
Истина која је разјарила Александра Вучића

Пише: Свештеници Митрополије Црногорско-Приморске
понедељак, 08 јануар 2018 20:23

  

Ми, доље потписани Архијерејски протопрезвитери у Митрополији
Црногорско-Приморској, јавно саопштавамо да, заједно са осталим свештенством и
монаштвом, уопште нисмо изненађени божићном медијском хајком на Митрополита
Црногорско-Приморског и Егзарха свештеног трона Пећког г. Амфилохија. Данас, први
пут на овакав начин, стајемо у заштиту свог Архипастира, али прије свега због заштите
своје Цркве која је, кроз личност Митрополита г. Амфилохија, безочно нападнута од
најближих сарадника предсједника Србије Александра Вучића и то Николе Селаковића,
Марка Ђурића, Зоране Михајловић и Александра Вулина.

      Нема никакве потребе да бранимо Митрополита Амфилохија од најновијих напада на
њега, јер нису ни први, а ни последњи. Слични напади су, познато је, обиљежили његову
тродеценијску епископску и полувјековну свештеничку службу и никада до сада нисмо на
овакав начин реаговали. Овим реаговањем заправо желимо да укажемо да је
Митрополит Амфилохије својим ставом о односу према Косову и Метохији рекао истину
која је разјарила Александра Вучића. Сигурни смо да митрополитова ријеч од које се као
од грома тресе политички врх Србије није ни наручена, нити је опозициона, а ни
политикантска, како неистинито тврди Марко Ђурић, него је искључиво пастирска ријеч
егзарха Свештеног трона Пећког.   
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 Митрополитова ријеч је иста и непромијењена од када је на колац набијен мученикЂорђе Мартиновић из Горњег Ливча код Гњилана, од када су силоване монахиње поКосову и Метохији, од када је убијен Данило Милинчић, од паљења конака ПећкеПатријаршије на Недељу Православља 1981. године, од када је писан Апел за заштитусрпског народа и његових Светиња на Косову и Метохији 1982. године, од злочинатерористичке ОВК и НАТО бомбардера над Србима и другима све до данас.  Уопште не споримо право сарадницима и гласноговорницима предсједника Вучића дакритикују Митрополита Амфилохија због његове изјаве о односу режима у Београдупрема Косову и Метохији. Међутим, начин на који је то изведено и медијска хајка наБожић показују да је проблем много дубљи од једне митрополитове изјаве. Јер, познатоје да овакве и сличне реакције само може да произведе истина коју је МитрополитАмфилохије рекао, а никако неистина.  

  Знамо и свједочимо да митрополитова, често пута и оштра ријеч, није упућена лично нипротив кога него је искључиво изговорена за добро, за очување не само Косова иМетохије него и образа и угледа оних који доносе судбоносне одлуке у овом народу. Онаније ни против албанског народа који масовно напушта простор Косова и Метохије, јер јевећ годинама жртва владавине терориста који су постали политичари.  Да ли треба подсећати на оно што се упорно прећуткује или фалсификује, а то су јоштеже ријечи о издаји које је Митрополит Амфилохије упутио и непрестано упућује МилуЂукановићу послије одлуке Владе Црне Горе да призна тзв. државу Косово и да сеодрекне изворне Црне Горе Краља Николе и свих црногорских жртава за ослобођењеМетохије од Турака 1912. године? Зар управо Митрополит Амфилохије, свештенство ивјерници нису били подвргнути сличном медијском каштиговању у Подгорици послијепротеста због признања тзв. Косова од стране Владе Црне Горе? Зато нас данасзабрињава то што су, како се види, и челници Србије кренули да спроводедукљанско-монтенегрински приступ Косову и Метохији?  

  Од хајке на Митрополита и безбожних увреда Вучићевих сарадника, а посебно НиколеСелаковића, битније је што се на овом примјеру показује интенција да секосовско-метохијско питање искључиво представи и решава као ”србијанско” или, заштоне рећи, београдскопашалучко, а не као свесрпско питање. Такође, показује се и да јебила више него умјесна примједба Епископа бачког г. Иринеја о проблематичном појмовном одређењу ”унутрашњег дијалога”.  Посебно је спорно што се то свето и свештено питање ове Цркве и њеног народаобезличава и релативизује у некаквом ”унутрашњем дијалогу”, који је већ доживеокатастрофу и неуспјех. Какав је то ”унутрашњи дијалог” као ”најважнији политички актпредсједника Србије од његовог ступања на дужност” кад се свака ријеч која се неуклапа у међународне обавезе и интересе режима у Београду жигоше и прогони одстране најближих сарадника предсједника Србије као иницијатора ”дијалога”. Никако неможемо да схватимо и прихватимо тако конципиран ”унутрашњи дијалог” о Косову иМетохији, који су одмах својски похвалили Еди Рама и Беџет Пацоли!  
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  Поруку потпредсједнице Владе Србије Зоране Михајловић Митрополиту Амфилохијуданас, као и сличну Патријарху Иринеју јуче, да ”Амфилохије неће водити државнуполитику” схватамо и као пријетњу и сјутрашњу поруку нашој читавој Цркви, кад будеморала да свједочи свој један, једини, непромјенљиви, вјековни, светосавски исветолазаревски став о Косову и Метохији.  Наравно, ни Митрополиту Амфилохију, ни Патријарху Иринеју, а ни Цркви не припадаправо да воде државну политику, али им припада неотуђиво право да чувају образЦркве и душу овога народа од сваког покушаја издаје Косова и Метохије и читавогсрпског народа. Ми, наравно, немамо амбицију и не можемо да утичемо на политику иодлуке Александра Вучића, али имамо право да у својој Цркви, којој служимо и чијиидентитет чувамо и јединство свједочимо у Црној Гори, слободно, одговорно и јавнокажемо своју ријеч о Косову и Метохији посебно кад је Вучић упутио јавни позив дасвако изнесе своје размишљање о Косову Метохији. Та ријеч неће и не може битиугушена, нити ће Црква бити ућуткана без обзира на све нападе који долазе и који ћедоћи.  

  Неућутно стојимо на становишту да је тзв. унутрашњи дијалог о Косову и Метохијинепотребан и са могућим штетним посљедицама на које је са пастирском бригом указаоМитрополит Амфилохије. Непоколебиво подржавамо очинску ријеч нашег Патријарха г.Иринеја да државници Србије не смију никада да дају своју сагласност на отуђењеКосова и Метохије, јер оно што се силом узме, то се и врати, а оно што се поклонинекоме је за свагда изгубљено, а то Срби и Србија не смију дозволити.  АРХИЈЕРЕЈСКИ ПРОТОПРЕЗВИТЕРИ  Барски Слободан Зековић  Бококоторски Момчило Кривокапић  Будвански Борис Радовић  Подгоричко-даниловградски Драган Митровић  Подгоричко-колашински Велибор Џомић  Херцег-новски Радомир Никчевић  Цетињски Обрен Јовановић  ( Митрополија Црногорско-Приморска )
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