
Свака аутономија КиМ је прихватљива, али не и признавање независности
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Српски патријарх говори за "Новости“, о бриселском договору, будућности СПЦ на КиМ,
путу Србије ка Европи. Вековима постоје стари мостови према братском руском народу и
великој Русији. За судбину СПЦ најгласније "брину“ деца њених бивших прогонитеља и
промотери манифестација накарадности

  

Свака аутономија Косова и Метохије је прихватљива, и она најшира могућа, али де
факто признавање самопроглашене државности и самосталности покрајине - није.
Дугорочно гледано, за стабилност, па и опстанак државе, од било чијег става, па и
Српске православне цркве, важније је да решење косовско-метохијског проблема буде
утемељено у Уставу. Не смемо кршити сопствени устав. Државна власт има нашу
апсолутну подршку да, поштујући највиши правни акт, пронађе најбољи начин за
заједнички живот Срба и Албанаца на Косову и Метохији.
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Свака аутономија КиМ је прихватљива, али не и признавање независности

Пише: Патријарх Иринеј
недеља, 05 мај 2013 09:58

  Овим речима, патријарх српски Иринеј у васкршњем интервјуу за „Новости“ оцењујеисход бриселских договора између државног врха Србије и представника привременихвласти у Приштини и види будуће решење статуса јужне српске покрајине. ПоглаварСрпске православне цркве наглашава да је став Цркве о будућности покрајиненепромењен и да европски пут Србије, који и СПЦ подржава, не сме да буде плаћенодрицањем од Косова и Метохије. Његова светост подсећа да је Српска црква у свимвременима била са својим верницима, делећи са њима и добро и зло, и наглашаварешеност да уз народ остане и на Косову.  Преговори у Бриселу, завршени договором Београда и представника привременихвласти у Приштини, иза кога су стали и Влада и Народна скупштина, довели суСрбију у тамни вилајет избора између косовског и европског пута. Да ли је Цркванеобично бритко формулисаним јавним апелом државном руководству реклапоследњу реч о овом избору? Није ли овај позив стигао прекасно?  - Став Цркве о Косову и Метохији свима је јасан, и то не од јуче. Он је непромењен крозисторију, а државним властима које је, макар декларативно, занимао, познат је одпочетка деведесетих, када је криза ескалирала. Такав, непромењен став саопштен је инајвишим државним представницима на састанку у Патријаршији. Штавише, два дана претог сусрета упућен је јавни апел државном руководству, којим је јасно изражен ставЦркве. Значи, није тачна претпоставка да је апел од 22. априла, за који кажете да јебритко формулисан, стигао прекасно.  Питање Косова и Метохије јесте питање Голготе српског народа и његовог страдања одвремена Светог цара Лазара до данашњег дана. Сетимо се само стихова владике ипесника Петра Петровића Његоша: „Ој, Косово, грдно судилиште, на сред тебе Содомзапушио“. Актуелност ових речи владике Рада, нажалост, потврђују свакодневнастрадања и убиства Срба.  Што се Европе тиче, бранећи Косово и Метохију, светиње којих тамо има као звезда налетњем небу, ми, уверен сам, и данас бранимо највеће вредности европскецивилизације. Тако је било у прошлости, а исто је и данас. Многи европски хришћанскиинтелектуалци су тога свесни. Свесни смо значаја обједињавања Европе и подржавамоучешће Србије у том процесу. Али, не по цену одрицања од дела своје државе, од својихсветиња и од свога народа!  У резолуцији Народне скупштине каже се да би СПЦ требало да успоставиуговорни однос са властима у Приштини, који би био заснован на искуству уређењаодноса Римокатоличке цркве у Италији. Да ли би успостављање овог односазначило пристајање на равноправан однос са органима власти непризнате државе ипрактично признавање независности Косова и Метохије?  - У оквиру решења заснованог на Уставу могу се тражити модели заштите права ибезбедности Српске православне цркве, односно Епархије рашко-призренске, њенихверника, свештеника и светиња. То је свакако нужно. Што се тиче конкретног модела,треба га дорадити и прецизирати, јер морамо имати у виду да су и Италија и Ватиканнезависне државе, а Епархија рашко-призренска је органски део Српске православнецркве, као што су и Косово и Метохија аутономни, али неотуђиви део државе Србије.Даље, Ватикан се налази у апсолутно хришћанском и пријатељском окружењу.  Али шта год да се у будућности догоди, Српска православна црква ће, као што је чинилакроз векове, остати и опстати са својим народом и светињама на Косову и Метохији.  Како СПЦ види своју будућност, формални статус и сарадњу са цивилним властимау „новој косовској реалности“?  - Наш владика Теодосије и наши свештеници и данас служе од Призрена на југуМетохије, преко Косовског Поморавља до Митровице и Копаоника. Наш народ чврсто јерешен да опстане на овој светој земљи. Црква је Бога Живога, Бога мира и љубави чијеВаскрсење ових дана славимо, сведочила и у време Отоманске царевине, и поднацистима, а потом и под комунистима, па исто тако чини и данас. То сведочење заПравославну цркву је једина реалност - прошлост, садашњост и будућност.  Датум за почетак преговора за приступање Србије ЕУ и бриселски ултиматум Цркваје упоредила са „плаћањем превисоке цене за робу која још није испоручена, нитиико зна када ће се то догодити“. Очекујете ли, после свега, да ће се европски путконачно отворити пред Србијом?  - Сведоци смо да ни чланице Еврпске уније немају јединствен став према питању статусаКосова и Метохије. Процес интеграције Србије, у политичкој и економској реалности укојој се данас налази ЕУ, веома је дуготрајан, можда чак и дводеценијски. Мислим да сеинтерес Европе за Србију дугорочно неће исцрпети на проблему Косова и Метохије.Свесни тога, али и своје велике историје, славних предака и културе, морамо јошдоследније поштовати себе и своје достојанство. Надам се да ће наше политичкоруководство умети да пронађе мостове према Европи који ће обезбедити миран истабилан развој нашег друштва и народа. Са друге стране, већ вековима постоје старимостови према братском руском народу и великој Русији, који су за нас, хвала Богу, увекотворени. За Светог Саву је речено: „путује без пута и пут се за њим рађа“. Уз помоћБожју, ми стварамо путеве.  Косово, нажалост, није једино место искушења Српске цркве и народа. Проблемаима и у Хрватској, Македонији, па и Црној Гори. Постоји ли начин да смањимопритисак који се на народ и Цркву врши у суседним државама?  - Сва искуства у наведеним државама на свој начин су болна. У данашњој РепублициХрватској, која је једном ногом у Европској унији, чак и поједини верски предводнициподстичу кршење елементарних људских права својих суграђана, православних Срба,као што су право на повратак и безбедан живот, равноправност у запошљавању, правона враћање кућа, станова и друге отете имовине, право на име, језик и писмо... У вези саовим последњим, шта рећи на јавно иступање једног од најугледних и најутицајних људиу тамошњем римокатиличком епископату којим се пружа подршка нечувеном захтевушовинистичких група да се забране српски ћирилични натписи у Вуковару, граду у којеми данас живи много Срба? Ко, за Бога милога, може да претендује на монопол устрадању и на неприкосновени статус жртве? Заиста, невероватно! Наша браћаримокатолици у Србији имају сва права, као и ми. Ми се за то залажемо неодступно. Унезависној Кнежевини Црној Гори, 1909. године, на попису је било 90 посто Срба, а2011. мање од 29. Да ли се ради о политичком и културном инжењерингу или, отвореноговорећи, некад суптилном, а некад бруталном насиљу? За чији интерес? У БЈРМакедонији брутално распињу Цркву. Наш брат, архиепископ Јован, који се националноне декларише као Србин, налази се у тамници. Свештенство и верници су прогоњени, ито само због тога што не желе да пребивају у расколу.  Црква Божја свима, па и онима који насиље врше, непрестано указује на празан ГробГосподњи, на узалудност њихових поступака, јер Христос, Бог љубави, силом Крста иВаскрсења побеђује свако насиље. Блажени су прогнани правде ради, јер је њиховоЦарство небеско. Црква нема другу силу да решава ове проблеме осим силе сведочењаистине и моћи молитве. Са друге стране, апелујемо на носиоце власти у овим државамада поступају по правди и обраћамо се свим одговорним међународним чиниоцима зазаштиту својих права и права верујућег народа.  Представници власти редовно се консултују са Црквом о најзначајнијим питањима.Држава је преузела обавезу уплаћивања доприноса за пензију свештеника, деобуџета намењен је верским заједницама. Да ли је то мера „симфоније“ државе иЦркве, упркос критикама јавности да Црква има превелику улогу у нашем друштву?  - Однос Цркве и државе комплексно је питање. Појам „симфоније“ односио се непоједине периоде историје Источног римског царства и таква аналогија непримењива јеу савременом секуларном друштву какво јесте и какво треба да буде наше. Црква идржава су одвојене, имају различите компетенције, али то не значи да не треба дасарађују. Држава треба да брине о слободи, миру и правди, а Црква да се стара оспасењу и духовно-моралном стању народа. Уколико држава истински брине о слободи,миру и правди, утолико је поље међусобне сарадње шире, а резулати плодотворнији. Укомунизму су ови појмови схватани специфично, па је постојала стална напетост уодносима између Цркве и државе. Цркви је, уз голготско страдање свештенства,одузета готово сва имовина. Правде ради, Црква захтева да се њој и свима другимаврати оно што је одузето. Не тражи надокнаду за добра која су неповратно уништена,девастирана, нити за њихово вишедеценијско коришћење. Када наша имовина будевраћена, биће коришћена у филантропске сврхе и неће бити потребе за буџетскимлинијама које помињете. Црквена имовина је, пар екселанс, народна имовина.  Што се тиче критика јавности које помињете, ради се о малом броју људи чије право намишљење поштујем. Констатујем, међутим, да је њихова заступљеност у медијима уапсолутној несразмери са њиховим бројем. Место Цркве у друштву је одредило самодруштво, народ Србије. Према последњем попису, у Србији је 95 посто верника, од којихсу 85 посто православне вероисповести.  Предстоји редовно мајско заседање Светог архијерејског сабора СПЦ. И овог пута усредишту јавности су поједини архијереји о чијем се пензионисању дуго говори. Дали ће бити речи о случају владике Василија (Качавенде) или промена на челудругих епархија?  - Занимљиво је да се последњих дана, за судбину Српске православне цркве, у медијиманајгласније „брину“ деца њених бивших прогонитеља, промотери манифестацијанакарадности и слични. Црква ништа не предузима по диктату жуте штампе. „Новостима“и делу наших медија не припада, срећом, овај атрибут. Исто тако, Црква је, последњихгодина, показала да ништа не „гура под тепих“, него да проблеме решава држећи сеискључиво свог канонског устројства.  Црквена тела припремају промене Устава СПЦ. Које ће бити најважније променетемељног акта Српске цркве? Да ли је у плану промена начина избора поглавараСПЦ?   - Промена Устава је дуготрајан процес, у коме нема журбе. Поједине уставне одредбе семењају и на заседањима Светог архијерејског сабора, који је врховна црквеназаконодавна власт. Нити треба прижељкивати нити очекивати радикалне, а поготову небрзе промене. Црква своју мисију и данас врши на основу светих канона, постојећегустава и других црквених прописа.  По ко зна који пут стављени смо пред кључни избор. Имајући у виду све кроз штасмо све прошли у деценијама које су за нама, да ли смо у стању уопште даповлачимо рационалне потезе?  - Уздамо се у Бога да имамо снаге и моћи да промишљамо и доносимо исправне ирационалне одлуке. Псалам Давидов каже: „Ни са Истока ни са Запада не долазиузвишење него је Бог Судија.“  Васкрс је време радости и победе живота над смрћу. Можемо ли да верујемо да ћесрпски народ у будућности имати снаге да у суровој борби са демографијом,моралним и материјалним сиромаштвом, свеопштом апатијом и другим опаснимпротивницима пронађе прави пут?  - Ваше питање се односи на трагање за смислом живота, посебно у време кризе иискушења. Одговорићу вам речима из овогодишње саборске посланице о Васкрсу:„Живот је леп само када је прожет љубављу, а осмишљен је само онда када се саљубављу уносимо у туђи живот, када смо заједно са гладнима и жеднима, сасиромашнима и прогнанима, када смо и у тамници са осуђеницима. Љубав није самоогољена реч. Љубав је сила Божја само када је прожета и испуњена жртвом, давањемсебе за другог, за добро другог. Живот са смислом је позив на љубав, на служење Богуи сваком човеку. Докле год живот будемо схватали као служење себи, у свету ћевладати сукоби, немири и ратови. Када човек прихвати да је позван да себе даје заопште добро свих људи, и да свој таленат умножава тиме што га раздаје за доброближњег, и сваки пут када учини добро дело, он предокуша Царство Небеско уисторији.“  У име љубави Господње, Вама лично, свима који се старају за наш угледни дневник„Вечерње новости“, а поготову вашим верним читаоцима, честитам светли празникВаскрсења Господњег: Христос васкрсе!  (Вечерње Новости)
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