
Владика Јоаникије: Црна Гора Предлогом закона о слободи вероисповести прави преседан да би приштинске власти по истом моделу преузеле све светиње на КиМ
среда, 12 јун 2019 09:18

 Лицемјерно је говорити да држава Предлогом закона о слободи вјероисповијести жели
обезбиједити слободу исте, јер овај закон предвиђа пљачку и прогон Цркве, рекао је у
разговору за ИН4С епископ будимљанско-никшићки Јоаникије.

  -Овај закон предвиђа пљачку и прогон Цркве која овдје вјековима дјелује и ствара, која
је родила државу Црну Гору. Ово је нови у низу досадашњих удара на православље. И
још гори од претходних, казао је он.

  

Епископ Јоаникије намјера црногорски власти јесте да се направи преседан, који би
потом слиједиле власти у Приштини.

  

-Сада се овим Предлогом закона прави преседан да би приштинске власти по истом
моделу једним потезом преузеле све косовско-метохијске светиње, међу њима Пећку
Патријаршију, Високе Дечане и Грачаницу. Какве ли биједе и срамоте за све нас,
истакао је он.

  

У суботу 15-ог јуна најављен је свенародни Тројичиндански сабор у Саборном
храму Христовог Васкрсења у Подгорици. Ваше преосвештенство, можете ли за
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читаоце портала ИН4С рећи шта је његов циљ и шта очекујете након Сабора?

  

-Да се помолимо Богу за мир, братско разумијевање и љубав међу браћом, да се
објединимо и да се завјетујемо нашим светињама. Да се заједнички супроставимо злу
које се надвило над Црном Гором, поводом најављеног закона о одузимању црквене
имовине.

  

Ових дана се непрестално говори о спорном нацрту предлога Закона о слободи
вјероисповијести, који за крајњи циљ има отимање црквене имовине. Ваше
преосвештенство, како Ви то тумачите и да ли мислите да међу особама које су
биле у радној групи има оних који се не слажу са предлогом, али из страха ћуте?

  

-У вези са нацртом тог закона казаћу неколико ствари. Прво, јавност Црне Горе не зна
да ли је било поменуте радне групе, нити, уколико је било, ко су били њени чланови, ни
да ли су били довољно стручни да ураде нацрт таквог закона.

  

Друго, овим нацртом закона крше се правна начела од општег значаја и Устав Црне
Горе. На првом мјесту начело о одвојености Цркве и државе са циљем да се Црква
потчини држави и да се угрози њена слобода. Одвојеност подразумијева међусобно
уважавање и сарадњу ради добра народа. Међутим, када ти неко силом своје моћи
отима имовину ту више нема ни међусобног уважавања, нити може бити сарадње.
Уколико се усвоји тај закон, Црква ће умјесто слободе добити не одвојеност него
потчињеност, ропску зависност и понижење. Лицемјерно је говорити да држава тим
законом жели обезбиједити слободу вјероисповијести. Онај ко то „обезбјеђује“ заправо
каже: „Ја вам узимам све што имате све што сте наслиједили од својих предака, па ви
онда будите слободни колико год хоћете“. Онај ко неком другом узима законито стечену
имовину узима му право на постојање, гази његово достојанство.

  

Треће, Црна Гора је Уставом дефинисана као секуларна грађанска држава. Ако је тако
откуд њој потреба да отима и узима храмове? Да ли заправо хоће да сакрализује
секуларну државу или да обесвети храмове? И једно и друго било би злокобно и
богохулно.

  

Четврто, власт говори да смо узурпирали, неком отели храмове. Зашто то не докаже на
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судовима у својој држави? Путем судова не може што значи да нема правног основа. Не
може путем судова, али хоће путем закона о конфискацији који лицемјерно назива
законом о слободи вјероисповјести. Овај закон предвиђа пљачку и прогон Цркве која
овдје вјековима дјелује и ствара, која је родила државу Црну Гору. Ово је нови у низу
досадашњих удара на православље. И још гори од претходних.

  

Када сте прије 20 година постали епископ јесте ли тада могли замислити да ће се
овако нешто догађати у нашем времену?

  

-Нијесам могао замислити, јер нема везе са здравим разумом. Исто тако нијесам могао
замислити да ће Црна Гора прије двије године гласати да се српске светиње на Косову и
Метохији предају такозваној држави Косово, Тачију у Харадинају. Тада то, ипак, није
прошло. Сада се овим Предлогом закона прави преседан да би приштинске власти по
истом моделу једним потезом преузеле све косовско-метохијске светиње, међу њима
Пећку патријаршију, Високе Дечане и Грачаницу. Какве ли биједе и срамоте за све нас!

  

(ИН4С)
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