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 Боримо се вером и љубављу за наше светиње, а ако буде требало, борићемо се и својим
животима, рекао је владика будимљанско-никшићки Јоаникије пред близу 20.000 људи у
Бијелом Пољу.

  

Честитајући празник Светог Саве, Владика Јоаникије је казао да ове године
прослављамо осам векова од оснивања Епархије будимљанско-никшићке, коју је Свети
Сава утврдио у манастиру Ђурђеви Ступови, и исто толико векова Зетске епископије, из
које је настала Митрополија црногорско-приморска.

  

„Имамо континуитет, жив и непрекинут, иако смо много страдали кроз историју.
Овде је, такође, била некада Епископија хумска, коју је Свети Сава основао 1220.
године. Он је 1219. године добио аутокефалност, и прошле године смо славили
осам векова од оснивања Жичке архиепископије, односно Српске православне
цркве, а то је једно те исто. Ове године прослављамо осам векова од оснивања
епархија. Тада је Свети Сава православним обредом крунисао Светог краља
Стефана Првовенчаног. Сећамо се тих великих догађаја. Наш народ се, коначно,
утврдио у православној, јеванђељској, истинској, живој вери у време Светог Саве,
оној вери која даје смисао свему што радимо и чему стремимо“, говорио је епископ
Јоаникије.
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Он је казао да су литије израз борбе за слободу вере, а да тамо где нема слободе вере
— нема ни праве вере.

  

„Права вера је увек слободна и не може је нико свезати. Многи су покушавали, али у
томе нису успели. Није успео ни Нерон, ни Диоклецијан, ни Стаљин, ни Лењин, ни Броз,
нити било који деспот и тиранин којег је историја извела на историјску сцену“.

  

Онај ко ти узима дом, узима све — слободу, част и достојанство, казао је владика и
поручио: „Према томе, борићемо се, и у овој намери смо једномислени и ми свештеници и
народ, од старца до детета. Сви исто о овом питању мислимо, иако смо различити по
много чему, различитих виђења, различитих политичких опредељења, усмерења... Али у
овоме смо једно“.

  

„То су нам наши преци завештали, да у вери, у оданости светињама будемо једно, да
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будемо јаки. Зато се обједињујемо и снажимо овим заједништвом и Божјим благословом.
Кад видимо оволико народа, нарочито деце и омладине, сви имамо осећај да смо се
помешали заједно са светитељима, са нашим прецима, са анђелима. То је сила, то је
Божји благослов. Ми се не боримо огњем и мачем, него истином. Боримо се вером и
љубављу, крепећи се, утврђујући се, спремајући се да наше светиње бранимо, ако буде
требало и својим животима, да их нико не скрнави“.

  
  

Боље нам је да будемо и гоњена вера, јер гоњена вера рађа сведоке, мученике и
исповеднике, него да прихватимо понижење и неправду, а то би, заправо, било да бисмо
себи потписали смртну пресуду

    

„Штитимо завештање великог кнеза Мирослава, ктитора ове светиње, штитимо предање,
историју, векове, завештања наших предака. Штитимо част и образ свој, и свог
потомства, желећи да се изборимо у нашој држави за слободу вере, да наша вера буде
равноправна са осталим верама“, казао је владика Јоаникије.

  

Истакао је да наша Црква не може дозволити да буде дискриминисана и да не тражи
већа права од оних које имају остале вере, иако је најмногобројнија у Црној Гори.

  

„Боље нам је да будемо и гоњена вера, јер гоњена вера рађа сведоке, мученике и
исповеднике, него да прихватимо понижење и неправду, а то би, заправо, било да
бисмо себи потписали смртну пресуду. Ово је удар на православље и на
православну веру у Црној Гори. То је наш народ осетио, истински, из дубине душе.
Ова наша окупљања су рефлекс из костију наших предака. Наша праведна борба ће
да издржи до краја док се ово зло не уклони“, поручио је владика Јоаникије.

  

Рекао је на крају да Црква и народ имају подршку целе Православне цркве.

  

„Од Васељенске и Јерусалимске патријаршије, посебно Руске православне цркве. Велику
подршку имамо од свештенства и народа СПЦ из Србије и Републике Српске, дијаспоре
и целог света. Очи свих су уперене у Црну Гору, и заједно ћемо истрајати да овај народ
дође до слободе вере!“, закључио је епископ будимљанско-никшићки Јоаникије.
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(Спутник)
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