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Поглавар Српске православне цркве Порфирије упутио је поводом јучерашњих
дешавања апел у којем је замолио све грађане за мир и међусобно поштовање. "Могу
само да молим све, да апелујем, да чувамо једни друге, а не да се бијемо. Свако је
свакоме потребан. Не можемо једни без других. Свако да поштује свакога, на то нас Бог
позива", саопштио је он, између осталог у објави објављеној на Инстаграму.

  

  

„На самом уласку у божићни пост, бијемо се међусобно песницама, моткама, каменујемо
аутобусе, разбијамо главе једни другима, уништавамо имовину. Не желим да анализирам
шта је повод, а шта прави узрок сукоба, ни ко је крив, а ко је невин.

  

Они који стварају конфликте и управљају кризама и сукобима у свету, али исто тако и
они који код нас поларизују, деле и сваку тему политизују да би стварали раздоре из
себичних, парцијалних интереса, све то добро знају“, навео је он.
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Замолио је „да у данима божићног поста своје мисли, жеље и молитве Христу Богу,
једином миротворцу, усмеримо ка општем добру, разумевању, љубави и поштовању
према ближњем, без обзира на чињеницу да су нам, по природи ствари, идеолошки,
социолошки, политички и сваки други ставови различити“.

  
View this post on Instagram

A post shared by Патријарх Порфирије (@porfirije_patrijarh)

   

„Период поста, у који смо закорачили нас подсећа и позива на неопходни мир. Међутим,
морамо знати да се истински мир не може постићи без помирења и мира са Богом, то
јест, без труда да, колико год је могуће живимо у складу са Христовим, јеванђелским
системом вредности, које су сажете у тајни двоједине љубави, према Богу и према
ближњем, што значи према сваком човеку. Морамо знати да немири, ма колико хтели да
донесу мир, неумитно производе нове и нове немире“, стоји у објави патријарха СПЦ
Порфирија.
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