
Епархијски савет СПЦ у Црној Гори позвао верника да у недељама пред Васкрс своје домове претворе у храмове Божије и да појачају молитве
петак, 03 април 2020 22:42

Епархијски савет Српске православне цркве у Црној Гори, позвао је вернике да у
недељама пред Васкрс своје домове претворе у храмове Божије и да појачају молитве, и
додао да ће свештеници у договору са органима јавног реда служити у црквама без
присуства већине народа.

  

  

Из Епархијског савета наводе да се недељама које претходе Васкрсу ове године
поклапа и „невиђено искушење претеће пандемије вируса корона, које је захватило цео
свет, па и нашу Црну Гору“.

  

„Оно што Црква, кроз двехиљадегодишњу историју, кроз сва страдања и патње,
личне и колективне није заборавила, а што и данас, при овом свечовечанском
страдању сведочи јесу речи истине Христове: „Ја сам хлеб живи који сиђе с неба, и
хлеб који ћу ја дати тело је моје, које ћу ја дати за живот света… Који једе моје тело
и пије моју крв има живот вечни, и ја ћу га васкрснути у последњи дан”. Зато вас и
ми све, очински позивамо, да, поред те непоколебиве вере у Христа као Хлеб
вечног живота, овогодишње чекање васкршњих празника, поред утврђеног
молитвеног и великопосног правила, бринући о здрављу душе, проведемо и у
дисциплини коју налажу компетентне здравствене службе за здравље тела“,
наводе из Епархијског савета.

  

Како додају, недеље до Васкрса „проведимо у љубави према Богу и према ближњима,
већином у својим домовима, пред својим породичним иконама, са зажегнутим тамјаном и
кандилом, и са молитвеником и Светим Писмом у рукама. Претворимо свој дом у храм
Божији, а своје срце и душу у обиталиште Духа Светога, кроз ослобођење од
богомржње и братомржње, зависти, злобе и сваке нечистоте духовне и телесне“, додају
из Епархијског савета.
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Покажимо храброст, смирење, љубав и стрпљење који су нас красили у данима
одржавања свенародних литија, наводе из Епархијског савета

  

Свештеници ће, како се наводи, наћи начина, у договору са органима јавнога реда, да
општенародне молитве служе у храмовима, привремено без присуства већине народа.

  

Такође, позивају вернике да у вези са причешћем, али и другим духовним упутствима,
буду у контакту са парохијским свештеником.

  

„Белики број црквених служби моћи ћете ових дана пратити како путем интернета,
тако и путем програма Радија Светигоре и Милешеве, наших епархијских сајтова,
Телевизије Храм, као и преко медија других помесних Православних цркава“,
саопштава Епархијски савет и позива вернике да „појачамо своје молитве,
покажемо храброст, смирење, љубав и стрпљење који су нас красили у данима
одржавања свенародних литија, и који су били прва и најважнија одлика наших
светих и благочестивих предака, од којих смо и наследили ову веру у бесмртност и
вечно људско достојанство“.

  

„Управо је пост онај који нас учи саможртвеној љубави, која је лек од сваког вируса, па и
од овог допуштеног од Бога не би ли се људи покајали и излечили од опаке саможивости
и вере у смрт и ништавило“, саопштава Епархијски савет Црне Горе и додаје да ће „сваки
наш труд, спроведен са благословом и послушношћу, поготово наше богољубље и
братољубље, које наши лекари и медицински радници ових дана, као и вазда, несебично
показују, Господ стоструко умножити у данима који су пред нама, а Бог ће дати, да све
буде добро, и да се, по ко зна који пут, Живот покаже јачим од смрти“.

  

(Спутњик)
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