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Председник Црне Горе Мило Ђукановић кренуо је против сопственог народа, сматра
портпарол Руске православне цркве митрополит волоколамски Иларион. Он је назвао
прогоном дешавања око притварања митрополита будимљанско-никшићког Јоаникија.

  

  

„Председник Црне Горе Мило Ђукановић кренуо је против сопственог народа. То
да је отворено против Цркве, покушава да формира неку нову организацију,
показује да он не разуме, као прво, суштину шта је Црква, а под два, не разуме
сопствени народ. Српска православна црква у Црној Гори није нека страна
организација. То је црква црногорског народа. И ако господин Ђукановић који,
колико знам није крштен и који је атеиста, покушава да формира сопствену цркву,
представља велику грешку“, рекао је митрополит телевизији „Русија 24“.
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Он је подсетио да је овакву грешку направио и председник Украјине Петро Порошенко.

  

„Он је покушао да искористи насталу ситуацију и одигра на карту Цркве како би сакупио
поене у својој предизборној кампањи. Као што знамо, та авантура га је довела до
срамотног пораза на избрима. Сигуран сам да господина Ђукановића чека иста жалосна
судбина, ако не ревидира свој став, ако не престане са прогоном канонске црногорске
Православне цркве – црногорске не по имену, већ по томе што је она црква црногорског
народа“, нагласио је Иларион.

  

Како би Ђукановић то разумео, додао је он, потребно је само да погледа на масу људи
који су изашли на улице како би показали своју солидарност са притвореним епископом
Јоаникиијем.

  

Митрополит Иларион сматра подмуклим позивање црногорских власти на санитарна
ограничења због пандемије.

  

„Мислим да је био најбољи начин да се прекрше сва ограничења – притворити
православног епископа, јер би тада људи сигурно изашли на улице. Кршење мера није
било на савести Цркве – она није организовала протесте, већ на савести оних који су
изазвали такву ситуцију, пре свих на Милу Ђукановићу“, закључио је руски митрополит.

  

(Спутњик)
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