ЦРКВА БОЖИЈА У ГРОШНИЦИ ПРОСЛАВИЛА СВОЈУ ХРАМОВНУ СЛАВУ СВЕТОГ ГРИГОРИЈА БО

Црква Божија у Грошници је у среду 07. фебруара 2018. године, прославила своју
храмовну Славу Светог Григорија Богослова. Свету Архијерејску Литургију служио је
Епископ шумадијски Г. Јован. Владики Јовану су саслуживали протојереј-ставрофор
Радован Чанчаревић, протојереј Милан Живановић, протојереј Слободан Бабић,
протонамесник Петар Бранковић, те протођакон Иван Гашић. Својим појањем Литургију
су улепшали свештеници Драгослав Милован, Рашко Стјепановић, Душан Илић и Ненад
Милојевић.

Владика је беседећи на 63. зачало Јеванђеља од Јована рекао да човек који се
приближи и спозна Бога – живи Богом, никада неће пасти у очајање. Сам Господ је
говорио да је све могуће ономе који има вере. Вера открива и проширује видике, јер је
вера пре свега поверење, поверење у другога, поверење у Бога. Вера треба да излази
из срца човековог, али и верујуће људе током живота умеју да задесе какве невоље. Бог
тиме жели да нас утврди, учврсти и оснажи. Апостол Павле говори да онај који жели да
се приближи Богу, треба најпре да верује да Он постоји. Бог ничију молитву не одбија,
посебно ако је молитва искрена и са смирењем. Човек који се моли заправо разговара са
Богом. Она нас води ка циљу, ка Богу са таквом лакоћом да ми тај пут и не примећујемо.
Важна страна молитве је благодарење. Када са благодарношћу примамо и радост и тугу,
невоље примљене са благодарношћу ће нас привести ближе Богу. Оно што нас чини
Божијим људима јесу вера, благодарност и милосрђе и омогућавају нам да остваримо
своје назначење. Свети Григорије Богослов је био овакав човек. Он је био наша
молитвена спона са Богом. Сав саткан од молитве, благодарности и љубави према Богу,
он је наш молитвеник, заступник и посредник са Богом. Он је сав свој ум усресредио на
Бога и зато и зато је могао тако блиставо да пише, говори и учи, да нам отвори видике и
да спознамо љубав и науку Божију. Он је био обиталиште Духа Светога, чија су уста
(како каже данашњи прокимен) говорила премудрост.

Беседа Епископа шумадијског Г. Јована
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Након причешћа верног народа, у парохијском дому је старањем свештеника Душана
Илића и Ненанда Милојевића одржана трпеза љубави, чиме је празник и храмовна
Слава Свети Григорије Богослов, свечано прослављен.

протођакон Мирослав Василијевић
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