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 ЗАГРЕБ - Слављење рата није друго до наставак слављења зла, поручио је митрополит
загребачко-љубљански Порфирије, који је данас у Загребу, у Саборној цркви
Преображења господњег, служио парастос жртвама хрватске војно-полицијске
операције "Олуја".

  Помену су присуствовали, између осталих, потпредседник Владе Хрватске Борис
Милошевић, председник Савета Српског народног већа Милорад Пуповац,
представници Амбасаде Србије и верници.   

Митрополит је у обраћању казао да је сваки рат пораз и да зато слављење рата није
ништа друго него наставак слављења зла.

  

Подсетио је да у рату било које врсте, да ли између појединаца, народа, никада нема
победника, већ да су сви поражени.

  

"Нема у рату победа, и свака ратна битка је пораз, пораз људскости, достојанства
човекова. Молећи се за браћу и сестре пострадале током ратних операција, које се
називају Олуја, ми се молимо да Бог омекша срца свих људи, молимо се да нам да не
само зезљу да имамо мир и да буде мира око нас и у нама, него и да се покрену све наше
снаге и енергија, да љубављу према Богу почне да се успоставља истински и прави мир,
да се успоставља време када ћемо, сећајући се сукоба и ратова, увек у срцима, свих без
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изузетка, осећати тугу и стид због промашаја јер смо устали човек на човека", нагласио
је он.

  

Указао је на речи апостола Павла да у вери у Бога не постоје зидови подела и да је
сваки човек пред Богом исти, да носи печат лика божијег, независно ко је и шта је,
мушкарац или зена, црне, беле, жуте боје коже, да ли је неко кога људи славе или
потпуно безначајан.

  

"Највеће зло је када човек устане на човека, а највеће у том злу опипљиво су ратови",
нагласио је владика.

  

Рекао је да, када се молимо за упокојене, онда будимо у себи расположење покајања,
потребу борбе против зла.

  

Митрополит је казао да се молитвом за пострадале молимо и да сваког дана све више у
другима препознајемо браћу, што ће сасвим сигурно резултирати у успостављању мира,
радости и љубави

  

(Танјуг)
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