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Игуманија Пећке Патријаршије мати Харитина поручила је да је њу и сестринство
манастира веома погодила ситуација коју је у Црној Гори изазвало усвајање закона о
слободи вероисповести, те да се моле да Господ помогне ”да се на најбољи начин реши
та ситуација”.

  

  

”Радујем се што се наш народ ујединио и што масовно излази да протестује и да брани
своју веру, своје Манастире и своје Цркве” поручила је мати Харитина.

  

”Надам се да ће Митрополит и свештенство истрајати до краја и да неће попустити да
зло овлада и хвала народу који подржава нашег Митрополита и Епископе. Надамо се у
милост и помоћ Светог Петра цетињског, Светог Василија, Светог Стевана пиперског,
надамо се у њихову помоћ јер једино они могу да уразуме људе, да их опомену и да реше
ово питање. Ми смо мали и морамо се молити”истакла је игуманија Пећке Патријаршије.
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Тај народ који се моли који вапије на онаквој хладноћи, на ветру, на зими, мислим да то
Господ неће презрети и да ће ипак услишити наше молитве кад-тад

  

Она је нагласила да је Господ допустио овакво страдање ”да би се сетили својих
грехова, да се приближимо Богу, да се приближимо светињи и да имамо већу љубав
него што смо имали”.

  

Осврнувши се на литију и молебан који је одржан у Београду у знак подршке страдалном
српском народу, Игуманија је истакла да сматра да је на улицама Београда био веома
мали број људи будући да је реч о граду у ком живи више милиона грађана.

  

”У Црној Гори је наш братски народ и морамо да се боримо заједничким снагама,
молитвама и да излазимо што више, не само у Београду већ и у градовима широм Србије,
јер ово је питање српског народа и СПЦ а не неког другог. Потребно је да се сви заједно
боримо и да истрајемо да би нам Бог помогао да истрајемо да се ово реши уз Божију
помоћ” истакла је мати Харитина упућујући поздраве Митрополиту Амфилохију,
Епископима и свештенству у Црној Гори уз поруку да не поклекну духом јер ”сви смо уз
њих и надамо се да ћемо победити уз милост Божију” – поручила је игуманија Пећке
Патријаршије.

  

(sabornik.net)

  

Видети још: Београд: Неколико стотина грађана и студената на скупу подршке
одбрани СПЦ у Црној Гори на платоу испред Цркве Светог Марка
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