НЕДЕЉА ПРАВОСЛАВЉА У КРАГУЈЕВЦУ

Његово Преосвештенство Епископ шумадијски Господин Јован и братство Саборног
храма, у Недељу Православља 25. фебруара 2018. године организовали су Велику
Литију у част победе коју је Православна црква извојевала после дуге борбе над онима
који су свете иконе избацивали и протеривали из православних храмова.

Пре Литије Владика Јован је у јутарњим часовима у Саборном храму служио Свету
Архијерејску Литургију, на којој се верном народу обратио протојереј-ставрофор др
Зоран Крстић богонадахнутом беседом.

У 16 часова почело је свечано вечерње богослужење у част победе Православља над
неправославнима, Крста над некрстом, Истине над лажју, Правде над неправдом, Добра
над злом, Бесмртности над смрћу.

У наставку богослужења, Преосвећени Владика, свештенство града Крагујевца и верни
народ кренули су у свечану литију кроз град Крагујевац, носећи у рукама иконе светих
на тај начин символизујући победу Православља.

Беседа протојереја-ставрофора др Зорана Крстића, ректора Богословије „Светог
Јована Златоуста“

По повратку Литије у храм, Преосвећени Владика одслужио је Молебан и прочитан је
Синодикон, који садржи анатему или проклетство свих јеретика, посебно иконобораца,
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затим, похвалу за све ревнитеље Православне вере. Тај Синодикон донет је 843. године
у Цариграду. Црква је кроз своје векове била у борбама, мукама, трудовима и победама.
И у време слободе и благостања, поједини чланови Цркве морали су водити борбу
против греха и злог духа, против таме и лажи у свом сопственом животу. Морали су
улагати труд за одбрану и обогаћење душа својих, тежећи у свему томе да постану
учесници оне светле победе, коју је Христос задобио над грехом, смрћу и ђаволом. А то
је победа вере Православне, коју данас славимо.

Уз похвалну песму Тебе Бога хвалим, узнели смо молитву Свевечном Творцу због
сачуване чистоте Православне вере, јер је како рече Преосвећени Владика, истина је
тријумфовала над лажју, светлост над тамом, и Православље над свим погрешним
учењима. Епископ је, обраћајући се верном народу, нагласио да је спасење једино
могуће у Цркви Божијој, те да молитве које смо узнели Творцу јасно говоре да је
спасење могуће једино кроз послушност Цркви и чувању реда и поретка црквеног. Ван
Цркве је немогуће се очувати, зато сваки онај који се противи реду и поретку Цркве нема
спасења, јер је сам себе искључио из Цркве. Зато данас бацамо анатему на све оне који
су рушили црквени ред и поредак кроз историју, али се истовремено молимо да сваког
од нас Господ утврди и учврсти у вери православној и Цркви Христовој.

Беседа Епископа шумадијског Г. Јована

По завршетку свечаног Молебна, братство Саборног храма, организовало је трпезу
љубави за свештенство и монаштво Епархије шумадијске.

Срећко Зечевић, протонамесник
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