
Подгорица: Током протеста против доношења "Закона о слободи вероисповести" полиција брутално претукла владику Методија; Владика Јоникије: Ми ћемо нашу борбу против зла и неправде наставити
петак, 27 децембар 2019 10:59

 „Ми смо вечерас овдје били као на покајању, као на сахрани! Сахрањена је правда и
сахрањен је правни поредак Црне Горе са овако усвојеним законом, са тако лоше
сроченим законом, са злом намјером и са оваквим проблемима које је донио Црној Гори“,
казао је јутрос Његово преосвештенство Епископ будимљанско никшићки г. Јоникије.
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  Владика је ово рекао након што је Скупштина Црне Горе изгласала дискриминаторниЗакон о слободи вјероисповјести којим се превиђа отимање имовине Православне црквеу Црној Гори. У свом обраћању народу на Блажовом мосту у Подгорици који је свевријеме засједања Скупштине Црне Горе, молитвено протествовао недалеко од зградепарламента, владика се захвалио сабраном народу на подршци:   „Ја прије свега желим да се захвалим нашем честитом народу који је дао подршкусвојој Цркви, и то не само што долази редовно на богослужења и кад приступаћивоту Светог Василија, него и што је истрајао до краја у овој законитој и борбипротив неправде, достојанствено, хришћански изражавајући до краја својенеслагање. Можемо рећи, нека су усвојили, тај закон је већ пропао, већ је мртвослово на папиру. Нека су они живи и здрави, али нигдје у свијету нема да се закон ослободи вјере усваја на овакав начин.“  Владика је поручио да то значи да наша борба није престала, већ да ће она самопопримити мало другачије облике:    Ми ћемо се организовати. У свим крајевима, у свим градовима, и у свим селима,формираћемо одборе и братства за одбрану светиња. Не можемо допустити да светињекоје су наши преци Богу посећивали да се оне скрнаве и да пану у руке безбожника. Тонеће бити    „Ми ћемо се организовати. У свим крајевима, у свим градовима, и у свим селима,формираћемо одборе и братства за одбрану светиња. Не можемо допустити да светињекоје су наши преци Богу посећивали да се оне скрнаве и да пану у руке безбожника. Тонеће бити!“  Преосвећени Епископ Јоаникије је констатовао да смо научили да се боримо и главедајемо за своје светиње, али да иако не желимо да правимо раздоре међу браћом,морамо, кад се браћа овако понашају, томе злу дати отпор, али опет хришћански:  „Ми смо са овим потврдили наш карактер иако смо, рекла би се, ову битку изгубили, алиово је велика морална побједа и да вас замолим да тај капитал моралне побједе којаостаје за вјекове, сачувамо. Оно што је данас говорио отац Предраг Шћепановић и даове људе који раде свој посао ни у чему не осудимо, али да знамо ко је ово зло замео уЦрној Гори.“  Замолио је сабрану браћу да се достојанствено у миру, како су и дошли из ХрамаХристовог Васкрсења, разиђу, након што се испред храма помоле Богу:  „Ми ћемо нашу борбу свакако против зла и неправде, а нарочито противскрнављења светиња, наставити, и ако се будемо борили као хришћани свакако идобити, а већ смо много добили. Ова наша борба нас је много оснажила, а они којису на овакав начин усвојили један закон, и то закон о слободи вјере, ја мислим дасу већ сами себи рупу велику ископали. Како чинили тако им Бог дао. Амин“,поручио је на крају свог обрађања Његово преосвештенство Епископбудимљанско-никшићки г. Јоникије.  Након тога свештенство и монаштво, предвођени владиком Јоникијем су се упутили каХраму Христовог Васкрсења гдје су се помолили за наш Цркву и сав народ, позивајућисве на љубав, мир и слогу. Након тога окупљени народ се у миру разишао.  Скупштина Црне Горе је гласовима владајуће коалиције (ДПС, СД, Либерална партија,Бошњачка странка, Хрватска грађанска иницијатива и Форца) и три посланика СДПусвојила дискриминаторни Закон о слободи вјероисповјести којим се превиђа отимањеимовине Православне цркве у Црној Гори. Закон, којем се жестоко противи већинскаЦрна Гора је изгласан након сукоба и инцидената посланика Демократског фронта сапредставницима владајуће већине у парламенту, због чега су приведени.  Вјерни народ са својим свештенством широм Црне Горе је достојанствено окупљањима иблокадом важних саобраћаница подигао глас против усвајања овог закона, апелујући напосланике владајуће коалиције да не доносе правни акт који ће унијети раздор ипродубити диобе у црногорском друштву.  Полиција ноћас претукла Епископа диоклијског Методија  На мосту на Ђурђевића Тари полиција је ноћас, у току протеста против доношења законао слободи вјероисповијести, брутално претукла Преосвећеног Епископа диоклијскоггосподина Методија.  Владику и поједине вјернике су оборили на земљу и тукли прендрецима и ногама.  Повријеђена су и два вјерника, који су покушавали да га заштите. Једном је поломљенкук, а другом кључна кост и они су хоспитализовани у пљеваљској болници.  Овим чином најбоље се потврдила истинитост ријечи премијера Марковића који је уСкупштини рекао да полиција не смије да примијени силу против вјерника, какав закон ослободи вјероисповиједања је усвојен и колико су Црква и вјерни народ слободни усавременој Црној Гори.  (mitropolija.com)  
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