Патријарх Порфирије у Тузли: Вера је темељ живота на овим просторима
недеља, 26 јун 2022 08:04

Вера је оно на чему се зида живот на овим просторима, поручио је патријарх српски
Порфирије у саборном храму Успења пресвете Богородице у Тузли, поводом 140 година
од његовог освешћења. Патријарх је рекао да је уз помоћ вере опстајала љубав човека
према човеку без обзира на тешкоће.

Патријарха Порфирија дочекао је eпископ зворничко-тузлански Фотије са више
архијереја Српске Православне Цркве, свештенством, монаштвом и верним народом у
Катедралном храму Успења Пресвете Богородице у Тузли.

У част доласка патријарха у саборном храму је служена доксологија, облик молитве
којим се исказује благодарност трансцендентности, моћи и величини божјој, пренела је
Срна.

"Овде живе људи који верују у Бога. Овде је потпуно јасан и дефинисан систем
вредности који проистиче из те вере, а у односу на који се изграђује наш живот. Када
кажемо наш живот мислимо на наш однос према свему што је око нас и у нама. Тај наш
систем вредности, нама православним хришћанима, то је Јеванђеље. Данас има мноштво
система вредности. Највећи број система вредности је нешто што се супротставља оним
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вредностима који произилазе из наше вере у Бога и могли бисмо рећи да практично
постоје вредности које су резултат вере у Бога и са друге стране бројни системи
вредности који немају у свом корену веру у Бога. Ту постоји разлика и због тога ми
имамо одговорност за оне који не верују у Бога, имамо одговорност да им посведочимо
собом, својим животом да смо ми верници, да верујемо у Бога, да верујемо у Христа и да
је Христос тај који одређује наш живот, да Његова реч и Његове заповести одрeђују наш
живот", истакао је патријарх Порфирије.

Епископ зворничко-тузлански Фотије је истакао да народ у Тузли дочекује патријарха
радо, дочекује га као свог духовног оца и пастира који седи на трону Светог Саве.

Свечаном дочеку су присуствовали министар без портфеља у Влади Републике Србије
Ненад Поповић и председник Скупштине Тузланског кантона Жарко Вујовић.

Долазак Патријарха српског Порфирија у Тузлу уприличен је поводом обележавања 140
година од освећења Саборног храма Успења Пресвете Богородице.

Саборни храм у Тузли је освећен 1882. године у време када је Тузла била стециште
богатих српских трговаца. Храм, који је грађен осам година и постао духовни центар и
место сабирања православног народа, био је део насеља Српска варош, које је било
насељено српским живљем на данашњем локалитету Панонских језера у Тузли, наводи
СПЦ.

У оквиру свечаности, припремљен је културно-уметнички програм на коме је приказана
српска традиција, култура, духовност и жеља за опстанком малобројних Срба на
тузланском подручју.

Патријарх Порфирије ће у недељу у 9 часова служити свету архијерејску Литургију у
Саборном храму.
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