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Обраћајући се верницима у Јасеновцу, патријарх српски Порфирије рекао је то
место на ком су извршени најстрашнији, умну неразумни злочини. Он се осврнуо на
данашњу положај СПЦ, рекавши да Црква не зависи од воље појединаца који мисле
да имају моћ и да је она изнад сваке политике.

  

 „Усташе су злочине вршили над српским, ромским, јеврејским, али и над хрватским
народом. Тамо где је велико страдање, ту је и благодат велика. Тамо где недужни
стварају, Господ претвара у Свето место и место молитве“, рекао је патријарх српски
Порфирије данас у Јасеновцу.

  

„Ово место је за нас заиста место молитве. Никад се нисмо сабирали овдр да би се
бавили бројкама и томе ко је коме више зла нанео. Зато што је на овом месту изневерен
Бог, као и на многим другим местима. На ово место долазимо са великим пијатетом, као
што и доживљавамо и друга места где су страдали недужни људи. За нас су и то места
молитве“, рекао је Порфирије и додао да нико није помислио да ће се у Јасеновцу
основати манастир посвећен Светом Јовану Крститељу.
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На сваку ружну реч и сваки ружан поступак у односу на нас, наш одговор не сме да буде
базиран на спиралу понављања зла и освета. Наш одговор мора да буде молитва и
праштање. Они који чине монструозне злочине се исписао из сваког народа. Тај не
припада никоме. Тај не припада људима. Невине јасеновачке жртве су универзалне.
Припадају нама, али и свим другим људима. Насупрот томе, злочинци су се исписали из
сваког народа и не припадају ником

    

„Ово је место на ком се сећамо и памтимо оне који су пострадали. Ово је место које нас
подстиче на молитву да Господ уразуми срца човека да се било коме овако нешто деси.
Са било које стране. Не дај Боже да будемо ми ти који чине такве ствари“, нагласио је
патријарх.

  

Он је нагласио да је Јасеновац место светитеља где су пострадали недужни људи.

  

„На сваку ружну реч и сваки ружан поступак у односу на нас, наш одговор не сме да
буде базиран на спиралу понављања зла и освета. Наш одговор мора да буде молитва и
праштање. Они који чине монструозне злочине се исписао из сваког народа. Тај не
припада никоме. Тај не припада људима. Невине јасеновачке жртве су универзалне.
Припадају нама, али и свим другим људима. Насупрот томе, злочинци су се исписали из
сваког народа и не припадају ником“, поручио је патријарх српски Порфирије.

  

Црква нема никакве веза са овдашњим политикама

  

Према речима Порфирија, политика је данас занимање којим се користе партије, те да
Црква нема никакве везе са овдашњим политикама.
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   „Ми немамо ништа против тога, напротив. Али морамо знати да су партије само део, аЦрква је сабор. Наша Српска православна црква је аутокефална и призната. Миприпадамо породици православних црква и не зависимо од спољашњих околности,државних, политичких и сваких других граница. Нашу канонску јурисдикцију не можемомењати на основу било каквих спољашњих околности и на основу воље појединаца којимисле да имају моћ и силу“, рекао је он.  О протестима у Црној Гори  Порфирије је рекао да су протести на Цетињу имали за циљ да онемогуће верницимаправа на верску слободу.    Заменом теза, на силу је неко хтео да нас спречи да дођемо у своју кућу. Ми смо хтелида уђемо најмирнијим путем, а они су хтели да нас прогласе за насилнике     „Заменом теза, на силу је неко хтео да нас спречи да дођемо у своју кућу. Ми смо хтелида уђемо најмирнијим путем, а они су хтели да нас прогласе за насилнике. Одрекли смосе свега, рекли смо народу да не долази. Госте из читавог света, митрополите,епископе, свештенике и монахе – све смо их замолили да не дођу. Нисмо тиме самопоказали добру вољу, већ смо показали да желимо да их молимо да нас пусте у својукућу“, навео је Порфирије.  Патријарх је рекао да је неко намерно радио на поларизацији народа у Црној Гори.    Кад некога прогласили апсолутним злом, другоме сте дали легитимно право и оруђе уруке да то зло елиминише без трунке савести и да неће за то полагати одговорност.Место на ком се налазимо илуструје такав метод    „Неки се користе оном ‘завади, па владај. Он својим владањем покушава да прикријевелика непочинства која су била за време његовог владања. Знају боље од нас то оникоји се тиме баве. Наше је и да се молимо и за тог, без обзира на све. Оно што је највећапревара и најболније – неко је том заменом теза покушао да нас представи изазивачемсваког зла и конфликта. Бојим се да је то, а то ћу рећи на овом месту, опробан и стариметод. Кад некога прогласили апсолутним злом, другоме сте дали легитимно право иоруђе у руке да то зло елиминише без трунке савести и да неће за то полагатиодговорност. Место на ком се налазимо илуструје такав метод“, истиче он и додаје да мује жао што су се те замене теза прелиле у Хрватску.  „Један мој пријатељ, не знам да ли је посумњао или је био у хору оних који су морали, јерекао да има више Порфирија и да су њему позната чак тројица. Има записаних дела, панек свако размисли колико има Порфирија. Увек сам и на сваком месту говорио самоафирмативно о Хрватској. Никад нисам хтео да доливам уље на ватру, оћутао сам многопута“ подвлачи Порфрије.  СПЦ данас обележава Дан новомученика јасеновачких, патријарх Порфиријеслужи литургију у Јасеновцу   У Јасеновцу се данас обележава Дан новомученика јасеновачких, посвећен страдалимау овом усташком кампу.  Овогодишње обележавање празника Српске православне цркве поклапа се и саосамдесетогодишњцом од формирања злогласног логора у Јасеновцу.
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  Сећање на страдале биће обележено светом литургијом коју ће са великим бројемепископа служити патријарх Порфирије.  Након литургије, најављено је да патријарх, заједно са другим епископима, освештатируски спомен-крст у дворишту манастира у Јасеновцу, а након тога планирано је иполагање камена темељ за Цетињски хуман, који ће се налазити у порти.  Славу Светих новомученика јасеновачких, Епархија пакрачко-славонска и Српскаправославна црква обележиће освештавањем славског колача и жита на хумци кодкаменог цвета у спомен-подручју Јасеновац.  (Нова.рс)  
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