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 Архиепископ цетињски Митрополит црногорско-приморски г. Амфилохије казао је
новинарима у Пећкој патријаршији да велики број архијереја СПЦ није сагласан са
одлуком Светог архијерејског синода да  орден Светог Саве на 800. годишњицу
аутокефалности СПЦ додијели предсједнику Србије Александру Вучићу.

  

  „Морам то да кажем, што се мене лично тиче, а вјерујем и један добар дио наших
архијерја нису тиме задовољни. То је одлука Његове Светостии и чланова Синода, али,
прије свега, ово није била ни прилика за тако нешто. Овдје је било присустно и остаје
оно што обједињује и сједињује и Цркву и народ“, казао је Владика Амфилохије.   

Објаснио је да је Александар Вучић, као и сви предсједници, моментално и привремено
предсједник Србије.

  

„И то је за поштовање. Али он није предсједник српског народа. А СПЦ је не само
србијанска. Црква је жижа свеукупног нашег народа у читавом свијету. Према томе,
Сабор је такав да не може да се оријентише партијски, уз сво поштовање према свима и
свакоме. То је моје мишљење и могу да га кажем јавно и отворено. И нисам само ја који
тако мисли. И један добар дио наших архијереја то исто мисли“, прецизирао је
Митрополит црногорско-приморски.

  
  Вучић, као и сви предсједници, моментално и привремено предсједник Србије. Али он
није предсједник српског народа. А СПЦ је не само србијанска. Црква је жижа
свеукупног нашег народа у читавом свијету     

Додао је да је „један добар дио епископа“ предложио да у склопу овог сабрања
архијереја поводом прославе 800 година аутокефалности буде и јесење засједање
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Светог архијерејског сабора СПЦ.

  

„То је предвиђено и на сабору у мају мјесецу – да буде јесењи сабор који би био посвећен
просвети. Е сад, наравно, од тада до данас се наметнуло још толико животних тема које
су теме управо за сабор. И један број наших епископа то је и предложио. Сад ћемо
видјети како ће то бити. И за вријеме блаженог спомена Патријарха Германа, на 750.
годишњицу аутокефалности, био је ванредни сабор, па зашто не би и сада био“, рекао је
он.

  

На питање шта ће поручити српском народу на КиМ, Митрополит Амфилохије је рекао
да тај народ он цјелива.

  

„Он чува своју душу, своје биће, своју дјецу, чува ћивоте светих архиепископа пећких,
чува ћивот Светога краља, остаје вјеран Светоме краљу Стефану Дечанском и, наравно,
Лазару Косовском. То је најбољи дио нашег народа. И надамо се да ће он издржати и
ово распеће. Бог нека га благослови и умножи“, поручио је он.

  

Митрополит Амфилохије је рекао да данас у српском народу постоје и интелектуалци
који косовски завјет називају митологијом.

  
  

Не знам да ли садашњи предсједник тако мисли. Митологија – то значи да је Свети
Стефан Дечански мит, архиепископи пећки су мит, цар Лазар је мит, и његово
жртвовање за вјеру и отачаство и жртвовање овога народа

    

„Не знам да ли садашњи предсједник тако мисли. Митологија – то значи да је Свети
Стефан Дечански мит, архиепископи пећки су мит, цар Лазар је мит, и његово
жртвовање за вјеру и отачаство и жртвовање овога народа, његово ношење Часнога
Крста Христовога осам вјекова… Је ли то мит или је то исконско животно опредјељење
једног народа. То је оно чиме је овај народ себе уписао међу зреле историјске народе.
Он тиме опстаје међу њима и опстаће благодарећи ономе што називамо косовским
завјетом“, истакао је Митрополит Амфилохије.
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Митрополит Амфилохије је објаснио зашто Патријарх Иринеј није дошао у Пећку
патријаршију.

  

„Старац је, деведест година… И хвала Богу да је био јуче у Жичи. И ја сам изузетно
благодаран, и цијела Црна Гора, што је био код нас у Грбљу. И он је схватио, кад је био у
Грбљу, колика је огромна љубав постоји према њему као Патријарху српском у Црној
Гори. Власт црногорска сад иде неким својим путевима, али Црна Гора Светог Јована
Владимира, Црна Гора Балшића и Црнојевића, Црна Гора Петровића посебно, зна се
гдје је била и којим путем је ходила. И данас она наставља тај свој пут и природно је
посебно везана за Пећку патријаршију“, казао је Митрополит Амфилохије.

  

Казао је да ћивоти светих архиепископа пећких и мошти Светога краља Стефана
Дечанског свједоче да смо и као Црква и као народ на Косову и Метохији присутни
вјековима.

  

„И да смо и данас присутни ништа мање и да ћемо бити присутни, ја сам увјерен, и
наредних осам вјекова. А после како Бог буде хтио“, поручио је Митрополит Амфилохије.

  

(МЦП)
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