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БОГОСЛУЖЕЊА ЗАТВОРЕНА ЗА НАРОД 
(ПРЕНОС УЖИВО НА ЈУТЈУБУ) 

ЗБОГ ДРЖАВНОГ ПРОПИСА ДА ЦРКВЕ МОРА ДА БУДУ 
ЗАТВОРЕНЕ ЗА БОГОСЛУЖЕЊА 

СВ. 
МУЧЕНИК 

МИРОН 
ПРЕЗВИТЕР 

Беше свеште-
ником у неком 
месту у Ахаји, од 
богата и угледна 
рода, по нарави 
благ и кротак, бо-
гољубив и човеко-
љубив. У време 
цара Декија, а на 
сам дан Рождес-

тва Христова, јурнуше незнабошци у цркву, изву-
коше Мирона са службе и ставише на муке. При му-
чењу у огњу ангел му се јави и поткрепи га. По том 
стадоше му сећи кожу на кајише, од главе до ногу. 
Мученик дохвати један такав кајиш своје коже, и 
њиме удари мучитеља – судију у лице. Судија Анти-
патр као ван себе узе мач и уби себе. Најзад одве-
доше Мирона у град Кизик, и тамо га мачем погу-
бише 250. год. 

СВ. МУЧЕНИК ПАТРОКЛЕ 

Грађанин града Трикасина, садашњег Труа у Га-
лији. Наследио беше велико имање од родитеља, и 
као прави хришћанин чињаше од тога милостињу 
беднима посведневно, а сам живљаше подвижнички, 
узимајући храну само једном дневно, и то по заласку 

сунца. Због светости живота Господ му даде моћ 
исцелења, те као чудотворни исцелитељ би свуда 
познат. Цар Аврелијан дошавши у Галију нареди, да 
му доведу Патрокла. Патрокле свети јави пред ца-
рем веру своју у Христа, и не утаји ништа „Ако же-
лиш, царе, нешто од мојих блага, даћу ти, јер те ви-
дим убога“, рече св. Патрокле цару. На то њему цар: 
„како ти називаш убогим мене, цара, који имам без-
бројна блага?“ Рече Патрокле свети: „имаш само зе-
маљска, пролазна блага, али си убог, јер ни самога 
себе немаш, нити вере Христове у срцу.“ Би осуђен 
на смрт и предат војницима, да га воде у неко блато 
крај реке и ту посеку, а тело му оставе у блату. Но 
светац се мољаше Богу, да му не остане тело у томе 
блату и по божијој сили он наједанпут поста невид-
љив за војнике и пренет на другу страну реке. После 
дугог тражења војници га нађу и посеку на једном 
сувом месту. Два просјака, којима је Патрокле често 
давао милостињу, наиђу тим путем, познаду тело 
свога добротвора, и чесно га сахране. 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

ВЕСТИ:  
HTTPS://SVTROJICA.MELBOURNE/SR/#NEWS 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА: 
HTTPS://SVTROJICA.MELBOURNE/SR/#TIMETABLE  

КУПИТЕ СВЕЋЕ: 
HTTPS://SVTROJICA.MELBOURNE/SR/KIOSK 

ДИРЕКТНИ ПРЕНОСИ СЛУЖБИ: 
HTTPS://YOUTUBE.COM/C/СВТРОЈИЦАБРАНЗВИК 
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БОГАТСТВО -  БЛАГОСЛОВ ИЛИ ПРОКЛЕТСТВО
Много је тога писано на тему богатства, богаћења 

односно немаштине и сиромаштва. Ништа од тога, ни 
богатство, а ни сиромаштво, у материјалном погледу, 
није само по себи ни благослов ни проклетство, али, 
врло лако може да постане једно или друго. Све што 
имамо или немамо, „од Бога је“, како су говорили 
наши стари. То се тумачи тако као да Бог то допушта 
људима односно не зауставља их на њиховом путо-
вању. Са друге стране, „Бог помаже прегаоцима“, о-
нима који се жртвују и на плану богаћења. И нема 
ништа погрешно ако се човек својим радом обогати. 
Ово пишем због тога што се има утисак да Црква кри-
тикује богате људе. Нико то не чини. Господ, који је 
глава Цркве, не критикује никога, већ само истиче да 
није једноставно „богатоме ући у Царство небеско“. 
„Лакше је камили проћи кроз иглене уши неголи бо-
гатоме ући у Царство небеско“ (Мт. 19,24), закључује 
Христос. У Јерусалиму су постојала једна улазна 
врата доста ниска, а звала су се „иглене уши“. Камили 
није било лако да уђе на та врата. То су те „иглене 
уши“ о којима говори Христос. Камила је вероватно 
могла да уђе на та врата, али уз много муке, па и њој 
је лакше било савладати ту препреку неголи богатом 
човеку да се избори са собом и да заслужи Царство 
небеско.  

Управо та реч, „изборити се са собом“ представља 
највећи изазов за човека. Мада, строго узевши, иста 
реч односно појам може се применити и на најсиро-
машнијег човека. Јер, увек је потребно да се човек 
бори са собом и, ако се успешно избори, ући ће у Цар-
ство небеско. Поставља се питање зашто је то мало 
теже када је неко богат. То је теже због тога што бо-
гатство даје човеку лажну снагу. Човеку неки тајан-
ствен глас дошаптава да је он јако важан, да је он све 
што има створио својом памећу, са својих десет 
прстију, да је због тога важнији од људи из његовог 
окружења те зато очекује похвале од људи, тапшања, 
склањања са његовог пута итд. Такав човек има изве-
сна очекивања, која су у складу са његовим статусом, 
јер, на крају крајева, он је изашао из обичности. Он 
очекује да га људи препознају и уважавају кад говори. 
Тако, наш јунак се уљуљкава и уживљује у своју улогу 
неког новог  - важног човека. Други су дужни да ста-
лно брину о његовом статусу, да га поздрављају, да га 
призивају за главни сто, да га хвале и то не једном, већ 
ова хвала мора да не престаје, а ако се случајно деси 
да није примећен, наш јунак се буни и чита лекцију 
организаторима догађаја. Он чак не мора више да даје 
ни прилоге цркви. То је за неке обичне људе. Он је 
својевремено помагао, али сада то треба да чине они 
други. Прилози могу престати, али похвале за нашега 
јунака никако. Он званично верује у Бога, али прио-
ритет му није сам Бог, јер онда он не би био довољно 
важан. Због тога он ретко говори о Богу, а још ређе се 

захваљује Богу за богатство које има, јер, на крају, ако 
Богу припада захвалност, где је његова улога у свему 
томе.  

У Доњој Грделици, испод планинског венца, нала-
зила се куће старца Јањићија, сиромашног човека, 
који ништа није имао у материјалном погледу, али 
када га је год неко питао за здравље, он би рекао „Богу 
хвала добро“. – Имаш ли што за јело Јањићије, питали 
би сељани, а он би увек одговарао „што јес, јес, Богу 
вала, имам. Човек који ништа није имао а све је имао 
и увек био радостан. С друге стране села живео је 
газда Радоје, који је, у материјалном погледу, све и-
мао, али се никада није сетио да заблагодари Богу за 
то што има. Наиђе изненада нека болест на стоку и 
стока покрепа. Све газди крене низбрдо, изгуби све 
што је имао, а, пошто никада никоме ништа није по-
могао у селу, људи су зазирали од њега и нису се жу-
рили да му притекну у помоћ. Тако, он се пропије и 
нађу га једно јутро у каналу мртва. Пошао негде пијан, 
пао у канал и умро од хладноће. Њему је његово бо-
гатство засметало и није тешко закључити да му је оно 
представљало проклетство.  

На речи Христове да је лакше „камили проћи кроз 
иглене уши неголи богатоме ући у Царство небеско, 
народ Га је питао, и справом: „Ко се, дакле, може спа-
сти?“  Он одговори: „Људима је ово немогуће, а Богу 
је све могуће“ (Мт. 19,25-26). Ово је још једна потврда 
која иде у прилог узречице да „без Бога ништа не 
бива“. Бог је тај који чини да се све дешава. Ми смо 
сарадници на њиви Домаћина и морамо да се трудимо 
да Му помогнемо, али у том свом труду, у тим напо-
рима да урадимо то што Домаћин очекује од нас, не 
треба да се хвалимо да је плод са ове њиве наш. Он је 
увек Домаћинов, а ми добијамо благослов да кори-
стимо сва та добра, која су, условно говорећи, наша, 
али, строго узевши, она припадају Домаћину, вла-
снику њиве на којој ми радимо. Где смо ми посленици. 
И, цела ова прича, рекло би се, своди се на проблем 
виђења себе у свету у коме живимо, а који неминовно 
представља Божију „њиву“. Бог, који нам је дао живот, 
дао нам је и извесне дарове, које користимо у овом 
животу те, користећи се овим даровима, ми стичемо и 
материјално богатство. А, када се то деси, да имамо 
довољно, треба Богу захваљивати за то што имамо. 
Ако, пак, тако чинимо, онда ћемо се послужити тим 
богатством да помогнемо људе око себе, када наше 
богатство постаје благослов. То није лако, те зато 
Христос и каже да нам је у томе потребна помоћ Бо-
жија.  

Господе Исусе Христе, Сине Бога живога, помози 
нам благи да нам наша материјална добра послуже на 
спасење душе и тела. Амин.  

Прота Милорад Лончар 
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THE ONE WORLD 
RELIGION 

THE NEW AGE MOVEMENT AND THEIR 
TEN POINT CHARTER TO DESTROY 

CHRISTIANITY 

Alice Bailey, known as one of the “prophetesses” of 
the New Age Movement, was a writer who lived between 
1880 and 1949 and is credited with having created the 
term “New Age”. Her teachings and writings are viewed 
as foundational and authoritative within the New Age 
Movement. She herself described the majority of her 
work as having been telepathically dictated to her by a 
Master of Wisdom, or spirit entity identified as Djwal 
Khul. This entity is, for us Christians, clearly a demon. 

Alice Bailey founded The Lucis Trust which was for-
merly known as Lucifer Publishing Company in 1922, 
and her organization has had wide influence within 
many European countries, and even the United Nations. 
Оne of the main agendas of the New Age Movement has 
been to become the dominant religion or lifestyle within 
the entire world. In order for this to happen, all other 
religions, especially Christianity, must either be de-
stroyed or become less of a spiritual influence within so-
ciety and in the individual lives of people. Thus, Alice 
Bailey came up with a Ten Point Charter to destroy 
Christianity so that New Age philosophies could become 
the one world religion. 

The 10 Point Charter by Alice Bailey is as follows: 
1) Take God and prayer out of the education sys-

tem. 
2) Reduce parental authority over the children. 
3) Destroy the Judeo-Christian family structure or 

the traditional Christian family structure. 
4) If sex is free, then make abortion legal and make 

it easy. 
5) Make divorce easy and legal, free people from the 

concept of marriage for life. 
6) Make homosexuality an alternative lifestyle. 
7) Debase art, make it run mad. 
8) Use media to promote and change mindsets. 
9) Create an interfaith movement. 
10) Get governments to set all these into law, and get 

the churches to endorse these changes. 
I dare say, it doesn’t take a scholar or historian to see 

that we have entered an age where the goals of Alice Bai-
ley have taken hold, and that the One World Religion 
that was prophesied in the scriptures is closer than we 
thought. 

With love in Christ, 
Abbot Tryphon 

SERBIAN EPIC BALLADS EXCERPTS 

"My noble friend, O Milosh Obilich!  
I have spied upon the Turkish army  
And I tell you it is vast and strong. 

If all the Serbs were changed to grains of salt  
We could not even salt their wretched dinners!  

For fully fifteen days I've walked among those hoards  
And found there no beginning and no end. 
From Mt. Mramor straight to Suvi Javor,  

From Javor, brother, on to Sazlija,  
From Sazlija across the Chemer Bridge,  

From Chemer Bridge on to the town of Zvechan, 

From Zvechan, Milosh, to the edge of Chechan,  
And from Chechan to the mountain peaks- 

Everywhere the Turks line up in battle gear: 
Horse is next to horse and warriors all are massed. 

Their lances are like trunks of forest trees;  
Their banners are like endless sailing clouds  
And all their tents are like the drifting snows.  

Ah! and if from heaven a heavy rain should fall  
Then not a single drop would ever touch the earth  

For all the Turks and horses standing on it." 

"What happened, Milutin, at Kosovo?  
The noble Tsar & old Yug Bogdan- dead?  

The Yugovichi, nine of them, all dead?  
Vuk Brankovich and great Lord Milosh- dead?  

And Strahinya the Ban beside them all?"  
The wounded servant answers her and says: 

"All remain, my lady, on the field  
Where the glorious Tsar has bravely perished.  

There are many broken lances there  
Belonging both to Turks and noble Serbs-  
But many more of ours have broken, Lady,  

Than the Turks' defending Lazarus,  
Fighting for our glorious Lord and Master.  

And old Yug Bogdan, Lady, lost his life  
At the beginning, in the dawn attack  

Along with his eight sons, the Yugovichi,  
Where brother fought by brother to the end  

As long as he could strike and cut; 
But Boshko Yugovich remains there still,  

His cross-emblazoned banner waving high,  
Where he chases Turks in frightened herds 

As a hunting falcon chases doves.  
And Strahinya died too where blood rose to the knees  

While Milosh, Lady, lost his noble life  
Fighting near the river Sitnitsa  

Where many dying Turks lie all around.  
But Milosh killed the Turkish Sultan, Murad,  

And slaughtered many Turkish soldiers with him.  
May God Almighty bless the one who bore him!  

He leaves immortal fame to all the Serbs  
To be forever told in song and story  

As long as Kosovo and human kind endure.  
But ask me nothing of Vuk Brankovich!  

May the one who gave him birth be damned!  
Cursed be his tribe and his posterity,  
For he betrayed the Tsar at Kosovo,  

And led away twelve thousand men, my Lady,  
Led his knights away with him from Kosovo." 
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МИСЛИ ЗА 30. АВГУСТ 
СВЕТИ ВЛАДИКА НИКО-

ЛАЈ 

  Род његов ко ће исказати? 
/Иса. 53, 8/.  

Као скривен извор ве-
лике реке, тако је за Јевреје 
био скривен род чудеснога 
Господа Исуса. Они су чи-
тали и знали, да ће се Ме-
сија родити у Витлејему; и 
Он се роди у Витлејему, али 
Га они не познаше. Они су 
знали да ће Месија доћи из 

колена Давидова; и Он се роди из колена Давидова, по 
матери Својој пресветој, али Га они не познаше и не 
признаше. Читали су, да ће се Он родити од девојке, 
да ће бегати у Мисир и да ће бити дозван из Мисира, 
да ће се пред Њим јавити Претеча Његов, вапијући у 
пустињи, да ће као светлост велика засијати у тами и 
сенци  смртној земље Завулонове и Нефталимове, и 
остало све што су пророци прорекли и написали као 
знамења доласка Његовог. Па ипак Га не познадоше и 
не признадоше, него Цара славе распеше као зло-
чинца.  

Да је Он обичан  човек био, зар би се пророк питао 
о Његовом роду и пореклу? Чији род и чије порекло у 
историји народа Израиљског није знано? А род Његов 
скривен је као род Мелхиседеков. Скривен је био за 
Јевреје, и скривен је увек за невернике, но за нас 
верне није више скривен. Ми знамо да је Он светлост 
од светлости, Бог истинити од Бога истинитога, ро-
ђен а не створен. То је Он у вечности. Знамо да се 
Он ваплотио од Духа Светога и Марије Дјеве и јавио 
свету као човек, као Богочовек. То је Он у времену. 
Род је Његов, дакле, и на небу и на земљи, и у вечности 
и у времену; чудан, тајанствен, славан и величанствен 
је род Његов. И кад све искажемо, што нам је о Њему 
откривено, ипак се можемо питати: род Његов ко ће 
исказати? Не зато што је незнан род Његов, него зато 
што је недохватљив, недомислив, надчулан, натприро-
дан.  

О Господе Исусе Христе, Боже наш, просвети нас 
божанским разумом Твојим и уздигни нас к Себи си-
лом Твојом човекољубивом. Теби слава и хвала вавек. 
Амин.  

ЗАШТО ИДЕМ У ЦРКВУ? 

Често се може чути како „ја не морам да идем у 
цркву, зато што се могу молити Богу на сваком месту“. 
Ово је једна од оних истина коју није лако оспоравати. 
Тачно је да се човек може молити Богу свуда и на сва-
ком месту, чак је то и потребно. С друге стране, није 
тачно да не треба ићи у цркву на заједничку молитву, 

јер тај вид молитве представља једну вишу димензију. 
Литургија, у којој Бог реално присуствује, представља 
незаобилазан вид молитве. Свето причешће кроз које 
се сједињујемо са Богом јесте животодавни вид моли-
тве, а то нема „свуда и на сваком месту“.  

СТАЈАЊЕ ПО СТРАНИ 
Ми смо прихватили улогу гостију на овој планети, 

од којих ништа не зависи. Лагано прелазимо у без-
личну масу и немамо ништа да кажемо. Наш народ 
каже: „Ко с ђаволом тикве сади, о главу му се разби-
јају“. Нажалост, Алиса Беjли, творац „Покрета новог 
времена“, покрета који трује душе наше омладине, са 
„ђаволом тикве сади“, али оне се обијају о наше главе. 
Под утицајем овог покрета данас су и многи полити-
чари који нам одлучују о судбинама, док ми стојимо 
по страни. Апостол Павле је упозоравао Галате ре-
чима: „Али ако вам и ми или анђео с неба пропо-
виједа јеванђеље друкчије него што вам пропо-
виједасмо,  анатема да буде“ (Гал. 1,8)! 

Нажалост, данас је много Алиса и других проповед-
ника, који уз помоћ Луцифера раде свој посао. Ко-
рона вирус може да буде она преломна тачка, која у-
позорава свет и призива нашу пажњу на речи апо-
стола Павла. Но, с друге стране, оптимистички гле-
дано, све док се Богу молимо, ми не стојимо по 
страни.  

Ако сте тужни, разочарани, збуњени, безнадежни, 
запитајте се да ли сте разговарали са Господом, који 
каже: „Дођите к мени сви који сте уморни и 
оптерећени, и ја ћу вас одморити. Узмите мој 
јарам на себе и научите од мене, јер ја сам кро-
так и смеран у срцу, и наћи ћете одмор у сво-
јим душама. Јер је мој јарам благ и моје бреме 
је лако” (Матеј 11:28-30). Његов позив је јасан, ди-
ректан, једноставан и односи се на свакога од нас. Са 
Господом је све много једноставније. (О. Ми) 

СВЕТИ ДУХ ИЛИ „СВЕТИ СЛУЧАЈ” 

Ми православни хришћани верујемо у Бога Сведр-
житеља свега видљивог (материјалног) и невидљивог 
(духовног), Даваоца живота човеку по сопственом 
Лику, да човек буде господар над свим живим бићима. 

Атеисти одбацују Творца и постанак живота објаш-
њавају абиогенезом – хипотезом да се из неживе ма-
терије, кроз довољно дугачак временски период, слу-
чајним хемијским реакцијама формира органски 
облик живота, који еволуира од простих ка комплек-
сним организмима, од којих је човек само један. 

Сажето, могло би се рећи да и једни и други испо-
ведају тројичну веру: хришћани у Оца, Сина и Светога 
Духа, а атеисти у Материју, Време и „Свети Случај“. 

Насмејте неког себи драгог атеисту овим поређе-
њем – можда се замисли над својом „науком“. (Н.С.) 


