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 Умјесто да по пресуди Хашкога суда за ратно хушкање окајава гријехе у затвору у
Шевенингену, заогрнут омофором, митрополит Српске православне цркве Амфилохије
поново призива зло и несрећу, па би било мудро, прије него ли он њој, држава њему да
стане ногом за врат, поручио је митрополит Црногорске православне цркве Михаило.

  

  

"Коментаришући пресуду изречену за покушај тероризма, на дан Светога Василија
Острошкога, на литургији, Амфилохије је казао да Црна Гора није судила ни пресудила
оптуженима за покушај тероризма већ они који служе моћницима НАТО. По њему,
пресуда је срамна и на срамоту је Црне Горе, и прст у оку Божјој али и људској правди.
Оцијенио је да је најтеже у тој пресуди што она повампирује братоубилачки дух у Црној
Гори, додајући да је тим духом прожета црногорска историја. А за пресуду Бранки
Милић је казао да је то једна сирота Бранка која је себе називала равногорком,
додајући, ето на што је спала Црна Гора.

  
  

Pавногорски покрет који је по карактеру био квислиншки, шовинистички и злочиначки.
Његови припадници су учвршћивали њемачки окупациони поредак, прогонили и убијали
патриоте и ишли у геноцидне походе против припадника ислама. Само у једноме, у
Санџаку, почетком 1943. године, убили су 9.200 муслимана

    

Да почнемо од краја. Та Бранка равногорка промовише равногорски покрет који је по
карактеру био квислиншки, шовинистички и злочиначки. Његови припадници су
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учвршћивали њемачки окупациони поредак, прогонили и убијали патриоте и ишли у
геноцидне походе против припадника ислама. Само у једноме, у Санџаку, почетком 1943.
године, убили су 9.200 муслимана, и то на свиреп начин.

  

И та сирота Бранка промовише ту идеологију, и богу фала да је Црна Гора, како
Амфилохије вели спала, да не дозволи да јој барјачи Црном Гором, коју он,
представљајући се владиком, на срамоту цијеле Црне Горе и православне васељене,
зове сирота Бранка. Али није му се чудити, јер као прави светосавац свијет посматра из
светосавске препективе - наопачке, па сараднике окупатора, доживљава патриотама а
ратне злочинце херојима", навео је Михаило.

  

Било би значајно да се обзнани, дан прије прије него је покушано насилно рушење
уставнога поретка, што је и о чему се Амфилолхије у Острогу договарао с том истом
Бранком и осталим учесницима који су покушали оружани преврат, додаје митрополит
Михаило.

  
  

Приговара да се том пресудом повампирује братоубилачки дух. Дакле,браниоце
интегритета и суверенитета земље, на које насрћу светосавци, којима "ножеве" у рукама
ставља Амфилохије и његова светосавска организација, оптужује за братоубилаштво,
зато што бране себе и своје

    

"Приговара да се том пресудом повампирује братоубилачки дух. Дакле,браниоце
интегритета и суверенитета земље, на које насрћу светосавци, којима "ножеве" у рукама
ставља Амфилохије и његова светосавска организација, оптужује за братоубилаштво,
зато што бране себе и своје.

  

Одговорили бисмо му Његошевом: "Ал' тирјанству стати ногом за врат, довести га к
познанију права, то је људска дужност најсветија." Овом пресудом тирјанству,
инспирисаноме из Београда,црногорска држава је стала за врат, што јој је и била
дужност насјветија.

  

Пресуду донесену против таквих назива још и срамном и "прстом у око" Божје и људске
правде. Коју правду помиње он, ратни хушкач против муслимана и католика, који треба

 2 / 3



Мираш Дедеић: Амфилохије поново призива несрећу уместо да окајава грехе у затвору у Хагу - држава треба да му стане ногом на врат, пре него што он то учини њој
уторак, 14 мај 2019 17:43

да "лиже ране" задобијене у ратовима по Босни и Хрватској? Умјесто да по пресуди
Хашкога суда за ратно хушкање, окајава гријехе у затвору у Шевенингену, заогрнут
омофором, он поново призива зло и несрећу, па би било мудро, прије него ли он њој,
држава њему стане ногом за врат". поручује Михаило.

  

(Антена М)
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