То представља дубоко разумевање
Цариградске Цркве, супротно црквеној традицији схватања канона“, навео је архијереј.

Истовремено, митрополит Теодосије је приметио да човек, чак и схвативши да је направио

грешку, није увек спреман да то призна.

„Чини ми се да се управо ово сада дешава са Патријархом Вартоломејем. Будући да није
способан да призна своју грешку, он наставља да црно назива белим и обрнуто, убеђујући себе да
је у праву, иако је целом православном свету јасно да није дошло до уједињења и да није могло да
дође, јер највећа конфесија Украјине – Украјинска Православна Црква, која обухвата огромну
већину православних верника у Украјини, није имала никакве везе са њиховим такозваним
ујединитељским сабором“, рекао је архипастир.

Према речима митрополита Теодосија, „различити огранци раскола су се ујединили и одједном
су, на реч Патријарха Вартоломеја, заузели место праве Цркве“.

„Симулакрум је заузео место Цркве, која историјски овде постоји хиљадама година. Начин на који
је Патријарх Вартоломеј са прозора своје резиденције на Фанару видео ситуацију веома се
разликује од визије ситуације коју осећамо и разумемо овде, у Украјини, у стварном црквеном
животу. То су потпуно различите ствари. Истовремено, понављам, мислим да је Патријарх
Вартоломеј у потпуности схватио своју тактичку грешку, али да не може да је призна, како не би
изгубио свој ауторитет. Тако, нажалост, бива са гордим људима“, рекао је митрополит черкаски и
каневски Теодосије.
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