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С болом у души и с тугом примили смо вест да се упокојио наш патријарх, отац, пастир,
родитељ, изјавио је данас епископ рашко-призренски Теодосије.

  

  

„Увек је био уз нас, нарочито уз мене као епископа, свештенство, монаштво, али и оне
вернике, народ који истрајава свe ово време и не жели да напусти ове свете просторе.
Имао је заиста разумевање за све што пролазимо и саосећао је са сваким човеком“,
рекао је Теодосије, преноси Танјуг.

  

Истакао је да је став патријарха Иринеја био веома јасан по питању Косова и Метохије.

  

„Као и светоархијерејски Сабор и наш патријарх је сваки пут истицао да се не смемо
одрећи наше свете земље, нашег Јерусалима, нашег Призрена, Пећке патријаршије,
Дечана, Грачанице, да је то наше срце и наша душа. Да, ако се одрекнемо КиМ и ако
напустимо ове свете просторе, ми више нећемо постојати, више нећемо бити оно што су
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вазда били наши преци и наши свети и да ћемо постати потпуно нешто друго, нама
страно и не нама својсветно“, рекао је владика Теодосије за РТС.

  

  

Те речи и такав став патријарха уливају додатну снагу, истакао је Теодосије, али и
обавезују да се истраје на том путу, да се његов завет, аманет очува.

  
  

Последњи пут сам имао прилику да разговарам са блаженопочившим Патријархом
Иринејем почетком децембра прошле године. Примио ме је топло и очински у
Патријаршији и посебно се интересовао за живот нашег свештенства, монаштва и верног
народа. Био је дубоко везан за Дечане и Св Краља pic.twitter.com/nHZqdHiwwe

  — Sava Janjic (@SavaJanjic) November 20, 2020    

„Ми све чинимо као људи, сетимо се речи нашег блажено почившег патријарха Павла:
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’Бог ће нам помоћи, ако буде имао коме‘. То значи да ми будемо Божији, чувамо реч
Божију, заповест Божију и да сведочимо наше име оно што јесмо, наше постојање, и да
као народ будемо оно што јесмо, а не нешто друго. Тако да има наде за наш живот и
наше присуство на овим просторима потврђује да је КиМ и света српска земља
најсветије што имамо, оно чиме се поносимо, оно што нас одржава да будемо народ
Божији“, рекао је владика.

  

  Your browser does not support the video tag. 

  

"За кратко време изгубисмо два истинска пастира"

  

"За кратко време смо изгубили два истинска пастира, родитеља, митрополита
Анфилохија, а ево и сад нашег дивног патријарха Иринеја. Господ их је узео, заиста
Господ има своје планове и ми и ако смо тужни у овом тренутку, јер смо изгубили
родитеље своје, духовне на првом месту, а они су нам били и пастири, ми нисмо очајни",
рекао је Теодосије.
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  "Ми хришћани имамо наду и нарочито у овом тренутку се молимо за покој душеблаженопочившег митрополита Амфилохија и патријарха Иринеја. И сматрамо да су онисад ближи Богу, и да имају већу слободу пред Богом и да нас они заступају у овомтренутку кад нам је заиста то и потребно, једна додатна снага, нешто изнутра, шта ћенас покренути и мотивисати да на првом месту истрајемо, а онда да као људи будемоусправни пред свима и да оно шта је најважније сачувамо своју веру у своје светиње исвој народ на овим просторима", рекао је владика.    Ово што каже владика Теодосије је тачно. Персонално, у односу према власти, патријрхје лавирао и имао сваквих изјава ("Вучић се бори као лав" итд). Али по питању ставапрема КиМ је увек држао јасан и чврст курс - против независности и против "размене". https://t.co/AWPGcOEMKk  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) November 20, 2020    Владика Теодосије је на крају рекао да још нису познати детаљи сахране патријарха ида ће се током дана тим поводом огласити Синод.  (Спутњик, РТС)  
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