ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Баришевския Епископ Виктор: Сръбският Патриарх
Порфирий е истински пастир на нашето време

Свои размисли за интронизирането на Черногорско-Приморския митрополит Йоаникий, което,
въпреки отправяните заплахи, извърши в Цетинския манастир Светейшият Сръбски Патриарх
Порфирий, сподели главата на Представителството на Украинската Православна Църква при
европейските международни организации Баришевският епископ Виктор.

На 5 септември 2021 година в Цетинския манастир в Черна Гора се състояинтронизацията на
новоизбрания глава на Черногорско-Приморската митрополия митрополит Йоаникий.

Интронизацията, която премина в условия на огромен натиск, до последният момент се намираше
под заплахата да бъде провалена. Още в навечерието няколко десетки млади хора, които
наричаха себе си «патриотите» на Черна Гора, преградиха пътя към манастира и се заканиха да
прекъснат тържественото богослужение в Цетине. Действително, сутринта в деня на
интронизацията «патриотите» н «националистите» устроиха сблъсаци с органите на реда, в
резултат на които четирима души пострадаха, а главните организатори на масовите безредици
бяха арестувани.

Задачата, която имаха протестиращите се състоеше в това, да не допусне интронизацията на
митрополит Йоаникий именно в Цетинския манастир – главната светиня на Черна Гора. Това бе
необходимо, за да се осъществи главната цел на идеолозите на безредиците, съгласно която да
се внуши, че владика Йоаникий не е поддържан от народа на Черна Гора, защото той уж бил
привърженик на «великосръбския национализъм». Възможно е, чрез недопускане провеждането
на интронизацията в Цетине и принуждавайки извършването й да стане в Подгорица,
«националистите» можеха след това да заявят, че тя е нелегитимна.

Както и да е, но напрегната ситуация в Цетине доведе до това, че архиереите от другите
Поместни Православни Църкви бяха принудени да се върнат в Подгорица, където отслужиха
съвместно богослужение. Представителите на властта убеждаваха и Сръбския Патриарх
Порфирий в това, че Подгорица е по-добрия вариант, който ще гарантира безопасността му. Нали
протестиращите бяха настроени враждебно, от тях можеше да се очакват радикални стъпки,
което обезателно би довело до насилие и физическо противостояне. Аргументите на държавното
ръководство и органите на реда изглеждаха достатъчно убедителни, затова ако Патриарх
Порфирий ги бе приел, то никой не би осъдил неговото решение.

Само, че всички рационални причини да не се отива в Цетине, бяха напълно опровергани от един
единствен контрааргумент: този манастир е канонична територия на Сръбската Патриаршия, и
там, зад стените на тази обител винаги се е извършвала интронизацията на митрополитите на
Черна Гора. Още повече, че и в Цетине, и в Будва, и в Улцин и Подгорица – това е паството на
Сръбската Патриаршия. А истинският пастир никога не бяга от своето паство. Напротив,
той «добрият пастир полага душата си за овците» (Йоан 10:11). Именно така постъпи и патриарх
Порфирий: въпреки опасността, той реши, че е длъжен да бъде там, където го очакват, и има
правото да извърши това, което е негово задължение пред Бога и народа Божий. Затова
Сръбският Патриарх все пак пристигна в Цетинския манастир, където оглави Божествената
литургия, по време на която се състоя интронизацията на митрополит Йоаникий.

Да, Патриархът бе охраняван от военни, прикриваха го със специални щитове, които да го
защитят от възможни куршуми на снайперисти. Затова някой може да каже, че постъпката на
Патриарха, видите ли, не е чак толкова героична. Само че, това не е така.

Първо, няма съмнение, че Предстоятелят на Сръбската Църква щеше да отиде в Цетине при

всеки случай, даже и ако органите на реда не бяха там. Обезпечаването на безопасността и
защитата на Патриарха – това е инициатива на държавата, а не лично негова.

Второ, на видеото с пристигането на Патриарха ясно се вижда, че той от нищо и от никого не се
крие. Той не се бои, просто отива там, където е длъжен да отиде. Неговата постъпка – това е
пример за подражание. Та нали в нашия живот често се случват моменти, когато ние трябва да
направим избор: да се подчиним на обстоятелствата и да се предадем или да изпълним своята
мисия, каквото и да става?

Постъпката на Патриарх Порфирий ярко показа, че той се явява истински пастир на своето
паство. Всеки жител на Черна Гора видя, че Предстоятелят на Сръбската Църква преживява не
за себе си, не се занимава със своите собствени интереси, а се грижи за Църквата и на първо
място поставя изпълнението на Евангелието.

Очевидно е, че интронизацията на митрополит Йоаникий – това е поредното свидетелство за
истинността на Църквата и ярък пример за победата на Христа над силните в този свят. Ние
искрено се радваме, че Господ подари на Своята земна Църква още един истински пастир –
Патриарх Порфирий, е се надяваме, че той и по-нататък ще бъде вдъхновяващ пример за
милиони православни християни!
Източник: https://mospat.ru/bg/news/88085/
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