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Након саборне Свете архијерејске Литургије у Манастиру Светог Апостола Луке у Жупи
Никшићкој, коју су служили  Митрополит Црногорско-Приморски г. Амфилохије и
Епископ Будимљанско-Никшићки г. Јоаникије уз саслужење Архиепископа
Михаловско-Кошицког г. Георгија (Православна Црква Чешких земаља и Словачке) и
Епископа умировљеног Средњоевропског г. Константина, одржано је сабрање са
архијерејским протопрезвитерима Митрополије Црногорско-Приморске и Епархије
Будимљанско-Никшићке поводом утврђивања тзв. ”иновираног” Предлога закона о
слободи вјероисповијести или увјерења и правном положају вјерских заједница, који је 5.
децембра 2019. године једнострано утврдила Влада Црне Горе.

  

Јучерашње тврдње потпредсједника Владе Зорана Пажина да је наша Црква одбијала
да разговара о препорукама Венецијанске комисије, најблаже речено, служе
обмањивању јавности. Влада је од наше Цркве добила аргументоване Примједбе на
Предлог закона (на преко 90 страница) у којима је посебна пажња, поред осталог,
посвећена препорукама Венецијанске комисије. Наши архијереји су предлагали да се
разговара и о осталим важним питањима вјерских права (реституције, обештећења,
гаранције имовине и поштовање правног континуитета цркава и вјерских заједница) у
Црној Гори, те да се дијалог не ограничава на начин на који је то условљавала
делегација Владе у свом крњем мандату.
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  Упорно су одбијали дијалог исказима да су та питања од носилаца највиших политичкихфункција проглашена за политичка и да су за њих то првенствено политичка, а непитања основних људских права. Влада Црне Горе је утврђивањем оваквог Предлогазакона показала да не поштује вољу држављана Црне Горе, који су у огромном броју(око 100 хиљада именом, презименом и потписом) исказали свој став премадискриминаторном Предлогу закона.    Свима треба да буде потпуно јасно да се ради о покушају да се овим законом прогоне,дискриминишу и понижавају Митрополија и епархије Српске Православне Цркве у ЦрнојГори    Из досадашњих активности на припреми овог законског прописа, свима треба да будепотпуно јасно да се ради о покушају да се овим законом прогоне, дискриминишу ипонижавају Митрополија и епархије Српске Православне Цркве у Црној Гори. Да је овозакон против наше Цркве је фактички постало јасно послије састанка са ЗораномПажином, јер је указано да су, мимо правне логике и противно Уставу, осталетрадиционалне Цркве и вјерске заједнице наводно заштићене уговорима које су ранијезакључиле са Владом. Закон – ако је закон – онда треба да важи за све, а не да је, као уовом случају, уперен и писан против наше Цркве која је и претходно дискриминисанаодбијањем Владе да и са њом закључи исти уговор.    Обавеза је сваког православног вјерника, без изузетка, да јасно и гласно подигне својглас против оваквих и сличних бруталних атака и мијешања секуларне државе у црквенипоредак ради отимачине црквене имовине    Наши архијереји са архијерејским протопрезвитерима су на састанку исказали својуодлучност да се оваквом понижавању Православне Цркве снажно одупру. У томеочекују пуну подршку свих православних вјерника, без обзира на њихово лично иполитичко опредјељење, будући да је обавеза сваког православног вјерника, безизузетка, да јасно и гласно подигне свој глас против оваквих и сличних бруталнихатака и мијешања секуларне државе у црквени поредак ради отимачине црквенеимовине по комунистичким и другим револуционарним методама.  Архијереји са протопрезвитерима позивају православни вјерни народ да у суботу,21. децембра у што већем броју дође на молитвени Црквени Сабор у Никшићу, којиће започети Светом архијерејском Литургијом у саборном храму Светог ВасилијаОстрошког у 9 часова, како би се исказао протест против понижавајућих идискриминаторних одредби Предлога закона о слободи вјероисповијести илиувјерења и правном положају вјерских заједница.  Митрополит Амфилохије: Ко год је Богу објавио рат зна се како је завршио!  Његово високопреосвештенство Архиепископ цетињски Митрополитцрногорско-приморски г. Амфилохије позвао је данас црногорску власт да се уразуми ине објављују рат против Бога, и да не настављају богоборно дјело својих претходникабезбожника. Он је поручио да није лако против Бога ратовати и да ко год је Богу објавиорат зна се како је завршио.  
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  Митрополит је ово поручио у манастиру Жупа никшићка, гдје је на дан молитвеногсјећања Светог Амфилохија Иконијског, свог имендана, служио Литургију саВисокопреосвећеним Митрополитом михаловско-кошицким Православне цркве Словачкеи чешких земаља г. Георгијом, Преосвећеним умировљеним Епископом средњеевропскимг. Константином и домаћином Преосвећеним Епископом будимљанско-никшићким г.Јоаникијем.  Митрополит Амфилохије је казао да је све у 2000. годишњој историји Цркве Божје узнаку Христовог распећа и васкрсења, и да је у том духу Јеванђеља призван и животсвих нас. Он је изразио жаљење што је у ово наше вријеме Влада Црне Горе наставилагоњење Цркве Христове:  „Наставља се оно што се догађало кроз вјекове у име тзв. културе, заборављајући, а тојесте велика несрећа, да култура постоји зато што постоји култ. Тамо гдје нема култа,молитве какву смо ми овдје служили, нема ни културе. Култура је само љуштура оногашто је суштина свега онога што су људи истински стварали кроз историју и суштинаљудског живота.“  Изразио је Архиепископ цетињски и наду да ће Бог да уразуми, како је рекао, оне које јевријеме избацило на површину, на власт у Црној Гори да не објављују рат против Бога:  „Нијесу они први. Од проклетога цара Дукљанина Диоклецијана и Нерона, па ондаредом до наших времена било је тих богобораца, читаве империје. И од ниједне данаснема стрва. Последња моћна богоборачка империја била је онабољшевичко-титоистичка. Ко се надао да ће она да нестане и пропадне! Нема данас ње,али има, нажалост, њених насљедника, и ових на Западу, који се све више одричуХриста Бога и Његове истине, Њега као пута истина и живота.“  Нагласио је да новотитоисти, сљедбеници наших титоиста, настављају то богоборнодјело својих претходника безбожника:  „Није лако против Бога ратовати и нека их Бог уразуми да не објављују рат Богу, јерко год је Богу објавио рат зна се како је кроз хиљаде година завршио. Да се и њимато не догоди, нек се врате Богу, вјери Божијој, изворној Црној Гори Светога ПетраЦетињскога, Светога Петра Ловћенскога Тајновидца, Црној Гори краља Николе којаје била крштена Црна Гора и клањала се Христу Богу распетоме и васкрсломе, Њемуслужила. И све што је градила, градила је у име Божје, до оне ловћенске срушене иоскрнављене, обурдане капеле. Све је грађено у име Божје, за славу Божију и зачаст народа хришћанскога овога мјеста. Надамо се у Бога, има још наде да се и овинаши врате себи, свом разуму, да се врате својим прецима, светима оцима нашим,нарочито оцима светородне лозе Петровића, Светом Василију Острошком.“  Питајући коме сад треба да припадне манастир Светог Василија Острошког, Митрополитје казао да чак ни послијератни безбожници нијесу отимали храмове већ земљу,истичући да је Црква православна у Црној Гори ових дана од министра правде тражилада се прво врати оно што је отето и опљачкано од Цркве Божије послије рата.  „Ево како они одговарају, неће да враћају, него хоће да наставе и даље! Неће дати Бог!Ја се надам и молим Богу да им просвети разум, савијест и свијест да се врате самисеби, светињама и светим оцима нашим: Светом Василију Острошком, Светом ПетруЦетињском, Светом Амфилохију и Григорију, које данас прослављамо, Светиммученицима, Свештеномученику Јоаникију и 120 свештеника које су њихови претходнициубили у Црној Гори.“  Уколико би наставили започето дјело отимања и гоњења Цркве, то би био стид и срамЦрне Горе и Црногораца, без обзира како се овдје осјећали:  „Стид и срам пред Европом и пред свијетом. Надамо се у Бога да тога неће доћи, и да ћепоново засијати име Божије и служење Богу и да ће се они вратити светињама, култури,односно култу, служби Божјој – Светој литургији да би знали шта је то култура и шта судјела руку људских“, закључио је Његово високопреосвештенство Архиепископцетињски Митрополит црногорско-приморски г. Амфилохије.  (mitropolija.com)  Видети још:  Влада Црне Горе усвојила Предлог закона о слободи вероисповестикоји подразумева да све верске заједнице морају доказати да су пре 1918. биливласници црквене имовине - иначе ће им бити одузета  
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