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 Mитрополија црногорско-приморска само очекује да се формира влада, а то је сада
одговорност победничке коалиције и нове парламентарне већине, каже за Спутњик
владика будимљанско-никшићки Јоаникије поводом спекулација да се Црква меша у
кадрирање нове владе у Црној Гори.

  

„Не желимо ничим да угрозимо тај процес. Сматрамо да је најбоље да политичари, људи
којима припада та одговорност, без икаквих притисака и без икаквих наших сугестија
формирају нову власт и преузму одговорност за решавање многих нагомиланих
проблема у Црној Гори. Ми се само молимо Богу да све прође у реду. Заиста било би
крајње неодговорно да се то исувише одлаже. Ми смо посебно заинтересовани и имамо
уверавања да ће нова власт устројити односе са Црквом, односе између Цркве и државе
на један савремен и цивилизован начин.“

  

Изјаву почившег поглавара СПЦ патријарха Иринеја, да „у нашу главу не иде да Призрен
и Пећка патријаршија буду ван Србије“, владика Јоаникије тумачи управо онако како је
он сам рекао.
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„Томе не треба ништа додати нити одузети.“

  

Он подсећа да је патријарх Иринеј провео најлепше године свог живота на Косову и
Метохији, али да је и читав српски народ везан за Космет, што због историје и светиња,
као и због нашег народа који још живи и опстаје, сведочи и носи своји крст.

  

Дубока тајна КиМ упечаћена у душу нашег народа

  
  

Дубока тајна Косова и Метохије упечатила се у душу нашег народа и она делује
непрекинуто макар од Косовске битке до данашњих дана, додаје он. Таква тајна
припада само народима који имају богату прошлост, велику историју и велику културу. То
су суштинске ствари за идентитет једног народа и тога се не смемо одрећи

    

„То је огњиште српског народа на коме се сви грејемо, духовно огњиште, светиња, света
српска земља као што је говорио патријарх. Исто тако, како је то њему било својствено,
митрополит Амфилохије који је често посећивао КиМ, а посебно Пећку патријаршију и
Високе Дечане, али и остале светиње, такође је носио КиМ у свом срцу. Мени рече један
свештеник који је био са митрополитом Амфилохијем ’99. године после бомбардовања,
када је сакупљао и сахрањивао лешеве по КиМ после шиптарског погрома, да је тада
видео да је митрополит од Црне Горе још више волео Косово и Метохију“, сведочи
владика.

  

Дубока тајна Косова и Метохије упечатила се у душу нашег народа и она делује
непрекинуто макар од Косовске битке до данашњих дана, додаје он. Таква тајна
припада само народима који имају богату прошлост, велику историју и велику културу. То
су суштинске ствари за идентитет једног народа и тога се не смемо одрећи, као што се
не смемо одрећи своје душе, памети, памћења и свега другог што представља вредност
и пред Богом и пред људима, истиче владика Јоаникије.

  

Избор митрополита и патријарха у рукама Синода
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Упитан да ли верујући народ може да очекује изненађење приликом избора новог
митрополита, с обзиром да за народ у Црној Гори нема дилеме да је поред тога што
тренутно обавља функцију администратора Митрополије, он једини прави избор за
наследника митрополита Амфилохија, епископ будимљанско-никшићки каже да то за
њега није тема, већ за Свети архијерејски сабор:

  

  

„У овим данима када је црква у короти, када жалимо и када трпимо овај бол због одласка
наших великих јерараха, поглавара наше Цркве и нашег митрополита, ми не говоримо на
те теме, није време ни моменат. Има моменат када ће се о томе говорити. Ту је наравно
много важно да се испоштује канонска процедура и оно што је освештана традиција наше
Цркве, важно је много да избор буде без приговора. Као и да се избор обави без утицаја
политике или било које друге струје, не дај Боже.“

  

Владика Јоаникије подсећа да је прописано да се упражњени трон било које епархије,
као и упражњени трон српског патријарха попуњава за три месеца, али да се мора
уважити тренутна ситуација.

  

О датумима ће, како каже, водити рачуна Свети архијерејски синод, јер је то у његовој
надлежности и владика има потпуно поверење у њега.

  

(Спутник)
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