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 Патријарх српски Порфирије посетио је цркву Светог Климента и Светог Пантелејмона
у селу Плаошник на обали Охридског језера. Порућио је да је црква увек савремена, као
и да она не припада само прошлости, чак ни садашњости, па ни само будућности, већ да
припада вечности.

  

Заједно са Архиеписком охридским и македонским Стефаном, патријарх српски
Порфирије поклонио се светињама храма, објављено је на сајту Српске православне
цркве.

  

"Данас смо имали прилику да видимо шта су православни хришћани пре много векова
сматрали најважнијим у свом животу. Гледајући ове светиње, разумели смо да им је
важније од свега било да чувају своју хришћанску православну, веру, али не само да
чувају него да и живе православном вером, а то значи по јеванђељу. Ништа друго да
немамо, него само искуство када обилазимо овакве светиње, имамо јасну поруку за нас
данас који смо изложени разним изазовима који нуде неке нове вредности и нове
погледе на свет", поручио је патријарх Порфирије.

  

Указао је да је црква увек савремена, као и да она не припада само прошлости, чак ни
садашњости, па ни само будућности, већ да припада вечности.
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"У том смислу, она је свевремена и труди се да буде увек актуелна, да дели све
проблеме, сва искушења, све невоље, али и све радости са којима се суочава сваки
човек живећи у овом времену. Поред тога, управо зато што је свевремена и надвремена,
црква није ни старомодна ни модерна. Црква нуди вертикалу, нуди смисао постојања
сваком човеку у сваком времену и сваком простору. Црква даје могућност да разумемо
да смо створни за вечност и да је љубав темељ нашег постојања и то баш онако како
говори јеванђеље читавим својим бићем према Богу, а кроз ту љубав према Богу и љубав
према ближњем, а то значи према сваком човеку. Када јеванђеље говори о односу према
ближњем не подразумева само онога који је поред нас, подразумева наравно и њега и
пре свега њега, али подразумева и све остале људе", истакао је патријарх Порфирије.

  

Поручио је и да клањајући се светињама и долазећи на место светиња имамо најбољу
могућу шансу и прилику да се загледамо у себе, да се дивимо ономе што су они пре нас
живећи православном вером оставили као предање и духовну културу.

  

"Тако имамо и могућност да будемо укорењени у предању и да се наоружамо и да
живимо у свом времену као савременици свих људи. Радост и благослов су велики да
можемо да се поклонимо светињама, да упалимо свећу, да се помолимо Богу за спасење
читавог света, за мир у свету, за мир међу људима, за међусобно разумевање и
спремност да свако нађе своје место под сунцем. Нека сте сви благословени и хвала вам
на љубави", нагласио је партијарх Порфирије.
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