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Митрополит црногорско-приморски Амфилохије поручио је у Улцињу да је Закон о
слободи вјероисповјести најсрамнији закон икада донесен.

  

  

„Није с Богом лако ратовати, и то би требало да схвате и ови наши који су сада на
власти. Сви који су с Богом ратовали завршили су као Набукодоносор и други
злочинци кроз историју“, рекао је митрополит Амфилохије и додао да свим
његовим наследницима, као и цару Валтазару, пише оно што је открио пророк
Данило: „Измјерен си, пролазан си, ништаван, пропашћеш“.

  
  

Њихови наследници то сада приватизују и узимају директно за себе, своју власт и част и
среброљубље. Отишли су, нажалост, и даље него што су то урадили титоисти и
стаљинисти, па не само имање, већ хоће да одузимају и храмове Божије

    

Митрополит Амфилохије одржао је Свету архијерејску литургију у Цркви Светог
Николе у Улцињу. Говорио је о „нашим стаљинистима“, који су убијали и у току и
после рата, да су гонили име Божије, Цркву Божију, и отимали имовину, приватну и
црквену:

  

„Њихови наследници то сада приватизују и узимају директно за себе, своју власт и част и
среброљубље. Отишли су, нажалост, и даље него што су то урадили титоисти и
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стаљинисти, па не само имање, већ хоће да одузимају и храмове Божије. Донијели су
најсрамнији закон који је донијет икад у Црној Гори“.

  

Поручио је да ће проћи овај закон, „односно безакоње и безаконици, као што су прошли
и они древни безаконици у Вавилону“.

  

Подсетимо — на данашњи дан 30. децембра навршава се 29 година од како је
митрополит црногорско-приморски Амфилохије устоличен у Цетињском манастиру.

  

Видети још: 

  

Душко Марковић: Упућујем Амфилохију последње упозорење да не подстиче
нереде. Црна Гора то неће дозволити, ово је последња опомена

  

(Спутњик)
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