
Владимир Вељковић: Очигледно да ће СПЦ, јавно или прећутно, подржати одлуке државног врха о увођењу сакнција Русији
четвртак, 19 мај 2022 14:47

 Верски аналитичар Владимир Вељковић изјавио је у емисји Н1 Студио Ливе да је
очигледно да ће Српска православна црква подржати одлуке државног врха, односно
увођење сакнција Русији.

  

Осврћући се на јучерашњи састанак председника Александра Вучића са патријархом
Порфиријем архијерејима СПЦ, Вељковић је рекао да у Уставу пише да су црква и
држава одвојене, али да је неписано правило да је СПЦ најстарија национална установа,
и да председник одгворност за будуће потезе жели да подели са њом.

  

„Очигледно сада видимо да ће Црква подржати одлуке државног врха, а главна тема је
увођење санкција Русији, у том контексту би догађања око Македоније била један
уступак СПЦ, а с друге страна би она највероватније требало да подржи јавно или
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прећутно некакве будуће санкције када је у питању Русија или одмак државне политике
од тих веза са режимом Владимира Путина“, казао је Вељковић.

  

Саговорник Н1 истакао је и да ако је до превазилажења раскола између Српске и
Македонске православне цркве дошло под утицајем политике, онда то може бити само
западна политика, јер Русија и Руска православна црква тренутно немају снаге да се
баве питањима која су ван њиховог непосредног окружења.

  

"Мислим да је ово решавање македонског случаја управо нека врста залога за СПЦ како
би сада уследио уступак са њене стране да се по питању државне политике, која спрема
одмак од русије, да се ту нешто много не меша", закључио је Вељковић.

  

Подсетимо, у Храму Светог Саве у Београду данас је одржана литургија коју су служили
патријарх српски Порфирије и архиекископ охридски и македонски Стефан. Српска
православна црква је данашње богослужење назвала литургијом помирења.

  

Заједничко богослужење означава превазилажење раскола, до којег је дошло пре пола
века, када је МПЦ самовољно изашла из окриља СПЦ, где је имала статус аутономије,
желећи потпуну самосталност - аутокефалност.

  

СПЦ као ни друге православне цркве нису то прихватиле, сматрајући да је поступак
неканонски.

  

Очекује се наставак дијалога две цркве, о којем је јавност сазнала тек протекле
седмице, јер је вођен у тајности.

  

(Н1)
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