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Његово високопреосвештенство Архиепископ цетињски Митрополит
црногорско-приморски г. Амфилохије служио је данас, на празник Света три јерарха, са
Преосвећеним Епископом каракаским и јужноамериканским г. Јованом из руске
Заграничне цркве и свештенством, Свету службу Божију у манастиру Подмаине код
Будве.

  

  

У молитвеној радости Митрополит Амфилохије је замонашио у малу схиму три
расофорна монаха: Романа, Герасима и Григорија, а у искушенике обукао Николу,
Данијела и Радоја.

  

Током Литургије крштен је и миропомазан слуга Божији Јован.

  

У литургијској бесједи Високопреосвећени Митрополит је казао да је сав наш
хришћански живот у знаку Пресвете Тројице и да је сва суштина Свете литургије управо
благосиљање Царства Оца и Сина и Духа Светога, подсјећајући да сваку службу Божију
почињемо ријечима Благословено Царство Оца и Сина и Духа Светога.

  

„Свето крштења је у име Оца и Сина и Духа Светога. Јављање Бога на ријеци Јордану,
када се Господ крстио, било је јављање и Богојављање управо Оца, кроз глас који се чуо
са небеса, кроз Духа Светога у виду голуба и кроз Господа Христа.“
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Поучио је сабране да је све што постоји, и у нама људима и у свеукупној божанској
творевини, испуњено знаком Свете животворне Тројице, запечаћено печатом Оца и
Сина и Духа Светога, које исповједамо и у Оче нашу и у Симболу вјере.

  

„У том знаку Свете Тројице је и оно што се данас догодило у овој древној светињи
посвећеној Пресветој Богородици. Тројица наших монаха: о. Роман, о. Герасим и о.
Григорије, су примили анђелски чин на дивни празник Три врховна Света учитеља Цркве
Божије: Светога Јована Златоустога, Светога Василија Великога и Светога Григорија
Богослова. Они су били и остали свједоци Оца и Сина и Духа Светога, и њихов сав
живот и све што су написали је у знаку Пресвете и животворне Тројице.“

  

Поред тројице старијих монаха, који су пострижени у име Оца и Сина и Духа Светога и
заклели се да ће остати вјерни и да ће вољети Господа и Спаса нашега Исуса Христа у
Цркви Његовој до посљедњега свога издисаја, су и три нова послушника подмаинске
светиње, који су такође примили првине англескога лика: Данијел, Никола и Радоје.

  
  

И данас још она код нас влада, идеологија брозоморна, идеологија богоубилачка и
братоубилачка, идеологија која не обједињује, не сабира у име љубави Божије и људске,
него разједињује, ствара расколе, крвопролића и свађе. Дај Боже да те идеологије што
мање буде свуда у свијету, а посебно у Црној Гори

    

Обнова подмаинске светиње је започела са тројицом монаха: оцем Бенедиктом, о.
Агатоном и покојним Захаријем, који су прије 25 година овдје замонашени, благодарећи
жртви о. Саве (Коматовића) дивнога монаха. Он је уградио себе и започео обнову ове
светиње која је, како је истакао, запустјела од 1838. године када је Петар Други
Ловћенски Тајновидац био приморан од аустроугарске власти да напусти Подмаине.
Констатовао је да власт увијек врши насиље, и ондашња, па, нажалост, и ова савремена
наставља то насиље на Црквом.

  

Митрополит је протумачио да се у Подмаинама све догађа у име Свете Тројице.
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„Све је чудесно и у знаку Божјем, у знаку Бога љубави: Оца и Сина и Духа Светога. Све
је утемељено на оној Божјој Христовој, христоликој љубави. То и јесте смисао
хришћанског живота, да ми као хришћани носимо крст Христов Ко хоће да иде за Мном
нека се одрекне себе нек узме крст свој и нека иде за Мном. То важи за све хришћане, а
посебно важи за монахе који узимају крст Христов на себе и бивају свједоци управо оне
прве вјерности Цркви Божијој, Христу Господу, попуст Светих апостола и попут Светих
великих учитеља Цркве Божије: Светога Василија Великога, Григорија Богослова и
Светога Јована Златоустога.“

  

Након што је благосиљао славски колач, Митрополит Амфилохије је поручио да је све
свето и честито од Бога дато за све људе и земаљске народе, те да светиње Божије
припадају човјечанству.

  

У том смислу је поменуо некадашњег потпредсједника Владе Црне Горе Зорана
Жижића, који је донио одлуку да се ова светиња врати Цркви Божијој и тими поправио и
онај злочина аустроугарски и претходне злочине. Помолио се да Бог Зорана Жижића
упокоји и пода му рајско насеље, као и да се да попут њега понашају и они који су сада
његови наследници на власти:

  

„Не да отимају светиње Божје и врше насиље на светињама, него да помогну да се
светиње обнављају и враћају, ради њиховог спасења и спасења народа Божјег, ради
спасења и напретка свеукупнога, и Црне Горе и народа нашега, и свеукупнога
човјечанства.“

  

Оцијенио је да својатање светиња, поготово од стране власти које су пролазне, данас
јесу, а сјутра их више нема, представља једно безумље, чему смо и сами свједоци ових
дана.

  

„Нажалост, то се догађа овдје код нас, код наших властодржаца који су обољели од
опаке болести зване брозомора, и није опакије болести бивало. И данас још она код нас
влада, идеологија брозоморна, идеологија богоубилачка и братоубилачка, идеологија
која не обједињује, не сабира у име љубави Божије и људске, него разједињује, ствара
расколе, крвопролића и свађе. Дај Боже да те идеологије што мање буде свуда у
свијету, а посебно у Црној Гори. И да се умножи Светотројичина Божија и братска љубав
међу свима нама и међу свима људима и свима земаљским народима, силом и дејством
Оца и Сина и Духа Светога – Бога љубави, коме нека је слава и хвала у вјекове вјекова,
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амин“, закључио је у својој бесједи Његово високопреосвештенство Архиепископ
цетињски Митрополит црногорско-приморски г. Амфилохије.

  

(Митрополија црногорско-приморска)
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