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 Митрополит црногорско-приморски Амфилохије оптужио је митрополита тзв.
Црногорске православне цркве (ЦПЦ) Мираша Дедеића да га актуелна црногорска власт
плаћа да отима црквену имовину.

  

  Он је то казао на Светој литургији у цркви Светих Пантелејмона и Климента Охридског,
у Барама Радовића у Доњој Морачи, поводом прослављања славе храма.   

„Распоп Мираш Дедеић, који хоће да отима црквену имовину, створио је своју секту, која
је гора од свих. Шта је Црква Божја? Видите колико нас овдје данас има, са свих страна
свијета. Данас су са нама и наша браћа из Русије, одувијек смо заједно били и остаћемо
до Страшнога суда заједно, ако Бог да. И одакле све нема данас овдје сабраних, то и
јесте тајна цркве Божје, тајна цркве Христове, и сви земаљски народи су призвани да
буду један Божји народ, а храмови томе свједоче. Дај Боже, да то схвате и ови наши
Монтенегрини, који сада хоће да стварају неку монтенегринску безбожну цркву. Види се
колико су неразумни“, рекао је митрополит Амфилохије.

  

Истакао је да су они заборавили све што су научили од Светог Петра, Петра Ловћенског
Тајновица и Светог Василија.

  
  

Ја се молим Богу да му врати памет и савјест, он ствара своју секту која је гора од свих
секти. Он је некрштен, изгубио је крст под проклетством и наводи проклетство и на себе,
а за то има право. Ако хоће, нека наводи проклетство на себе, али што наводи
проклетство на народ и на Црну Гору, е ― то је несрећа
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„Они би хтјели да се одрекну Цркве, да се одрекну светиња. Да светиње, које је та црква
подизала кроз вјекове, они безбожни присвајају”, навео је Амфилохије.

  

Додао је да се нада да ће једног дана Монтенегрини поново то научити.

  

„А распоп, сиромах, који хоће да отима црквену имовину, створио је своју секту“, казао је
Амфилохије, додајући да је он својевремено служио с Дедеићем на Дурмитору, у
Жабљаку, и да ће неки медији објавити ту фотографију, „али да је Дедеић изгубио и
памет и савјест“.

  

„Ја се молим Богу да му врати памет и савјест, он ствара своју секту која је гора од свих
секти. Он је некрштен, изгубио је крст под проклетством и наводи проклетство и на себе,
а за то има право. Ако хоће, нека наводи проклетство на себе, али што наводи
проклетство на народ и на Црну Гору, е ― то је несрећа“, казао је митрополит.

  

Упозорио је да је Дедеићева црква полицијска, и да „они који га подржавају у науму да
отме светиње, ти га и плаћају“.

  

„Познато је да је он још од шездесетих година служио полицији и да је све што је урадио,
радио по налогу полиције, како он, тако и несрећни Аврамовић. То је она обезбожена
полиција која је рушила цркву на Ловћену, полиција која је овдје убијала Бога у народу
читавих педесет година. Мисле да то могу да наставе… То неће моћи“, поручио је
митрополит Амфилохије.

  

(Спутњик)
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