ДОГАЂАЈ
Михољска Превлака

Мјесто сабирања, помирења, љубави
и праштања
(Владика диоклијски Методије)

Министарство одрживог развоја и туризма, Директорат за инспекцијски надзор
и лиценцирање, Урбанистичко грађевинска инспекција доставила је Митрополији
црногорско-приморској обавјештење да ће дана 2. априла 2019. у девет часова
извршити рушење новосаграђене крстионице на постојећој понти у оквиру
комплекса Манастира Михољска превлака, коју је Митрополија обновила
на месту старе изграђене у 9. веку, у седишту прве светосавске Епископије зетске.
Вјерници из Боке су ову вијест дочекали са негодовањем и најавили масовно
окупљање тога дана какао би спријечили рушење, а главно „оружје“
против багера била је молитва

Молитва брани крстионицу

У

крстионици посвећеној Св. Петру Другом Ловћенском Тајновидцу, која се налази у оквиру
комплекса Светоархангелског манастира на
Михољској превлаци код Тивта, служена је 2. априла, прва Света Архијерејска Литургија. Началствовао је викарни Епископ диоклијски Методије, уз
саслужење многобројног свештенства и молитвено
учешће великог броја вјерника из цијеле Црне Горе
који су се сабрали да молитвом одбране светињу од
рушења које је било најављено за то јутро.
Владика Методије је на крају Свете Литургије казао сабранима на Служби да су управо они најљепша
искра овога народа.
„Од овога удара најљепше у овом народу што има,
то је дошло овдје и пројавило свјетлост Христову.
Неки подразумијевају цркве и храмове као грађевине и зидове, куполе и стубове, припрате и наосе,
ограде и гробља. Своде их на димензију, да су то
само неки културни или историјски споменици. То
они, између осталог, и јесу. Али нијесу мртви споменици, који стоје празни, него су живи, живоносни и
животворни, просвећујући и преображавајући. Јер,
свако мјесто гдје се окупи народ са свештенством
својим и са епископом својим је Црква“, рекао је
Владика и додао: „Црква није војна база, како неки
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мисле, да заузима земаљске територије и просторе.
Они који тако мисле, они бораве само у својим димензијама похлепе, властољубља и моћи од овога
свијета. Црква Божја постоји већ двије хиљаде година, а на овом мјесту више од хиљаду, јер Свети Сава
је, оснивајући овдје Епископију, само наставио оно
што је овдје већ постојало“, казао је Владика.
Преносећи благослов Митрополита црногорско-приморског Амфилохија, Владика Методије им је
пренио и његову поруку да истрају и да се не боје.
„Једино чега хришћанин треба да се боји јесте, не
оно што ће да нам дође у сусрет, него како ћемо се
ми понијети у ситуацији и животним околностима
које нам дођу. Још једном вас благосиљам и желим
да ова љубав Божја и ова свјетлост Христова која
сија са ваших лица, и мир Божји – да се прошире
даље. И да се крљушти са очију слијепих људи, који

Крстионица, коју су вјерници назвали
„Суза Његошева“, посвећена је Светом
Петру Ловћенском Тајновидцу, налази се
у самом мору и представља обнављање
старе крстионице изграђене прије више од
једанаест вјекова.
15. април 2019. г. — 1250

не виде шта раде, скину и да и они прогледају. И да
се – наше су то молитве – сви овдје окупимо, јер ово
није мјесто раздвајања и подјела“, поручио је Владика Методије.
Светој служби Божјој претходило је окупљање јаких полицијских снага око ове светиње већ од 4.35
часова. Вјерници кажу да је полиција са угашеним
свијетлима са мора покушала да тајно и нечујно опколи крстионицу у којој се мноштво народа молило
и учествовало на служби Божјој.

Молитва и ријечи као оружје
Наредног јутра, у среду 3. априла, Митрополит црногорско-приморски Амфилохије служио је са све-

штенством Свету Литургију пређеосвећених Дарова
у Цркви Св. Спаса на Топлој у Херцег Новом.
У литургијској бесједи на крају богослужења Високопреосвећени је рекао да је у Цркви Божјој све
у знаку часнога и животворнога крста, и подсјетио
колико је и како Црква Божја распињана и гоњена
кроз сву историју:
„Ево, погледајте шта се данас догађа на Михољској
Превлаци. Она је светиња која је саграђена у вријеме цара Константина на моштима једног древног
хришћанског мученика, пострадалог од онога, како
га је народ запамтио – проклетога цара Дукљанина.“
Говорећи о историјату Михољске Превлаке, о њеним мучеништвима и разарањима, он је нагласио да
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Братство манастира Михољска Превлака
позвало је вјерни народ да се свакодневно
окупља у манастиру док се не ријеши статус
крстионице.
никоме није сметало и не смета што је она оскрнављена подизањем бунгалова на њеним рушевинама,
као ни то што су јој име украли и претворили је у
Острво цвијећа.
„Ред би било да нам и ова државна власт помогне
у обнови те светиње, а не да нас спречава и да подигнемо ову крстионицу, која је наставак оне крстионице из времена цара Константина. Ова крстионица
није ништа друго него покушај обнове те крстионице да би се кроз њу и преко ње обновила и Михољска
Превлака“, казао је он.
Додао је да Митрополија црногорско-приморска
деценијама моли и тражи да сама, без финансијске
помоћи државе, обнови превлачку светињу.

Све за обнову љубави братске
Митрополит црногорско-приморски Амфилохије
благословио је крстионицу на Михољској превлаци
код Тивта, у среду 3. априла, благосиљајући њене
бранитеље, као и полицајце који су морали да дођу
пред ову светињу „због коре хљеба“, поручујући да
Бог није Бог силе, него Бог правде и да је Божја жеља
да Михољска Превлака васкрсне.
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Обраћајући се чуварима ове светиње, Митрополит
је подсјетио на Свештеномученика Јоаникија који
је са седамдесет свештеника Митрополије црногорско-приморске, убијен у јуну 1945. по завршетку
рата, од партизана братоубица – не антифашиста!
„Штета је и гријех пред Богом да се поново повампирује дух тога злочина и братоубилаштва преко
ове древне светиње, умјесто да се цијела Црна Гора
удружи да заједно обновимо светињу која је у злим
временима рушена“, рекао је он и констатовао да
„Михољска Превлака, не треба да буде ’најљепша
рушевина’. Помолио се да Бог благослови да идуће
године засија златни крст на Храму Светих Архангела и да ова садашња рушевина буде још љепша од
стањевићке, а све за обнову љубави братске.“
„Ово се не гради из мржње ни према коме, а поготово према Црној Гори, која је наша домовина, гдје
смо рођени и гдје одрастамо, него се гради за будућност наше дјеце, за обнову древних светиња, како би
се сачувао сваки камен.“
Објаснио је да се и спомен крстионица из четвртог
вијека овдје гради на један модернији начин и да у
Верони постоје такве крстионице из петог вијека, а
да се крстионица која је овдје била налази у Загребу,
тако да ће ова крстионица бити грађена у духу управо те крстионице из времена цара Константина.
„Имамо чак и дио стуба те крстионице, који су археолози овдје открили, који ће се у њу уградити. Је
ли то гријех? Против кога је то? Ја се у Бога надам!“
Високопреосвећени је казао да ће приликом обнове храма све бити сачувано, од оног древног римског
насљеђа па све до посљедњег камена, и да је то циљ
обнове. Подсјетио је да је тако рађено и приликом
обнове других светиња на овим просторима и још
једном се захвалио народу Божјем који се овдје окупља на молитву.
„Ми немамо другога оружја сем ријечи, као што
је записао Свети Петар Цетињски, и молитве. Молитва и ријеч, која је благослов за све што је добро, из
које се рађа и обнавља све што је достојно човјека и
ове светиње. Надам се у Бога да ћемо идуће године
за празник Светих Архангела да имамо златни крст
на храму. И ви се помолите да Бог уразуми ове из
управе за културна добра, да схвате да они нијесу ту
да чувају културне рушевине, него да их обнављају.“
Митрополит Амфилохије је закључио да је Божји
суд онај који коначно доноси пресуде о свему што
се догађа, а да је Божја жеља и свих мученика кроз
вјекове који су овдје гинули, да Михољска превлака
васкрсне, а кроз њу и њен спомен:„Даће то Бог! Нека
Бог благослови све вас и све бранитеље своје душе
брањењем ове светиње! Нека Бог благослови и наше
полицајце који због парчета хљеба морају да дођу.
Надам се да ће молитвама Светог Петра Цетињског,
Петра Ловћенског Тајновидца, Јована Владимира
мученика, ова светиња васкрснути, ако Бог да, а
кроз њу и и преко ње и ми да васкрсавамо. Амин,
Боже дај!“
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