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 Митрополит Црногорске православне цркве ЦПЦ Михаило у разговору за
Радиосарајево.ба коментарисао је изјаве патријарха СПЦ Иринеја. Говорећи о
јучерашњем скупу испред Храма Христовог Васкрсења у Подгорици Михаило каже да га
“јесу Срби направили, али, богуми, нашим новцем”.

  

  “Па, ће и то доћи на тапет, да се и о томе мисли”, вели Михаило.  

Коментаришући оштре реакције патријарха Иринеја и Београда, мирополит Михаило
каже:

  

“Овако могу да кажем, из контејнера може свашта да излази. Али нам то не треба
одвраћати пажњу толико.”

  

Према његовим ријечима, пријетње из Београда нису новост. Појашњава да патријарх
СПЦ, поједини епископи, попови, али и политичари “на сва уста говоре против Црне
Горе, Црногорске цркве, Црногораца”.

  

“Српски патријарх Иринеј, сиромах, не зна много. Он мисли ако се некоме да власт да
може да говори било шта. Он, рецимо, говори да је српска република у Босни, српска
република Србије, а Црна Гора да је држава Србије!? Никако да се отресу ‘велике
Србије’. Српска православна црква, Србија, њени извјесни политичари чак говоре да је
Црна Гора најкомплетнија “српска држава” итд. ‘Велика Србија’ је завршена прича.
Надали су се Црној Гори и сарадњи са нама, али то је дошло до врхунца и званично је
нестало велике Србије”, истиче митрополит Михаило.
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Надаље, додаје како према становишту СПЦ и државе Србије у основи Црногорци
немају ништа.

  

“Они сматрају да је ово српска земља, српска црква, српски језик, српска историја,
српска политика, српски су сви споменици… Као да смо ми неки дошљаци. Само што не
кажу да смо са друге планете. А можда ће и то рећи. Њихов отац нације Добрица
Ћосићје једном добро рекао, а то је да су ‘Срби све на лажи добили’. Истина је. То се
може доказати”, подвлачи Михаило.

  

  

Према његовим ријечима, овакви напади на Црну Гору може да упућује на то “да хоће да
понове једну врсту Сребренице и овдје”.

  

“Сребреница је завршена. Сребреница је данас света земља. Сребреница је велики
геноцид у хисторији Балкана и Европе. Сребреница је примјер и узор да таква зла више
не чинимо. А Срби, ако то опет желе да раде, могу на некој другој територији. Балкан се,
срећом, ослободио од Србије”, навео је он.

  

Такође не чуде га изјаве челних људи СПЦ о муслиманима посебно у контексту Турака.
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“Ислам је за њих погрешна религија, никаква, ‘пасја вјера’, вјера погрешних људи. А мало
их је, ето, 1,5 милијарди муслимана. Каква је гадост то и слушати. А они то говоре по
црквама. То људи не раде људима. Свако се моли Богу на свој начин. Људи треба да
промовишу дијалог, да причају, разговарају и да се помажу. Они кажу да у њихову цркву
може да уђе само крштен човјек. У Црногорску православну цркву могу да уђу сви људи,
јер су сви људи Божја створења. Да се волимо међусобно. Кад би сви били исти, не би
нам било добро. Али због тога што смо различити, ми волимо један другог”, казао је он.

  

“Вјерујте, они би радо протјерали и ислам, и католичанство, и јеврејство, да би онда
овдје била чиста српска држава. Било је то у плану ’30-их година прошлог вијека. Тада је
постојао план истјеривања Албанаца са Косова под насловом ‘исељавање Арнаута’.
Дакле, није први пут да се тако понашају. Они би се требали боље понашати према
исламу него нама православнима, јер им је под Турцима најбоље било. Били су 500
година под великом турском империјем на три континента. Било им лијепо тамо, чоче”,
напомиње Михаило.

  

Црногорска црква је, додао је, обновљена 1993. а одувијек је била присутна као
аутокефална црква.

  

“Што се тиче цркава и манастира у Црној Гори, и џамија, и католичких цркава и свих
других богомоља, оне припадају томе народу. Према томе, што се тиче Црногорске
православне црвке која има 500-600 цркава и манастира, то су наши преци, забога,
бранили. А богуми их нијесу Турци рушили као што веле. А, они су се показали у
несретном рату и мислио сам да их је то опаметило да исто не чине. Кад, неће ни тога да
се ослободе”, додао је митрополит Михаило.
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  Поглавар Српске православне цркве сматра да је предсједник Мило Ђукановић, којегназива једним од најбољих европских политичара, и раније знао суштину односаЦрногорске православне цркве и државе, али да је чекао.  “Послије референдума и посебно прије њега, да се то питање потегнуло дошло дообрачуна, а и крвопролића као што је било у Босни. Да није знао да цркве и манастириприпадају држави Црној Гори Ђукановић не би то питање ни потезао. Он то добро зна.Црквена имовина, цркве, манастири, земљиште ће бити у власништву државе. А послијећемо видјети. Ваљда га неће опет дати Српској православној цркви. Ако би њој далипоново, онда не би ни покретали све ово, је ли тако”, закључио је митрополит Михаило.  (Радио Сарајево)  
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