
Сергеј Железњак: Пружамо пуну подршку нашој браћи православним верницима у Црној Гори, Српској православној цркви и митрополиту Амфилохију у очувању светиња
петак, 14 јун 2019 22:29

 Члан Комитета Државне думе Русије за међународне односе Сергеј Железњак изразио
је солидарност с православним верницима у Црној Гори и пренео им своју подршку.

  

  „Ми у Русији дубоко делимо увређена религиозна и национална осећања братског,
истоверног народа Црне Горе. Изражавамо солидарност и подршку нашој црногорској
браћи и сестрама, Српској православној цркви и митрополиту црногорско-приморском
Амфилохију у заштити православних светиња, борби за веру и очување традиције“,
навео је Железњак.   

Због одлуке црногорских власти да усвоје Закон о слободи религије и убеђења и
правном статусу религиозних заједница, који уводи принудно државно одузимање
највећег дела црквене имовине, 15. јуна у Храму Васкрсења Христовог у Подгорици биће
одржан свенародни Светотројицки сабор за заштиту вере и божјих светиња.

  

Након литургије, верницима, црногорским властима, међународној заједници и широкој
јавности биће упућена посланица за заштиту вере и светиња у духу мира, љубави и
узајамног поштовања.

  

Железњак је казао да се закон који је у Црној Гори усвојен у мају не само у црногорској
јавности, него и у Русији и многим земљама света схвата као антихришћански,
антицрногорски и неморалан.
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  „Увођењем прогона православља као норме државне политике, покушајима да сенасилно одузме црквена имовина, црногорски режим показује целом свету својупорочност, злобу и духовно сиромаштво. За криминалну групу Ђукановића имаргиналне идеологе такозваног псеудоцрногорског идентитета Митрополијацрногорско-приморска и опозиционе друштвене снаге представљају главнепрепреке на путу успостављања тоталне полицијске диктатуре и спровођењамасовних политички мотивисаних репресија уз помоћ казнене машинерије изборногправосуђа“, нагласио је руски посланик.  Железњак је нагласио да Црну Гору и Русију повезују дубоке историјске и духовне везе.  „Црногорског митрополита Петра Цетињског је канонизовала Руска православна црква ипоштују га верници у Русији. Владика Василије Петровић Његош сахрањен је уАлександровско-Невској лаври у Санкт Петербургу. Црногорско-приморска митрополијабрижно чува националну духовност и истински црногорски идентитет, у чијој је основисрпска православна традиција, обогаћена културно-историјским наслеђем Црне Горе.Садашњи прогони које спроводи црногорски режим представљају истовремено увредуза историјско сећање и уништавање наслеђа братских односа Русије и Црне Горе“,истакао је руски посланик.  Видети још:   Михаило Меденица: Сутра у Подгорици да би смо довека били у Призрену!  (Спутњик)  
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http://www.nspm.rs/hronika/mihailo-medenica-sutra-u-podgorici-da-bi-smo-doveka-bili-u-prizrenu.html

