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Његово високопреосвештенство Митрополит црногорско-приморски г. Амфилохије и
игуман острошки служио је данас, на празник Светих мученица Минодоре, Митродоре и
Нимфодоре, са свештенством Свету архијерејску литургију поред моштију Светог
Василија Острошког Чудотворца у цркви Ваведења Пресвете Богородице у Горњем
манастиру Острогу.

  

  

Након Светог причешћа Митрополит Амфилохије је у архипастирском слову казао да је
Свети Василије Острошки прославио Господа, а Господ њега светим моштима, уселивши
се у њега силом Духа свога и благодати своје, као што се усељава у све оне који се Богу
живоме клањају кроз вјекове.

  

“Све што постоји, што јесте и што ће постојати, сабира се око Тијела и Крви Господа Бога
и Спаса нашега – Бога љубави. Сабирало се и сабираће се у Цркви Божијој, једној светој
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саборној и апостолској.  И овдје, на овом мјесту 350 година душе жедне и гладне живога
Бога неприкидно се сабирају око имена Божијега, око Свете тајне причешћа и моштију
нашега оца Светог Василија, спомињући све оне који су Бога прославили”, бесједио је
владика.

  

Споменуо је наследнике Светог Василија Острошкога: Светога исповједника Патријарха
Гаврила Дожића, чију 70. годишњицу блаженог упокојења ове године обиљежавамо,
Митрополита црногорскога Митрофана Бана (100 година од упокојења),
свештеномученика Митрополита Јоаникија Липовца који је убијен, не зна му се ни данас
ни гроба ни мрамора, са преко 120 свештеника, исповједника и страдалника
Митрополита Арсенија Брадваревића и његовога наследника Митрополита Данила
Дајковића, који је такође пострадао у своје вријеме.

  

“Митрополит Данило Дајковић у најтежим временима био митрополит
црногорско-приморски који је вјерно наставио дјело својих претходника”, казао је
Високопреосвећени, подсјетивши на његову реченицу да је огањ вјере у Црној Гори
покривен пепелом, да он чува тај пепео и да ће поново доћи вријеме да се он распламса.

  

Владика је констатовао да се оно што је Митрополит Данило предуказао догодило у ово
наше вријеме те да се поново разбуктао огањ вјере. Народ се ослободио од страха и
устао да брани светиње од безбожника који су својим безакоњем, названим законом о
слободи вјероисповјести, запријетили да ће да отму и себи и својој власти присвоје
Божије храмове.  “Наравно светиње припадају Црној Гори, али не припадају
безбожницима него Цркви Христовој која на овим просторима постоји од апостолских
времана”, поручио је Митрополит.

  

Подсјетивши да су светиње биле угрожене од наследника оних који су били затровани
духом богомржње и братомржње и који су на братомржњи градили своју власт од
1941-1945. године, Митрополит је заблагодарио Господу што се молитвама и на жртви
светих исповједника: Светога Василија Острошког, Светога Петра Цетињскога,
Свештеномученика Јоаникија и Арсенија па све до блаженог спомена Митрополита 
Данила, обновила вјера у народу Црне Горе.

  

“Народ је бранио светиње у своме срцу, жртвујући се за њих и хвала Богу да је та
одбрана успјела. Надамо се да ће нове власти у Црној Гори у духу тог жртвовања,
братске љубави, нову власт организовати тако да ће бити благословена и јединствена,
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да ће помоћи да се исцјели овај народ и земља од не само овога опакога пролазног
вируса, који је завладао свијетом, већ од још опакијег вируса братоубиства и
богоубиства, који је тровао и до данас трује Црну Гору.”

  

Нагласио је да никада у историји није било да безбожници, безбожна власт ствара своју
цркву, негирајући једну Цркву која овдје постоји од апостолских времена па све до
времена Светога Саве од којега ова Митрополија у оваквој форми и облику постоји већ
800 година.

  

По његовим ријечима попут Светога Василија, Патријарха Гаврила, Митрополита
Јоаникија и са њим пострадалих свештеномученика, Митрополита  Арсенија,
Митрополита Данила Дајковића, вјерни су кроз вјекове градили и обнављали светиње.

  

“Ми сви да добијемо благослов свих који су кроз вјекове градили светиње и кроз њих и
Духа Светога постали свети Божији људи и нама оставили у завјештање да ходимо
путем светости, јер је и Господ рекао Будите свети, као што је свет Отац ваш на
небесима. Бити светим то је призвање свакога људскога бића. Најсавршеније што је Бог
подарио људима је светост и најсавршенији људи на земљи су Божији људи”, закључио је
Архиепископ цетињски.

  

Након Службе Божије Његово високопреосвештенство Митрополит
црногорско-приморски г. Амфилохије је у Доњем Острогу одслужио помен на гробу
Митрополита Данила Дајковића.

  

(mitropolija.com)
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