
11.12.2016 Кожен християнин має горіти нетлінним вогнем любові

  

    11 грудня 2016 року, у Неділю 25-ту після П’ятидесятниці, Блаженніший Митрополит
Київський і всієї України Онуфрій звершив Божественну літургію в Свято-Духівському
кафедральному соборі Херсона.  Йому співслужили архіпастирі УПЦ, у тому числі
митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим.

    
  Цього року виповнилося 180 років з дня освячення херсонського Свято-Духівського
собору. Звертаючись до вірян, Його Блаженство звернув увагу на його красу:

  - Церква — це дім Божий і він має нагадувати нам про Небо.  Якщо храм прибраний,
красиво розписаний, то він нагадує людині про красоту вічності.

  

    Також Блаженніший Владика зауважив, що сьогодні, в основному, панує серед людей
смуток. Люди дивляться у перспективу, у майбутнє, а там, у майбутньому, не бачать
нічого такого великого та світлого. Більше похмурих прогнозів і люди приходять у
зневіру. З огляду на це  Предстоятель УПЦ зазначив:

   - Християнин не має унивати. Те, що сьогодні твориться зараз у світі, воно має бути,
воно має прийти, воно приходе за наші гріхи. Але воно приходе заради нашого спасіння. І
 людина, яка не униває, яка із вдячністю приймає від Бога, те що Бог посилає, та людина
получає від цього духовну користь. 

    - Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоби ми в своєму житті, з
молитвою направляли погляд у вічність і на Бога, завжди пам’ятали про високе
призначення – бути жителями Неба. Щоб ми робили все те, що приносить користь
ближньому і що прославляє на землі Ім’я Боже. Тому, що людина – це свіча, яка має
освічувати все навколо себе, щоб дивлячись на неї ті, хто не знають Бога, прославляли
Небесного Отця. Кожен християнин має горіти нетлінним вогнем любові, жертовної
любові до ближнього і до Бога. Таке життя робить людину спроможною до вічного
спасіння на небі у Христі Іісусі Господі нашому, — підсумував Архіпастир .    
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    Звертаючись до  митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна, Митрополит
Онуфрій привітав його  із ювілеєм собору та з 20-річчям архієрейської хіротонії:

  - Я бажаю вам, дорогий Владика, щоб ви раділи від своїх трудів, щоб ваші духовні чада і
священники і миряни були слухняними дітьми свого духовного отця.

  Тому що коли є послушаніє, тоді є успіхи в духовному житті. Без послушанія не може
нічого доброго створитися. Наш Небесний Отець послав Сина на землю і Син заради
послуху Отцю прийшов на землю, прийняв людську природу і звершив спасіння
людського роду. 

  Тому послушання — це та духовна канва на якій будується духовне життя і архієрея і
священника і простої людини.

    Також Блаженніший Владика  привітав присутніх зі святом воскресного дня * , з
20-літтям архіпастирського служіння Владики Іоанна, з ювілеєм освячення собору і
побажав , щоб молитвами Пресвятої Діви Марії, яка є Покровительницею і всієї землі і
всього роду християнського  і молитвами святих землі херсонської, Господь допомагав
звершувати те хрестоносіння, яке Господь покладає на нас. Звершувати його із
вдячністю Богу, з молитвою, з покаянням в ім'я спасіння своєї душі.

    З нагоди 20-річчя архієрейської хіротонії, Предстоятель Української Православної
Церкви нагородив митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна орденом святого
апостола Іоанна Богослова. 
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  *У перший день тижня ми згадуємо славне Воскресіння Христове. Воскресний день
також називається Неділя (церковносл. – відпочинок, спокій), відповідно назві
старозавітної суботи (давньоєвр.-арам. шабату – відпочинок, спокій) – відсутність
мирських справ і присвячення себе в цей день служінню Богу.

  Неділя на протязі тижня - те  саме, що і Великдень на протязі року. Свята Церква
спогадам Воскресіння Христового надає високе значення, тому богослужіння у неділю
буває особливо урочистим. Виконуються богослужбові піснеспіви, які возвеличують
Воскресіння Спасителя. Наприклад “Повставши з гробу, померлих Ти воздвиг,  і Адама
воскресив,  і Єва радіє про Твоєму воскресінні,  і весь світ торжествує Твоєму
воскресінню з мертвих, Многомилостивий” (воскресний кондак 8 гласу) та інші.
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