DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

Mitropolitul Ilarion: Învinuind Biserica Ortodoxă Rusă,
Patriarhul Bartolomeu încearcă să-și justifice faptele
anticanonice

Într-un interviu acordat unuia dintre canalele de televiziune georgiene, Patriarhul Bartolomeu al
Constantinopolului a atacat Biserica Ortodoxă Rusă cu acuzații dure și neîntemeiate. Analizând
declarațiile făcute, președintele Departamentului pentru Relații Externe Bisericești al Patriarhiei
Moscovei, Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, la solicitarea prezentatoarei emisiunii „Biserica și lumea”,
E. Graceva, a constatat următoarele: „Din păcate, Patriarhul Bartolomeu spune din ce în ce mai des
lucruri care nu corespund realității – fie nu este competent în problemele pe care le discută, fie spune
minciuni deliberate. Sau, poate, consilierii îi furnizează informații care nu corespund realității”.
Drept exemplu, Înaltpreasfințitul Ilarion a adus declarația Patriarhului Bartolomeu făcută într-un interviu
potrivit căreia, chipurile, Biserica Ortodoxă Rusă are un episcop în Abhazia. „Acest lucru nu este
adevărat: uitați-vă în calendarul Bisericii Ruse și veți vedea că nu avem episcop în Abhazia nici pe
hârtie, nici în realitate. Din câte știu, nici un episcop rus nici măcar nu a fost în Abhazia în ultimii ani. De
ce să spui o minciună, mai ales că este foarte ușor să o infirmi prin fapte?” – a spus președintele DREB.

„Biserica Ortodoxă Rusă a subliniat în repetate rânduri la nivel oficial că respectă integritatea teritoriului
canonic al Bisericii Ortodoxe a Georgiei, – a constatat Înaltpreasfințitul Ilarion. Orice încercare de a ne
acuza de intervenire în treburile Bisericii Georgiene este o minciună”.
Nu arareori argumentele folosite sunt practic forțate, a subliniat ierarhul. În acest fel, a fost adoptat
chiar și un astfel de subiect din istoria îndepărtată precum conceptul de „Moscova, a treia Romă”, care
a fost formulat la începutul secolului al XVI-lea. „Apropo, această teorie a fost exprimată la un moment
dat de Patriarhii Constantinopolului, dar pentru noi aceasta nu are absolut nicio putere, nicio relevanță”,
– a reamintit arhipăstorul.
După cum a remarcat Mitropolitul Ilarion, „Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului a comis o
greșeală foarte mare acordând autocefalie schismaticilor din Ucraina și acum caută argumente pentru ași justifica fapta cea fără de lege și anticanonică”.
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