
У градовима широм Црне Горе одржани нови молебани и литије у знак протеста против Закона о слободи вероисповести; Митрополит Амфилохије: Ови на власти прете да ће одузети светиње Божије исто као Тачи
недеља, 09 фебруар 2020 20:33

Велики су Божји дар литије које овде трају већ 1.700 година, од времена великога цара
Константина, када је после проклетога цара Дукљанина дао слободу Цркви Божјој и
вратио храмове и имања Цркви, црквеним заједницама, свештеницима, епископима онога
времена. Од тада је његов закон постао мера свеукупног законодавства европског до
наших времана.“

  

  

Нажалост, поручио је митрополит, само у Црној Гори где је Црква Христова присутна од
4. века, они који не верују у Христа и његово васкрсење и мисле да је могуће убити
Христа на начин како му је због интереса пресудио Понтије Пилат, обнављају законе
проклетога цара Дукљанина.

  

Митрополит је казао да се нада да ће се наши „властодршци уразумити и укинути Закон
о слободи вероисповести, који је срамота и за њих и за ову државу“.

  

„Посебно је срамота за Црну Гору пред читавом Европом. То је оно што сведочи цела
Европа. Добијамо подршку из Берлина, Париза, Њујорка, Лондона, не само од
представника Православне цркве на челу са нашим и цариградским патријархом, него и
од римског папе и од наше браће муслимана“, рекао је Амфилохије.

  

У литији су ношени омофор и крст Светог Василија Острошког.
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Он је казао да црногорској Влади и власти, која доноси безаконе законе, није сметало да
позове Хашима Тачија, „једног срамног злочинца за честити албански народ“.

  

„Хашим Тачи није представник тог честитог народа, него разбојника косовских,
који је уз помоћ међународних разбојника Косово и Метохију уништавао, срушио
150 храмова заједно са бомбардерима са Запада и Пећку патријаршију и Дечане и
прети да и он одузме цркве Божје, као што прете и ови наши који су на власти да
одузму ове светиње Божје. Коме да их дају?“, казао је Амфилохије.

  

Он је рекао да светиње нико одавде неће понети, наводећи да су овде грађене и
саграђене.

  

„Али има онај који их је чувао кроз векове и који ће их чувати до краја света и века“,
поручио је Амфилохије. Он је казао и да су безакони закон донели они који мисле да
могу да „убију Христа на начин на који му је пресудио Понтије Пилат“. Истакао је да то
није добро за Црну Гору Светог Јована Владимира, који је пострадао јер није дозволио
да се због њега води братоубилачки рат. „Он није жртвовао државу за своје богаћење“,
казао је Амфилохије. Амфилохије је предводио вечерашњу литију улицама Подгорице,
која се организује у знак протеста због усвајања Закона о слободи вероисповести.

  

Гојко Перовић: Речено српским језиком - не дамо светиње

  

Молебан ће се одржати код манастира Подластва недалеко од Будве. Верници до
манастира пристижу из различитих крајева, између осталог и из Котора. Обратиће им се
парох бококоторски отац Момо Кривокапић и отац Гојко Перовић, ректор Цетињске
богословије.

  

  

 "Политичари морају да схвате да не могу ратовати против светиња да не могу светиње
утрпати у неке пролазне дневне политике које се мијењају из часа у час. Ми смо свједоци
да људи који владају овом земљом су тако лако мијењали и политике и идеологије. И то
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није тема за светињу, никад не би била тема да није овога закона. А сада кажемо,
радите шта хоћете, само не дирајте светиње, јер ми не дамо насе светиње”, казао је
Перовић и додао:

  

“ Оно што ми тражимо, што је речено простим српским језиком “не дамо светиње”, то је
уписано у декларације свих држава , модерних држава задњих 200 година. Политика на
једну, а црква на другу страну, то се зове секуларна држава. И ми се данас боримо за
Устав ове земље, за постовање Устава ове земље, који бас тако каже , држава и
политика на једну, а светиње на другу страну”, казао је Перовић.

  

Он је поручио да “ нема тога ко може зауставити ове наше литије, наше молебане,
легитимни грађански протест”.

  

“ Ништа нас не може уморити. И ако неко каже из врха власти да су ове насе литије
губљење времена, одавде им поручујемо да су такве приче губљење времена. Нека нам
то не причају”, поручио је Перовић.

  

“На власт су дошли једном реченицом, сјећам се, мали сам био. Био је пренос народног
протеста испред Скупштине. Један, Бог да му душу прости, политичар је рекао “ ово је
завршено, идемо међу народ да будемо са народом". Е то тражимо, дођите међу народ
па ће вам бити јасно и шта су светиње и како се чувају. Амин Бог вас благословио”,
поручио је Перовић.

  

Грађани у Бијелом Пољу су кренули у литију градским улицама до храма светог
Николе у Никољцу.
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  Након молебана окупљенима се обратио јереј Милосав Јовановић.  „Као што знате, крајем прошле године у Скупштини Црне Горе донијето је противуставнобезакоње којим се хоће одузети светиње од овог честитог народа, којим човјек хоће даодузме оно што је Божије, не знајући тај мали човјек да све оно што је створено то јеБожије и то се не да оскрнавити, а потврда свега тога јесте и овај силни народ који суокупља овдје и широм Црне Горе, осјетио је то безакоње и брани своје светиње“, казаоје он, додајући да народ неће одустати док се закон не повуче.  Литију у Подгорици предводи црногорски митрополит Амфилохије. Испред ХрамаХристовог васкрсења и вечерас се окупило на десетине хиљада људи.  Поред митрополита Амфилохија, молебану у Подгорици присуствују и владикабрегалнички Марко из Охридске архиепископије и мати Анастасија, игуманија манастираДевич са Косова и Метохије.      

  Ово је прва литија коју предводи митрополит након повратка са Свете Горе  Мјештани села Барице, код Бијелог Поља, јутрос су, упркос снијегу и зими, отпочели молитвени ходу знак подршке Српској православној цркви ставши у одбрану својих светиња.  Они су кренули јутрос у 7 часова до цркве св. Петра и Павла у Бијелом Пољу.    Литија од Улциња до Бара: Не дамо светиње које славе Божије име!  
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  Коректан гест улцињске полиције  Улцињска полиција је испратила сабрани народ до границе са Баром док барскеполиције није било.  Како кажу учесници литије, улцињска полиција је била апсолутно коректна, чак су истарије људе који су заостајали много, превозили до чела колоне.  Подсјећамо, народ се сваког четвртка и недјеље окупља у посљедњих шест недјељакако би молебанима и мирним молитвеним шетњама изразио бунт због усвајања дискриминатосрског и антицивилизацијског Закона о слободи вјероисповијести.  Кренула литија до манастира Подластва  
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  Преко три хиљаде вјерника у литији од которске раскрснице кренуло je пут манастираПодластва у Грбљу на молитвеном ходу дугом 15 км. Литију предводе отац ГојкоПеровић и Момчило Кривокапић.  Литије кренуле и из села Калудре и Полица  

  Хиљаде Будвана на литији!  
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  Долазак код цркве мјештана Љешнице    Двије хиљаде вјерника у литији на Жабљаку  
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  На улицама су већ десетине хиљада грађана а подршка стиже и из градова у регионукао и из цијелог свијета.  (Вијести-ИН4С-Спутњик)  
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