DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

S-a încheiat prima zi a Conferinței „Ortodoxia
Universală: primatul și sobornicitatea în lumina
învățăturii de credință ortodoxe”

În data de 16 septembrie 2021, la Moscova, în sala Sfântului Serghie din Catedrala Hristos Mântuitorul,
a început conferința sinodală biblică și teologică „Ortodoxia Universală: primatul și sobornicitatea în
lumina învățăturii de credință ortodoxe”. Evenimentul a fost organizat în format fizic și online.
La conferință au participat membri ai Comisiei Sinodale Biblice și Teologice, reprezentanți ai școlilor
teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse, ai cadrelor didactice de la instituțiile de învățământ superior,
ierarhi și clerici ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice și invitați din Bisericile Ortodoxe Locale.
Deschizând întâlnirea, Sanctitatea Sa Chiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, a adresat
participanților și invitaților la conferință un cuvânt de bun venit.
Apoi, președintele Departamentului pentru Relații Bisericești Externe al Patriarhiei Moscovei, rectorul
Institutului de Studii Postuniversitare Sfinții Chiril și Metodie, președintele Comisiei Sinodale Biblice și
Teologice, Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, a prezentat un raport pe tema „Pretențiile de putere ale
Constantinopolului ca o amenințare la adresa unității Bisericii”.

Și-au prezentat rapoartele și: Episcopul Irineu de Backa (Biserica Ortodoxă Sârbă) („Autocefalia
Bisericii ieri și astăzi”); Episcopul Silvestru de Belogorod („Reflectarea învățăturii despre primatul
Patriarhului Constantinopolului în actele normative ale „Bisericii ortodoxe din Ucraina” (schismatice)”);
Mitropolitul Andrei de Gori și Ateni (Biserica Ortodoxă Georgiană) („O scurtă prezentare a unor aspecte
din istoria autocefaliei Bisericii Ortodoxe Georgiene”).
Raportul Mitropolitului Nichifor de Kykkos și Tilliria (Biserica Ortodoxă a Ciprului) a fost prezentat de
părintele Arhimandrit Serafim Gavrikov, un cleric al Mitropoliei de Tamassos şi Orinis.
Mesaje video adresate participanților și invitaților la conferință au fost trimise de Arhiepiscopul
Teodosie de Sevastia (Biserica Ortodoxă a Ierusalimului) și Mitropolitul Isaia de Tamassos, un ierarh al
Bisericii Ortodoxe Cipriote.
La finalul primei părți a conferinței, Sanctitatea sa Patriarhul Chiril a mulțumit oaspeților și participanților
pentru discursurile informative, subliniind importanța acestui forum.
„Este suficient să citești „tomosul” privind acordarea autocefaliei „Bisericii din Ucraina” (schismatice),
emis de Patriarhul Constantinopolului, pentru a te îngrozi de toate acele inovații care, rupte fiind de toate
tradițiile canonice, au fost formulate de Patriarhul Bartolomeu și de consilierii săi, – a spus, în special,
Patriarhul Chiril. Este necesar să se acorde o atenție deosebită acestui „tomos”, pentru că el conține
toate acele inovații pe care Patriarhul Constantinopolului și le-a însușit fără nicio aprobare a Bisericilor
Ortodoxe”.
Potrivit Sanctității Sale, dacă faptele anticanonice ale Constantinopolului nu vor fi evaluate în mod
corespunzător în lumea ortodoxă, acest lucru va însemna apariția unui precedent periculos atunci când,
contrar tradiției Ortodoxiei Universale, Patriarhul Constantinopolului își arogă puteri pe care nimeni nu i
le-a delegat.
„Acest lucru este surprinzător: pornind de la o anumită înțelegere a Constantinopolului a ceea ce
înseamnă primul, a fost creat un întreg concept care poate fi numit neo-papism și care nu corespunde
absolut deloc tradiției Ortodoxiei Universale. Ceea ce a făcut Patriarhul Constantinopolului reprezintă o
abatere de la tradiția canonică referitoare la definirea a ceea ce este puterea întâiului ierarh în orice
Biserică Ortodoxă”, a constatat Sanctitatea Sa.
„Nu văd acum nicio altă platformă, în afară de a noastră unde poate și ar trebui dezvoltat un comentariu
canonic la tot ce s-a petrecut în legătură cu acordarea de către Constantinopol a așa-numitului tomos
schismaticilor ucraineni. Prin urmare, aș dori să subliniez încă o dată importanța deosebită a lucrării ce
ar trebui făcută la această conferință”, a spus Patriarhul Chiril.
„Va trebui să lucrăm serios la documentul sinodal care, cred, va trebui prezentat Sinodului Arhieresc.
Cred că Sinodul Arhieresc poate fi convocat în toamna acestui an, iar una dintre problemele principale
ar trebui să fie problema atitudinii noastre față de inovația formulată de Constantinopol în legătură cu
acordarea „autocefaliei” schismaticilor ucraineni și în legătură cu ispita enormă pe care această decizie
a semănat-o în Biserica Ortodoxă Universală”, a rezumat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.
A doua sesiune a conferinței a fost condusă de Mitropolitul Isidor de Smolensk și Dorogobuj,
Mitropolitul Ambrozie de Tver și Kașin, și Episcopul Serafim de Istra, președintele Departamentului
sinodal pentru probleme de Tineret.
În cea de a doua parte a forumului, rapoartele au fost prezentate de: Mitropolitul Augustin de Belaia
Țerkov și Boguslav („Coliziunea canonică în intervenția Patriarhiei Constantinopolului în problemele

Bisericii Ortodoxe Ucrainene (canonice)”); Episcopul Irineu al Londrei si Europei de Vest („Problema
primatului și a sobornicității în lumina situației actuale cu Patriarhia Constantinopolului”); Mitropolitul
Isidor de Smolensk și Dorogobuj („Studii rusești contemporane despre rolul Patriarhiei
Constantinopolului în evoluția crizei Ortodoxiei Universale”); Egumenul Arsenie Sokolov, doctor în
teologie și cercetător la Institutul de Studii Postuniversitare Sfinții Chiril și Metodie („Despre primatul în
Biserică conform Noului Testament”); domnul I.S. Veviurko, lector superior la Catedra de Filosofie a
Religiei și Aspectelor Religioase ale Culturii din cadrul Universității Sfântul Tihon („Apostolul Pavel
despre la principiile relațiilor dintre Biserici”); Egumenul Serapion Mitko, vicepreședintele
Departamentului Sinodal Misionar („Particularitățile recepției dreptului canonic în tradiția rusă:
experiența problematizării”); Episcopul Serafim de Istra, președintele Departamentului sinodal pentru
probleme de Tineret („Problema acordării autocefaliei Bisericii Ortodoxe a Ținuturilor Cehe și al
Slovaciei: două puncte de vedere – Moscova și Constantinopolul”); Protopresbiterul Georgi Zvidadze
(„Problema primatului în epoca Sinoadelor Ecumenice”); Protoiereul Valentin Asmus, profesor asociat al
Academiei Teologice din Moscova („Întâietatea cinstei în Biserica Ortodoxă și întâietatea lui Petru”) și
rectorul interimar al Academiei de Teologie a Mănăstirii Sretenie, părintele protoiereu Vadim Leonov
(„Încercările Patriarhiei Constantinopolului de a schimba ecleziologia ortodoxă în contextul acordării
autocefaliei Bisericilor Locale”).
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