ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Митрополит Иларион: Нападом на Украјину
Патријарх Вартоломеј је испунио политичко
наређење

У наступу пред омладином у Волгограду руски министар спољних послова Сергеј Лавров рекао је
да Руска Православна Црква „сада доживљава најјачи притисак бројних западних држава, пре
свега Сједињених Америчких Држава, које су себи поставиле циљ да униште јединство светског
Православља“.

Коментаришући ову тему у емисији Црква и свет митрополит Иларион, председавајући Одељења
за спољне црквене послове Московске Патријаршије, предложио је да се сагледају плодови
америчке спољне политике: „Врло често, нажалост, у америчкој политици примењује се познати
принцип „завади, па владај“, односно, улог се ставља на поделу људи, продубљивање сукоба. То
видимо на Блиском истоку и у Украјини. И, наравно, Руска Православна Црква, као сила која је по
својој природи позвана да учврсти људе, укључујући и оне у различитим земљама, која је позвана
да уједини људе, а не да их раздваја, хтели ми то или не, за САД представља геополитичког
непријатеља. Зато у Сједињеним Америчким Државама постоји мишљење да је Руску
Православну Цркву неопходно ослабити, распарчати“.

Према владици Илариону, управо ово наређење је извршио Цариградски Патријарх Вартоломеј
нападом на Украјину. „Он је у потпуности испунио наређење. Украјинско друштво је данас
подељено не само по језику, не само по политичкој оријентацији, већ и по вери“, изјавио је
председавајући ОСЦП-а. „Патријарх Вартоломеј је обећао да ће излечити раскол, али се он
продубио, обећао је да ће ујединити православне вернике, али уместо уједињења, дошло је до
даљег раздвајања, поларизације.“

„Вођени принципом „завади, па владај“, немогуће је постићи уједињење и стабилизацију“,
нагласио је архипастир. „Руска Православна Црква на читавом постсовјетском простору игра
улогу фактора стабилизације“, подсетио је. „Чак и у ситуацији у којој долази до сукоба међу
државама, Црква наставља да уједињује људе, и због тога представља трн у оку оним
политичарима који користе принцип „завади, па владај“.

Говорећи о томе како Црква реагује на поступке усмерене против ње, митрополит волоколамски
Иларион је рекао: „Она одговара као што је увек одговарала: наставља да испуњава своју
спасоносну мисију, да у свет уноси реч Господа Исуса Христа, наставља да уједињује људе, да их
подсећа на љубав, веру, на то да се на раздвајању не може изградити трајни грађански мир, и,
најважније, подсећа их да, поред материјалних вредности, у животу човека постоје и духовне
вредности. Она свакој особи открива ону димензију живота, која се открива само општењем
човека са Богом“.
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