ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

На празник Благовести митрополит Иларион служио
Литургију са јерарсима Српске цркве

Дана 7. априла 2021. године на празник Благовести Пресвете Богородице, на дан када се
преставио у Господу светитељ Тихон, патријарх московски и целе Русије, митрополит
волоколамски Иларион, председавајући Одељења за спољне црквене послове Московске
патријаршије, служио је вечерњу молитву и Свету литургију Јована Златоуста у московском храму
посвећеном Богородичиној икони „Свих жалосних радост“ у улици Бољшаја Ординка. Празничну
литургију служили су и архиепископ охридски Јован са епископом моравичким Антонијем,
настојатељем Српског подворја у Москви. Архипастирима су саслуживали клирици храма.

На сугубој јектенији узнесене су молитве за престанак ширења заразе коронавирусом.

После сугубе јектеније митрополит Иларион је узнео молитву за престанак ширења заразних

болести.

Током службе владика Иларион рукоположио је у чин ђакона Данила Семјонова, певача
Московског синодалног хора.

По завршетку Литургије архипастир је честитао присутнима празник Благовести Пресвете
Богородице и рекао:

„Дан нашег спасења је главна ствар“ – данас поје света Црква. Јер, управо од тренутка када је
Архангел Гаврило објавио Блаженој Девици Марији да ће родити Спаситеља света, Господа
Исуса Христа, започела је прича о нашем спасењу. Ова прича је трајала вековима и
подразумевала проповеди пророка. И, напокон, добила је свој крај – Господ и Спаситељ наш Исус
Христос послат је у свет.

Догађај Благовести догодио се девет месеци пре Христовог рођења. Због тога га славимо у
пролеће, девет месеци пре Божића, а најчешће пада у данима Великог поста. Нашу стазу великог
поста, наш пут покајања, повезујемо са сећањем на догађај којим започиње прича Господа и
Спаситеља нашег Исуса Христа.

Да би се догодило чудо Оваплоћења, била је потребна воља Божија за спас човечанства, али и
сагласност људи са Божијом вољом, јер Господ не може спасити човека без њега самог. На крају,
за спасење је неопходно да се људи сложе са вољом Божијом, да је прихвате са захвалношћу и
смирењем.

Тако Пресвета Богородица прима необичну поруку коју Јој преноси анђео. У почетку је била
збуњена мислећи: „Шта то значи? Како Она може родити сина, не познавши мужа?“ Али, анђео
Јој јави: „Дух Свети доћи ће на Тебе, и сила Свевишњега осениће Те“ (Лк. 1,35). Из његових речи
Дјева Марија је схватила да ће ово рођење бити посебно, необично, натприродно.

У Символу вере исповедамо да се Господ Исус Христос родио од Светог Духа и Блажене Девице
Марије. Ово је једна од догми, оличених у Символу вере, која представља догму о приснодјеви
Марији. Стога је празник Благовести за нас од посебног значаја.

Са посебном топлином славимо Пресвету Богородицу као Виновницу нашег спасења, као Ону,
која је у име целог човечанства дала сагласност Богу за Његов божански и натприродни план за

спасење људи. Смерним слагањем са вољом Божијом и светим животом, Пресвета Дјева је свима
нама припремила пут ка спасењу. Зато је празник Благовести главна ствар, односно, почетак
нашег спасења. Зато се са посебном радошћу у овим данима Великог поста окупљамо у храму
Божјем на овај празник: да бисмо прославили Самог Господа који је постао човек и Његову
Пречисту Мајку без чијег учешћа не би била остварена ова тајна спасења.“

Митрополит Иларион је срдачно поздравио архиепископа охридског Јована и епископа
моравичког Антонија. Обраћајући се архиепископу Јовану, председавајући ОСЦП-а пожелео му
је Божју помоћ у компликованој служби, коју Владика врши на македонској земљи.

„Из прве руке знам за потешкоће са којима сте се суочили у тој земљи будући да сте због
исповедања светог канонског Православља били у затвору“, рекао је митрополит Иларион. „Имао
сам част да Вас тамо посетим. Памтим наше разговоре и заиста се надам да ће се Православна
црква у Македонији развијати и јачати уз Божију помоћ и под заштитом Пресвете Богородице“.

Архиепископ Јован је захвалио владици Илариону на срдачној добродошлици и замолио га да
Његовој Светости патријарху московском и целе Русије Кирилу преда поклон – икону Охридских
светитеља.

Митрополит Иларион је честитао ђакону Данилу Семјонову на рукоположењу. „Драги оче
Даниле, нека твоја служба буде благодатна и благословена“, рекао је владика.

Сектор за информисање ОСЦП-а

Извор: https://mospat.ru/sr/news/86957/
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