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У Србији и ЦГ координисани напад на Свету литургију
и Свету тајну причешћа
Бруталним притиском на СПЦ у време Часног поста, какав су
спроводили само комунисти, Запад жели да натера наше епископе да
се држави „већма покоре него Богу“

Вечерње новости: Људи, шта радите бре? У цркви у Новом Саду причест грађана истом
кашичицом
Како се види на снимку, велики број грађана стајао је у реду испред цркве, а сви су се
причешћивали истом кашичицом, упркос упозорењима и мерама

У Саборној цркви у Новом Саду данас је организована причест грађана.

Како се види на снимку, велики број грађана стајао је у реду испред цркве, а сви су се
причешћивали истом кашичицом, упркос упозорењима и мерама које су донете како би се
спречило ширење епидемије вируса корона.

Служба је вршена само дан након што је поглавар Српске православне цркве патријарх
Иринеј позвао свештенство да богослужења прилагоде одлукама Владе Србије, које
између осталог подразумевају и забрану окупљања више од пет особа на једном месту.

– Службу која је почела јутрос око 10 часова, а на којој је тек по који верник носио
заштитну маску, преносио је и покрајински јавни сервис Радио телевизија Војводине.
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Свету тајну причешћа

На празник Светих четрдесет мученика севастијских јасно се показало да Запад на
Балкану злоупотребљава опасност која прети од корона вируса да би извршио нови
напад на, речју Карла Билта, „највећу претњу западне цивилизације“, Свето
Православље.

Данас је под оправдањем бриге за поштовање владиних правила борбе против
пандемије, уз злоупотребу разумљивог људског страха, изведен координисан напад на
светињу над светињама Цркве Христове – Свету Литургију и Свету тајну причешћа.
Напад су у Србији извели медији формално различитих власничких структура и
програмских шема – N1, РТС, Новости и РТ Краљево, који су окривили СПЦ да не
поштује владине мере, наводећи као доказ снимке причешћивања „једном кашичицом“ на
Св. Литургији у Новом Саду и масовног присуства верујућег народа на Св. Литургији у
Краљеву. У истом дану је у Црној Гори Ђукановићева Влада забранила народу да
учествује у богослужењима, означавајући, пре свега, богослужења СПЦ као претњу за
ширење епидемије.

Право на слободу вероисповести, као право појединца и верских заједница, је апсолутно
и не може бити ограничено ни у условима ванредног стања. Као што не може бити
ограничено ни право на слободу мисли и изражавање критичког мишљења. Нико не
може одузети човеку ова два темељна права – слободу вероисповести и слободу мисли
– ни под оправдањем колективне заштите здравља. Постављање људи пред избор
здравље или слобода (вере и мисли) није ништа друго него опасна манипулација која
треба да у име ефективност оправда тоталитарни поредак.

Бруталним притиском на СПЦ у време Часног поста, какав су спроводили само
комунисти, Запад жели да, с једне стране, натера наше епископе да се држави „већма
покоре него Богу“, како би, с друге стране, нека нова издајa догмата и канона наше
Свете Цркве изазвала нове раскол и деобе на њеном мученичком телу. Постоји дубоки
смисао у томе што нас непријатељ Православља на дан Светих севастијских мученика
искушава избором заштита здравља или Света Литургија, јер је један од севастијских
мученика, Кандид, поручио прогонитељу хришћана, цару Ликинију: „Не само част
војничку, но тела наша узми од нас; ништа нам није драже и часније од Христа Бога
нашега.“
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СПЦ о причешћу истом кашичицом у време коронавируса: Ствар цркве, држава не
може да се меша

СПЦ је саопштила данас да није прекршила обавезујуће инструкције државних власти
причешћем верника из исте чаше.

Није прекршила, с обзиром на то да се „држава не бави нити може да се бави садржајем
и начином вршења свете Литургије и других црквених богослужења“.

У саопштењу СПЦ истиче се да је то искључиво ствар интерног или аутономног црквеног
поретка и законодавства, које држава прихвата као валидно, легитимно и легално у
јавно-правној сфери.

СПЦ додаје да се „нико, уосталом, не причешћује принудно већ добровољно“.

„Неразумно је и крајње злонамерно очекивање оних који нити долазе у цркву нити се
причешћују да ће сама Црква ускратити својим верницима оно што је за њу и за њих
најважније и најсветије – свето Причешће“, каже се у саопштењу.

Истиче се да је литургија у трећој недељи Великог поста у свим храмовима Српске
православне цркве служена уз поштовање свих инструкција предвиђених за заштиту од
вируса ковид-19, односно да у храму нема више од пет особа, а да су верници испред и
око храма на прописаној удаљености.

„Појавили су се, међутим, незвани гости из познатих антицрквених и антисрпских
кругова да би у резултату њихови и њима склони медији кренули у оркестрирану
клеветничку хајку против Српске Православне Цркве“, стоји у саопштењу.

СПЦ је поново апеловала на све вернике да доследно и одговорно примењују „све мере
прописане за овај тешки период“.
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Преузето са: https://srbin.info/
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