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 Митрополит црногорско-приморски Амфилохије рекао је да је запањен изјавом
црногорског председника Мила Ђукановића, а у којој је навео да ће „радити на обнови
црногорске аутокефалне цркве“.

  

  Према митрополитовим речима, то је први пут у историји да „атеиста ствара цркву“.  

Ђукановић је оптужио Српску православну цркву да покушава да чува инфраструктуру
идеје „велике Србије“ у Црној Гори и поручио да ће радити на обнови црногорске
аутокефалне цркве, свидело се то некоме или не.

  

Црногорски председник је рекао и да неће дозволити да савремена Црна Гора живи под
диктатом једне верске организације која представља реликт прошлости, јер не може да
схвати да је то време одавно прошло.

  

„Ја сам био запањен овим што сам чуо од председника Црне Горе, човека који је
наследник комунистичке власти и који се јавно декларише као атеиста“, истакао је
митрополит Амфилохије за РТС.

  

‼У знак подршке Митрополији црногорско-приморској, која пролази кроз тешка
искушења, страдање и нападе на њене црквене објекте и великодостојнике, #ВладикаТ
еодосије
позвао је вернике да се придруже тродневном посту на који је већ позвао 
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#МитрополитАмфилохије
‼
pic.twitter.com/6NMnpvjCXk

— НИКОЛА СТАНКОВИЋ (@nikolazstankovi) June 9, 2019     

С друге стране, додао је Амфилохије, он приговара како неће црква да се меша у
политику, а покушава да буде глава цркве, да ствара своју цркву.

  

„То је први пут у историји да атеиста ствара цркву“, закључио је митрополит
Амфилохије.

  

Видети још: 

  

Мило Ђукановић: СПЦ покушава да чува инфраструктуру Велике Србије у Црној
Гори, обновићемо аутокефалну ЦПЦ - свидело се то некоме или не

  

(Спутњик)
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