
Митрополит Амфилохије на сабору у Подгорици: Сабрани смо овде из љубави према Богу и Цркви али и из љубави према онима који нас мрзе; Владика Јоаникије: Захтевамо од владе Црне Горе да повуче предлог закона и предложи нови
субота, 15 јун 2019 10:10

Сабор лек од братоубиства и богоубиства

  

Овај Сабор није ништа ново овом граду, овој земљи и овом народу. Сабрани смо овде из
љубави према Богу и Цркви али и из љубави према онима који нас мрзе, који нас не
воле...Само љубављу ми ратујемо и бранимо се кроз векове против безбозништва и
мржње, рекао је митрополит Амфилохије

  

Амфилохије је казао да Сабор није ништа ново Подгорици, и да нема језика на коме се
не прославља ова Света литургија и на коме се не сведочи истина о савршеном Богу који
је открио себе и своју тајну.
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Он је казао да постоје две врсте сабора: Сабор у име Божанске љубави, у име Божје,
љубави према Богу о љубави према људима, и други, око демонске сатанске силе, која
носи зло, мржњу, раздоре и убиства земаљске народе.

  

„Само љубављу ратујемо против зла, греха и смрти. Против нечовештва и
развратништва. То је оно чиме сведочимо да смо ми синови светла“.
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  „Они који су убијали Бога Оца и који га данас убијају су и братоубице. Ретко се где тодешавало као у Црној Гори. Братоубиство у име Маркса и Енгелса, Стаљина и Броза“,казао је митрополит.  Амфилохије је казао да је овај Сабор лек од таквог братоубиства и богоубиства.

  Он је позвао да се зауставе поделе у Црној Гори.  „Овај сабор тражи од власти да се исцели тај братоубилачки дух који се над Ловћеномнадвио, да се вратимо Тројчиданским саборима. Да се врати црква на Ловћен и владикаРаде. Да се врати народу вера у живога Бога“.
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  Они који скрнаве мошти светитеља наших нека се врате себи, својој савести, Богу некасе врате. Нека доносе законе који су сагласни вековном предању Црне Горе. А таквезаконе је писао Свети Петар Цетињски, који су почињали са: „У име Оца и Сина и Духасветога“.  Владика Јоаникије: Предлог закона о слободи вероисповести акт који је уперенпротив СПЦ  Јавности се обратио владика Јоаникије који је саопштио да је Предлог закона о слободивероисповести акт који је уперен против Митрополије црногорско приморске.  Представници и најодговорнији носиоци власти у Црној Гори и не крију да је овозаправо закон против Српске православне цркве, свештенства, монаштва и вјерногнарода којих је више од 95 одсто држављана Црне горе. Више него јасно је да сеПредлогом закона припрема отимање храмова и пљачка црквене имовине и то сазлокобним и несагледивим посљедицама, казао је епископ будимљанско-никшићкивладика Јоаникије.  "Предлог закона припремљен је једнострано искључиво од представника Владе, није мупретхофио истински дијалог са представницима наше цркве. До данас није познато косу чланови радне групе за израду закона, и постоји ли она уопште", пита он.
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  –Захтијевамо од Владе Црне Горе да из даље процедуре повуче Предлог закона иприпреми нови, који ће бити у складу са достојанство Црне Горе и међународнимстандардима. Ако Влада Црне Горе то не учини, ми ћемо још одлучније саборноиступити у одбрани својих светиња и законских права. Данас се пред Саборнимхрамом завјетујемо и заклињемо да ћемо чувати, обнављати и бранити својесветиње, ћивоте наших светитења, гробља, цркве и манастире, тако нам Свети ПетацЦетињски и Свети Василије Острошки помогли, казао је еписког Јоаникије.  Атанасије: Не провоцирајте Херцеговце, мошти Светог Василија узећемо из Острога  Умировљени епископ захумско-херцеговачки Атанасије благословио је скуп и поручио дане провоцирају Херцеговце, јер ће узети мошти светог Василија Острошког и пребацитига у Херцеговину.  Он је испричао историјат како су мошти Светог Василија стигле у Манастир Острог иистакао да Црногорци не треба да љуте Херцеговце.  "Немојте нас љутити, јер можемо узети ћивот Светог Василија Острошког у пренети га уХерцеговину, у његово родно место", поручио је владика Атанасије.  Јутрос рано из свих црногорских средина кренули су верници на Тројичинданскисабор за одбрану вере и светиња ка Саборном храму Васкрсења Христовог уПодгорици.  На платоу испред храма окупљају се архијереја, свештенство, монаштво, верни народ.Отац Предраг Шћепановић је саопштио да се очекује долазак око 80 аутобуса са југа исевера државе.
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  Света архијерејска литургија почела је у 9 сати, а у 11 сати биће прочитана декларацијакоја ће одредити даље кораке које ће правити Митрополија црногорско при морска,чврсти темељ државе Црне Горе.  Према сазнањима до којих смо дошли на неколико места полиција је заустављалааутобусе што је додатно успоравало њихов долазак у главни град Црне Горе.

 6 / 9



Митрополит Амфилохије на сабору у Подгорици: Сабрани смо овде из љубави према Богу и Цркви али и из љубави према онима који нас мрзе; Владика Јоаникије: Захтевамо од владе Црне Горе да повуче предлог закона и предложи нови
субота, 15 јун 2019 10:10

  Збор се одржава у организацији Митрополија црногорско-приморске и њених епархијаса којега ће бити послата порука властима у Црној Гори и међународно заједници опоследица а које би изазвало усвајање Закона о слободи вере чији предлог је кабинетДушка Марковића једногласно усвојио.  Тензије и зебњу подигла је и изјава председника Црне Горе Мила Ђукановића да ће"обновити Црногорску аутокефалну цркву".
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  Предложеним законом у државно власништво прелазе све цркве и манастири који суподигнути до 1918. године.  09:39 - ОПСТРУЦКИЈА САБОРА АСФАЛТИРАЊЕМ  Власти у Црној Гори у суботу су на све начине покушале да опструишу Тројичанданскисабор у Подгорици и да макар умање број пристиглих на скуп подршке Митрополијицрногорско-приморској којој су власти запретиле одузимањем светиња кроз најављенодоношење Закона о слободи вероисповести.    Тако су јуче извођени радови на многим путевима. Почев од Бијелог Поља одРибаревина, док је најдрастичнији пример ометања верника и грађана забележен напуту Подгорица-Вирпазар-Бар, где је баш на дан одржавања Сабора рађено наасфалтирању магистрале. Због тога се дуго времена чекало у колонама, док су"неимари" без журбе обављали радове.  09:20 - ЗАУСТАВЉЕНО СВЕШТЕНСТВО  Црногорска полиција забранила је у суботу у раним јутарњим сатима улаз свештенствуЕпархије милешевске уЦрну Гиру, које је кренуло на Тројичиндански сабор у Подгорици.  Ова епархија у Црној Гори обухвата и подручје општине Пљевља.  08:49 - БЛОКАДА НА ГРАНИЦИ  Десетак аутобуса из Прибоја заустављено је на граници и за сада им није  омогућено да уђу у Црну Гору.  08:15 - ПРИВОЂЕЊА УОЧИ САБОРА  Уочи сабора више особа које припадају "српском корпусу" привођени су наинформативне разговоре у станицама полиције. Један од њих је и Ратко Драшковић,боксер ски шампион из Никшића.  - Где сам био ја се нисам крио. Бићу са својим народом у одбрану вере и светиња Српскеправославни цтжркве у Црној Гори, каже за "Новости" Драшковић.   Сутра у 9 часова у Подгорици "Тројичиндански сабор" поводом најава одузимањаимовине и храмова СПЦ у Црној Гори  У истини Божијој и братској љубави позивамо све православне вјернике и све људедобре воље, којима су истина и правда на срцу, да се сјутра окупимо на Тројичинданскисабор пред Саборним храмом Христовог Васкрсења у Подгорици, саопштено је данас изМитрополије црногорско-приморске.  
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  –Због очекиване масовности скупа, дужни смо, у пастирској бризи за спасење душа иочување освештаног вјековног црквеног поретка, упутити онима који ће сјутра битиприсутни на Сабору, пар важних напомена. Будући да ће се сјутра служити Светалитургија, треба да се зна да светом причешћу на сјутрашњој литургији могу приступитисамо они који су крштени у Православној цркви, који се труде да живе животом Цркве икоји су постили тродневни пост, на који су сви вјерни били позвани уочи Сабора, наводисе у саопштењу.    Све се дешава по ријечи Господњој: ”Ако мене гонише и Вас ће гонити… Али све ће вамово чинити због имена мојега, јер не познају Онога који ме посла.” Бог није никад био усили, него је увијек и свугдје Бог у правди. Само то ћемо на Сабору и да тражимо –правду Божију и правду људску за нашу Цркву, за наше светиње, за наше храмове,манастире и гробове предака    Такође, напомињући да су на Сабор добродошли сви који желе да се помоле и заузмујасан став за одбрану светиња Божијих и умножење братске љубави, благодарећи свимполитичким и другим организацијама и појединцима који су изразили забринутост испремност да учествују на Сабору, подсјећамо да Сабор није мјесто ни за каквеидеолошке, политичке или националне симболе или пароле – нека се током Саборавијоре само црквени барјаци и литије и нека се чују само молитве и ријечи уздања у Бога,које ће најбоље показати нашу одлучност да светиње бранимо и одбранимо уз помоћБожију у миру и братској љубави.  –Црква окупља, а не разједињује, и то све вјерне без разлике. Како каже апостол Павле:”Нема више Јудејца ни Јелина, нема више роба ни слободнога, нема више мушког ниженског, јер сте ви сви један (човјек) у Христу Исусу.” Црква је по својој природи Сабор –Сабор Бога и људи, Сабор људи међу собом, Сабор Неба и Земље и она то треба и даостане, а никада да постане слушкиња било које државе, нације или идеологије. Самоако је таква – она је слободна. Стави ли се у службу било којег трулежног земаљскогидеала, ма какав да је – губи своју јеванђелску снагу и издаје вјерност Богу живоме исвоју мисију спасења човјека и свијета, наводи се у саопштењу.     Иако, како се додаје, запањени свим неистинама и увредама које се ових дана пишу иговоре у, одавно незапамћеној, антицрквеној медијској кампањи, не треба да сесмућујемо.  –Све се дешава по ријечи господњој: ”Ако мене гонише и Вас ће гонити… Али све ће вамово чинити због имена мојега, јер не познају Онога који ме посла.” Бог није никад био усили, него је увијек и свугдје Бог у правди. Само то ћемо на Сабору и да тражимо –правду Божију и правду људску за нашу Цркву, за наше светиње, за наше храмове,манастире и гробове предака. Сјутра будимо сви заједно у молитви против безакоња иодлучно за одбрану светиње, братско помирење и исцјељење братомржње која трујеЦрну Гору, заогрнути вјером, надом и љубављу шаљући јасну поруку да је једини правипут – пут богољубља и братољубља, закључује се у саопштењу Митрополијецрногорско-приморске.  Видети још:   Сергеј Железњак: Пружамо пуну подршку нашој браћи православним верницима уЦрној Гори, Српској православној цркви и митрополиту Амфилохију у очувањусветиња  Михаило Меденица: Сутра у Подгорици да би смо довека били у Призрену!   (Агенције)  
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