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БОГОЈАВЉЕЊЕ

ад је Јован погружавао Хри-
ста у воде реке Јордана, чуо 
се с небеса глас Бога Оца: 

„Ово је Син мој  
љубљени,  који је  
по Мојој вољи“ . У 
Јордану је стајало 
друго Лице Свете 
Тројице, Син Божји, 
као Богочовек, а над 
Сином Божјим леб-
део је Дух Свети у 
облику светлоснога 
голуба. То је било Бо-
гојављење. Ту се 
јавно открио Бог као 
Отац, Син и Дух 
Свети, као Света 
Тројица. Бог се јавио 
и васељену просве-
тио. Богојављење се празнује 
6. јануара по старом кален-
дару (19. јануара по новом). 
На тај дан освећује се вода 
која се носи кући и пије ради 
здравља и просвећења душе 
и тела. Та богојављенска во-
дица никада се не квари, јер 
у њој пребива сила Духа Све-
тога.  

Митрополит Амфи-
лохије ,  Епископ Данило,  

Нема лепше вере од 
хришћанске 

СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЉ 

бог тога што је Јованова 
главна улога у животу оди-
грана на дан Богојављења, 

Црква је од старине посветила дан 
по Богојављењу спомену његовом. 
За овај дан везује је још и догађај 
са руком Претечином. Јеванђелист 
Лука пожелео је да пренесе тело 
Јованово из Севастије, где је 

велики пророк и посечен био од И-
рода, у Антиохију, своје родно 
место. Но успео је само да добије и 

пренесе једну руку која се у Анти-
охији чувала до десетог века, па је 
после пренета у Цариград, одакле 
је и нестала у време Турака.  

Свети Јован прославља се неко-
лико пута у години (види још: 24. 
фебруар. 25. мај, 24. јун и 29. 
август), но највише свечара има о-
вога дана, 7. јануара. Међу лично-
стима јеванђелским, које окружа-
вају Спаситеља, личност Јована 
Крститеља заузима сасвим засебно 

мес-то, како по начину свога дола-
ска у свет, тако и по начину живота 
у свету, и по улози крштавања 

људи за покајање и 
крштења Месије, и 
тако најзад по своме 
трагичном изласку из 
овог живота.  

Он је био такве мо-
ралне чистоте да се, 
ваистину, пре могао 
назвати ангелом, 
како га Свето Писмо 
и назива, него ли 
смртним човеком. Од 
свих осталих пророка 
свети Јован се разли-
кује нарочито тиме 
што је он имао ту 

срећу да је могао и руком по-
казати свету Онога кога је 
пророковао.  

За руку светог Јована 
прича се да ју је сваке године 
на дан светитељев архијереј 
износио пред народ. Понекад 
се та рука јављала раширена, 
а понекад и згрчена. У првом 
случају означавала је родну и 
обилну годину, а у другом 

неродну и гладну. (Пролог)  
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НА ДАН СВ. ЈОВАНА БЛАГОСИЉАЊЕ 

СЛАВСКИХ КОЛАЧА И ЖИТА ИЗМЕЂУ  
7 И 9:30 ЧАСОВА И ПОСЛЕ  

СВЕТЕ ЛИТУРГИЈЕ.  
 

НА БОГОЈАВЉЕЊЕ УВЕЧЕ СЛУЖИ СЕ  
ВОДООСВЕЋЕЊЕ У 18:30Ч НА АДРЕСИ:  
PRINCESS PIER, PORT MELBOURNE,  

А У НАСТАВКУ НАШИ МЛАДИ  
ПЛИВАЈУ ЗА ЧАСНИ КРСТ. 

 

Фреска Богојављења у  манастиру Дечани  

 ПАРОХИЈСКИ ГЛАСНИК ХРАМА „СВ. ТРОЈИЦА“ 
HOLY TRINITY SERBIAN ORTHODOX CATHEDRAL, 1 NOEL ST, BRUNSWICK EAST VIC 3057 

ПРОТОЈЕРЕЈ-СТАВРОФОР МИЛОРАД ЛОНЧАР, ПАРОХ И СТАРЕШИНА ХРАМА  0478 922 154  frmilorad@hotmail.com  
ПРОТОЈЕРЕЈ-СТАВРОФОР ПЕТАР ДАМЊАНОВИЋ, ПАРОХ  0467 613 165  protapetar@hotmail.com 

  SVTROJICA.MELBOURNE   СВТРОЈИЦАБРАНЗВИК HOLY.TRINITY.BRUNSWICK 
МЕЛБУРН, НЕДЕЉА 17. ЈАНУАР  2021.  Број  72  Година III 

СВА ПИТАЊА, ПРИМЕДБЕ, МОЛБЕ ЗА ПАСТИРСКУ И ДРУГУ ПОМОЋ ДОСТАВИТЕ НА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ АДРЕСЕ. 

Фреска Св.  Јована Крститеља,   
манастир Дечани  
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КРШТЕЊЕ ВОДОМ И ДУХОМ СВЕТИМ 

в. Јован Крститељ, „највећи 
рођени од жене“, по речима 
Господа Исуса Христа, и 

последњи међу великим проро-
цима Старога Завета, човек који је 
припремио стазу Господњу и који 
је крстио Господа Исуса Христа у 
реци Јордану, припремао је народ 
кроз своју громогласну проповед 
као и кроз крштење водом, „крш-
тење покајања за опроштење 
гријехова“(Мк. 1 ,4) . То што је Јо-
ван говорио у то време одисало је 
истином, јер је он припремао пут 
за „Истину“.  

Долазак Христа представљао је 
у то време долазак Истине. Јер, 
није ли сам Господ за себе рекао 
„Ја сам Пут, Истина и Живот“? Он, 
Син Бога Оца, са Духом Светим, 
представља ту Истину у коју ми ве-
рујемо. Јован је тачно знао, јер му 
је било откривено с више, да је О-
нај који је прилазио реци Јордану 
та Истина, да је Он Онај „којему је 
власт на рамену“, „који ће спасти 
Израиљ“, „који је дошао овцама 
дома Израиљева“ и који ће крстити 
народ Духом Светим. Зато Јован и 
говори: „Ја вас крстих водом, а 
он ће вас крстити Духом Све-
тим“(Мк. 1 ,8) .   

У ово време, после више од две 
хиљаде година, када размишљамо о 
Св. Јовану и о његовој улози у спа-
сењу рода људског,  не можемо а да 
не благодаримо Богу, Који је то све 
тако уредио, да извесни људи, 
Њему одани и послушни, послуже 
као средство нашега спасења. Као 
што увек благодаримо Пресветој 
Дјеви Марији, због њене једин-
ствене улоге у делу спасења и 
искупљења рода људског, на сли-
чан начин, благодаримо Богу што 
је подигао Св. Јована до истинске 
духовне величине, помажући му у 
Јорданској пустињи да преброди 
сва искушења, изазове, које је он 
као млад човек у свом испоснич-
ком подвигу морао имати. „Ко је 
као Бог“?, узвикују свети људи, а 
ми одговарамо да нико није као 
Бог. Један од великих прокимена 

гласи: „Који је бог велики као што 
је Бог наш, Ти јеси Бог који тво-
риш чудеса“. Уистину, и у примеру 
пророка Јована јасно се види вели-
чина Божија. Христос је Реч Бо-
жија и кроз Њега све је постало 
што је постало. И, све, чега се Хри-
стос дотакне, постаје охристов-
љено, оснажено, обожено… Он, 
„Господ славе и цар Израиља“, при-
лази реци Јордану да дозволи да Га 
Његов слуга Јован крсти. Каквог 
ли смирења у овом чину, каквог ли 
излива љубави према Његовим 
створењима, због којих се подвр-
гава крштењу?!  

С друге стране, колика је само 
част припала овој малој реци Јор-
дану, реци која је послужила овом 
узвишеном чину крштења 
Господа. Зато, нема значајније 
реке на овој планети, јер је кроз 
воду речице Јордана, освећена 
свака река на планети, свака река 
и свако море, све воде. Све је бла-
гословеном уласком Господњим у 
Јордан. Због тога ми певамо, при 
Великом освећењу воде: „Глас 
Господњи на водама“, а не на води 
реке Јордана. Река Јордан је овим 
чином постала синоним светости 
свих вода, светости коју ми, кроз 
Водоосвећење, велико и мало, Бо-
жијом помоћи, одржавамо на ни-
воу светости, јер сваки пут када 
осветимо у православном храму 
или по православном обреду воду, 
ова, Духом Светим освећена, задр-
жава и светост и целебну моћ. И, у 
вези са овим, величину реке Јор-
дана не треба мерити по величини 
њеног корита или по дужини ње-
ног тока, јер тиме се она не може 
поредити ни са Волгом ни са Дуна-
вом нити са много других река у 
свету, већ је њена величина садр-
жана у части која јој је припала, јер 
је она била изабрана између мно-
гих река, да ноге Богочовека Хри-
ста уђу у њу и да Га ту, у њеном ко-
риту, крсти десница Светог Јована.  

У Светој тајни крштења, кршта-
вамо се „водом и Духом Светим“. У 

исто време ми упражњавамо две 
свете тајне: Крштење и Миропома-
зање. Крстимо се претходно осве-
ћеном водом, а потом миропомазу-
јемо Светим миром, које се осве-
ћује и припрема на посебан начин 
у Српској Патријаршији, за 
потребе Цркве. Епископ, који до-
дељује Свето Миро свештенику, 
преко свештеника кога је овластио 
да може да врши свете тајне, учес-
твује у сваком крштењу и миропо-
мазању. Крштење само водом 
Црква сматра непотпуним крште-
њем и то је разлог што ми у Цркви 
Христовој одмах приступамо крш-
тењу Духом Светим – Миропома-
зању. Јер, Онај који је пророкован 
од стране Св. Јована, који говори: 
„Ја вас крстих водом, а Он ће вас 
крстити Духом Светим“, дошао је, 
послао нам Духа Утешитеља у пе-
десети дан по Васкрсењу и са нама 
је „у све дане до свршетка света. 
Он нам је рекао да „онај ко се не 
крсти водом и Духом, неће ући у 
Царство небеско.“ 

И, на крају да је крштење само 
водом било спасавајуће, Онај који 
крштава Духом не би имао разлога 
да долази и да пострада за нас. И 
ове године, на дан Богојављења, ми 
ћемо молитвено посведочити пот-
пуно откривање Тројичнога Бога, 
које се десило у реци Јордану. То је 
један од најзначајнијих тренутака 
у проповеди Исуса Христа, у Њего-
вој искупитељској мисији.  

И ове године, испунићемо наше 
храмове на литургијама и водоо-
свећењима, узети освећену воду и 
понети нашим кућама и осетити 
радост посебног присуства Бога у 
нашим животима. Када се ово де-
шава, потребно је да размишљамо 
о љубави Божијој, о Његовој жртви 
коју је поднео за нас, како бисмо 
сви, у један глас и једним срцем, 
прославили једнога Бога у Светој 
Тројици, откривеној роду људском 
на дан Богојављења. Амин. 

Срећан празник БОГОЈАВ-
ЉЕЊА!  

Прота Милорад Лончар

С
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 ово је једна велика новост, 
коју хришћанство јавља 
свету. Једно је мудрост по 

Богу и од Бога, а друго је мудрост 
по свету и од света. Мудрост по 
Богу је од Духа Светога; таквом 
мудрошћу били су апостоли испу-
њени, када је на њих сишао Дух 
Свети. Мудрост по свету је од чула 
и од материје, и она представља 
праву лудост пред Богом, ако није 
посољена и надахнута Духом 
Божјим Светим. 

Сва мудрост о свету, која се ру-
ководи само чулима телесним без 
обзира на Дух Божји, лудост је 
пред Богом и ангелима Божјим, јер 
таква мудрост не види ни дух, ни 
смисао овога света, него зна овај 
свет само као пепео споља и као 
пепео изнутра, као пепео који ве-
тар случајности згомилава и разго-
милава час овако час онако. 

Сва мудрост о човеку, која се ру-
ководи само чулима телесним до-
мишљањима и маштањима, лудост 
је пред Богом и ангелима светите-
љима Божјим, јер она не познаје 
човека као човека, т. ј. као биће ду-
ховно, сродно Богу, него зна само 
као тело споља и као тело изнутра, 
као тело по облику и као тело по 
суштини. Исто као кад би мајмун 
гледајући објашњавао железничку 
локомотиву, па рекао: то је гвожђе 
споља и гвожђе изнутра, гвожђе 
што греје, гвожђе што тера, 
гвожђе што даје правац, гвожђе 
што зауставља! 

Ко се може, браћо напунити 
мудрошћу Божјом осим онога ко 
се најпре испразни од лудости 
света? А с Божјом помоћи ово свак 
од нас може. Нашем пак хотењу и 
труду иде неизоставно Божја по-
моћ у сусрет. Јер Бог је сама бла-
гост, мудрост и светост. 

Господе благи, мудри и свети, 
испуни нас мудрошћу Твојом жи-
вотворном. Теби слава и хвала ва-
век. Амин. 

Свети владика Николај  

A BIRD WITH ONE WING 

he Bible can only be under-
stood through the Church, for 
the Holy Scriptures   came 

forth from the Church. That the re-
formers dumped the Papacy only to 
replace that institution with them-
selves as the ultimate authority, 
turned the interpretation of the 
Scriptures into a debatable subject 
between believers, with the end re-
sult leaving Christianity with new 
denominations proliferating like 
rabbits. With reason and logic rul-
ing, our protestant friends have left 
no room for the guidance and wis-
dom of the historic Church, and the 
guidance of the Church Fathers. 

The Bible is the written account 
of the first Christians experience 
with God. This living, oral tradition 
inspired by the Holy Spirit, and put 
down in written form, has been the 
basis of authentic Christianity from 
apostolic times. To think that the Bi-
ble is open to personal interpreta-
tion, apart from the Church from 
which it sprang, is the cause of over 
forty thousand different denomina-
tions today!  

The Orthodox Church has kept 
the early teachings and liturgical 
traditions precisely because she has 
refused to interpret Scripture apart 
from that which was always taught. 
Her Divine services connect us to 
the early Church precisely because 
they are the same liturgical services 
used by the early Church. 

Orthodoxy is increasingly becom-
ing known in the West, as more and 
more people are being drawn to Her. 
As we’ve all witnessed the 

proliferation of “mega-churches”, 
and “bible believing” protestant 
groups, it has become abundantly 
clear that the world needs the stabi-
lizing and biblically grounded guid-
ance of Apostolic Christianity like 
never before. Many evangelical 
protestants see Holy Tradition as 
standing in direct contrast to Scrip-
ture, as though Tradition is always 
relegated to “the traditions of men”. 
However, there are numerous refer-
ences in Holy Scripture to Holy Tra-
dition. For example: 

“Many have undertaken to draw 
up an account of the things that have 
been fulfilled among us, just as they 
were handed down to us by those 
who from the first were eyewit-
nesses and servants of the word. 
With this in mind, since I myself 
have carefully investigated every-
thing from the beginning, I too de-
cided to write an orderly account for 
you, most excellent Theophilus, so 
that you may know the certainty of 
the things you have been taught 
(Luke 1:1-4).” 

It must be noted that in this in-
stance, the oral word preceded the 
written word, hence becoming Holy 
Tradition. 

In John 20:30-3, it is revealed, 
“Jesus performed many other signs 
in the presence of his disciples, 
which are not recorded in this book”, 
and in John 21:25, we read, “Jesus 
did many other things as well. If 
every one of them were written 
down, I suppose that even the whole 
world would not have room for the 
books that would be written”. One of 
my personal favorite passages re-
garding Holy Tradition is found in 2 
Thessalonians 2:15, “So then, broth-
ers and sisters, stand firm and hold 
fast to the teachings we passed on to 
you, whether by word of mouth or by 
letter.” 

Holy Tradition is not apart from 
the Bible, but supports the proper 
interpretation of the Bible. Holy 
Tradition emanates from Christ 
Himself, and is expressed by the 

ПРЕМУДРОСТ ОВОГА СВИЈЕТА ЛУДОСТ 

ЈЕ ПРЕД БОГОМ (КОР. 3, 19) 

И

T

 WE CANNOT AUTHENTICALLY 
LIVE OUR CHRISTIAN FAITH 
WITHOUT HOLY TRADITION 
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Apostles, the Holy Fathers, and the 
Church. The Fathers, in fact, are the 
very guardians of the Apostolic Tra-
dition, for they, like the Apostles be-
fore them, are witnesses of a single 
Truth, which is the Truth of the 
God-man, Jesus Christ. Since Christ 
is one, unique, and indivisible, so 
also is the Church unique and indi-
visible. The Church is the incarna-
tion of the incarnated God-man, Je-
sus Christ, and will continue 
through the ages, and even through-
out all eternity. Without the Church 
we become like a bird with one wing. 

With love in Christ ,  
Abbot  Tryphon 

 

БАДЊЕ ВЕЧЕ И БОЖИЋ 
У НАШОЈ ЦРКВИ 

После вишемесечних пандемиј-
ских ограничења, дочекали смо да 
Бадње вече и Божић свечано  про-
славимо у великом броју. Црква је 
била дупке пуна и надајмо се да се 
ће тако бити и током читаве насту-
пајуће године.  

Остале фотографије можете 
погледати на нашем сајту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА НАРЕДНУ НЕДЕЉУ 

НЕДЕЉА, 17./4. ЈАНУАР 2021. ГОДИНЕ 
НЕДЕЉА ПРЕД БОГОЈАВЉЕЊЕ 

ЈУТРЕЊЕ у 9ч; ЛИТУРГИЈА у 10ч 

НЕДЕЉА ТРИДЕСЕТ ДРУГА ПО ДУХОВИМА - Глас 7. 

Јутрење: Јеванђеље васкрсно . Јн. 21, 1-14 
Литургија: Апост. 2 Тим. 4,5-8; Јев. Мк. 1,1-8 

ПОНЕДЕЉАК, 18. ЈАНУАР – КРСТОВДАН ЈУТРЕЊЕ у 9ч; ЛИТУРГИЈА у 10ч; ВЕЧЕРЊЕ у 19ч 

УТОРАК, 19. ЈАНУАР – БОГОЈАВЉЕЊЕ 
ЈУТРЕЊЕ у 9ч; ЛИТУРГИЈА, ВЕЛИКО ВОДООСВЕЋЕЊЕ у 10ч; 

ВЕЛИКО ВОДООСВЕЋЕЊЕ у 18:30ч (PRINCESS PIER) 

СРЕДА, 20. ЈАНУАР – СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЉ ЈУТРЕЊЕ у 9ч; ЛИТУРГИЈА у 10ч 

ЧЕТВРТАК, 21. ЈАНУАР АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У 19ч 

СУБОТА, 23. ЈАНУАР ВЕЧЕРЊЕ У 19ч 

НЕДЕЉА, 24. ЈАНУАР НЕМА БОГОСЛУЖЕЊА (СЛУЖБА У МАНАСТИРУ У ИЛАЈНУ) 

ДРЖАВНИМ ПРОПИСОМ БОГОСЛУЖЕЊА СУ ДОЗВОЉЕНА ДО 150 ПРИСУТНИХ. СРЕЋНА НОВА 2021 ГОДИНА! 

 


