ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Митрополит Иларион: Срамна посета Патријарха
Вартоломеја Украјини показала је свету плодове
његових дела

Крајем августа Украјину је посетио цариградски Патријарх Вартоломеј. Током посете састао се са
државним врхом земље, предводником расколничке заједнице „ПЦУ“ коју је признао и
представницима Грчко-католичке Цркве у Украјини, истовремено игноришући став епископа,
свештенства и мирјана Украјинске Православне Цркве која обједињује већину верника у Украјини,
али и „није приметио“ хиљаде протеста против његовог доласка.

Поводом ове посете председавајући Одељења за спољне црквене послове Московске
Патријаршије митрополит волоколамски Иларион цитирао је речи из Светог писма: „Ко не улази у
овчији тор на врата, него прескаче на другом месту, тај је лопов и разбојник.“(Јн. 10:1-2).

Говорећи у ТВ емисији „Црква и свет“ нагласио је: „Патријарх Вартоломеј је дошао у земљу у којој

га већина православних верника не препознаје за свог пастира. Буквално је морао на споредан
улаз да уђе у Врховну Раду, јер су се на главном окупили верници који су протестовали против
његовог доласка. Та посета је извршена на позив државних власти и расколника, али већина
православних верника не само да је игнорисала посету, него је и врло јасно показала да патријарх
Вартоломеј за њих није пастир“.

Према мишљењу митрополита Илариона, „све ово сведочи да је Патријарх Вартоломеј 2018.
године направио грешку за коју не жели да се покаје“.

„Сада Патријарх Вартоломеј, покушавајући да оно што жели прикаже као реалност, прилази
групи расколника и каже: овде је права Црква, а тамо су само неки титуларни архијереји“,
наставио је Владика. „Цркву у којој има више од 12 хиљада парохија, преко 250 манастира, више
стотина епископа и милиона верника Патријарх Вартоломеј једноставно игнорише и претвара се
да она не постоји. То је апсурдна и срамна ситуација за коју је крив само један једини човек –
цариградски Патријарх Вартоломеј“.

Подсећајући на јеванђељски израз „по плодовима њиховим познаћете их“ (Мт. 7,16), митрополит
волоколамски Иларион истакао је: „Ова срамна посета Патријарха Вартоломеја Украјини
представља показатељ читавом свету плодова дела која је он извршио“.
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