СВЕТА АРХИЈЕРЕЈСКА ЛИТУРГИЈА У ХРАМУ СВЕТЕ ПЕТКЕ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ

У суботу 1. јула 2017. године, када наша Света Црква прославља Свете мученике
Леонтија, Ипатија и Теодула, Његово Преосвештенство Епископ Шумадијски Господин
Јован служио је Свету Архијерејску Литургију у храму Свете Петке у Смедеревској
Паланци. Овом приликом Преосвећеном су саслуживали: архијерејски намесник
јасенички протојереј-ставрофор Велибор Ранђић, протојереј-ставрофор Тихомир
Анђелковић, игуман Петар Драгојловић, протојереј Дејан Бркић, протонамесник Дејан
Ненадовић, јереј Милан Кеџић, протођакон Иван Гашић и ђакон Александар Јаћимовић.
Света Литургија је била испраћена слаткопојем хора преображенског храма из
Смедеревске Паланке, под водством диригента Милоша Урошевића.

Епископ нам је у духовној поуци након прочитаног Јеванђеља говорио о љубави. Неко је
давно рекао да постоји једна снага, за коју можемо да кажемо, да управља нашим
животима. Реч која у себи садржи силу, моћ, снагу коју нема ни један човек. Реч о којој
говоримо је љубав. Ову реч стално користимо, али не разумемо њену дубину, смисао и
значај. Љубав чини живот лепшим, рађа децу, она се жртвује, не зна за границу, она
гради пријатељства и како нам Јеванђеље говори „Љубав чини чуда“. Ако не живимо
љубављу, ова реч ће нам бити само поштапалица, али никада нећемо осетити њену
праву силу. Љубав превиђа муке, како један Свети Отац каже љубав, у ствари, не зна за
муку. Родитељ када воли не зна за муку када треба да помогне свом детету. Љубав је
стваралачка сила зато што није од овога света. Љубав је од Бога и Бог чини из љубави
све како би спасао човека. Љубав је она која чини да будемо спремни да свој живот
положимо за другог, која се даје, а ништа не тражи за узврат. Данас се дешава да човек
воли другог зато што му други угађа. Права жртва не тражи ништа за узврат. Љубав
мења човека, зближава човека са човеком, али и човека са Богом. Јован Богослов каже:
„Бог је љубав“. Зашто је Бог толико заволео човека? Зато што је човек слика Божија. Бог
нас је заволео пре него што нас је створио. Љубав није љубав ако се не жртвује. Ко
љуби? Љуби онај који је спрема на жртву. „Ово вам заповедам да љубите један другога.
Ако вас мрзи свет, знајте да је мене омрзао пре вас“. Ове речи можемо да протумачимо
да уколико не волимо Бога, нећемо волети ни човека. Ако волимо Бога, волимо и човека.
Љубав не треба да буде емоција већ начин живота. Човечанска љубав ако није прожета
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Божанском лажна је. Спасење наше зависи од нас, али још више зависи од другог. Ако
неко не жели да прими нашу љубав онда нам преостаје само да се молимо за њега.
Сваки човек гаји у свом срцу оно чему тежи или Богу или оном другом. Лакше је волети
него мрзети. Божија слика у човеку је љубав. Човек сам одлучује какав ће бити, сам
одлучује шта ће видети у другом. Човек без љубави је живи мртвац. Молимо се Богу да
нам помогне да заволимо љубав као начин живота, рекао је Преосвећени на крају своје
беседе.

Беседа Епископа шумадијског Г. Јована

Радост Литургијског сабрања је продужена трпезом љубави коју је приредио
председник Црквеног Одбора Црквене Општине Паланачке при храму Свете Петке
господин Борисав Јелић.
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