
Патријарх Иринеј: У Црној Гори чине оно што ни Турци нису учинили, заборављају да је СПЦ  створила Црну Гору
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 „Састали смо се испред Храма Симеона Мироточивог, светитеља српског рода, који је и
сам целог себе посветио Богу у служби своме народу. Њему данас притичемо, као што су
то наши преци у најтрагичнијим тренуцима чинили“, рекао је патријарх српски Иринеј на
молебану служеном у Београду у знак подршке одбрани српских светиња.

  

Патријарх је поручио да се данас састајемо у великој тешкоћи и проблему у коме се
нашао наш православни народ и наша црква.

  

„Сабрали смо се пре свега да се обратимо Богу, јер је проблем толико тежак и велики да
нашим силама људским ми то не можемо да решимо. Али све оно што ми не можемо да
решимо, препустићемо Богу и његовим светим јер нема проблема који Бог неће решити“.

  

Он је нагласио да није у питању само поглаварство Црне Горе, него огромна мрачна
паклена сила иза њихових леђа, и да они само верно и предано извршавају туђу
вољу.

  
  

Да разбију српство, разбију и ослабе СПЦ, то је њихов главни задатак. А све ово друго је
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мање важно. Никад нико, браћо и сестре, није помислио да ће доћи у прилику да брани
Србе од Срба, да бранимо цркву нашу од бивших Срба

    

„Да разбију српство, разбију и ослабе СПЦ, то је њихов главни задатак. А све ово друго
је мање важно. Никад нико, браћо и сестре, није помислио да ће доћи у прилику да
брани Србе од Срба, да бранимо цркву нашу од бивших Срба. Дигли су руке на светиње
наше. На Светог Василија Острошког, светитеља чудотворца највећег у читавом
православном свету… На светитеља који целим телом својим лежи на Цетињу и да
прихвате тамо неку цркву коју води рашчињени поп. Њега није српска црква рашчинила,
већ цариградска“.

  

Патријарх је истакао да су самопрозваног митрополита Дедеића изабрали да ствара
светосавску цркву.

  

„Да Цркву води неко ко нема никакве везе са Црквом и да организују цркву они
који у себи немају ни Бога. Наша црква, браћо и сестре, Христова је црква, црква
Духа светога, коју Господ води од оснивања до дана данашњег. И они су дигли руку
на божанско дело. Хоће да светиње наше у Црној Гори да лише имовине своје, а
заборављају да је СПЦ и створила Црну Гору“.
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Патријарх је навео да данас не би било ни Црне Горе, да није било цркве.

  

„А они јој данас суде и хоће да је униште. То је намера и циљ оних који данас
представљају Црну Гору. Свет такво безакоње није запамтио. Чине оно што ни Турци за
500 година нису учинили. Хоће да светиње наше затворе и да српски народ нема где да
се клања. Искушење је велико. Можда је снага наша мала, али молитве наше нису мале!
Нико није добио борбу против Бога“, рекао је патријарх.

  

Пре молебана одржана је молитвена литија од Земуна до Новог Београда, у којој је
учествовало више хиљада грађана.

  

Видети још:

  

На улицама Земуна и Новог Београда одржана литија у знак подршке Србима и СПЦ у
Црној Гори; У храму Светог Симеона Мироточивог служен молебан

  

(Спутник)
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