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Светосавску академију у Храму Христовог Васкрсења благословио је и поздравно слово
на њој изговорио митрополит Амфилохије, коју је нагласио да су црквене литије – литије
љубави које лијече дубоке ране богоубиства и братоубиства.

  

  

Митрополит је нагласио да ово сабрање траје осам вјекова без прекида благословено
Светим Савом и навео да је простор данашње Црне Горе дао пет патријараха пећких,
српских: Евстатија Превлачког, Арсенија Трећег Чарнојевића, Арсенија Четвртог
Шакабенту, Варнаву Росића и Гаврила Дожића.

  

Осврћући се на сеобе са Косова и Метохије, Митрополит Амфилохије је подсјетио на
нову окупацију КиМ, истичући да није добро што власт Црне Горе, чији су се преци и
владари борили против окупатора, признаје ту окупацију и лажну државу, одричући се
себе и краља Николе који је ослободио Метохију.

  
  

Закон тзв. о слободи вјере, није закон о слободи, него закон о поробљењу, закон о
отимању светиња. Да ли има нормалне власти на свијету да нешто тако ради?! Ја се
Господу молим да нашој власти врати разум и вјерност изворној Црној Гори

    

Закључио је да није чудо што они који се одричу свог бића и своје прошлости доносе
окупаторске, безбожне, братоубилачке законе:
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„Закон тзв. о слободи вјере, није закон о слободи, него закон о поробљењу, закон о
отимању светиња. Да ли има нормалне власти на свијету да нешто тако ради?! Ја се
Господу молим да нашој власти врати разум и вјерност изворној Црној Гори, Црној Гори
Јована Владимира, Светога цара Константина и Јустинијана.“

  

Казао је да је Црна Гора великих Немањића, Светога Саве и Симеона Мироточивог
Подгоричанина, који је рођен овдје и који је објединио наш народ у ондашњу Рашку
и Зету, ослободивши га византијског ропства:

  

„То ослобођење прогласити за ропство и та мржња против Немањића који су
створили Зету и у њој се родили и мржња против Србије, КиМ, нешто је што не спада
у нормалне ствари“, оцијенио је Митрополит Амфилохије и изразио наду да ће дати
Бог да овај народ који обнавља своју вјеру у Бога љубави, који обнавља љубав као
основно начело живота, обновити и своје изворно биће Јована Владимира, Црне
Горе Зете древне, Светога Саве и Симеона, Црне Горе Црнојевића и свете лозе
Петровића.

  

Митроплит је апеловао да литије остану Божје, јер Црква све што ради – ради из
љубави, те да буду без партијских опредјељења, па и националних:

  

„Молимо се Богу да уразуми све у Црној Гори, нарочито нашу полицију. Ових дана ми се
јавља доста полицајаца траже благослов и моле да литије буду истински црквене да не
прелазе у било каква друга опредјељења, да буду Божије литије. И то треба да
испоштујемо.“

  
  

Ко је овдје против слободе, једнакости и братства? Зар та тробојка није на грбу и на
застави краља и господара Николе? Зар и они који се сад боре против те тробојке,
нијесу у вријеме њиховог комунизма и у новије вријеме послије деведесетих, под
тробојком наставили да живе до овог времена?

    

Осврћући се на хапшења дјеце и бацања сузавца на Златици, због сликања тробојке,
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која је од времена Француске револуције, владика је казао да те три боје значе слободу,
једнакост и братство и запитао:

  

„Ко је овдје против слободе, једнакости и братства? Зар та тробојка није на грбу и на
застави краља и господара Николе? Зар и они који се сад боре против те тробојке,
нијесу у вријеме њиховог комунизма и у новије вријеме послије деведесетих, под
тробојком наставили да живе до овог времена?“, казао је владика и апеловао на оне који
наређују полицији, којој је благодаран, да не манипулишу дјецом у полицији, да их не
приморавају да раде нешто против њихове и савјести народа и против наше деце.

  

На крају је поручио да је пропало све што је урађено на богомржњи и братомржњи је
пропало, те не треба на томе градити будућност Црне Горе.

  

„Црногоска власт треба да схвати да се народ Божији пробудио, васкрсао, и оживљава у
себи исконска предања ових простора“.

  

(ИН4С)
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