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 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 23. ЈАНУАР 2022.  Број 125.  Година IV
СВА ПИТАЊА, ПРИМЕДБЕ, МОЛБЕ ЗА ПАСТИРСКУ И ДРУГУ ПОМОЋ ДОСТАВИТЕ НА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ АДРЕСЕ.

КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ТОКОМ НЕДЕЉЕ
НЕДЕЉА, 23. / 10. ЈАНУАР
СВЕТИ ГРИГОРИЈЕ НИСКИ
ЈУТРЕЊЕ 9ч  ЛИТУРГИЈА 10ч

НЕДЕЉА 31. ПО ДУХОВИМА ГЛАС 6.
Јутрење – Јев. Девето Васкрсно Jн. 20,19-31
Литургија Еф. 4,7-13; Јев. Мт. 4,12-17

СРЕДА, 19. ЈАНУАР
ОДАНИЈЕ БОГОЈАВЉЕЊА

ВЕЧЕРЊА 19ч ПРЕД СВЕТОГ САВУ
СЛЕДИ ДЕЧЈА ПРИРЕДБА И ШКОЛСКА СЛАВА

ЧЕТВРТАК, 27. ЈАНУАР
СВ. САВА, ПРВИ АРХИЕПИСКОП СРПСКИ

ЛИТУРГИЈА 10ч (У МАНАСТИРУ ИЛАЈН)
АКАТИСТ 19ч

СУБОТА, 22. ЈАНУАР

ВЕЧЕРЊЕ УОЧИ НЕДЕЉЕ У 19ч

НЕДЕЉА, 30. ЈАНУАР
ПРЕП. АНТОНИЈЕ ВЕЛИКИ

ЈУТРЕЊЕ 9ч  ЛИТУРГИЈА 10ч

У ЦРКВИ НЕМА ПАНДЕМИЈСКИХ ОГРАНИЧЕЊА НИТИ ЈЕ ОБАВЕЗНО БИТИ ВАКЦИНИСАН.

СВЕТИ САВА, ПРВИ АРХИЕПИСКОП СРПСКИ
Растко Немањић, најмлађи син
великог српског жупана Стефана
Немање и Ане, рођен је око 1174.
године. Заједно са старијом браћом, Стефаном и Вуканом, на
двору у Расу, добио је изванредно
образовање. Од ране младости показивао је љубав према књизи. На
његов духовни развој највише су
утицала житија јужнословенских
пустињака, светог Јована Рилског,
Јована
Осоговског,
Гаврила
Лесновског и Прохора Пчињског.
Ипак, сматра се да се мали Растко
највише одушевљавао житијем
светог и равноапостолног Кирила,
просветитеља Словена, које је
често читано на Немањином
двору.
Већ у петнаестој години отац му
даде на управљање Хумску област,
између Неретве и Дубровника. Као
владар био је кротак, благ и љубазан према свима. Помагао је

родитељски дом и отишао у Свету
Гору. У осамнаестој години живота
примио је монашки чин и добио
име Сава. Стефан Немања, који је
монаху Сави слао богату материјалну помоћ за светогорске манастире, замонашио се, пошто је предао престо сину Стефану. Kао монах Симеон, придружиo се најмлађем сину у манастиру Ватопеду,
чији су велики добротвори убрзо
постали.

сиротињи, као ретко ко други. Посебно је поштовао монахе.
Међутим, тежећи савршенијем
животу, млади Растко је напустио

Они, затим, обновише напуштени и опустошени манастир Хиландар, који је византијски цар Алексије Ш предао Србима у власништво. Хиландар је све до XVIII
века био највећа српска школа и
расадник наше духовности, просвете и културе.
После четрнаест година, тачније 1207. године, са моштима Светог Симеона Мироточивог, Сава -
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сада у чину архимандрита - враћа
се у Србију и у манастиру Студеници, очевој задужбини, мири око
власти завађену браћу Стефана и
Вукана. Потом ради на црквеном и
културном просвећивању српског
народа; говори им о хришћанском
моралу, љубави и милосрђу; ради
на организацији Цркве (оснива епархије). У својој личности је

објединио просветитеља, духовника, државника и учитеља.
На празник Успења Пресвете
Богородице, 15. августа 1219. године, у Никеји патријарх Манојло
Сарантен, уз сагласност цара Теодора I Ласкариса хиротонише Саву
за првог српског архиепископа. Од
тада је Српска Православна Црква
аутокефална, са благословом да

српски архиепископи могу да примају посвећење од сабора својих епископа. Исте године, на сабору у
манастиру Жичи који је постао седиште самосталне Српске Цркве,
Сава од својих најбољих ученика изабра и посвети неколико епископа и разасла их у епархије широм отачаства. У Србији подиже
многе цркве, манастире и школе.
(Сајт СПЦ)

НЕДЕЉА ПОСЛЕ БОГОЈАВЉЕЊА
(1 Тим. 4, 9-15; Еф. 4, 7-13)

“И ОН ДАДЕ ЈЕДНЕ КАО АПОСТОЛЕ,
ДРУГЕ КАО ПРОРОКЕ, ЈЕДНЕ КАО
ЈЕВАНЂЕЛИСТЕ, А ДРУГЕ КАО ПАСТИРЕ И
УЧИТЕЉЕ” (ЕФ. 4, 11)

У

тврђена је истина о томе да
Бог, приликом стварања човека, обдари своје створење
са посебним даром, у коме се овај
лако усавршава. Ми, у нашим свакодневним размишљањима, обично кажемо да је неко “талентован” за нешто. То значи да један
човек, који има дара за уметност,
највише може да допринесе на
плану уметности. Он може да се
помало разуме и у друге делатности, али на плану уметности је
стручњак и ту може највише да
допринесе. Зато и апостол Павле
наглашава: “И Он даде једне као апостоле, друге као пророке, једне
као јеванђелисте, а друге као
пастире и учитеље”. Шта ми треба
да разумемо из ове поруке? За нас
је важно да, пре свега, имамо
знање о томе, а после тога да уважавамо једни друге, дајући простора једни другима да на плану,
где највише можемо, допринесемо
за себе и за општу ствар. Значи,
ако је неко учитељ треба да га
подржимо и омогућимо му да учи,
поштујући ту његову позицију. Ако
је неко пастир, да проповеда, ако је
неко научник да ради на научном
плану. Овако бисмо могли да кажемо за сваку професију, за свако
занимање, или за сваки позив.
Утврђена пракса код нас је, са
благим изузецима, да учи онај који

није учитељ, да пророкује онај који
није пророк, да се бави науком онај
који није научник, а земљорадњом
онај који није земљорадник. Другим речима, свако код нас све зна и
данас је, мало је рећи, тешко радити било који посао. Разлог за ово
треба тражити у губитку основног
поштовања за човека. Нико никог
не поштује, нити уважава. Зашто?
Управо због тога што уважавањем
другога човек мисли да губи од
сопствене вредности. Мисли да је
мањи од онога другога зато што је
овај нешто добро учинио. Како се
ово може превазићи, или шта
треба чинити да се ослободимо овог комплекса? Потребно је почети гледати у другог човека као у
створење Божије и, све оно што он
добро чини, видети као одсјај Божије славе кроз ово биће Божије.
Ако за знање и мудрост, кротост и
несебичност, или било шта друго,
што је добро и корисно код другог
човека, захваљујемо Богу и ако, у
било којој појави добра, која се очитује кроз човека, видимо Бога и
Његову доброту и мудрост, нећемо
имати проблем да искрено похвалимо брата свога за оно што зна.
Потребно је, такође, борити се
против наше жеље да учимо друге,
ако ни сами нисмо довољно научени. Св. Николај жички и охридски објаснио је једном приликом:
“Лако ти је научити простака,
лако ти је научити будалу, али је
тешко научити онога, који је ненаучен постао учитељ другима”. У
почетку сам осећао да су ове речи
мало преснажне, али када сам боље
размишљао, нема бољег начина да

се објасни овако важна ствар.
Нема јасније поруке од ове на ову
тему.
Зато, треба да се трудимо на
умножавању таланта добивеног од
Бога. Да се, кроз умножавање сопственог дара, променимо. Да
постанемо житељи Богочовечанске заједнице – Цркве Божије. Св.
Николај жички и охридски, тумачећи речи апостола Павла: ”Ако је
ко у Христу, нова је твар. Старо
прође, гле, све ново постаде” (2 Кор.
5, 17), каже: “Нови човек је, дакле, онај ко себе промени из основа, из
средине срца, па онда помогне кроз
то – само кроз то – и другима да
се промене и обнове. Без знања
истине и без пута Божје правде то
се не да постићи. Јасно је, да и у
сасвим остарелом телу може живети нови човек, и обратно, у
сасвим младом телу стари човек.
Рачунати старо и ново по кретању
сунца а не по обновљењу душе
истином и правдом Божјом значи
не волети апостола Павла нити
његову, једину истиниту, науку о
новом човеку”.
Уистину, једина стварна обнова
човека јесте обнова на духовном
плану. Увођење човека у живот
Цркве и његово живљење у складу
са прописима те Цркве. А једна од
значајнијих ствари на плану духовног обнављања човека јесте управо
умножавање добивеног таланта –
дара од Бога. Због тога није добро
да људи “закопавају” свој таланат.
Понекад се деси да неко, уз изговор о скромности, не ради много
на своме дару добивеном од Бога.
Нико нема изговора да се не усавршава, јер сам Господ Исус Христос
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је позвао сваког човека на усавршавање. На крају, Господ је дошао
због тога да нас позове на овај пут,
како бисмо, усавршавајући се у даровима добивеним од Бога, обожили се и ушли у божанску заједницу.
Господе Исусе Христе, Ти који
си створио човека и жртвовао се да
би спасао своје створење, помози
нам, Благи, молитвама св. апостола
Павла и његовим саветима, да разумемо да си Ти, Господе, даровао
различите дарове људима и да очекујеш да свако од нас, према својим моћима, учини све што може
на умножавању сопственог таланта – на спасењу! Амин.
О. Милорад Лончар
Чикаго 2003

МИСЛИ ЗА СВАКИ ДАН
НЕКА БУДУ БЕДРА ВАША ЗАПРЕГНУТА И
СВИЈЕЋЕ ЗАПАЉЕНЕ (ЛК. 12, 35)
То је заповест
Онога који зна
слабости
бића
нашег, и који нам
жели добра више
од оца и мајке. То
је заповест нашег
човекољубивог
Господа. Кад је
човек распасан,
не опусти ли се цело тело наниже?
Опаше ли се и запрегне, не
усправи ли се цело тело као свећа?
Као свећа тако душа наша треба да
стоји усправно пред Богом. Како
ће душа стајати усправно пред Богом, ако је неуздржљива телесина
отежа земаљским страстима и похотама? Гле, међу бедрима је
гнездо главних страсти телесних.
Запрегнута бедра значи стегнути
се уздржљивошћу и не давати
страстима на вољу. Но запрегнути
телесна бедра није циљ него средство, којом се служимо да би лакше
запрегли ум свој и срце своје и
вољу своју. Уздржљивост телесна
прва је школа нашег хришћанског

карактера; после ње долази виша
школа, и којој учимо уздржљивости ума и уздржљивости срца и
уздржљивости воље. Запрегнемо
ли ум наш, онда у његовој тескоби
не могу наћи места похотне мисли.
Запрегнемо ли срце наше, онда
њему не могу наћи места похотне
жеље. Запрегнемо ли вољу нашу,
онда у њој не могу наћи места зла
хотења зверска и демонска.
Тесним путем, браћо, улази се у
царство Божје. У тескоби ума и
срца и воље једино могу планути
свеће свих врлина, чији се пламен
уздиже ка Богу. Под запаљеним
свећама
и
треба
разумети
хришћанске врлине.
О Господе чисти и безгрешни,
огњиште свих врлина, помози нам
запрегнути се уздржљивошћу, и по
тесном путу ходити к Теби са запаљеним свећама, које си Ти донео у
свет. Теби слава и хвала вавек. Амин.

Св. Владика Николај
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candlelight, compelled by the necessity to know God.
Where did we come from? Serbs,
Greeks, Russians, Ukrainians, and
Arabs, who all came to Australia
from tremendous hardship; But we
all share one faith. This faith shines
as one flame, burning away the rot in
all our lives. Now this flame has accredited us, the old Australians, Italians, Croatians and Columbians.
As I thank all the faithful, I must
also plead a petition; Do as you have
done, live the life given to you, Live
according to the tradition, never fall
to despair, this country is yours to
inherit. As a convert I know the
depths of which my proud people
have fallen to. But as we know, 80
years of the Bolsheviks could not
stop God. 400 years of Ottoman
rule, tax, and kidnaping could not
stop God. 1000 years of Christian
division, crusades and reformations
could not stop God. Nero with all his
cruel games could not stop God.

BAPTISM AT ST.
STEPHEN’S CHURCH
KEYSBOROUGH
TO ALL THE FAITHFUL
The journeys we all take to the
Оrthodox church, are as varied as
the number of saints filling the heavens. Yet, like the saints, consistent in
each, is the work of God.
I, Nikolai (formerly known as
Harrison) started a journey over 5
years ago leading to St Stephens
Church; on the 16/01/2022, when I
was brought into the life, and fullness of truth. I must thank the Serbian community for their strength
and hospitality; for when I reflect, I
now see the others who imprinted
their faith on me. I believe that I
speak for the others baptised on the
16th regarding this. We all were
drawn here, like moths to

From left to right (second name was
given at the Baptism): Aramis Michael
Douglas, Summer Magdalene Douglas, Susanna Jelena Douglas, Madeleine Maria Kingstone-Yates, Fr Milorad, Harrison Nikolai Unsworth,
Mellisa Ana Salcedo and Olivia Gavrila Petko.
Here I am, a child born under the
law of Nero, a child of the old tribes
of Germania, a child under the foot
of the Papists and of Luther, a child
warped by too much bread and circus. Yet here we stand, under God,

4

Парохијски гласник бр. 125.

newly wed to the ONE HOLY,
CATHOLIC
AND
APOSTOLIC
CHURCH. If God can save a
wretched man like me, we need only
keep faith and wait, for others soon
will join the divine chorus.
Written by
Nikolai Unsworth
Edited by
Joel Wu
16 Jan 2022

BAPTISM IN HEART
The heart is all inclusive. The
heart signifies the human person as
microcosm, as image of the universe
in all its complexity. Rough uneven
paths are there and gaping chasms.
The heart, as I said, includes the unconscious. There, likewise, is God.
The heart is the place of divine indwelling, the palace. It is the place of
self-transcendence; the place where
we come face to face with the Holy
Trinity.

SO WE SEE, THE HEART IS OPEN, TO
BOTH BELOW AND ABOVE. THE HEART IS
OPEN BELOW TO THE ABYSS OF THE UNCONSCIOUS. IT IS OPEN ABOVE TO THE
ABYSS OF DIVINE GLORY.

The heart is the point of meeting
between body and soul, between
soul and spirit, between the subconscious and the conscious, between
the conscious and the supra-conscious, between human freedom and
divine grace, between the comprehensible and the incomprehensible,
between the created and the uncreated. It is the absolute center.
All of this is applied by the Greek
Fathers in a particular way. They see
the heart as the place of the baptismal indwelling. Here I appeal to an
author in the Philokalia the first volume, St. Mark the Monk, or Mark the
Ascetic, early 5th century. Mark's
central message is this:

«THROUGH BAPTISM CHRIST AND THE
HOLY SPIRIT ENTER THE INNERMOST
SECRET AND UNCONTAMINATED CHAMBER OF THE HEART»,

as Markus puts it.

BE AT PEACE WITH YOUR OWN SOUL,
THEN HEAVEN AND EARTH
WILL BE AT PEACE WITH YOU.

ENTER EAGERLY INTO THE TREASURE
HOUSE THAT IS WITHIN YOU.

AND SO, YOU WILL SEE THE THINGS THAT
ARE IN HEAVEN,
FOR THERE IS BUT ONE SINGLE ENTRY
TO THEM BOTH.

THE LADDER THAT LEADS TO
THE KINGDOM
IS HIDDEN WITHIN YOUR OWN SOUL.

FREE FROM SIN; DIVE INTO YOURSELF
AND IN YOUR SOUL YOU WILL DISCOVER
THE STAIRS
BY WHICH TO ASCEND.

ST ISAAC THE SYRIAN
Notice that he says that there is
an uncontaminated secret inner
room within the heart. From Baptism, as Mark understands it, there is
an inner chamber, a central shrine
where grace dwells and which evil
cannot reach. From baptism there is
within each of us a point or spark
that belongs entirely to God. That is
the pure glory of God in us.
In the words of Thomas Merton:
«It is like a pure diamond blazing
with the invisible light of heaven». It
is in the people all around us. And if
we could see it, we would see these
billions of points of light coming together in the face and blaze of a sun
that would make all the darkness
and cruelty of life vanish completely.
The gate of heaven is everywhere.
Actually, the words «gate of heaven»
are written just up here: This is the
gate of heaven. Well perhaps the
Church where the Holy Mysteries
are celebrated, are the gate of
heaven, but the gate of heaven is also
everywhere. Because there are
points of light, sparks of glory in all

the humans around us, in the innermost chamber of the heart.
St. Mark continues:

«BY THE GOOD TREASURE OF THE
HEART, SCRIPTURE MEANS THE HOLY
SPIRIT WHICH IS HIDDEN IN THE HEART
OF THE FAITHFUL THROUGH BAPTISM».
Notice the word „hidden». Initially, the grace of Baptism, the indwelling presence of Christ and the
Holy Spirit is present secretly in our
heart; unconsciously, what Mark
calls „mystically». Through obedience, through the practice of the
commandments, this secret grace
and presence are then revealed actively, consciously with energy. So
the journey of the heart is a journey
for the Christian from baptismal
grace of presence secretly in the
heart to baptismal grace, experienced in the heart with full conscious awareness. What St. Mark
says about Baptism can be equally
said about the Holy Communion.
Metropolitan Kallistos Ware
March 1997

IMAGE AND LIKENESS
Although man contains in himself
all the elements which form the
world, his true perfection, of which
he could rightly be proud, lies not in
this. “There is nothing remarkable,”
says St. Gregory of Nyssa, “to want
to make of man the image and
likeness of the universe; for the earth
passes away, the sky changes and all
that is contained therein is as
transient as the container.” “It has
been said that man is a microcosm.
Thinking to exalt human nature by
this imposing name, men did not
notice that it invested man with the
qualities of both mosquitoes and
mice.”(On the Structure of Man, XVI,
P.G. 44, col. 177D–180A.) Man’s
perfection lies not in that which
likens him to the rest of creation, but
in that which distinguishes him from
the cosmos and likens him to his
Creator. Divine revelation teaches
that man was made in the image and
likeness of God.
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ПЛИВАЊЕ ЗА БОГОЈАВЉЕНСКИ КРСТ
Црква Свете Тројице из мелбурншког насеља Бранзвик организовала је јуче по шести пут традиционално пливање за богојављенски
крст на Принчевом пристаништу
луке у Мелбурну.

Пливању је претходило велико
водоосвећење које су ослужили
протојереји -ставрофори Петар
Дамњановић и Милорад Лончар
пред великим бројем верника и неколицином радозналих посматрача.

Након свршене молитве, протојереји наше цркве су поздравили
све присутне празничним поздравом „Бог се јави“, захвалили им

што су дошли и пожелели да благослов овог дана понесу у своје домове. У духу празничног расположења, сви су отпоздравили углас са
„Ваистину се јави!“
Након пригодне беседе, народ

се упутио ка обали како би
пропратио пливање, прво за
најмлађе,
а
онда за старије
учеснике.
Међу најмлађом децом, до
крста је први
допливао деветогодишњи
Јоаким Станојковић који је за овај нарочити догаћај допутовао са
својим родитељима, два брата и
сестром из градића Варагал,

удаљеног око два сата вожње од
Мелбурна.
Међу
најстаријима
победу је

однео Иван Цуканић из насеља
Кернли у Мелбурну. Победницима су уручени
освештани дрвени крстови
украшени цветним венцима.
У наставку вечери сви окупљени народ је имао прилику да ужива у послужењу
које су за ову прилику припремиле чланице Кола српских сестара „Мајка Јевросима“ при цркви Свете тројице у Бранзвику. Дружење
парохијана и њихових свештеника је настављено још
неко време, док је још један празнични, јануарски, летњи дан измицао.
Јелица Бјеловић Бујас
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ШКОЛСКА СЛАВА
КАО И СВАКЕ ГОДИНЕ, НАША
ШКОЛА “СРПСКА ПРАВОСЛАВНА
ШКОЛА СВЕТА ТРОЈИЦА“
СЛАВИ СВОЈУ ШКОЛСКУ СЛАВУ

26. ЈАНУАРА
СА ПОЧЕТКОМ У 19 ЧАСОВА.
После вечерње службе, уз славску свећу, жито и колач, симболично почињемо прославу Светог
Саве. У наставку вечери, деца ће
извести пригодан програм.
Домаћини ове године су наши
ђаци и парохијани Теодор и Максим Спилане (Spillane).
Доведите вашу децу и унуке да
се сви радујемо прослави нашег
Светог Саве!
Срдачно,
Јелена и Миљана,
учитељице

СТРИП О СВ. САВИ

Пре пар дана добисмо мејл од
Мине Цветановић, ђака једне београдске школе, са следећим садржајем:
Помаже Бог,
Идемо у сусрет празнику посвећеном Светом Сави и тим поводом
и ове године сам нацртала стрип:
С љубављу Светитељу Сави.1
Мина Цветановић
6/5 ОШ Милан Ђ Милићевић
Београд

1
Кликом на линк у електронској верзији Гласника можете прегледати
стрип као анимацију на Јутјубу.

Мина нам је љубазно уступила
стрип да га објавимо. Кроз кратку
сликовну причу о животним путевима тројице деце, учимо о завету
који нам остаје од предака да га чувамо где год се Срби налазили.
Стрип ћемо у целини објавити
на нашем веб сајту.
Уредништво
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ХУМАНИСТИЧКИ
ЕКУМЕНИЗАМ
Св. Ава Јустин Поповић

ЕКУМЕНИЗАМ ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКО ИМЕ ЗА
ПСЕВДОХРИЋАНСТВА, ЗА ПСЕВДОЦРКВЕ ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ. У ЊЕМУ СУ
СРЦЕМ СВОЈИМ СВИ ЕВРОПСКИ ХУМАНИЗМИ, СА ПАПИЗМОМ НА ЧЕЛУ. А СВА
ТА ПСЕВДОХРИШЋАНСТВА, СВЕ ТЕ
ПСЕВДОЦРКВЕ НИСУ ДРУГО ВЕЋ ЈЕРЕС
ДО ЈЕРЕСИ. ЊИМА ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКО ЕВАНЂЕЛСКО ИМЕ: СВЕЈЕРЕС.

Зашто? Зато што су у току историје разне јереси негирале или унакажавале поједине особине Богочовека, Господа Христа, а ове
европске јереси одстрањују васцелог Богочовека и на Његово место
стављају европског човека. Ту
нема битне разлике између папизма, протестантизма, екуменизма,
и осталих секти, чије је име легеон.
Православни догмат, уствари
сведогмат о Цркви је одбачен и замењен латинским јеретичким сведогматом о првенству и непогрешивости папе, човека. А из те свејереси изројиле су се, и непрестано се роје друге јереси: Filioque,
избацивање „епиклезе“, увођење
тварне благодати, азима, чистилиште, благајна сувишних дела,
механизовано учење о спасењу, и
тиме механизовано учење о животу,
папоцентризам,
„света“
инквизиција, индулгенција, убијање грешника због греха, језуистика, схоластика, казуистика,
монархистика, социјални хуманизам…
Протестантизам? Најрођеније и
верно чедо папизма, својом рационалистичком схоластиком срља
изјереси у јерес, стално се дави у
разним отровима својих јеретичких заблуда. Притом, папистичко
гордоумље и „непогрешиво“ безумље апсолутистички царује и
пустоши душе његових верника. У
начелу, сваки је протестант независни папа, непогрешиви папа у
свима стварима вере. А то увек

води из једне духовне смрти у
другу. И никад краја томе умирању,
јер је број духовних смрти човекових – безброј.
При таквом стању ствари, папистичко-протестанстки екуменизам
са својом псевдоцрквом и својим
псевдохришћанством нема излаза
из својих смрти и мука без свесрдног покајања пред Богочовеком
Господом Христом и Његовом
Православном Црквом. Покајање
је лек за сваки грех, лек дат боголиком бићу људском од Јединог
Човекољупца.

БЕЗ ПОКАЈАЊА И СТУПАЊА У ИСТИНИТУ ЦРКВУ ХРИСТОВУ НЕПРИРОДНО
ЈЕ И БЕСМИСЛЕНО ЈЕ ГОВОРИТИ О НЕКОМ УЈЕДИЊЕЊУ „ЦРКАВА“, О ДИЈАЛОГУ ЉУБАВИ, О INTERCOMMUNIO.

Не треба се варати: постоји и
„дијалог лажи“, када преговарачи
свесно или несвесно лажу један
другога. Такав дијалог је својствен
„оцу лажи“ – ђаволу, јер је лажа и
отац лажи (Јн. 8, 44). А својствен је
и свима његовим вољним или невољним сарадни-цима када хоће да
помоћу зла остваре своје добро, да
помоћу лажи дођу до своје
„истине“. Нема „дијалога љубави“
без дијалога Истине. Иначе, такав
дијалог је неприродан и лажан. Отуда и заповест христоносног Апостола: Љубав да не буде лажна
(Рим. 12, 9).
Јеретичко хуманистичко дељење и раздвајање Љубави и
Истине само је знак недостка Богочовечанске вере и изгубљене духовне Богочовечанске равнотеже
и здравоумља. У сваком случају то
никада није пут светих Отаца. Православни, само укорењени и утемељени са свима светима у Истини

ПАРОХИЈА СВ. АРХИЂАКОН
СТЕФАН ОРГАНИЗУЈЕ
ПУТОВАЊЕ АУТОБУСОМ НА
МАНАСТИРСКУ СЛАВУ.

СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ТРЕБА
ДА СЕ ЈАВЕ О. МИЛОРАДУ
НА ТЕЛЕФОН:
0478 922 154
НАЈКАСНИЈЕ ДО

22. ЈАНУАРА.
ПОЛАЗАК ИСПРЕД ХРАМА У
КИЗБОРОУ ЈЕСТЕ У 6 ЧАСОВА
УЈУТРУ. ВАША КОЛА МОЖЕТЕ
ПАРКИРАТИ У ЦРКВЕНОЈ
ПОРТИ.

ПОВРАТАК ИЗ МАНАСТИРА ЈЕ У
15:30 ЧАСОВА.
и Љубави, имају и јављају, од Апостола до данас, ту Богочовечанску
спасоносну љубав према свету и
свима створењима Божјим. Голи
моралистички минимализам и хоминистички пацифизам савременог екуменизма само једно раде: обелодањују своје сушичаво хуманистичко корење, своју болесну
философију и беспомоћну етику
по човеку (ср.Кол.2,8). И још: обелодањују кризу своје хоминистичке вере у Истину, и своју докетистичку неосетљивост за историју Цркве, за њен апостолски и
саборни Богочовечански континуитет у Истини и Благодати.
Нема сумње, светотачко и од Апостола наслеђено мерило љубави
према људима и односа према јеретицима, потпуно је Богочовечанско. Ја нисам толико помахнитао
да саветујем да се немилост више
цени него човекољубље. Напротив,
саветујем да треба са пажњом и
искуством чинити и творити добро
свима људима, и свима бити све
како је коме потребно. Притом, Једино желим и саветујем да јеретицима као јеретицима не треба помагати на подршку њиховог безумног веровања, него ту треба бити
оштар и непомирљив.

