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РЕЧ УРЕДНИКА 
Драга браћо и сестре, 

„Мир Божји Христос се роди!“ 
поздрав је у ово време. Поздрав 
који снажно пролама Васељену, 
који најављује поделу времена, 
измену човека, излив божанске 
љубави, а представља најрадоснију 
вест, а то је да се Бог родио од Пре-
свете Деве Марије, „ради нас и 
ради нашега спасења“. Хиљадама 
година чекао је човек да се на овај 
начин поздрави, да се радује. Осве-
жење човечанству стигло је у по-
јави Христа. Овај чудесни догађај, 
зато, никада не застарева, никада 
не губи на своме значају, никада не 
престаје да радује и греје наша 
срца.  

Живимо у времену искушења 
везаним за све нејасноће око ко-
рона вируса. Божић је дошао у 
право време, да се мало растере-
тимо и ослободимо страха. Хри-
стос се роди, не плашите се! Хри-
стос се роди те „слава Богу на ви-
сини“, запевајмо, „а на земљи мир, 
међу људима добра воља“! Христос 
се роди!, пустимо Га у срца наша, 
јер Он ће нас охрабрити! Христос 
се роди!, свакоме ко жели да уђе у 
дом Оца Његова!  

Мир Божји!, преставља увод у 
објаву рођења Бога. Јер, да бисмо 
могли примити Богомладенца у 
своја срца, неопходно је да мир 
Божји нађе своје место у тим 
срцима. Тамо где нема мира Бог не 
улази, јер тамо где нема мира нема 
ни искреног позива за Овога госта. 
Бог жели да наша срца буду чиста, 
да у њима нема никаквог талога 

сумње и безверја, страха и неизве-
сности, мржње и похлепе, безнађа 
и лажи. Зато, кад се поздрављамо о 
Божићу, размишљајмо о томе да то 
није празан поздрав, већ да је то 
поздрав радости и наде, поздрав 
истине и правде, поздрав изласка 
из окова овоземаљскога, поздрав 
вечности.  

Овај поздрав охрабрења много 
значи свима нама, вернима и крш-
тенима у Исусу Христу. Али, не 
треба заобићи и оне друге, који не 
верују у Богомладенца, који нису 
крштени односно који су кренули 
путем безбожничким. Свети вла-
дика Николај Велимировић пору-
чује овима следеће:  

„Станите ви,  верни мало у  
страну.  Вама се обраћамо 
свакога Божића.  Ви знате 
шта је милост и истина, па  
се само трудите да тиме жи-
вот свој  осветљавате.  

А сад хоћемо да прогово-
римо реч отпалим од вере 
наше,  барјактарима без-
боштва,  браћи по крви и је-
зику но туђинцима по духу и 
мислима.  Ви заглушисте свет 
виком, да је вера опијум на-
рода,  али за доказ тога не по-
казасте од своје стране 
ништа друго до крв ,  окове и 
тирјанлук.  

Зашто се никад не запита-
сте: ако је вера опијум за 
простаке како се њоме опише 
најславнији философи: Де-
карт, Кант, Фехнер,  Со-
ловјев? и мислиоци као 
Паскал и Манциони? Ако је 
вера опијум за глупаке,  како 
се тим опијумом занеше нај-
генијалнији песници: Данте,  
Шекспир,  Милтон, Иго,  
Пушкин, Достојевски, Ње-
гош?“… 

Ето, молимо се Богомладенцу да 
помогне и онима окорелог срца, 
који мисле да су сами себи извор 
постојања, да их Он уразуми и 
огреје њихова охладнела срца. 

Молимо се овога Божића за све 
оне који су у болницама, лудни-
цама и на тешким радовима. 

Свим нашим парохијанима и 
читаоцима Гласника од срца 
честитам Рођење Христово са 
древним поздравом:  

МИР БОЖЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

Срећна и благословена Нова 
2021. година! 

Прота Милорад Лончар 

РАДУЈМО СЕ ЈЕР СЕ БОГ РОДИ!  

РАДУЈМО СЕ ЈЕР НАС БОГ 

БЛАГОСЛОВИ!  РАДУЈМО СЕ ЈЕР 

НАС ОТАЦ УСИНИ!  РАДУЈМО СЕ 

ЈЕР НАС ХРИСТОС ОПЛЕМЕНИ!  

 ПОСЕБНО, МОЛИМО СЕ БО-

ГОМЛАДЕНЦУ ДА НАМ ПО-

МОГНЕ ДА КРИЗУ СТРАХА, И-

ЗАЗВАНУ КОРОНА ВИРУСОМ, 
ПРЕБРОДИМО ТЕ ДА СЕ,  У  ЗА-

ЈЕДНИЦИ СА БОГОМ, ВЕРУЈУЋИ 

У ЊЕГОВУ МОЋНУ ЗАШТИТУ, 
ПОНАШАМО ОНАКО  КАКО ТО 

ДОЛИКУЈЕ БОГОЛИКИМ БИ-

ЋИМА. НЕ ДОЗВОЛИМО ДА  

СТРАХ, КОЈИ СУ БЕЗБОЖНИЦИ, 
УСЕЛИЛИ  У  НАС, ПОТПУНО 

ИЗМЕНИ НАШ ЖИВОТ, ДА НАС 

ОТУЂИ ЈЕДНЕ ОД ДРУГИХ ,  ДА 

НАС ОД БОГА И РАДОСТИ ЖИВ-

ЉЕЊА СА ЊИМ ОДВОЈИ.  ЈЕР ,  
„КАКВА ЈЕ КОРИСТ ЧОВЕКУ АКО 

ЦЕО СВЕТ ЗАДОБИЈЕ,  А ДУШИ 

СВОЈОЈ НАУДИ“.  
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THE NATIVITY ENCYCLICAL 
The Serbian Orthodox Church to 

her spiritual children at Christmas, 
2020 

The Holy Hierarchical Synod of 
the Serbian Orthodox Church 

With all the Hierarchs of the Ser-
bian Orthodox Church, to all the 

clergy, monastics, and all the sons 
and daughters of our Holy Church: 
grace, mercy, and peace from God 

the Father and our Lord Jesus 
Christ and the Holy Spirit, with the 

joyous Christmas greeting: 

PEACE FROM GOD! CHRIST IS BORN! 

ith these words Saint 
Gregory the Theologian 
begins his Nativity ser-

mon, and these same words we, six-
teen centuries later, sing in our ser-
vices. Sing to the Lord, all the earth, 
for the joy prophesied by the Old 
Testament prophets (Isaiah 2 :2-
3;  9,  6 ;  Jeremiah 23:5-6;  
Ezekiel  34:23; Micah 5:2)  and 
the righteous (Genesis 12:3;  
18:15)  has been fulfilled. The most 
difficult task of man’s life is to com-
prehend how that announced and 
then fulfilled joy is not like any 
earthly joy; rather it represents the 
very essence of life and our faith. 
Every earthly joy and celebration is 

limited by time and space, but the 
joy of Christmas is an event which 
lasts, giving meaning to all of our re-
lationships and our whole life here 
and now. This joy has manifested it-
self, it has begun, it is already given 
to us according to Christ’s words: 
“Your joy no one will take from 
you.”  (St.  John 16:22)  

The birth of Christ reveals to us 
the Mystery of God’s unlimited love. 
Only God, Who is Love, (St. John 
4:8) was able to humble himself and 
be born as a true Man, as the God-
Man, without ceasing to be truly God 
and our Savior from sin as the 
source of evil, decay and death. In 
the Creed of our faith, we confess 
that the Incarnation has taken place 
for us and for our salvation, that 
“the Son of God has become the 
Son of  Man so  that  in the end 
men could become sons of God,”  
as Saint Irenaeus of Lyons has said. 
Christmas is foremost a time when 
the Church powerfully and mightily 
glorifies that Good News with the 
words: “Today,  God has come to  
earth,  and man has ascended to  
heaven.  Glory  and thanks be to  
the One Who is newly  born on 
earth,  Who has made us earthly 
beings divine.”  By His birth Christ 
brings the richness of divinity for us; 
He brings the indescribable joy to 
which the Church calls all peoples 
and all things: Sing to the Lord, all 
the earth! 

Being children of God is the 
greatest Christian ideal, the ideal 
that needs to be constantly achieved 
and proven (I  John 3:1-3) . The en-
tire Gospel points to this, beginning 
with the genealogy of Christ which 
witnesses to us that the Son of God, 
while remaining that which He is, 
becomes that which He was not (St .  
Matthew 1:1-23) . While remain-
ing true God, He becomes true Man. 
By this He has made all people who 
believe in Him and are baptized chil-
dren of God. For if it is possible that 
the Son of God becomes the Son of 

Man, then it likewise is possible that 
sons of men become sons of God ac-
cording to the gift of adoption to 
sonship. Our sonship to God is a di-
rect consequence of the Incarnation 
of the Son of God and is shown as 
the highest manifestation of the love 
of God the Father towards mankind.  

The angels greeted Christ’s birth 
with a song: “Glory to  God in  the 
highest ,  and on earth peace,  
goodwil l towards men!”  (St .  
Luke 2:14)  This angelic hymn be-
comes life’s motto of faith and it 
moves us to action and creativity, to 
the movement out of passivity, for 
the glorification of God and the 
spreading of peace on earth are 
deeply and essentially creative hu-
man activities. Peace is one of the 
most often encountered terms in the 
Holy Scriptures (St.  Matthew 
5:9,  St .  Mark 5:34;  St .  John  
16:33;  Romans 15 :13) . Everything 
begins and ends with peace. The 
Lord has greeted all with peace, and 
with peace he has responded to the 
greetings. With the blessing of peace 
He departed from His disciples by 
saying: “Peace I  leave with you,  
my peace I give to you;  not as 
the world gives  do I  give to  you.  
Let  not  your heart  be  troubled,  
neither let it  be afraid.”  (St .  
John 14:27-28)  The Holy Apostle 
Paul begins and ends his every epis-
tle lesson with the greeting of peace 
to the respective local churches. 
With the calling to peace, we begin 
serving the Divine Liturgy. And 
peace, our dear brothers and sisters, 
is a state of heart and soul. This Gos-
pel and Christ’s peace, as many have 
attested, we have recognized in the 
life and deeds of the newly reposed 
Archpastor of our Church, Patriarch 
Irinej of blessed memory, as well as 
in the life of the two virtuous hier-
archs of our Church, Metropolitan 
Amphilohije and Bishop Milutin, 
who also this year were translated 
into the Heavenly Kingdom. In the 
consciousness of the people and in 

CHRIST IS BORN ,   
GLORIFY H IM!  

CHRIST IS COME FROM HEAVEN ,  
WELCOME H IM!  

CHRIST IS ON EARTH ,   
BE LIF TED UP!  

S ING UNTO THE LORD  
ALL THE EARTH !  

W
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the Church’s memory they will re-
main people of peace and good will, 
more precisely, as those through 
whom, in our days, Christ’s peace 
was manifested, the peace of the 
first and only King of peace 
(Revelat ion 1 :5) .   

The message of today’s feast day 
of the birth in the flesh of the Son of 
God obliges us also to build peace all 
around us. We all know what it 
means when restlessness enters into 
our heart, when the lack of peace 
paralyzes the mind, 
when a person begins 
to run away from oth-
ers and when he closes 
himself within his frag-
ile fortress, being lost 
and weak for any good 
deed and for meeting 
with others. Today, 
certainly not by acci-
dent, we greet each 
other with the words: 
Peace from God, 
Christ is born! We are 
not seeking some un-
certain, calculated, of-
tentimes ambiguous 
human peace, but ra-
ther, the peace of 
Christ which recon-
ciles us with God the 
Father and with each 
other, a peace of con-
science, that true feel-
ing of the fulness of 
fulfilling the will of 
God. The opposite of 
that, the lack of peace 
which inflicts today’s 
people, is a conse-
quence of spiritual 
emptiness and a life 
void of God’s joy and 
communion.   

The celebration of the birth of the 
Son of God is a feast day that has a 
plethora of traditions that attest to 
the richness of the historical exist-
ence of our people. We especially 
emphasize this in the year when we 
commemorate a century since the 
reestablishment and renewal of the 
Serbian Patriarchate at the 

Patriarchal Palace in Sremski Kar-
lovci by the Hierarchical Assembly 
of the united Serbian Church. Still, 
it is necessary to point out that the 
meaning of Christmas is not simply 
as a historical remembrance, but ra-
ther it is an Event we celebrate as 
important for the life of every gener-
ation and every person. Our beauti-
ful traditions are an integral part of 
every feast day, its colorful repre-
sentation, but it is necessary that we 
reach the center around which the 

traditions are formed, so that they 
do not become some empty me-
chanical completion of certain 
works void of understanding. It 
sometimes happens that in focusing 
on the traditions the life-giving 
meaning of this Feast Day is over-
looked and forgotten. The birth of 
the Son of God needs to awaken in 
every person a desire for repent-
ance, and through repentance to 

clearly direct him toward the practi-
cal Christian life (St .  Mark 1:15) .   
This concretely means our orienta-
tion toward a virtuous life and our 
progress in virtues, so that our faith 
does not stay as a dead letter on pa-
per, having become just one of many 
ideologies, void of life’s strength and 
power. The Orthodox Faith is life 
lived according to the Gospel, by 
which people should recognize us 
(St .  Matthew 5:16) .  Living a vir-
tuous and sacramental life, a person 

becomes Christ-like, so 
that his words and 
deeds find their fulfill-
ment in the Person of 
the Lord Jesus Christ. 
For this reason, it is 
necessary that the mes-
sage about a virtuous 
life begins exactly on 
the day when the Son 
of God becomes Man 
and when our salvation 
begins (St .  John 1:14) .  
Christmas is the begin-
ning of our edification 
in virtues. There are 
many of them, and they 
depend on each con-
crete person and his-
torical moment. Still, 
they all rest on the 
triad of eternal and es-
sentially important vir-
tues, and these are: 
faith, hope and love (I  
Corinthians 13:13) .  
Тhey need to be a foun-
dation upon which to 
build our growth into 
the stature of the ful-
ness of Christ 
(Ephesians 4:13) .   

On this foundation 
of Christ’s love which has enlight-
ened us today, we are called to have 
this love towards all, and not only 
love as a good attitude towards 
someone or something. That kind of 
love has little meaning. We are talk-
ing about love as a way of life. Fur-
thermore, we are talking about love 
which is a way of God’s existence (I  
John 4:16) ,  and we, being godlike 
(Genesis  1 :27) ,  are called to have 
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this kind of love for each other. To 
have this kind of love means that if 
we want life, if we want existence, 
then we can have it only in the com-
munity of freedom and love with 
others. To see God in others is 
Christ’s calling. His words are that 
he who says he loves God, but hates 
another person lies. For “If  
someone says,  ' I  love God, '  and 
hates his  brother ,  he is a liar;  
for how can you love God,  
Whom you do not see ,  if  you do  
not love the person you do see?”  
(I  John 4:20)  

Illuminated by that love, we are, 
this Christmas, together again with 
our brothers and sisters in Kosovo 
and Metohija – the cradle of our 
people. Their destroyed homes are 
also our homes, their burned home-
steads are also our homesteads, the 
centuries-old churches and monas-
teries that have been destroyed are 
also our churches and monasteries. 
That is why we pray to our Lord that 
He grants strength to them and to 
us, sending them the words of 
encouragement that Christ gave to 
His disciples: “Do not fear ,  l ittle 
f lock!” (St .  Luke 12 :32)  

We send Bethlehem’s greeting to 
all the fulness of our God-loving 
people throughout the world with a 
message to safeguard the Orthodox 
Faith, the language and alphabet, re-
gardless which continent and in 
which country they might live. Be 
proud and dignified people! We are 
an ancient Christian nation, which 
through baptism, the inheritance of 
Saints Cyril and Methodious and of 
Saint Sava, enlightenment became a 
part of the culture of the entire 
Christian world.  

Filled with that love, this Christ-
mas we remember all those in dis-
tress and suffering, all people who 
have suffered injustice, and espe-
cially those who in these difficult 
days, in the midst of this terrible ill-
ness, have lost their most dear and 
loved ones. To them we send the 
words of consolation that we find in 
our Lord Jesus Christ, whose Birth 

we celebrate, in the Lord Who be-
came a man for us and our salvation. 
The Lord Himself has gone through 
the path of death, asking the Father 
to glorify Him, which the Father 
does by resurrecting Him from the 
dead by the Holy Spirit (St .  John 
12:28) .  That is why the Lord tells all 
of us not to fear, because those who 
are united with Christ, even though 
they die, yet they will live (St. John 
11:25). 

This love and sacrifice oblige us 
to call upon you and to appeal to 
you, our dear spiritual children, that 
in these challenging days for the en-
tire human race you safeguard your 
health and your life, and that you 
protect others in the way recom-
mended by the health services of our 
homeland and the countries where 
our people live throughout the 
world. Doing this, you do not show a 
lack of faith or little faith; instead, 
you demonstrate that you respect 
the holiness of life, that you love 
your neighbor and that you love the 
Lord Who is Life Himself. 

Celebrating in this kind of love of 
our Lord, let us rejoice in God and 
Christmas and let us glorify Christ 
the Divine Child as the only thing 
new under the sun ( II  
Corinthians 5:17) .  If sadness has 
pressed upon our hearts this entire 

year, may joy be born in them today 
for we celebrate the Birth of the 
greatest Joy, the Birth of the Son of 
God Jesus Christ! If during this year 
hatred, pride and malice have poi-
soned our hearts, let us expel this 
poison from them today, for we cel-
ebrate the Birth of the heavenly 
Love, His incarnation in human na-
ture! 

May this Christmas, our dear 
spiritual children, bring to your 
homes peace, love, unity, joy and 
blessing in all the days of your life! 
May the newborn God-Child Christ 
grant repentance and readiness to 
forgive! If there be among you even 
today those who are quarreling, we 
call upon them in the joy of Christ-
mas to ask for forgiveness of each 
other, husband from his wife, wife 
from her husband, children from 
their parents, parents from their 
children, neighbor from his neigh-
bor. We must ask for forgiveness of 
each other if we wish to belong to 
God and to have Christmas as joy, 
happiness and blessing, and for us to 
be all these in Him. 

With these wishes and prayers to 
the Divine Child Christ, we wish you 
every true good in the New Year 
2021, greeting you with the joyous 
Christmas greeting which carries in 
itself the glorification of God in 
heaven, and on earth peace and 
good will among men. 

PEACE FROM GOD – 
CHRIST IS BORN! 

Given at the Serbian  
Patriarchate in Belgrade  

at Christmas, 2020. 
 

Your intercessors before the cradle 
of the divine Christ-Child: 

Metropolitan of Dabro-Bosna 
CHRYSOSTOM,  

President of the Holy  
Hierarchical Synod and  

Locum-tenens of the throne of 
the Serbian Patriarchs,  

with all the hierarchs of the  
Serbian Orthodox Church 

THE LOVE OF THE NEWLY-BORN 

GOD-CHILD REMINDS AND IN-

VITES US TO GIVE THANKS IN 

THESE DAYS OF GREAT TEMPTA-

TION TO THE DOCTORS AND ALL 

THE MEDICAL STAFF WHO SELF-

LESSLY ENDEAVOR TO HELP EVE-

RYONE ,  OFTENTIMES EVEN AT 

THE EXPENSE OF THEIR  OWN 

LIVES .  IN THIS WAY ,  THROUGH 

THEIR UNSELFISH SACRIFICE ,  
THEY SHOW THAT INDEED THEY 

ARE GOD ’S CHILDREN ,  READY TO 

HEAR AND FULFILL THE WORDS 

OF CHRIST THAT GREATER LOVE 

HAS NO ONE THAN THIS ,  TO LAY 

DOWN ONE ’S LIFE FOR HIS 

FRIENDS (ST .  JOHN 15:13).  
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БОЖИЋНА ПОСЛАНИЦА 
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА 

ЦРКВА 
СВОЈОЈ ДУХОВНОЈ ДЕЦИ 
О БОЖИЋУ 2020. ГОДИНЕ 

 

СВЕТИ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИ-
НОД СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ 
ЦРКВЕ СА СВИМ АРХИЈЕРЕ-
ЈИМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ 
ЦРКВЕ - СВЕШТЕНСТВУ, МО-
НАШТВУ И СВИМА СИНОВИМА 
И КЋЕРИМА НАШЕ СВЕТЕ 
ЦРКВЕ:  

БЛАГОДАТ, МИЛОСТ И МИР 
ОД БОГА ОЦА, И ГОСПОДА НА-
ШЕГ ИСУСА ХРИСТА, И ДУХА 
СВЕТОГА, УЗ НАЈРАДОСНИЈИ 
БОЖИЋНИ ПОЗДРАВ: 

МИР БОЖЈИ - ХРИСТОС СЕ 
РОДИ! 

вим речима почео је своју 
божићну беседу свети Гри-
горије Богослов и њих, од 

тада, већ шеснаест векова, певамо 
на нашем богослужењу. Певај 
Господу, сва земљо, јер се испу-
нила радост коју су вековима наго-
вештавали старозаветни пророци 
(Ис 2,  2-3; 9 ,  6;  Јер 23, 5-6;  Јез  
34,  23;  Мих 5,  2)  и праведници 
(1Мој 12 ,  3;  1Мој 18 ,  15) .  Нај-
тежи задатак човековог живота је 
да схвати како та најављена, па 

испуњена радост није ни налик 
било којој овоземаљској радости 
већ представља саму суштину жи-
вота и наше вере. Свака овоземаљ-
ска радост и весеље су ограничени 
временом и простором, а радост 
Божића је догађај који траје 
осмишљавајући све наше односе и 
сав наш живот, и то овде и сада. Та 
се радост показала, она је насту-
пила, она нам је већ дата, по ре-
чима Христовим: „Радост вашу 
нико неће узети од вас” (Јн 16 ,  
22) .  

Рођење Христово нам открива 
Тајну бескрајне љубави Божје. 
Само је Бог, Који је Љубав (Јн 4,  
8) , могао себе понизити и родити 
се као истинити Човек, као Бого-
човек, не престајући бити исти-
нити Бог и Спаситељ од греха као 
извора зла, трулежности и смрти. 
У Символу вере исповедамо да се 
Оваплоћење збило ради нас људи и 
ради нашега спасења, да „Син 
Божји постаде Син Човечји да 
би на крају и човек могао да 
постане син Божји” , како је го-
ворио свети Иринеј Лионски. Бо-
жић је нарочито време, када Црква 
силно и моћно славослови ту Благу 
Вест речима:  „Данас Бог  на 
земљу дође,  а човек на небеса 
узиђе.  Слава и хвала на земљи 
Рођеноме, Који је обожио зе-
маљско биће” .  Рађајући се, Хри-
стос доноси богатство обожења, 
доноси неисказану радост у коју 
Црква позива и све људе и сву 
твар: Певај Господу, сва земљо! 

Богосиновство је највећи 
хришћански идеал, идеал који се 
мора непрестано остваривати и 
доказивати (1  Јн 3,1-3) .  На то нам 
указује целокупно Јеванђеље, по-
чевши од родослова Господа Исуса 
Христа које нам сведочи да Син 
Божји, остајући оно што је био, 
постаје и оно што није био (Мт 1 ,  
1-23) .   Остајући истинити Бог, 
постаје истинити Човек. Тиме је 
све људе који у Њега повероваше и 
у Њега се крстише учинио сино-
вима Божјим. Јер, ако је могуће да 

Син Божји постане Син Човечји, 
онда је исто тако могуће да и си-
нови човечји постану синови 
Божји по дару и кроз усиновљење. 
Наше богосиновство је директна 
последица Оваплоћења Сина 
Божјег и показује се као највиша 
пројава љубави Бога Оца према 
људском роду.  

Христово Рођење анђели су поз-
дравили песмом: „Слава на ви-
сини Богу,  а на земљи мир,  
међу људима добра воља” (Лк 
2,  14) .  Та анђеоска песма постаје 
животни мото вере и покреће нас 
на стваралаштво, на излазак из па-
сивности, јер су и славословље 
Богу и ширење мира на земљи ду-
боко и суштински стваралачке 
људске активности. Мир је један од 
најчешћих појмова који срећемо у 
Светом Писму (Мт 5,  9;  Мк 5,  
34;  Јн 16,  33;  Рм 15 ,  13) .  Миром 
све започиње и миром се све завр-
шава. Господ је миром поздрављао 
и миром отпоздрављао. Са благо-
словом мира се и растао од Својих 
ученика, рекавши им: „Мир вам 
остављам, мир свој  дајем 
вам;  не дајем вам га као што 
свет даје.  Нека се не збуњује 
срце ваше и нека се не боји!  
(Јн 14 ,27-28)” .  Апостол Павле 
сваку своју Посланицу започиње и 
завршава поздравом мира 
хришћанима појединих Цркава. 
Позивом на мир започињемо и 
служење свете Литургије. А мир је, 
драга наша браћо и сестре, стање 
срца и душе. Јеванђелски, Христов 
мир, како су то многи посведочили, 
препознали смо у животу и делима 
блажене успомене новопрестав-
љеног првојерарха наше Цркве, 
патријарха Иринеја, као и у живо-
тима двојице врлих јерараха наше 
Цркве, митрополита Амфилохија и 
владике Милутина, који су се ове 
године преселили у Царство небе-
ско. У свести људи и у памћењу 
Цркве они ће остати запамћени 
као људи мира и добре воље, 
заправо као они кроз које се у 
наше дане најбоље пројављивао 

ХРИСТОС СЕ РАЂА –  

ПРОСЛАВЉАЈТ Е ГА!  
ХРИСТОС С НЕБА –   

СУСРЕЋИТЕ ГА!  
ХРИСТОС НА ЗЕМЉИ –   

УЗВИСИТЕ СЕ!  
ПЕВАЈ ГОСПОДУ ,  СВА ЗЕМЉО!  

О
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Христов мир, мир првог и јединог 
Кнеза мира (Отк 1 ,  5) .  

Порука данашњег празника Ро-
ђења Сина Божјег обавезује и нас 
да свуда око себе градимо мир. Сви 
ми знамо шта то значи када се не-
мир усели у срце, када немир пара-
лише разум, када човек почне да 
бежи од других и да се затвара у 
своју крхку тврђаву, изгубљен и 
немоћан за свако добро дело и 
сусрет са другим. Ми се данас, сва-
како не случајно, поздрављамо са: 
Мир Божји, Христос се роди! Не 
тражимо колебљиви, срачунати, 
често двосмислени људски мир, 
већ мир Христов који нас мири са 
Богом Оцем и једне са другима, 
мир у савести, оно истинско осе-
ћање пуноће као испуњење воље 
Божје. Насупрот томе, немир који 
захвата данашње људе последица 
је духовне празнине и живота ли-
шеног радости Божје близине.   

Прослављање Рођења Сина 
Божјег је код нас празник препун 
обичаја који исказују богатство 
историјског постојања нашег на-
рода. То посебно истичемо у го-
дини у којој обележавамо век 
откако је у Патријашијском двору 
у Карловцима Архијерејски Сабор 
уједињене Српске Цркве свечано 
прогласио васпостављање и 
обнову Српске Патријаршије. И-
пак, неопходно је указати на то да 
се смисао Божића не исцрпљује у 
историјском сећању већ да је Дога-
ђај који прослављамо животно 
значајан за сваки нараштај и за 
сваког човека. Наши лепи обичаји 
јесу саставни део сваког празника, 
његов колорит, али је неопходно и 
да допремо до језгра око кога се о-
бичаји плету, да они не би постали 
пуко механичко извршавање одре-
ђених радњи лишених разумевања. 
Догађа се да се због обичајâ живо-
тодавни смисао и самог овог Праз-
ника превиди или заборави. Ро-
ђење Сина Божјега треба да у сва-
ком човеку пробуди жељу за пока-
јањем и да га кроз покајање јасно 
усмери ка практичном хришћан-
ском животу (Мк 1 ,  15) . То 

конкретно значи наше усмерење 
ка врлинском животу и наше 
напредовање у врлини, да вера не 
би остала мртво слово на папиру и 
постала још једна у низу идеоло-
гијâ без животне снаге и силе. 
Православље је живот по Јеван-
ђељу на основу кога људи треба да 
нас препознају (Мт 5, 16) .  Жи-
већи врлинским и светотајинским 
животом, човек се охристовљује 
тако да његове речи и дела нађу 
испуњење у Личности Господа И-
суса Христа. Из тог разлога је 
потребно да реч о врлинском жи-
воту почне баш на дан када Син 
Божји постаје Човек и када запо-
чиње наше спасење (Јн 1 ,  14) .  Бо-
жић је почетак нашег васпитавања 
за врлине. А њих је много и оне за-
висе од сваког конкретног човека 
и историјског тренутка. Ипак, све 
оне почивају на тријади свевреме-
них и суштински важних врлина, а 
то су: вера, нада и љубав (1Кор 13,  
13) .  Оне треба да буду темељ на 
коме се зида наше узрастање у 
меру раста пуноће Христове (Еф 
4,  13) .  

На том темељу љубави Христове 
која нас је данас обасјала позвани 
смо да и ми такву љубав имамо 
према свима, и то не љубав као 
добро расположење према некоме 
или нечему. Таква љубав не значи 
много. Ми говоримо о љубави као 
начину живота. Говоримо, шта-
више, о љубави која је начин 
Божјег постојања (1Јн 4,  16) ,  а ми, 
будући боголики (1Мој 1 ,  27) ,  
позвани смо да такву љубав имамо 
једни према другима. Имати такву 
љубав значи да ако желимо живот, 
ако желимо постојање, онда то мо-
жемо имати само у заједници сло-
боде и љубави са другим човеком. 
Видети у другом човеку Бога, то је 
Христов призив. Његове су речи да 
лаже онај ко говори да воли Бога, а 
притом не воли човека. Јер, „како 
можеш волети Бога кога не видиш 
ако не волиш човека кога видиш”? 
(1Јн 4,  20) .   

Озарени том љубављу, и овог 
Божића смо заједно са нашом 

браћом и сестрама на Косову и Ме-
тохији, у колевци нашег народа. 
Њихови разорени домови су и 
наши домови, њихова спаљена 
огњишта су и наша огњишта, ве-
ковни храмови који су порушени 
наши су храмови. Зато се молимо 
Господу да њима и нама подари 
снаге, упућујући им речи охра-
брења које је Христос упутио Сво-
јим ученицима: „Не бој  се ,  мало  
стадо!” (Лк 12,  32) .  

Витлејемски поздрав упућујемо 
и свој пуноћи нашег богољубивог 
народа широм света, поручујући 
му да чува своју православну веру, 
свој језик и своје писмо, ма на ко-
јем континенту и у којој земљи жи-
вео. Будите поносни и достојан-
ствени! Ми смо древни хришћан-
ски народ, који је кроз крштење, 
кирило-методијевско наслеђе и 
светосавску просвету постао део 
културе свецелог хришћанског 
света.  

Испуњени том љубављу, овог 
Божића се сећамо и свих невољ-
ника и страдалника, свих људи ко-
јима је учињена било каква 
неправда, а посебно оних којих су 
у овим тешким данима услед 
последица опаке болести остали 
без својих милих и драгих. Њима 
пружамо речи утехе коју налазимо 
у Господу Исусу Христу, чије Ро-
ђење прослављамо, у Господу Који 
је постао човек ради нас и ради на-
шега спасења, Који је и Сâм про-
шао пут смрти тражећи од Оца да 
Га прослави, што Отац и чини 
васкрсавши га Духом Светим из 
мртвих (Јн 12,  28) .  Зато нам 
свима Господ и поручује да се не 
бојимо јер који су са Христом сје-
дињени, ако и умру, живеће (Јн 11 ,  
25) .  

Љубав новорођенога Богомла-
денца подсећа нас и позива да у о-
вим данима великих искушења 
заблагодаримо лекарима и свему 
медицинском особљу које се несе-
бично труди да помогне сваком чо-
веку, често и по цену сопственог 
живота. На овај начин, кроз своју 
несебичну жртву, они показују да 
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су заиста деца Божја, спремна да 
чују и изврше реч Христову да 
нема веће љубави од ове да ко жи-
вот свој положи за ближње своје 
(Јн  15,  13) .   

Та љубав и жртва обавезују да 
све вас, децо наша духовна, позо-
вемо и замолимо да у овим данима, 
тешким за свеколики род људски, 
чувате своје здравље и свој живот, 
као и да чувате друге на начин како 
то препоручују здравствене слу-
жбе наше матичне земље и земаља 
у којима живи наш народ, широм 
света. Тако чинећи, ви не показу-
јете одсуство вере или маловерје 
већ сведочите да поштујете све-
тињу живота, да волите ближње и 
да љубите Господа Који је Сами 
Живот.  

Славећи у таквој љубави 
Господа, зарадујмо се Богу и Бо-
жићу и прославимо Христа Бо-
гомладенца као једино ново под 
сунцем (2Кор 5,  17)!  А ако нам је, 
можда, целе године туга прити-
скала срце, нека се данас роди ра-
дост у њему јер славимо Рођење 
највеће Радости, Рођење Сина 
Божјег Исуса Христа! Ако су нам 
целе године мржња, гордост и 
злоба тровали срце, избацимо да-
нас отров из њега јер славимо Ро-
ђење небеске Љубави, оваплоћене 
у људској природи!  

Нека овај Божић, децо наша ду-
ховна, унесе у ваше домове мир, 
љубав, слогу, радост и благослов у 
све дане вашег живота! Нека нам 
новорођени Младенац Христос по-
дари покајање и спремност на 
праштање! Уколико међу вама и 
данас има оних који су у свађи, по-
зивамо их да у божићној радости 
једни од других затраже опроштај, 
муж од жене, а жена од мужа, деца 
од родитељâ, а родитељи од деце, 
сусед од суседа. Морамо затра-
жити опроштај једни од других ако 
хоћемо да будемо Божји и да нам 
Божић буде радостан, срећан и 
благословен, и ми у Њему.  

Са овим жељама и молитвама 
Богомладенцу Христу желимо вам 

свако истинско добро у Новој, 
2021. години, поздрављајући вас 
радосним божићним поздравом 
који у себи носи слављење Бога на 
небу, на земљи мир, а међу људима 
добру вољу.  

Мир Божји, Христос се роди! 

Дано у Патријаршији срп-
ској  у Београду,  о  Божићу 
2020. године.  

Ваши молитвеници пред  
Богомладенцем Христом: 

Митрополит дабробосански  
ХРИЗОСТОМ,  

председник Светог 
Архијерејског Синода и  
мјестобљуститељ трона 

патријараха српских 

Митрополит загребачко-
љубљански ПОРФИРИЈЕ 

Епископ шабачки ЛАВРЕНТИЈЕ 

Епископ сремски ВАСИЛИЈЕ 

Епископ бањалучки ЈЕФРЕМ 

Епископ будимски ЛУКИЈАН 

Епископ банатски НИКАНОР 

Епископ новограчаничко-средње-
западноамерички ЛОНГИН 

Епископ канадски МИТРОФАН 

Епископ бачки ИРИНЕЈ 

Епископ британско- 
скандинавски ДОСИТЕЈ 

Епископ западноевропски ЛУКА 

Епископ жички ЈУСТИН 

Епископ врањски ПАХОМИЈЕ 

Епископ шумадијски ЈОВАН 

Епископ браничевски ИГЊАТИЈЕ 

Епископ зворничко- 
тузлански ФОТИЈЕ 

Епископ милешевски 
АТАНАСИЈЕ 

Епископ будимљанско- 
никшићки ЈОАНИКИЈЕ 

Епископ диселдорфски и  
немачки ГРИГОРИЈЕ 

Епископ рашко-призренски  
ТЕОДОСИЈЕ 

Епископ западноамерички  

МАКСИМ 

Епископ горњокарловачки  
ГЕРАСИМ 

Епископ источноамерички  
ИРИНЕЈ 

Епископ крушевачки ДАВИД 

Епископ славонски ЈОВАН 

Епископ аустријско- 
швајцарски АНДРЕЈ 

Епископ бихаћко- 
петровачки СЕРГИЈЕ 

Епископ тимочки ИЛАРИОН 

Епископ нишки АРСЕНИЈЕ 

Епископ буеносаирески и  
јужно-централноамерички   

КИРИЛО 

Епископ Митрополије аустра-
лијско-новозеландске СИЛУАН 

Епископ далматински  
НИКОДИМ 

Епископ осечкопољски и  
барањски ХЕРУВИМ 

Епископ захумско- 
херцеговачки ДИМИТРИЈЕ 

Викарни Епископ  
моравички АНТОНИЈЕ 

Викарни Епископ  
ремезијански СТЕФАН 

Викарни Епископ мохачки  
ИСИХИЈЕ 

Викарни Епископ  
диоклијски МЕТОДИЈЕ 

 
ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА: 

Архиепископ охридски и  
Митрополит скопски ЈОВАН 

Епископ полошко- 
кумановски ЈОАКИМ 

Епископ брегалнички МАРКО 

Викарни Епископ стобијски  
ДАВИД 
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ПОСЛАНИЦА ВЛАДИКЕ СИЛУАНА 

Драга ми у Богомладенцу Хри-
сту духовна децо по благодати Е-
пископства,  

абрани  о  празнику  Рођења  
Христовог  широм  наше  Бо-
гом спасаване  Српске  Пра-

вославне Митрополије аустралиј-
ско-новозеландске, као верна деца 
Светога Саве, узносимо благодар-
ност Богу за Његову неизмерну 
љубави милост, за Његово дуготрп-
љење и снисхођење, кличући за-
једно са анђелима и пастирима – 
„слава Богу на висини и на 
земљи мир међу људима 
добра воља!“ (Лк.  2 ,  14) .  

Захваљујући свагда за све Богу и 
Оцу у Име Господа нашега Исуса 
Христа, по речима Светог апо-
стола Павла (Еф. 5,  20) , благо-
дарни смо Богу што нас није пре-
пустио странпутицама којима по-
ђосмо, што нас не предаде пакле-
номе мраку у који зађосмо, него 
као добри Отац бринући се о Сво-
јој заблуделој деци, посла Сина 
Свога Јединородног да нам обасја 
наше путеве, да нас поведе 
заправо, јединим истинским Пу-
тем који води у живот.  Благода-
римо Богу витлејемском, Богу који 
нам се даје као насушни Хлеб са 
Неба; Богу који нам је путем Бо-
жића изнова открио наш изгуб-
љени лик и људско достојанство. 
Благодаримо Богу и на томе што у 
овом смутном времену када се пу-
тем страха и панике покушава чо-
веков живот свестии скључиво на 
биолошку „животињски-инстик-
тивну“ категорију, да се све 
бесмртно и непролазно истисне из 

његовог живота и постојања, из 
његове свести и самосвести, ми 
изнова Празником Божића себе 
откривамо као бића бесмртна, 
непролазна, као бића која су у 
основи својој Богочовечна. 

Радост и свесмисао Божића, 
чини нам се, никада није била 
потребнија човечанству него да-
нас. Човечанству које је изгубило 
осећај свога царског достојан-
ства, искре вечности коју носи у 
себи. Обремењеном, дезоријен-
тисаном, преплашеном и збуње-
ном човечанству ништа није 
потребније него благовест Бо-
жића. А благовест Божића јесте 
да се Небо савило и спустило 
земљи (Пс.  18 ,9) , да нисмо сами 
у овоме свету, већ да је са нама 
Бог! (Мт. 1 ,23;  Ис .  7 ,14) 

То треба да буде највећа радост 
и утеха свима нама који живимо на 
земљи. Да је и у време тренутне 
пандемије и других наших стра-
дања и стратишта, Бог увек са 
нама, са-распет са нама, на Свом 
свепобедоносном Крсту; пружа-
јући нам Своју благодатну подр-
шку, утеху и крсто-васкрсну снагу 
и силу. Због овога Свети апостол 
Павле соколећи нас кроз векове 
кличе: „ако је  Бог  са нама, ко 
ће против нас?“ (Рим. 8 ,  31) .   

У метежу овога живота, пратећи 
медијски збивања око нас, особито 
проводећи много времена на 
друштвеним мрежама, губимо дра-
гоцено време које нам је Бог одре-
дио за молитву и дубинску анализу 
нашег живота, где стојимо као 
Хришћани наспрам Светог Јеван-
ђеља. Време је браћо и сестре за 
усрдну молитву, за сузе покајничке 

и веру која кроз љубав дела. Човек 
који није себе испунио Богом, који 
не живи духовним животом, лако 
се испуњава тугом, бригом и 
безнађем. Такав човек по правилу 
посматра свој живот хоризон-
тално, само кроз призму земље. 
Заправо, догма ковидовог ново-
компонованог типа човека, јесте 
да нема Богочовека. Бог је враћен 
својим благодатним нетварним е-
нергијама у сфере трансценден-
тног, а човек у сфере пролазног. 
Због овога, позвани смо као Пра-
вославни Хришћани да будемо ду-
ховно будни, јер прастаро иску-
шење  хуманизма – свођење  Бого-
човека  и  богочовечности  на  ого-
љеног  човека, разоваплоћење 
свега богочовечног у нама, у на-
шим храмовима, у нашем Светота-
јинском животу – јесте искушење 
на које упозорава Свети Јован Бо-
гослов (1  Јн .  4,  2-3) , а које нас 
непрестано вреба. Врло је лако да 
човек неприметно кроз разне сми-
цалице и саблазни, укључујући оне 
које се представљају као брижне и 
хумане, пренесе своју веру са 
бесмртног Богочовека на пролаз-
ног човека. 

СВЕМУ СВЕШТЕНСТВУ ,   
СВЕШТЕНОМОНАШТВУ И  
БЛАГОВЕРНОМ  НАРОДУ  

БОГОМ СПАСАВАНЕ  НАМ 

МИТРОПОЛИЈЕ АУСТРАЛИЈСКО-
НОВОЗЕЛАНДСКЕ  

 
МИР БОЖЈИ -ХРИСТОС СЕ 

РОДИ!  

С

ОВА ИСТИНА ,  БРАЋО И СЕСТРЕ ,  
ТРЕБА ДА БУДЕ НАША  

БЛАГОВЕСТ ДАНАШЊЕМ  
ОБРЕМЕЊЕНОМ СВЕТУ И  

ДРУШТВУ .   
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Носећи данас наше освећене 
Бадњаке кућама својим, унесимо 
са њима и сву радост и утеху коју 
нам Божић доноси. Поделимо је са 
нашим укућанима, комшијама, и 
целим светом. Будимо апостоли 
ове радости, ове благовести међу 
људима, да је Бог постао човек да 
би ми постали Њиме богови по 
благодати. Молитвено се сећамо и 
овога Божића наше браће и 
сестара на распетом Косову и Ме-
тохији, као и наше браће и сестара 
који су недавно пострадали од зем-
љотреса у Петрињи, Сиску и 
Глини. Нека Господ подари свима 
потребну утеху и снагу, а нама да-
режљиво срце да их се сетимо и 
подржимо испуњавајући 

Јеванђелску заповест о љубави 
према ближњима. Сетимо се у мо-
литвама и нашег блаженопочив-
шег Свјатјејшег Патријарха Срп-
ског Иринеја, Митрополита Амфи-
лохија, Епископа Милутина, и свих 

наших упокојених који се у овој го-
дини преселише у вечност Хри-
стову. Нека им Господ подари 
Своја Рајска Насеља! 

Поздрављам све вас, своју ду-
ховну децу широм Аустралије и 
Новог Зеланда из седишта наше 
Светосавске Митрополије у 
Кабрамати –Сиднеју, поздравом 
мира, љубави, радости и свесми-
сла:  

МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ 
РОДИ! 

Епископ аустралијско- 
новозеландски СИЛУАН 

  

БУДИМО СЛОЖНИ БРАЋО И 

СЕСТРЕ ,  ДОСТОЈНИ СВОЈИХ 

СЛАВНИХ ПРЕДАКА!  ЖИВИМО 

УТЕХОМ ,  ВЕРОМ И НАДОМ КОЈУ 

НАМ БОЖИЋ ДОНОСИ!  БУДУЋИ 

ОДВОЈЕН ОД ВАС ТЕЛЕСНО ЗБОГ 

ЗАТВОРЕНИХ ГРАНИЦА ,  ЗНАЈТЕ 

ДА САМ УВЕК СА ВАМА У 

МИСЛИМА И МОЛИТВАМА .  

ЧЕСТИТКА  

ЕПИСКОПУ 
СИЛУАНУ 

Свим нашим  
парохијанима желимо 

много радости о  
сверадосним празницима 
Рођења Богочовека Христа 

са древним поздравом: 
 

МИР БОЖЈИ  
ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

 
СРЕЋНА И БОГОМ  
БЛАГОСЛОВЕНА  

НОВА 2021. ГОДИНА! 
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БОЖИЋ 
ајрадоснији празник међу 
свим празницима је Божић. 
Тог дана оваплотио се Исус 

Христос и постао човек. Празнује 
се три дана. Први дан 
Божића слави се 7. ја-
нуара. На Божић у-
јутро, пре свитања, 
звоне сва звона на пра-
вославним храмовима 
и објављује се долазак 
Божића и Божићног 
славља. 

Рођење Богомла-
денца је најавила 
звезда, којом су се ру-
ководили мудраци. Ова 
звезда била је, у ствари, 
једна посебна појава 
(појавивши се, по све-
том Димитрију Ростов-
ском, још на Благове-
сти). Свети Теофилакт 
Охридски вели: „Када 
иђаху мудраци, и-
ђаше и звезда, када 
они одмараше, она стајаше.“  
Ниједно небеско тело се не креће 
из правца север-југ (правац Јеру-
салим-Витлејем) већ само исток-
запад, стога Витлејемску звезду и 
не треба објашњавати природним 
путем, астрономијом. Долазак 
мудраца од истока само је доказ да 
су Месију очекивали сви народи, а 
не само Јевреји, и да је Месија до-
шао да спасе све људе о чему го-
вори псалмопојац Давид, пророци 
Исаија и Михеј, као и апостол 
Павле у посланици Римљанима. 

Символика рођења Богомла-
денца Христа на попис станов-
ништва сазваног на захтев цара, 
јесте да ће и Христос, Цар славе, 
пописати у Књигу Живота, Књигу 
Јагњетову, све верне поданике 
своје. У порти Саборне цркве Хри-
стовог Рођења налази се пећина-
параклис где се чувају мошти 
14.000 витлејемских младенаца 
које крвожедни цар Ирод поби не 
би ли међу њима убио и 

Богомладенца Христа. У Старом 
завету за Бога гину праведници, а 
у Новом завету, видимо, прво деца, 
али и они који су чисти срцем као 

деца, каже Свети владика Николај 
Српски. 

У Витлејему је данас и црква по-
дигнута изнад Богородичиног бу-
нара са кога је света породица чу-
десно захватила воду и после Сре-
тења Господњег кренула пут Е-
гипта. У близини Витлејема, где су 
пастири чули од анђела да се у 
граду Давидовом родио Спаситељ 
света, цркву је подигла царица Је-
лена, 326. године, посветивши је 
обручнику Јосифу. Преко пута је 
поље Воаз, на коме је цар Давид чу-
вао своја стада као дечак, био по-
мазан за цара од пророка Самуила, 
и на мегдану убио филистејског 
дива Голијата. На овом пољу је и 
старозаветни патријарх Јаков чу-
вао своја стада. Недалеко је и ма-
настир посвећен Светом Теодо-
сију Великом у Јерусалимској, Ју-
дејској пустињи, где су Мудраци са 
Истока преноћили три ноћи, вра-
тивши се другим путем, избегавши 
тако сусрет са церем Иродом у Је-
русалиму. 

Витлејем је данас град под пале-
стинском управом ограђен од Је-
русалима десетометарским бетон-
ским зидом. Ипак поклоника ни-

када више није било него 
сада. У Свету Земљу се не 
иде због географије и 
историје, мада и тога 
тамо има, већ се на света 
места иде због саборно-
сти Цркве православне и 
литургичког јединства. 

Домаћин и сви уку-
ћани на Божић облаче 
најсвечаније одело, и 
одлазе у цркву на 
јутрење и Божићну ли-
тургију. После службе у 
цркви се прима нафора и 
прво се она узима на Бо-
жић. Људи се поздрав-
љају речима: "Христос се 
роди!" и отпоздрављају: 
"Ваистину се роди!" Ваља 
напоменути да се овако 
поздравља и говори све 

од Божића до Богојављења. 

ПОЛОЖАЈНИК  

На Божић, рано пре подне, у 
кућу долази специјални гост, који 
се обично договори са домаћином, 
а може бити и неки случајни на-
мерник, и он се посебно дочекује у 
кући, и зове се положајник. Поло-
жајник поздрави дом Божићним 
поздравом, љуби се са укућанима и 
одлази код шпорета. Отвара врата 
на шпорету или пећи, раније на 
огњишту, џара ватру и говори 
здравицу:  

„Колико варница, толико  
срећица,  Колико варница то-
лико парица (новца) Колико 
варница толико у тору о-
ваца,  Колико варница толико 
прасади и јагањаца,  Колико 
варница,  толико гусака и пи-
лади, А највише здравља и ве-
сеља, Амин, Боже дај“ .  

Положајник символички пред-
ставља оне Мудраце који су 

Н
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пратили звезду са Истока и дошли 
новорођеном Христу на покло-
њење. Домаћица после тога по-
служи положајника, и дарује га не-
ким прикладним поклоном. Он је 
човек, који на Божић, и за целу на-
редну годину доноси срећу у кућу. 

ЧЕСНИЦА 

Рано ујутро на Божић после 
Свете Литургије, домаћица замеси 
тесто од којег пече погачу, која се 
зове чесница. У њу се ставља 
златни, сребрни или обични нов-
чић, одозго се боде гранчицом бад-
њака, и та чесница има улогу слав-
ског колача на Божић. Када 
чесница буде печена, износи се на 
сто где је већ постављен Божићни 
ручак. Домаћин од печенице за Бо-
жић сече најпре леву плећку, главу 
и део од ребара. Када сви стану за 
сто, домаћин запали свећу, узима 
кадионицу, окади иконе, кандило и 
све присутне, преда неком млађем 
кадионицу који кади целу кућу. 
Пева се божићни тропар и чита се 
"Оче наш". Кад се молитва заврши 
приступа се ломљењу чеснице. 
Чесница се окреће као славски ко-
лач и на крају ломи. Она се ломи на 
онолико делова колико има уку-
ћана. Када се заврши ломљење 
чеснице, укућани једни другима 
честитају празник и седају за 
трпезу. (Извор: Сајт СПЦ)  

СВ. ЈУСТИН ПОПОВИЋ: 
БЕСЕДА НА БАДЊИ 

ДАН 

ишта важније од Божића! 
Зашто? Зато што је Бог 
сишао у овај свет. А 
дотле, где је био? Ми смо 

Га отерали својим гресима са 
земље, не треба нам Бог. То сваки 
грех говори, хтео ти или не, јер 
сваким својим грехом ми одгонимо 

Бога са земље. Прво одгонимо из 
своје душе, а онда из целе историје 
рода људског. Што важи за тебе, то 
важи за све нас. Ми, ми изгонимо 
из душе своје, из срца свог, из са-
вести своје све што је Божије, ако 
живимо у непокајаним гресима. 

Чули сте данас Свето Еванђеље. 
Господ је назван у њему Емануил, 
што значи „С нама је Бог“. Дотле, 
ко је био с нама? Ђаво! Ђаво кроз 
грехе, кроз сваки грех, и мој и твој, 
и кроз свачији грех у роду људ-
ском. Никад не треба варати себе: 
ми сами или прогонимо Бога из 
себе, или Га уводимо у себе. 

Зато је Господ и постао човек, 
зато је Он на Божић ушао у овај 
свет и јавио се као човек, да нам 
покаже шта треба да буде од чо-
века на овоме свету и какав треба 

да буде човек. Није узалуд Господ 
постао човек. Није постао птица, 
није постао цвет, што је далеко 
лакше и пријатније и лепше за 
Њега, него је постао човек човек 
који је био сав у гресима, сав смрд-
љив, сав у ђаволизму и демонизму. 
Зато је постао човек да спасе чо-
века од тога. Његово име Исус, 
значи Спаситељ. Спаситељ, од 
чега? Од грехова, од грехова људ-
ских, а кроз грех у овај свет ушла је 
и смрт, и ушао сваки ђаво. Зато без 

Господа Христа, без Божића Ње-
говог, заиста род људски може ста-
лно за себе да каже: с нама је не 
Бог, но ђаво. С нама је Бог то је на-
чело небеско, то је начело вере 
наше, начело Еванђеља. С нама је 
Бог у овоме свету. А досад Њега 
као да није било уопште. Није Га 
било у пуном смислу те речи. Чиме 
ми хришћани доказујемо заиста да 
је С нама Бог? Ето, Господ је оста-
вио Цркву у овом свету. Шта је 
Црква? Свети Апостол Павле вели 
да је Црква духовно тело Његово, 
Он је Глава тога тела, а ми смо чла-
нови тог Светог Тела, и разуме се 
органски сједињени са Господом 
Христом. И тако, сваки хришћанин 
који испуњује свете заповести 
Господа Христа, испуњује запове-
сти еванђелске, увек може рећи са 
мном је Бог. Али, ако се хришћа-
нин ода гресима, ако се не буде бо-
рио са њима, ако их не буде одго-
нио од себе, он је у сталном загр-
љају кога? Ђавола. 

Тешко је било веровати људима 
да Бог може постати човек, ето, 
ради нашег спасења. Бог је заиста 
постао човек, и што је најважније, 
дао нам је сва средства да свако од 
нас када хоће сједињује себе са 
Њим, са чудесним Господом Хри-
стом, Који по смирењу Свом, по 
доброти Својој, ето, постаје човек 
губавац, смртник, сав опкољен 
људским гресима. Он узима грехе 
на себе да би нас спасао од њих. 
Зато је постао човек! Зато је добио 
име Исус Спаситељ! 

У Цркви Христовој ми имамо 
сва средства потребна за наше ду-
ховно сједињење са Господом Хри-
стом. Ту су Свете Тајне и свете 
врлине. Свето Крштење кад се 
крштавамо ми се облачимо у 
Господа Христа, ми изгонимо све 
што је сатанско и демонско, одри-
чемо се тога и предајемо себе 
Господу Христу. Шта је тек Свето 
Причешће? То је потпуно сједи-
њење твоје са Њим, потпуно сједи-
њење човека са Господом Христом. 
А вера, а љубав, а молитва, а пост? 
Све су то врлине помоћу којих се 

ИЗРЕЧЕНА НА БАДЊИ ДАН 

1973.  ГОДИНЕ У  МАНАСТИРУ 

ЋЕЛИЈЕ  

Н
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ми сједињујемо са Господом Хри-
стом. 

Апостол Павле саветује 
хришћанима и вели и моли: „Нека 
се Господ Христос вером усели у 
срца ваша“, вером. Не можемо ми 
све схватити. Оно што је Господ 
радио и што јесте; уствари, Бог је 
увек шири и већи и дубљи од сва-
ког људског ума, од сваке људске 
мисли. Зато је Господ као сигуран 
пут ка Њему и дао веру, веру у 
Њега. А за веру није потребна ве-
лика школа, ни велика трговина, 
ни богатство, ништа. Само добра 
воља. Само добра воља да се верује 
у Спаситеља света Господа Христа. 
И онда свака врлина, и љубав, и мо-
литва, и пост, све те врлине уносе 
у нас Господа Христа, уносе силе 
Његове Божанске, уносе живо-
творне речи Његове, и ми заиста о-
сећамо да је С нама Бог, и не бо-
јимо се никаквог ђавола, не бојимо 
се никаквог греха. 

Али, ако – не дај Боже! – ми 
хришћани волимо грех и живимо у 
греху и не боримо се против њега, 
тешко нама! Јер, како ћеш себе 
одбранити на дан суда, када иза-
ђеш из овога тела са душом вечном 
у онај свет? Како ћеш одбранити 
себе и рећи Господу Христу: Па 
ето, ја нисам могао да верујем у 
Тебе. А Он ће рећи: Зашто? Јер сам 
Сам Бог дошао на земљу, постао 
ради тебе човек, да би ти примио 
од мене оно што теби треба за сав 
живот, и за живот у овоме свету, и 
за Живот Вечни у оном свету. А ти, 
шта си урадио са мном у овом 
свету? Шта си урадио са мојим Е-
ванђељем, шта си урадио са Све-
тим Причешћем, шта си урадио са 
молитвом, са вером, где је све то? 
Изговора и одговора неће бити! 

Али, ако нема изговора и одго-
вора, чији смо у овом свету? Коме 
припадамо? Ономе коме служимо! 
Сваки грех уствари јесте служба, 
мрачна служба црноме ђаволу. 
Гњев, завист, пакост, немој 
мислити да су то ситне ствари и 
мале. Не, то су тако огромне 

страшне ствари да могу да те по-
топе у пакао и у смрт вечну. Ни је-
дан грех није мали, ни један грех 
не води Богу, напротив, сваки грех 
води ђаволу. И као што хришћанин 
може да реши да испуњује запове-
сти Божије, тада Емануил: С нама 
је Бог; тако ми назови хришћани 
када грешимо и не кајемо се, не 
исповедамо се, не причешћујемо 
се, не молимо се Богу, не живимо 
по заповестима Еванђелским, ми 
уствари стално тврдимо једно: с 

нама је ђаво. Не дај, Господе! 

Господ је дошао у овај свет, дао 
нам силе и снаге да заиста побе-
димо сваки грех, и не само сваки 
грех, него сваку смрт, сваког ђа-
вола, дао нам је Живот Вечни. До-
шао у овај свет, узео на Себе тело 
људско, прошао кроз смрт и васкр-
сао телом из мртвих, узнео се на 
Небо и показао шта ће бити са тво-
јим и мојим телом. Ништа мање од 
тога! И моје и твоје тело мора ући 
у смрт. Али као хришћани ми ћемо 
васкрснути по вери нашој у 
Господа Христа. На дан Страшнога 
Суда Господ ће нас васкрснути из 
мртвих и дати нам Живот Вечни! 
„Који верује у Мене има Живот 
Вечни“, објавио је Спаситељ. Још 
овде на земљи има Живот Вечни. 
То јест: Господ је јачи од сваке 
смрти, од сваког ђавола, јачи од 
свакога греха, јачи за тебе и за 
мене. И кад смо са Њим, заиста 

када смо са Њим, ми јуначки побе-
ђујемо. 

Ми смо наоружани непобеди-
вим оружјем Божијим. Тако је без-
број Божијих Светитеља у овоме 
свету, који су победили сваки грех, 
сваког ђавола, сваку смрт и слу-
жили Господу Христу и вршили 
Његове свете заповести, свете 
врлине. Немамо изговора. И Све-
титељи су људи као и ми, и Свети-
тељи имају пет чула као и ми: имају 
очи, уши, имају тело, па су ипак 
испунили Еванђеље Господа Исуса 
Христа; и показали и доказали да 
људско биће, да човек може испу-
нити Еванђеље Господа Исуса у о-
воме свету, ако се труди, ако при-
морава себе. 

Велики Светитељи Божији веле: 
„Хришћанин је онај који примо-
рава себе на свако добро дело“. 
Који приморава себе на свако 

добро дело, приморава цео живот 
свој.  

 Када будеш приморавао себе, 
Господ ће ти дати у срце силу која 
ће заиста учинити да ти заволиш 
милосрђе, и заволиш молитву и 
пост, и сваку еванђелску врлину. 

Безброј примера тога – сваки 
Светитељ. Сваки Светитељ, неи-
сказан див и јунак. Приморава 
себе на свако добро и израђује 
себе у боголику личност. Сви су 
Светитељу у Цркви Божијој дати 
да нам помажу увек, сваког дана. 
Црква сваки дан слави многе Све-
титеље. Ево, и данас славимо све 
старозаветне Праведнике и Оце. 

НАМА СЕ НЕ ИДЕ ДА ЧИНИМО 

ДОБРО ДЕЛО ,  НАМА СЕ НЕ ИДЕ 

ДА ИСПУЊАВАМО ЗАПОВЕСТИ 

ЕВАНЂЕЛСКЕ ,  ТО НЕКЕ ГРЕ-

ХОВНЕ СИЛЕ У НАМА РАДЕ И 

ОДВАЈАЈУ НАС ОД ГОСПОДА .   
ЗАТО МОРАМО ПРИМОРАВАТИ 

СЕБЕ НА МОЛИТВУ ,  АКО НЕ-

МАМО МОЛИТВЕ .  МОРАМО 

ПРИМОРАВАТИ СЕБЕ НА МИЛО-

СРЂЕ ,  АКО СМО НЕМИЛОСРДНИ .  
ПРИМОРАВАЈ  СЕБЕ .  
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Велики и огромни скуп људи пуни 
животворне вере. Још пре Христа 
били хришћани. Какав стид и срам 
за нас када на дан Страшнога Суда 
Господ буде рекао: Ево, ви 
хришћани, погледајте, ово су 
хришћани били пре мене, пре него 
што сам ја дошао у овај земаљски 
свет. Колико вас хришћана, који 
сте живели после доласка мене у 
земаљски свет? Зато сваки од нас 
нека научи и приморава себе на 
оно што је еванђелско, на оно што 
је добро, еда би смо, браћо моја и 
сестре, зарадили Царство Небеско 
за овај мали пролазни земаљски 
живот. Какво велико благо, какав 
велики дар, какво велико богат-
ство Господ нуди свима нама! За 
парче земаљског, ако искористиш 
еванђелски, ако искористиш по 
вери Христовој, за свако то мало 
парче живота добијеш Живот 
Вечни. 

Нека нам Свети Старозаветни 
Оци и Праоци и Света Преподобна 
Мученица Евгенија, коју такође 
данас славимо, која је радосно пос-
традала за Христа, била узорна и 
света монахиња, нека би они сви 
помагали свима нама да и ми при-
моравамо себе на свако еванђел-
ско добро, приморавамо себе на 
сваку еванђелску врлину, и тако 
заслужимо Царство Небеско у 
коме, дај Боже, да са Свима Све-
тима, и данашњим Светитељима, 
славимо Чудесног и Јединог 
Господа Христа, Коме нека је 
слава и част, сада и увек и кроза 
све векове. Амин. 

СВ. ВЛАДИКА 
НИКОЛАЈ: ЈЕВАНЂЕЉЕ 
О НЕБЕСНОМ ХЛЕБУ У 

СЛАМИ 

 тако Господ Исус роди се 
не у Риму и у ћесарском 
двору, да буде господар 

света помоћу силе и оружја, него 
мећу пастирима, да тиме означи 
главни карактер мирољубиве слу-
жбе Своје у свету. Као што пастир 
милује и негује овце своје, тако ће 

Он да милује и негује све људе. И 
као што пастир брине о једној бо-
лесној или изгубљеној овци више 
него о деведесет и девет здравих и 
неизгубљених оваца, тако ће и Он 
да брине више о грешницима него 
о праведницима, тj. више о људима 
него о ангелима. И као што пастир 
зна сваку овцу своју, и свака овца 
познаје пастира свога, тако ће 
бити и са Њим, Архипастиром, и 
Његовим словесним, човечјим ста-
дом. И као што пастири добро 
стражаре над својим стадом ноћу 
када цео свет безбрижно спава, 
тако ће Он, Пастир Најбољи, да 
проводи многе и многе ноћи, пуне 
ужаса и искушења, стражарећи 
над људским стадом и молећи се за 
њ у смиреној послушности Оцу 
Свом небесном. 
Сваки догађај у Његовом животу 
читаво је једно Јеванђеље. И онда, 
када се тек родио и када још није 
могао ни отворити уста своја да 
каже једну реч, Он је самим начи-
ном, местом и средином Свога ро-
ђења дао човечанству читаво једно 
Јеванђеље. 

Он се није могао родити у цар-
ском двору, јер његов задатак и 
није, да буде цар земаљски и да 
влада земљом. Његово царство 
није од овога света, тмурнога као 
облак и пролазнога као сан. Он се 
није могао родити као син цара зе-
маљскога, јер његов метод није 

могао бити мач и огањ, и указ и 
сила, него благо лечење болесних и 
лагано враћање на пут здравља. 
Догађаји Његова живота не про-
тиврече науци Његовој, него 
обратно: они потврђују речи Ње-
гове. Његов живот са Његовим ре-
чима сачињава Његову науку, Ње-
гово спасоносно Јеванђеље. 

Све је тако премудро што се 
збило с Њим при Његовом доласку 
у овај свет, да језик људски не 
може исказати. Зато смирено и по-
слушно поклонимо се Божјој Пре-
мудрости, која не само задовољава 
наш људски ум него и испуњава 
срце наше радошћу, па испуњени 
радошћу поновимо ангелску 
песму: слава на висини Богу, мир 
на земљи, и међу људима добра 
воља! Слава Сину Јединородноме, 
на небу и на земљи, на херувим-
ском престолу на небу и у витле-
јемској слами на земљи, заједно са 
Оцем и Духом Светим, Тројици 
једнобитној и неразделној, сада и 
навек, кроза све време и сву веч-
ност. Амин. (Извод из беседе)  

БОЖИЋНИ 
ПРАЗНИЦИ 

Нека овога Божића буде друга-
чије: да се заједнички помолимо да 
оживимо старе обичаје из младо-
сти у нашим младима, да у миру 
нашега храма, настављајући у 
стану или кући у кругу породице, 
потврдимо да се у свему, па и у 
пандемији и неизвесности, могу 
пронаћи нови разлози за 
ХРИШЋАНСКУ-СВЕТОСАВСКУ 
НАДУ.  

Протојереј-ставрофор 
 Петар Дамњановић 

 

И

 Божићни празници кроз 
историју су везани за по-
родицу, а не за обилазак 

сајамских распродаја, тре-
перење лампица и уживање 
у изобиљу хране и разних 

пића.   



 Парохијски гласник 71 17 

 
 

THE MYSTERY OF 
LОVING-KINDNESS 

„Great is  the mystery  of pi-
ety:  God is  manifested in  the 
flesh .“  ( I  Tim. 3,  16)  

t is on this day that, throughout 
the entire inhabited world, the 
Holy Church brings to our re-

membrance and observes that most 
majestic and sublime of mysteries: 
the Incarnation of God the Word 
from a Most-pure virgin through an 
outpouring of, and an overshadow-
ing by, God's Holy Spirit. Wondrous, 
inexpressible, and awesome is this 
mystery, both for the exalted and 
all-contemplating celestial minds of 
those who dwell in the heavens: the 
ranks of the angels, – and for the 
minds of men, enlightened by the 
Holy Spirit. Imagine: the unorigi-
nate God from Whom everything re-
ceived the commencement of its ex-
istence: the Angels, and the human 
race, and the entire world, both visi-
ble and invisible, – takes a beginning 
in His humanity. He Whom the 
heavens cannot contain – is con-
tained in a virginal womb. God – be-
comes an infant, and is borne upon 
the arms of a Mother. He Who nour-
ishes every breath – is nourished by 
paps. 

The science of astronomy has 
learned and affirms that, in the or-
der of creation, our earth is but a 
barely-noticeable point; that mil-
lions of worlds around our own fill 
up the vastnesses of space. And, lo! 
this single point, this barely-notice-
able globe of God's creation, being 
inhabited by men, – has been ac-
counted worthy of the inexpressible 
honour of bearing upon itself God-
in-the-Flesh, the God-Man, Who did 
deign to dwell amongst men, to 
teach erring mankind the 
knowledge of God, to work 

innumerable miracles of good, to 
preach repentance and complete 
forgiveness of sins; to suffer and to 
die as an holy Sacrifice for the sins 
of the world, to be resurrected 
through the power of Divinity from 
amongst the dead, – having van-
quished death, which is natural to all 
men, – and to make a gift of resur-
rection to the entire human race. 

Not a single one of the visible 
worlds, save the earth, has been 
deemed worthy of this greatest of all 
honours: for it was only upon the 
earth that Jesus Christ, the only-be-
gotten of the heavenly Father, had a 
Virgin-Mother, and He alone was 
Her Son by way of humanity. Why 
was the earth given such prefer-
ence? Why was it only on earth that 
God appeared in the flesh? – This is 
a great Divine mystery, a mystery of 
immeasurable loving-kindness and 
of God's condescension to perishing 
mankind. 

Thus, God did appear in the flesh: 
rejoice and be exceeding glad, O 
earth; rejoice and celebrate, ye 
earth-born. The Creator Himself did 
come to you, in order to create you 
anew; to restore you, who were cor-
rupted by transgressions. To you did 
He come: the almighty Physician 
Himself, – powerful to treat all the 
inveterate afflictions of sin, – in or-
der that He might heal all the pas-
sions of the soul and all the infirmi-
ties of the body, – all of the which He 
truly did do, as we know from the 
Gospel and from the history of the 
Church. 

Thus, greet Him joyfully – with 
pure minds and hearts, with bodies 
chaste and restrained by fasting and 
abstinence, which the Holy Church 
has thoughtfully instituted prior to 
this great feast in order to prepare 
us worthily to meet the heavenly 
Tsar', Who comes to us in order to 
abide in us. 

He came to us with the mercy and 
good will of His heavenly Father, – 
and from us He demands mercy to-
ward our neighbours; He is the 

righteous Tsar' – and He demands of 
us all righteousness; for He, too, as a 
man, fulfilled all righteous-
ness (Matt. 3,15), showing us an ex-
ample and providing us with grace 
and the strength to carry it out. He 
Himself did suffer for us, having 
borne the cross; and He taught us to 
deny ourselves, – or our sins and our 
passions, – and to follow after Him, 
doing what is holy out of reverence 
for God (2 Cor. 7, 1). 

He came to heal our souls, ailing 
from sin, and commanded all to re-
pent; let us ever, then, be earnestly 
contrite, correcting ourselves and 
striving toward holiness and perfec-
tion. The holy Angels, at the Nativity 
of the God-man, did declare peace 
unto the world; and unto men – the 
good will of the Heavenly Father. Let 
us then, ourselves, have within us a 
peaceful conscience, and let us be at 
peace with everyone, if possible. Be 
at peace and be holy with all, sayeth 
the apostle, – for without this shall 
none see the Lord. (comp. Heb. 12, 
14). 

Amen. 
T r a n s la t ed  i n t o  E n gl i s h  b y  G .  

S p r u k s t s ,  f r om  t h e  R u s s i a n  t ext  o f  
" T a i n a  mi l o s er d i y a :  s l ov o  n a  d y en '  

R oz h d est v a  K h r i s t o va "  [ " Th e  M y st er y  O f  
Lov i n g- k i n d n es s :  A  S er m on  F or  t h e  D a y  

O f  C h r i s t ' s  N a t i v i t y " ]  b y  S t .  I o a n n  
[ J oh n ]  ( S er g i ev )  o f  K r on s t a d t .  E n g l i sh -

l a n g u a ge  t r a n s l a t i on  c op y r i gh t  ( c )  
1 9 9 9  b y  Th e  S t .  S t efa n  O f  P e r m'  G ui ld ,  
T h e  R us s i a n  C u l t u r a l  H e r i t a ge  S o c i et y ,  

a n d  t h e  T r a n s l a t or .  A l l  r i g h t s  r es e r v ed .  

ON THE NIGHT OF 
NATIVITY 

ure is the present night, in 
which the Pure One appeared, 
Who came to purify us! Let 

our hearing be pure, and the sight of 
our eyes chaste, and the feeling of 
the heart holy, and the speech of the 
mouth sincere! The present night is 
the night of reconciliation; there-
fore, let no one be wroth against his 
brother and offend him! This night 
gave peace to the whole world, and 

I 

A  SERMON BY ST JOHN OF 

KRONSTADT ON THE NATIVITY 

OF CHRIST  

P 
ST .  EPHRAIM THE SYRIAN  
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so, let no one threaten. This is the 
night of the Most Meek One; let no 
one be cruel! 

This is the night of the Humble 
One; let no one be proud! 

Now is the day of joy; let us not 
take revenge for offences! Now is the 
day of good will; let us not be harsh. 
On this day of tranquility, let us not 
become agitated by anger! Today 
God came unto sinners; let not the 
righteous exalt himself over sinners! 

Today the Most Rich One became 
poor for our sake; let the rich man 
invite the poor to his table! Today we 
received a gift which we did not ask 
for; let us bestow alms to those who 
cry out to us and beg! 

The present day has opened the 
door of heaven to our prayers; let us 
also open our door to those who ask 
of us forgiveness! Today the God-
head placed upon Himself the seal of 
humanity, and humanity has been 
adorned with the seal of the God-
head! 

From Children of the Church 
Vol I ,  Is  I  

HOLY FATHERS 
SERMONS ON 
CHRISTMAS 

Behold on Christmas a new and 
wondrous reality. The angels sing 
and the archangels blend their 
voices in harmony. The Cherubim 
hymn their joyful praise. The Sera-
phim exalt Christ’s glory. All join to 
praise this holy feast, beholding the 
Godhead here on earth and man in 
heaven.  

He Who is above now for our re-
demption dwells here below, and we 
who are lowly are by divine mercy 
raised up. Bethlehem this day re-
sembles heaven, hearing from the 
stars the singing of angelic voices.  

Ask not how. For where God wills, 
nature yields. For He willed. He had 
the power. He descended. He re-
deemed. All things move in obedi-
ence to God. This day He Who is 

born and He Who is becomes what 
He is not. He is God become man, 
yet not departing from His Godhead. 

St.  John Chrysostom  

Our Saviour, dearly-beloved, was 
born today: let us be glad. For there 
is no proper place for sadness, when 
we keep the birthday of the Life, 
which destroys the fear of mortality 
and brings to us the joy of promised 
eternity.  

No one is kept from sharing in 
this happiness. There is for all one 
common measure of joy, because as 
our Lord the destroyer of sin and 
death finds none free from charge, 
so is He come to free us all. Let the 
saint exult in that he draws near to 
victory. Let the sinner be glad in that 

he is invited to pardon. Let the gen-
tile take courage in that he is called 
to life.  

For the Son of God in the fulness 
of time which the inscrutable depth 
of the Divine counsel has deter-
mined, has taken on him the nature 
of man, thereby to reconcile it to its 
Author: in order that the inventor of 
death, the devil, might be conquered 
through that (nature) which he had 
conquered. 

St.  Leo I   

This is our present Festival; it is 
this which we are celebrating today, 
the Coming of God to Man, that we 
might go forth, or rather (for this is 
the more proper expression) that we 
might go back to God – that putting 
off of the old man, we might put on 
the new; and that as we died in 
Adam, so we might live in Christ, be-
ing born with Christ and crucified 
with Him and buried with Him and 
rising with Him.  

For I must undergo the beautiful 
conversion, and as the painful suc-
ceeded the more blissful, so must 
the more blissful come out of the 
painful. For where sin abounded 
grace did much more abound; and if 
a taste condemned us, how much 
more does the passion of Christ jus-
tify us?  

Therefore let us keep the Feast, 
not after the manner of a heathen 
festival, but after a godly sort; not af-
ter the way of the world, but in a 
fashion above the world; not as our 
own, but as belonging to Him who is 
ours, or rather as our master’s; not 
as of weakness, but as of healing; not 
as of creation, but of re-creation. 

 St .  Gregory of Nazianzus 

Wake up, O human being! For it 
was for you that God was made man. 
Rise up and realize it was all for you. 
Eternal death would have awaited 
you had He not been born in time. 
Never would you be freed from your 
sinful flesh had He not taken to 
Himself the likeness of sinful flesh. 
Everlasting would be your misery 
had He not performed this act of 
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mercy. You would not have come to 
life again had He not come to die 
your death. You would have per-
ished had He not come. 

St.  Augustine  

Come, then, let us observe the 
Feast. Truly wondrous is the whole 
chronicle of the Nativity. For this 
day the ancient slavery is ended, the 
devil confounded, the demons take 
to flight, the power of death is bro-
ken, paradise is unlocked, the curse 
is taken away, sin is removed from 
us, error driven out, truth has been 
brought back, the speech of kindli-
ness diffused, and spreads on every 
side, a heavenly way of life has been 
‘in planted on the earth, angels com-
municate with men without fear, and 
men now hold speech with angels.   

St.  John Chrysostom 

КРИЗА 

И ова ковид-криза је као и друге 
кризе, а постоје хиљаде криза које 
су ужасне као и ова данас. Немојмо 
се понашати као да је нема. У поза-
дини криза пандемије корона ви-
руса јесте криза, изазвана њиме. 

 Како се она односи и утиче на 
наш лични живот, и какве изазове 
ставља пред нас? 

Прво је да се сетимо нашег жи-
вота из млађих дана, болести које 
смо прележали, што нам може по-
моћи као утеха и нада да смо пре-
лазећи искушења, стекли искуства. 
Многи из личног искуства знају 
како се осећају оболели од корона 
вируса, који се боре за дах, посе-
бно они који су укључени на 
респираторе. 

Сви се сећамо из младости када 
су нам медицинске сестре давале 
инјекције. Неке су имале више, 
неке мање искуства; оне су се тру-
диле тада, а данас неке друге. Оне 
из младости су ме научиле да кори-
стим искуство, да бисмо имали 
одговоре за посебна времена као 
што је данас наше. 

Из искуства сопствених болести 
научио сам колико је важно избе-
гавати јефтине утехе, посебно да-
нас. У детињству када сам био бо-
лестан, људи су долазили да ме по-
сете и говорили родитељима да ћу 
бити добро - празне приче изгово-
рене у доброј намери. Али, не до-
пиру до срца. Особа која нас је све 
дирнула била је једна бака Стана. 
Дошавши да ме види, узела ме је за 
руку, пољубила и рекла мами: „По-
падице, реци попу нека однесе 
дете у цркву. Велика је ово све-
тиња, нека тамо чита молитве.“ 
Њезина присутност, благе речи и 
молитве Богу, посредством Св. 
пророка Илије у цркви, даровале 
су ми оздрављење. Из тог искуства, 
врло радо посећујем болеснике, 
носим утеху, молитву и наду за 
оздрављење. 

Ова искуства су нека врста ка-
рантина, и то су знакови да читамо 
знакове времена у коме нам је Бог 
дао да живимо. Први знак је спосо-
бност молитве, други искуство 
искушења из младости и трећи 
искуство садашњег времена – ко-
рона вируса. Ово време је време за 
право и истинско прочишћење, да 
имамо више толеранције, разуме-
вања, способности да опростимо. 
Да имамо више осећаја према сла-
бима и незаштићенима. Да имамо 
више стрпљивости, дар разуме-
вања да је за важне ствари потре-
бно више времена. Да су промене 
саставни део нашег живљења. Да 
постоје ограничења унутар којих 
радимо и стварамо. Да у малом ви-
димо велико. Да будемо обазриви 
према малима, када се осетимо ве-
ликима и важнима. Ако тако бу-
демо радили, бићемо бољи у сва-
ком смислу, као младице после 
обрезивања дрвета. 

Животна борба у нашем овозе-
маљском животу не престаје. 
Треба да будемо на опрезу, јер кад 
неко падне у грехе, па се поправи - 
како каже Господ Исус Христос у 
Јеванђељу по Луки 11, 25 - ђаво се 

враћа у кућу пометену и украшену 
са седам духова горих од себе, па је 
ономе човеку горе него пре. Зато 
се морамо бринути, сада у својим 
дужностима, да не упаднемо у исте 
мане пре ове пандемије. Неко је 
лепо сажео своје размишљање о 
главној особини ковид-пандемије 
овако: "Научио сам да човек пуно 
трпи, али ако допусти да се мења - 
из тога излази бољи. Али, ако по-
дигне барикаде, излази гори." 

Протојереј-ставрофор  
Петар Дамњановић 

ВРЕМЕ 

 Не признајем да "ово није више 
моје време" и да бих требао изгу-
бити своје место! Ново је доба нор-
мално, или ненормално - новонор-
мално. Моја баба Живадинка је 
могла у шездесетој рећи да је не 
занима то чудо од веш машине и да 
ће радије прати на руке, него у-
чити где се то и како укључује. Али 
када је умрла за неколико година, 
деда је морао да учи где се та враг-
машина пуни и када се затвори 
поклопац, веш се помеша као па-
суљ у лонцу. 

Нема више тог луксуза да ми 
старији кажемо да нам ново не 
треба. Где бисмо били данас без 
компјутера? Или да данас одбијемо 
машину за суђе, да имамо ауто без 
климе, или да нећемо навигацију 
на мобилном телефону. Морамо 
напред. 

Свако је време ново време и 
свако је време Божје време, а ми 
смо у Божјем времену овде на 
земљи привремени, да би кроз 
привремено задобили Вечно 
Време: Царство Небеско, с Божјом 
помоћи, амин Боже дај. 

Протојереј-ставрофор 
Петар Дамњановић 
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ПО БОЖИЋУ 
ОБРЕЗАЊЕ 

ГОСПОДЊЕ; СВЕТИ 
ВАСИЛИЈЕ ВЕЛИКИ – 

НОВА ГОДИНА 

Нова година је почетак свих 
дана у години. Стога приличи да се 
тог дана у душу саберу мисли, осе-
ћања и расположења, које би, као 
мисли које су достојне Хришћа-
нина, требало да управљају свим 
његовим делима током целе го-
дине. Њих ћемо одмах наћи чим 
само помислимо шта Нова година 
представља у духовном животу. У 
духовном животу Нова година 
постоји онда када онај који је жи-
вео у небризи почне да ревнује за 
своје спасење и да се труди у бого-
угађању. Јер, онај ко реши тако 
нешто, све унутар и изван себе 
изнова преустројава на новим на-
челима - старо пролази и све бива 
ново. Ако код тебе већ јесте тако, 
преостаје да се обнављаш у истом 
смеру, а ако није - започни изнова 
и код тебе ће заиста бити Нова го-
дина. 

На то се надовезује и достојно 
празновање Обрезања Господњег 
и молитвено прослављање спо-
мена светог Василија Великог. 
Суштина споменуте промене 
састоји се у томе да човек, од тога 
тренутка, живи само за Бога (и за 
своје спасење), а не више искљу-
чиво за себе као раније (чиме је 
себи само спремао пропаст). Тиме 
он одбацује раније навике, све у-
техе и све оно у чему је налазио за-
довољство, одсецајући страсти и 
похотна расположења и прихвата-
јући се строгог самоодрицања. 
Таква промена управо представља 
оно што, по апостолу, треба да 
буде обрезање срца - на шта нас о-
помиње и на шта нас обавезује 
празновање Обрезања Господњег. 
Пример за то имамо у личности 
светог Василија Великог. Тако се 
све ствари, које се нуде за размиш-
љање поводом Нове године своде 

на једно - на наше унутрашње 
обновљење кроз обрезање срца. О-
нај ко се, уз Божију помоћ, у Новој 
години усмери на овај начин, те 
поред размишљања и живот свој 
преуреди, на најсавршенији начин 
ће хришћански провести празник 
и припремити се за хришћанско 
провођење читаве године. Следеће 
године ће бити потребно само да 
понови и оживи оно што сада 
упражњава. 

СУБОТА ПРЕД 
БОГОЈАВЉЕЊЕ 

Дом Божији, Црква Бога жи-
вога, стуб и тврђава истине 
(1.Тим.3,15). Према томе, нема 
потребе да се осврћемо око себе и 
да тражимо истину овде или онде. 
Она је близу. Буди у Цркви, држи 
све што она држи и бићеш у 
истини, овладаћеш истином, жи-
већеш по њој и у њој, и због тога 
ћeш се испунити истинским живо-
том. Ван Православне Цркве нема 
истине. Она једина чува све оно 
што је Господ заповедио преко 
светих апостола, и због тога је она 
истинска Апостолска Црква. Други 
су изгубили Апостолску Цркву, али 
због хришћанског осећања да само 
Апостолска Црква може верно да 
чува и указује на истину - решише 
да је сами устроје. То су и учинили, 
и име су јој такво дали. Но, име су 
дали, али јој суштину нису могли 
придодати. Јер, Апостолска Црква 
је преко апостола саздана Госпо-
дом Спаситељем, по благовољењу 
Оца, благодаћу Светог Духа. Сами 
људи тако нешто не могу учинити. 
Они који то, међутим, мисле, личе 
на децу која се играју са луткама. 
Ако на земљи нема истинске (Пра-
вославне) Апостолске Цркве, онда 
је узалудан труд да се она сазда. Но 
слава Господу који не дозвољава а-
довим вратима да је надвладају. 
Она постоји и биће, по Његовом о-
бећању, до скончања века. То и 
јесте наша Православна Црква. 
Слава Богу! 

НЕДЕЉА 32. ПО 
ДУХОВИМА – ПРЕД 

БОГОЈАВЉЕЊЕ 

Пред јављање Господа народу и 
пред Његово ступање на испуњење 
домостроја нашег спасења, био је 
послан свети Јован Претеча како 
би људе припремио да га прихвате 
(Мк.1,4). Та припрема се састојала 
у призивању на покајање. И од тог 
времена је покајање постало пут ка 
Господу и предверје вере у Њега. 
Сам Спаситељ наш је своју пропо-
вед започео речима: Покајте се и 
верујте у јеванђеље (Мк.1,15). О-
номе који жели спасење, покајање 
и вера yпyћyjy једно на друго. По-
кајање га оптерећује бременом 
грехова и плаши страшним и неиз-
бежним судом правде Божије. Но, 
долази вера и указује му на Изба-
витеља, те он, скинувши бреме гре-
хова исповешћу, са радошћу иде за 
Њим, путем Његових заповести. 
На тај начин се вера paђa из пока-
јања и на њему почива. Онај који се 
каје чврсто се држи вере због осе-
ћања избављења које му она 
пружа. Вера је, тако, жива од пока-
јања. Без покајања, она је слична 
дрвету без унутрашњег живото-
давног тока, тј. млитава и неживо-
творна. 

Свети Теофан Затворник 
(извор:  сајт Светосавље) 

 

SUNDAY BEFORE 
THEOPHANY 

This Sunday the Gospel by Mat-
thew is read which writes about how 
an angel of God talked to Joseph and 
told him: “Arise, take the young 
Child and His Mother, flee to Egypt, 
and stay there until I bring you 
word; for Herod will seek the young 
Child to destroy Him”. Man in those 
days had immersed in sin to such an 

BY FR M ILORAD LONCAR  
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extent that even children were not 
excluded from these trying times. 

Since the wise men did not return 
to tell Herod where the Newborn 
was, once again because of the inter-
vention of an angel, Herod had a di-
abolic idea fearing the loss of his 
throne to the King of Israel. He or-
dered all children born in Bethle-
hem under the age of two to be 
killed. With this act the children of 
Bethlehem became the first martyrs 
for Christ. They were not conscious 
of this crime, nor did they make a 
decision to sacrifice their lives, yet 
they were crowned with the honor 
bestowed upon them in heaven. 

Saint Matthew quotes Jeremiah 
in order to show how this man of 
God, foretold of this horrible massa-
cre of the children: “A voice was 
heard in Ra’-mah, lamentation, and 
bitter weeping; Rahel weeping for 
her children refused to be com-
forted, for they were not” (Jeremiah 
31, 15). 

Many people question as to why 
God permitted the sacrifice of these 
innocent children. This question is 
asked in other situations where chil-
dren are effected. In some way man 
wants to know whether God was able 
to stop this tragedy. No doubt. God 
is only unable to complete one task 
and this of course only in a loose 
sense. God cannot save man without 
mans participation. Without the de-
sire of man to be saved. Here one 
can say that God is not willing to do 
this rather then not able. God does 
not want to save man against man’s 
will for man was created as a free be-
ing able to discern and decide. 

He respects this freedom and 
does not want to deny him the free 
will. This is why Christ says: “Who-
ever wants to follow me let him do 
so”. God does not force anyone to 
follow him. This means that God 
does not interfere in our daily acts 
and activities. He does not interfere 
in our daily decision making. He is 
near us and observes us. He is avail-
able for us to request his help. 

Naturally He is saddened when we 
indent to harm someone or commit 
some other act. Regardless He does 
not interfere. Similar to that in the 
case of the children of Bethlehem, 
God stood by and observed Herod’s 
tragedy. The biggest tragedy is in 
fact in Herod. A man created by God 
but influenced by Satan to such an 
extent, that he was not capable of 
seeing anything anymore that was 
reminding him of God. God could 
have prevented Herod from com-
mitting this hideous crime, but did 
not do so out of the above reasons. 
He would not have imposed His will 
onto Herod.  

What God did in order to save the 
Newborn Christ, who was to save the 
world, is in accordance with Gods 
relationship to His creation – man, 
throughout history. God warns man-
kind in different ways, through 
saints or prophets, what needs to be 
done. Otherwise any further deci-
sion making is in the hands of man. 
The angel of God tells righteous Jo-
seph to take the child and mother 
and depart to Egypt. Joseph decides 
to follow this advice. He and the vir-
gin Mary submit to the Will of God 
in complete obedience and desire 
for the salvation of man. When arch-
angel Gabriel informs Mary that she 
would have a son, she responded 
likewise: “May this be according to 
God’s will”. Therefore in the mystery 
of relationship between man and 
God, is the answer of why God per-
mitted this killing of the children of 
Bethlehem and why, in the similar 
manner, He permits the killing of 
anyone innocent. 

May the Newborn Christ, to 
Whom we are directing our prayers 
during this festive Season, help all of 
us, His creation, to understand that 
the martyrdom because of Him and 
for Him is an exceptional blessing of 
God, and that, by thinking today 
about the innocent sacrifices which 
were offered for our salvation, we 
can direct this thinking towards our 
own salvation and that which is nec-
essary to do on this road! Amen! 

БОГОЈАВЉЕЊЕ 

Кад је Јован погружавао Христа 
у воде реке Јордана, чуо се с не-
беса глас Бога Оца: "Ово је Син мој 
љубљени, који је по Мојој вољи". У 
Јордану је стајало друго Лице 
Свете Тројице, Син Божји, као Бо-
гочовек, а над Сином Божјим леб-
део је Дух Свети у облику светло-
снога голуба. То је било Богојав-
љење. Ту се јавно открио Бог као 
Отац, Син и Дух Свети, као Света 
Тројица. Бог се јавио и васељену 
просветио. Богојављење се праз-
нује 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 просве-
ћења душе и тела. Та богојављен-
ска водица никада се не квари, јер 
у њој пребива сила Духа Светога. 

Митрополит Амфилохије,  
Епископ Данило:  

Нема лепше вере од 
хришћанске 

ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ 
КРСТ 

Као и прошлих година, и ове го-
дине наша Парохија организује 
догађај „пливање за часни крст“ у 
Мелбурну.  

 

ПЛИВАЊЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ НА 

ДАН БОГОЈАВЉЕЊА ,   
19.  ЈАНУАРА У 18  ЧАСОВА НА 

АДРЕСИ :   
 

PRINCESS P IER ,  ENTRY FROM 

P IER ST ,  PORT OF MELBOURNE .  
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НА ДАН СВ. САВЕ 

Кондак Св. Сави почиње ре-
чима:  “Као првог великиког хије-
рарха и ко-сарадника апостолског, 
Црква те слави, О блажени, због 
љубави Христа Бога, коју имаде”. 
Ево истине о Св. Сави! Због љубави 
Христове, због љубави према Хри-
сту, овај велики муж Српства и 
Православља, слави се вековима 
као ненадмашни син нашега на-
рода. Као непревазиђени горостас. 
Као недостижан учитељ, просвети-
тељ, државотворац и путовођа. Као 
најбољи ујединитељ, и помиритељ, 
и беседник и Архипастир. Најбољи 
од најбољих. Никада се нико није 
поредио са Св. Савом. Никада нико 
није имао ширину, висину и ду-
бину овога Божијега човека. А, 
оно, не зато што је наш народ имао 
посебне симпатије према Св. Сави, 
него само из једног разлога, а то је 
– Његова љубав према Христу у-
чини га Христоликим; његова љу-
бав према Богу, учини га Боголи-
ким; његова љубав према човеку, у-
чини га човеколиким и његова љу-
бав према Српству, учини га србо-
ликим.  

Зато су моје мисли данас, на дан 
Св. Саве, на дан када оживљавамо 
успомену на овог Божијег човека, 
усмерене ка Небу. Благодарност 
према Богу отима се из груди мо-
јих и крчи пут кроз мрежасте 
странпутице ка јасном Светионику 
Васељене. Желим да заблагодарим 
Свеблагодарном на дару који нам 
је дао у лику Св. Саве. Јер, Он је тај 
који даје и живот, и величину, и 
светост,  и снагу и непролазност. 
То су управо одлике нашег Свети-
теља. Св. Саве, који у нашем на-
роду стоји на најузвишенијем 
брегу, на брегу до кога је тешко 
стићи. Није немогуће, али то 
захтева огроман напор и посред-
ство Бога. 

О Свети Саво, лучо незалазне 
лепоте и светлости, помози нам 
својим молитвама пред Свевиш-
њим да корачамо усправно путем 
својим. Помози, о Благи свети-
тељу, да стопе хода нашега са тво-
јим стопама меримо и да никад не 
заборавимо да је пут твој посут љу-
бављу Христовом. Нека нас, често 
неблагодарне, не снађе одсуство 
помоћи твоје и заступништво, без 
кога је тешко корачати Роду твоме. 
Милости требамо од тебе о Свети 
угодниче, и других Светих следбе-
ника Христових, а посебно од Хри-
ста, у кога измоли за нас заштиту, 
о Свесветли Саво, да бисмо 
опстали као народ, коме је отац 
Господ и Отаџбина Васељена. А-
мин! 

ON THE DAY OF SAINT 
SAVA 

The Kontakion of St. Sava begins 
with the words, “As the first great hi-
erarch and co-worker of the apos-
tles, the Church glorified Thee, O 
Venerable one, for having the love of 
Christ God”. Here is the truth about 
St. Sava! Because of the love of 
Christ, because of the love for 
Christ, this great man of Serbianism 
and Orthodoxy, has been glorified 
through the centuries as unsur-
passed son of our people. As the 
peerless giant. As the inaccessible 
teacher, enlightener, statesman and   
leader. As the best unifier, and 
peacemaker, and preacher and 
Arch-pastor. The best of the best. 
Never one was compared to St. Sava. 
Never one had the amplitude, height 
and debt of this God’s man. And, not 
just because our people had a spe-
cial sympathy toward St. Sava, but 
only out of one reason, and that is: 
his love for Christ made him Christ-
like, his love for God, made him 
God-like, his love for man, made him 
man-like,  his love for Serbianism, 
made him Serbian-like and his love 

for the Church, made him church-
like.  

This is why my thoughts today, on 
the day of St. Sava, on the day when 
we are invoking remembrance of 
this God’s man, are directed toward 
heaven. The gratitude toward God is 
escaping from my being and makes 
the way through different barriers 
toward the clear Lighthouse of the 
Universe. I wish to thank All-thank-
ful  One on the gift which He gave us 
in the person of St. Sava. For, He is 
One Who gives life, greatness, light, 
and power and eternity. These are 
the characteristics of St. Sava, the 
Saint who, among our people, stands 
at the highest mount, the mount 
which is hard to get to. It is not im-
possible but requires a great effort 
and the intervention of God.  

O St. Sava, splinter of resinous 
wood of beauty and light, help us by 
your prayers before All-highest to 
walk upright on our path. Help, o 
gentle saint, so that the foots of our 
walk we can measure against the 
foots of your walk, and that we never 
forget that your way was strewed 
over with the love of Christ. May we 
not, often ungrateful, be left without 
your help and your protection, with-
out which it would be hard for your 
nation to walk. Mercy we need from 
you, o holy one, as well as from other 
followers of Christ, and especially 
from Christ Himself, from Whom 
you ask protection for us, o all-light-
ened Savo, so that we could survive 
as the people to whom the Father is 
God and Fatherland is the Universe. 
Amen.   

ЖИЧКА БЕСЕДА 
СВЕТОГ САВЕ О 
ПРАВОЈ ВЕРИ 

 (1) Браћо и пријатељи и оци и 
чеда богозванога, приклоните бо-
гољубива срца ваша да чујете бо-
жанске догмате. И чувши ове свете 
речи ставите их, браћо, у срца 
ваша и у савести душа [ваших] и 
пред очи ума [вашег], и разумите 
их. 

О.  МИЛОРАД ЛОНЧАР ,   
НА ДАН СВ .  САВЕ 2003. 

FR M ILORAD LONCAR  
ON ST SAVA DAY ,  2003. 
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(2) Премилосрдни и човекољу-
биви Бог, имајући неизмерну ми-
лост према роду људском, при-
клони небеса и сиђе на земљу, и 
Својим божанским домостројем и 
добровољним подношењем много-
врсних страдања божанског тела 
[Свог], просвети род наш; и посла 
у сав свет Свете Апостоле, ре-
кавши им: "Идите и научите све на-
роде крстећи их у име Оца 
и Сина и Светога Духа". 
Али пошто они сами до 
нас не дођоше, то оци 
наши, чувши у истини 
речи њихове, повероваше 
им. И преблаги Бог, Који 
има бескрајну милост и не 
жели да погине ниједан од 
нас, по истој тој првој за-
повести и истим начином 
по науци и проповеди 
Светих Апостола уздиже 
мене на ово светитељство 
хотећи да преко мене 
"испуни недостатке" отаца 
наших; и Духом Својим 
Светим заповеди ми да 
вам објавим ову реч своју 
о вашем спасењу, коју ви-
чувши са љубављу је сачу-
вајте, да бисмо и ми били 
заједничари реда светих. 

(3) Стога вас, браћо и 
чеда, ово прво молим да, 
положивши сву наду своју 
на Бога, држимо се пре 
свега праве вере његове. 
Јер, као што рече Апостол, 
"темеље другога нико не 
може поставити осим онога којега 
постави" Дух Свети преко Светих 
Апостола и богоносних Отаца, а то 
је -- права вера која је на светих се-
дам васељенских сабора потврђена 
и проповедана. И зато на овом те-
мељу свете вере треба нам зидати 
злато и сребро и драго камење, то 
јест добра дела. Јер нити користи 
исправност живота без праве и 
просвећене вере у Бога, нити нас 
право исповедање [вере] без 
добрих дела може извести пред 
Господа, него треба имати обоје, 
да "савршен буде човек Божји", а 

не да због недостатка [једнога] 
храмље живот наш. Јер, као што 
рече Апостол: "Спасава вера, која 
кроз љубав дела". 

(4) Верујемо, дакле, у Оца и 
Сина и Светога Духа, певајући 
Тројицу Божанску, Узрок и Сазда-
теља свега проузрокованога, вид-
љивога и невидљивога. [Тројицу] 
Која је једне суштине, то јест при-

роде, и у три Лица, то јест гово-
римо Ипостаси и Личности, чиме 
нећемо да подразумевамо обли-
чјем или разликом три Бога или 
три природе или суштине, него 
исповедамо једнога Бога и једну 
просту и бестелесну природу и 
суштину, а разликом Лица разли-
читост Ипостаси означавамо; кла-
њајући се [на тај начин] Тројици у 
Јединици и Јединици у Тројици, 
Јединици Триипостасној и Тро-
јици Једносуштној и једномоћној и 
сабеспочетној. Њу једину позна-
јемо вечнопостојећу, беспочетну, 

нестворену, бесмртну, непропад-
љиву, нестрадалну, свезадтељну и 
[све]држећу и [све]промисли-
тељну. 

(5) И једнога од Тројице, не Оца 
ни Светога Духа, но од Бога Оца 
рођенога Сина и Бога, Логоса, над-
времено и од Њега Родитеља не-
раздељиво рођенога, а не створе-
нога, једносуштног Родитељу и у-

векпостојећег са Њим; 
Који је [Логос] добротом 
[Својом] све привео из не-
бића у биће, и Који је у 
последње дане ради на-
шега спасења сишао са не-
беса и уселио се у утробу 
Дјеве и сјединио Се с те-
лом одушевљеним, и душу 
разумну и умну суштински 
примио од те исте Пречи-
сте Дјеве Марије (Богоро-
дице). Он, од Бога Оца јед-
носуштни Њему Бог Ло-
гос, због премногог чове-
кољубља [Свог] изволео је, 
вољом Оца и Духа [Светог], 
да спасе Своје створење; 
сишавши из Очевог нару-
чја, одакле се није одвојио, 
(и ушавши у утробу Пре-
чисте Дјеве) и узевши на 
себе не раније зачето тело 
одушевљено душом разум-
ном и умом, произиђе [из 
Дјеве] Бог оваплоћен, ро-
дивши се неизрециво и са 
и сачувавши неповређе-
ним девство Оне која је ро-
дила; не претрпевши ни 

сливање нити промену, него 
остаде оно што беше а постаде оно 
што не беше; узевши на Себе обли-
чје слуге, истински а не привиђе-
њем уподоби се нама у свему осим 
греха. 

(6) Њега знамо као савршенога 
Бога и савршенога Човека, не дру-
гога и другога, него једнога и 
истога пре оваплоћења и по ова-
плоћењу, једну сложену Ипостас; 
Њега једног истог у двема саврше-
ним природама и својствима, и у 
двема природним вољама и деј-
ствима, обома сједињеним по 
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Ипостаси неизменљиво. Испове-
дамо Њега једног истог вољом хо-
тећег и делајућег божанска [дела] 
као Бог, и Њега једног истог вољом 
хотећег и делајућег човечанска 
[дела] као човек. Јер Он не беше 
подложан природним нуждама, 
него се по вољи [Својој] родио, по 
вољи гладнео, по вољи жеднео, по 
вољи био уморан, по вољи се бојао, 
по вољи умро, истински, а не при-
видно, претрпео сва природна и 
беспрекорна страдања човечанска. 
И Он, Безгрешни, би распет и смрт 
окуси, и трећи дан васкрсе телом 
не видећи трулежност, и људску 
суштину неповређену и неосмр-
ћену васкрсе, и узвевши је на не-
беса седе с десне стране Оца; и о-
пет ће доћи да суди живима и 
мртвима; као што се узнесе телом 
Својим тако ће доћи и дати сва-
коме по делу његовом. Јер вели: 
"Васкрснуће мртви и устаће који 
су у гробовима, и они који чинили 
добро" са правом вером "отићи ће 
у живот вечни, а који су чинили зло 
-- у васкрсење суда." 

(7) Уз то, ми се клањамо и пош-
тујемо и целивамо свечесну икону 
човечанског оваплоћења Бога Ло-
госа помазаног Божанством и 
оставшег непромењено, тако да о-
нај који је помазан вером сматра 
да види самога Бога Који се јавио у 
телу и с људима поживео. Клањамо 
се и дрвету Часнога крста и светим 
часним сасудима и божанским 
црквама и светим местима . Кла-
њамо се и част одајемо икони Пре-
свете Богородице и иконама све-
чесних Божјих угодника, узди-
жући очи душе (наше) ка првоо-
бразном лику и ум узносећи на оно 
што је несхватљиво. 

(8) Ово је богољубиви (моји), 
догмат православних Отачких пре-
дања. Следујући њима, и ми тако 
верујемо и тако исповедамо, а све 
јеретике и сваку јерес њихову про-
клињемо. 

(9) Примамо свих седам Васе-
љенских сабора: први, који је био у 
Никеји, 318 Светих Отаца; други, у 
Константиновом граду, 150 Светих 
Отаца; трећи, ранији, у Ефесу, 200 

Светих Отаца; четврти у Халки-
дону, 630 Светих Отаца; пети, опет 
у Константиновом граду, 164 Све-
тих Отаца; шести, опет у Констан-
тиновом граду граду, 170 Светих 
Отаца. И још онај, мало касније 
бивши у Никејској митрополији, 
седми Сабор 350 Светих Отаца, 
против оних који се одричу часних 
икона и не изображавају их и не 
поклањају им се, безбожно клеве-
тајући хришћане. А примамо и све 
Свете саборе који су се Божјом 
благодаћу у разна времен а и места 
сабирали ради утврђивања право-
славног јеванђеоског учења, које 
прима Саборна Црква. А оних ко-
јих се одрекоше ови Свети Оци, 
одричемо се и ми; и које проклеше 
они, проклињемо и ми. 

(10) Јер многу јерес у разна вре-
мена и раздобља ђаво измисли, и 
многи кукољ зловерја кроз слуге 
његове јересеначелнике посеја у 
васељени ради кварења и смући-
вања праве вере, које ми прокли-
њемо, и с њима оне који изми-
слише зле догмате, и гнушамо се 
сваке нечастиве јереси. 

(11) Ми пак стремимо се већма 
ка свакој побожности којој нас уче 
богомудре слуге Божје: Пророци, 
Апостоли и Светитељи, као што и 
сам Господ Исус Христос Син Бо-
жији рече, када од Оца дође на 
земљу оваплотивши се и роди се по 
други пут, од пречисте присно 
дјеве, и догмате домостроја Очевог 
и Свог изврши дивно, и заиста не-
изрециво разапе се на крсту, и 
трећи дан васкрсе, и по васкрсењу 
Своме остаде овде на земљи четр-
десет дана; и када хтеде узићи на 
небо ка Оцу [Своме], заповеди уче-
ницима Својим Апостолима гово-
рећи: " Идите и научите све крајеве 
крстећи их у име Оца и Сина и Све-
тога Духа, учећи их да све држе 
што сам вам заповедио". И опет: 
"Проповедајте Јеванђеље сваком 
створењу; ко поверује и крсти се, 
спашће се; а ко не верује, осудиће 
се". Ово је дакле права вера: 
крстити се у име Оца и Сина и Све-
тога Духа. 

(12) И тако, ми који смо 
хришћани обећали смо: молити се 
Богу своме свагда, (држећи запо-
вести Његове и увек творећи вољу 
Његову). Јер је "вера без дела 
мртва", по речи Јаковљевој. Но, 
браћо и чеда моја љубљена, као 
што и напред рекох, обоје [треба] 
да са страхом и трепетом држимо 
[и чувамо]. Држите (стога) реч 
Божју и свету веру Христову, и 
призивајте чистим срцем пресвето 
Име Његово, и не ленећи се у све-
тим молитвама припадајте к Њему 
исповедајући грехе своје, плачући 
са сузама пред Њим и Њему пева-
јући и припевајући у срцима ва-
шим свагда му певајући и припева-
јући у срцима вашим свагда дан и 
ноћ непрестано. Јер Бог, када Га 
људи исповедају и моле Му се, сам 
уверава људе и духовно улази 
вером у срца оних који добро слу-
шају науку Његову. Јер духовна 
наука није игра, нити речи без-
умља мисли људских, него је то 
проповедана света вера Божја на 
којој су основани свети чинови у 
Христу Исусу Господу нашем, о 
Коме Пророци Светим Духом 
Божјим прорекоше, и Апостоли 
научише, и Мученици испове-
дише, и сви Свети сачуваше, и 
Преподобни оци беспрекорно одр-
жаше као на недељивом крајеугао-
ном Камену црквеном Христу Који 
је Премудрост и Сила Очева [и то 
сачуваше] светодуховски и силно и 
крепко и чврсто и поуздано у вери 
--, Који [Христос] и до сада многе 
уверава и утврђује и свима потвр-
ђује Своју веру божанску. Он, Пре-
благи Човекољубац, и до нас 
достиже Својом богатом милошћу, 
исправљајући наше недостатке, 
хотећи као Пастир истинити да 
нас, заблуделе овце, сакупи у небе-
ски тор (Свој). Досежући до тога 
тора мисаоним и душевним очима 
(нашим), ми Му се свагда молимо 
припадајући Му у сваки час, и 
исповедајући Му се, како Он сам 
дарује исказати то или помислити 
и неизречено сачувати. И ми, 
сатворивши вољу Његову, доби-
ћемо од Њега спасење у овом веку 
и у будућем, ако верно сачувамо 
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заповести Његове које нам је сам 
Господ заповедио да држимо и о-
бећао нам за то небеску награду, 
рекавши: "Заиста вам кажем: Ко 
одржи реч Моју неће видјети 
смрти вавијек". 

(13) Да, чеда моја љубљена, шта 
је поузданије и праведније од ове 
речи коју Христос сам посведочава 
и потврђује истином? Шта је боље 
од овога: не окусити смрти довека? 
Јер само то неокушање смрти већ 
је далеко од греха, јер је окушањем 
греха укус смрти ушао у сав род 
људски до Христа. Ради тога окуси 
смрт Он, Који је безгрешан и 
бесмртан по [Свом] првом рођењу 
од Оца, но окуси је ради нас, и пос-
трада, да и ми вером у Њега оку-
симо бесмртност, као што рече 
Пророк: "Окусите и видите како је 
добар Господ". Веома је дакле до-
бар [Господ] и праведна и веран и 
свима речима Својим, и сва су дела 
Његова у вери. Зато чеда моја бо-
гољубљена, ми који Га љубимо 
треба да чинимо дела вере у Хри-
сту Исусу Господу нашем, ми који 
смо примили од Њега бесмртну 
веру, толики дар -- да не умремо 
никада! 

(14) Зато, ако ово сачувате, би-
ћете блажени (од Бога у векове, и 
блажена биће срца ваша, и бла-
жене биће душе ваше, и бићете 
блажени) ви који сте примили веру 
Божју и сачували је у чистоти. 

Гледајући на бесмртни дар Хри-
стов, творите свагда бесмртна дела 
у Христу: веру чисту и молитву 
честу, имајући према Њему љубав 
и наду, и савест чисту пред Богом 
и људима, пост и бдење, на земљи 
лежање, истину у свему, чистоту 
телесну и душевно уздржање, чу-
вајући разум светог крштења -- 
просвећења Божјег, којим се одре-
космо Сатане и свих дела његових. 
И свагда љубити покајање и испо-
ведање грехова својих и плакање 
над њима; умиљење, смирење, пра-
ведност, поучење, исправљање жи-
вота свога, мржњу на грех; не опи-
јање, не блудничење, него, напро-
тив, чист живот какав је Божјим о-
чима угодно гледати. 

(15) Јер Бог је један од почетка и 
у бесконачне векове. И ово је прва 
заповест речена онима који Га 
љубе: да сваки од вас "љубите 
Господа Бога свога свим срцем 
својим, свим умом својим, и свом 
душом својом, и свом снагом сво-
јом". И нека буду речи ове, које вам 
ја данас заповедам, написане на 
срцима вашим и у душама вашим, 
да се бојите Господа Бога Сведр-
житеља, и у Њему јединоме да слу-
жите са страхом и трепетом, и 
Њему јединоме да служите са 
страхом и трепетом, и Њему једи-
номе узносите част и славу, и 
Њему јединоме приљубљујте се, и 
Именом Његовим не куните се, 

него нека је ваша реч по Апостолу: 
да да, и не не. И уопште, нека се 
никако не спомиње међу вама 
други Бог, осим Онога Који је ство-
рио небо и земљу; ничему "од онога 
што је на небу горе и што је на 
земљи доле и што је у води под зем-
љом, да се не поклоните нити му 
послужите", осим Господу Богу ва-
шем, у Кога се крстисте и поверо-
васте, и одрекосте се тајнога 
срама, и постадосте заједничари 
добре вере Његове и саучесници 
бесмртности Његове. Њега једи-
нога неодступно се држите, јер је 
"пред очима Његовим све откри-
вено", као Што рече Апостол", и 
"јер је Бог наш огањ који спаљује"; 
и "узвраћа за грехе очева на деци 
до трећега и четвртога колена, о-
нима који Га не љубе и не творе 
вољу Његову, а чини милост на хи-
љаде и десетине хиљада онима који 
Га љубе и држе заповести Његове". 
Јер је он "Бог над боговима и 
Господар над господарима, Бог 
Велики и Силини и Страшни". Да 
"држите заповести Његове, и да 
извршујете пре очима Његовим 
све речи које вам заповедих", "да 
буде добро вама и синовима вашим 
после вас, и живи будете довека, 
ако чините добро и угодно пред 
Господом Богом вашим", Коме 
(нека је) слава и беспочетност у 
бесконачне векове, амин. 

Превод:  владика Атанасије 
(Јевтић) 

 

СЕЋАЊЕ НА МИТРОПОЛИТА АМФИЛОХИЈА
БЕСЕДА ЈЕРОМОНАХА 

АМФИЛОХИЈА НА 
ОПЕЛУ ОЦУ ЈУСТИНУ  

Приликом молитвеног  
опроштаја од духовног  му 
оца Преподобног  Јустина Ће-
лијског ,  блаженоуснули 
Митрополит Амфилохије 
изговорио је једну од најбо-
љих беседа у новијем времену.   

Језгровито и громогласно,  
тада јеромононах 

Амфилохије,  указао је на све-
колики значај ћелијског  бого-
мудраца за српску и свепра-
вославну духовност, ука-
завши на посртање српског  
народа, чије су последице и у 
том историјском тренутку 
биле видљиве,  а  посебно ће 
бити видљиве у времену које  
ће наступити.  

а овог места на коме стојим, 
Отац Јустин је, као неки 
нови пророк Јеремија, упу-

ћивао тридесет година поруку 

своме народу, и не само своме на-
роду. Можда сестрама које су овде 
заједно са њим живеле није увек 
било довољно јасно оно што им је 
он говорио и што је са овог места 

БЕСЕДА  ЈЕРОМОНАХА  

АМФИЛОХИЈА  (РАДОВИЋА)  

НА  ОПЕЛУ  ОЦУ  ЈУСТИНУ  

(ПОПОВИЋУ)  У  

МАНАСТИРУ  ЋЕЛИЈЕ  1979.  
ГОДИНЕ 

С



26 Парохијски гласник 71. – ванредни број за Божић 2020. 

проповедао. И никакво чудо, јер О-
тац Јустин је њима говорио, али је 
пред собом имао не само њих, гле-
дао је пред собом целу нацију, и-
мао је пред собом читаву Европу и 
обраћао се целом свету. А његова 
реч никада није била празна реч, 
ни његова мисао –сушичава мисао. 
И то је један од великих дарова 
које је он оставио у наслеђе нашој 
богословској мисли, вративши јој 
живот, и којим је обдарио Бого-
словски факултет, у име кога се 
опраштам од њега у овом тренутку. 
Отац Јустин није био мртвац ни у 
речима, ни у мислима, ни у животу. 
Све је код њега било огњено. Зато 
је Догматику назвао “Православ-
ном философијом истине“. Истина 
је за њега била исто што и живот, 
зато кад и часопис објављује, а 
објављивао је један од најбољих 
који су код нас постојали пре рата, 
он га назива “Хришћански живот“. 

Упућивао је, дакле, Отац Јустин 
своју огњену богонадахнуту реч са 
овог места нацији којој је припа-
дао и свету у коме је живео. И ја 
питам вас који сте се сакупили 

данас овде да одамо последњу 
пошту овом светом Покојнику, и 
који ме слушате, питам вас: да ли 
смо чули његову реч, и да ли ћемо 
чути и послушати његову поруку? 
Да нисмо остали глуви за његову 
поруку, да нећемо остати глуви и 
непријемчиви за његову благо-
вест? Неће ли се случајно на њему 
поновити оно што се догодило са 
његовим Господом, Кога је благо-
вестио читавог живота? Оно што 
се догодило Господњим учени-
цима и мученицима; оно што се о-
диграло са светим Јованом Злато-
устим, кога Отац Јустин није слу-
чајно толико заволео? 

Да ли смо чули његову реч и да 
ли ћемо послушати његову поруку 
и угледати се на његов свети при-
мер? Ако је не будемо хтели да чу-
јемо и да је разумемо, он ће нам по 
својој великој љубави која га је 
красила опростити, али нам исто-
рија и будућност неће опростити. 
Ако не отворимо на време уши 
своје и срце своје за поруку овог 
светог човека, овог светог благове-
сника вечне истине Христа 

Богочовека, онда? – онда, не само 
што нећемо бити достојни Оца 
Јустина, него, заједно са њим, ни 
свих оних највећих носилаца и 
стваралаца историје народа коме 
припадамо. Драги оче Јустине, 
испраћамо те данас на вечни почи-
нак. Овде, на овој земљи, ти си био 
изгледа она “срна у изгубљеном 
рају“, срна за коју си говорио да је 
она – чуло васионске туге. Испра-
ћамо те и остајемо сиромашнији за 
једног светитеља. Али, ти одлазиш 
и са собом богатиш Небеску 
Србију, одлазиш тамо где је Господ 
твој, коме си верно послужио, тамо 
где су Његови Апостоли и сви 
свети изданци из нашег рода, и сви 
свети. Испраћајући те за Небеску 
Србију, у тузи за тобом, једино те 
молимо: поздрави тамо старца Си-
меона Мироточивог и замоли га да 
нам опрости што свете границе 
српских земаља, њихове духовне 
границе и духовне темеље, не чу-
вамо. Поздрави тамо светитеља 
Саву, његовог сина и творца наше 
нације и културе, и кажи му да се 
не просвећујемо његовом Просве-
том и да нисмо сачували хитон 
Цркве светосавске непоцепан: 
Римски војници су коцку бацили 
да не би поцепали нешивени хитон 
Господњи, а ми изгледа да смо гори 
од римских војника. Поздрави горе 
и Светог великомученика Косов-
ског Лазара и кажи му да се кан-
дило вере гаси на Косову његовом. 
Поздрави и Светог Василија чудо-
творца Острошког код кога си и-
шао и пред њим заједно са њим 
плакао пред родом својим. 

Заједно са њим поздрави и Све-
тог Петра Цетињског мученика. И 
кажи им оно што они знају, да на-
род њихов за кога су себе принели 
Богу, гаси кандила вере у њиховој 
Црној Гори. Кажи им то, Оче 
Свети, да има храмова које су они 
градили и за које су гинули, пре-
творених у штале за стоку, да има 
чак и опогањених храмова! Кажи 
им да има гробова оних који су 
пали за крст часни и слободу 
златну – скрнављених, на којима 
нема нико да запали свећу. Кажи 
Небеској светој Србији и оно 
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најстрашније, оно због чега си 
тако дубоко туговао и патио, зали-
вајући свето ово тло својим светим 
сузама: кажи им да се гаси света 
вера у деци српској! У нашој 
школи убија се Бог! На нашем уни-
верзитету на коме си ти предавао, 
распињу Христа! Из наше про-
свете избацују Светог Саву, њеног 
творца! Све их поздрави, Оче 
Јустине, и заједно са њима замоли 
Господа њиховог и Господа твога, 
да нам опрости, јер не знамо шта 
радимо! Ти си бар ратовао и трку 
свршио! Ако неко од оних који 
прођоше и живеше на овој земљи 
може да понови оне апостолске 
речи, онда си несумљиво ти тај: 
„Добар рат ратовах и трку сврших!“ 
Зато помози и нама твојим светим 
молитвама и својим заступниш-
твом пред престолом Господа 
Славе: да се покајемо,  да схватимо 
и да испуњавамо твој аманет и 
твоју поруку! Да подражавамо твој 
живот! Да будемо благовесници 
твоје вере и твоје просвете. Да се 
поново вратимо 
путевима Светог 
Саве и Светог Си-
меона Немање и 
Светог великому-
ченика Косовског 
Лазара и Светог 
Петра Цетињског 
и Василија Остро-
шког чудотворца и 
путевима свих 
Светих богоугод-
ника! Моли се 
Богу за нас! Моли 
се Богу за цео свет 
и за овај народ да 
пронађе свој пут, 
као што си га ти пронашао, да по-
ново нађе душу своју, као што си 
ти нашао своју душу! Да поново 
пронађе срце свог срца, Христа 
Богочовека, као што си га ти про-
нашао! Да би онда и ми сви могли 
славити заједно с тобом, Оца и 
Сина и Светог Духа, сада и увек и 
кроза све векове. Амин.  

Извор: Епархија ваљевска 

БЕСЈЕДА 
МИТРОПОЛИТА 

АМФИЛОХИЈА НА 
ПРАЗНИК СВЕТОГ 

МАРДАРИЈА 

  

еси свет Боже наш и у светима 
обитаваш и теби славу узно-
симо Оцу и Сину и Светоме 

Духу Светоме – то су ријечи које 
стално понављамо на служби 
Божјој, које нам свједоче, с једне 
стране, да је светост својство жи-
вога и вјечнога Бога, а с друге 
стране, да је човјек биће призвано 
да задобије ту божанску светлост. 
Зато је и сам Господ рекао: Будите 
свети, као што је свет Отац ваш 

који је на небесима, то је људско 
призвање. 

Човјек је, иначе по својој при-
роди, створен по лику и подобију 
Божјем. Он је слика и прилика жи-
вога Бога. Слика је оно што је угра-
ђено у човјека, а прилика је оно на 
шта је човјек призван – да се упо-
доби, да се сједине са Богом. И у 
смислу тога уподобљења, сједи-
њења са Богом, човјек је призван 
да узраста у мјеру раста Божијега, 
у мјеру раста висине Христове, да 
постане свети, као што је свет О-
тац који је на небесима. То је људ-
ско призвање. 

И само она мјеста која рађају 
свеце Божје, то су права истинска 
мјеста која остају запамћена и у 
Божјем, и у људском памћењу. 
Свако мјесто је призвано да рађа 
дјецу, да рађа честите људе. И 
свако мјесто је одувијек рађало и 
добрих и честитих људи, али нај-
значаније је оно мјесто које роди 
свеца. То су мјеста које памти и 

Бог, а не само 
људи. Једно од 
таквих мјеста јесте 
управо Корнет, 
гдје смо се сабрали 
око ове древне 
светиње. Ово је 
мјесто које је 
рађало часне и 
честите људе, ка-
петане и народне 
вође, рађало и 

митрополите… 
Али, оно постаје 

најпознатије 
управо по томе 
што је родило и 

свеца – Светога Мардарија кор-
нетско-либертвилскога, свеамери-
канскога, свеправославнога свети-
теља Цркве Божје – мјесто које се 
зове Корнет. 

Занимљиво је да је и Свети Мар-
дарије још као млад јеромонах у 
Кишињеву, које сам посјетио ових 
дана, написао бесједу која не каже 
Корнет, него каже: Угао лика Хри-
стовога. Корнет значи угао 

ЛИТУРГИЈСКА БЕСЈЕДА  
АРХИЕПИСКОПА ЦЕТИЊСКОГ  

МИТРОПОЛИТА  
ЦРНОГОРСКО-ПРИМОРСКОГ  

Г .  АМФИЛОХИЈА  
НА ПРАЗНИК СВЕТОГ МАРДА-

РИЈА  
ЉЕШАНСКО-ЛИБЕРТВИЛСКОГ У  

КОРНЕТУ (ЉЕШАНСКА НА-

ХИЈА) ,   
СВЕТИТЕЉЕВОМ РОДНОМ СЕЛУ ,  
 У  СЕОСКОЈ ЦРКВИ ПОСВЕЋЕНОЈ  
СВЕТОМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ ГЕ-

ОРГИЈУ ,   
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(преведено на српски језик). Мо-
гуће је да је та његова бесједа, коју 
је записао, и тај њен дивни назив 
управо подстакнута мјестом у 
коме се он родио. 

Родио се у овдје у Корнету, о-
давде је кренуо у свијет, испраћен 
од своје мајке, пошто отац није био 
расположен да га пусти да иде у 
свијет. Али он је већ од свога дје-
тињство, 11 године, остало је запи-
сано, желио да буде монах, да се 
преда свим својим бићем Христу 
Богу на дар. Тражио је од књаза 
Николе да га пошаље у Русију на 
школе, али књаз није схватио жељу 
дјетета, кажу да и није био баш ра-
сположен према вама Љешња-
нима, па је рекао: Немају Руси па-
метнија посла него да васпитавају 
и уче у школе вас Љешњане. Мали 
који је пришавши књазу Николи, 
узео од њега благослов – пољубио 
му руку – кад је чуо те његове ри-
јечи, окренуо се од књаза, није се 
са њим поздрављао, отишао је у 
школу, из школе дошао у Корнет и 
одавде кренуо преко Котора, 
преко Трста, до Београда. 

У Београду је био примећен од 
ондашњег Митрополита Србије 
Димитрија Павловића, потоњег 
патријарха српскога. Сваки дан је 
долазио у цркву Светих архангела 
и тражио од Митрополита Дими-
трија да га негдје пошаље. И он га 
посла у манастир Студеницу као 
дијете и мали Иван пјешице је из 
Београда отишао у Студеницу, гдје 
се и замонашио. У Студеници је 
срео неког слијепога старца мо-
наха, који је оставио на њега ве-
лики утисак као духовник. Одатле 
је по препоруци Епископа жичког 
Саве (Бараћа) Дечанца и ондашње 
Владе Србије, отишао у Москву, из 
Москве у Кишињев. Тамо је учио 
школе, веома брзо је научио руски 
језик и већ као млад се прочуо као 
најдаровитији бесједник. Одатле је 
отишао у Санкт Петербург, гдје је 
завршио духовну академију и у-
познао са свим ондашњим нају-
гледнијим људима Русије, све до 
цара и царске породице. 

Послије анексије Босне и Хер-
цеговине од Аустроугарске, дола-
зио је у Сарајево, да брани свој на-
род, па је ту био и затворен. Дола-
зио је и када је почео Први свјет-
ски рат и стигао је до Ниша, же-
лећи да иде са српском војском. 
Међутим Митрополит Димитрије 
и краљ Петар Први Карађорђевић 
су му рекли да се врати и заврши 
школовање. Вратио се поново у 
Русију, да би га уочи револуције 
бољшевичке, по надахнућу 
Божјем, Свети синод Руске цркве 
упутио у Америку (гдје је био 
митрополит Тихон, потоњи испо-
вједник Патријарх први обнов-
љене Руске патријаршије) да буде 
духовни вођа Срба, који су тамо 
већ почели масовно да долазе. 
Тамо је остао и био чак изабран за 
епископа. Међутим, није прихва-
тио да буде рукоположен за епи-
скопа јер је очекивао да то учини 
Српска црква, што се и догодило 
1925 године. 

Долазио је и овдје. Посјећивао 
је и Црну Гору, тада је митрополит 
био Гаврило Дожић, и стизао до 
манастира Савине, био је и управ-
ник монашке школе у манастиру 
Раковици код Београда… И онда је 
изабран за првог нашег епископа у 
Чикагу. 

Све што је имао и добио, уложио 
је да купи земљу, тамо гдје се сада 
налази један од најдивнијих духов-
них центара Православне цркве у 
Америци. Ту је подигао Цркву Све-
тога Саве у рускоме стилу, гдје се и 
упокојио 1935. године. Имао је и 
виђење, док је био у болници, како 
иде према манастиру и како га до-
чекује огромна маса народа. Није 
се то догодило док је био жив, јер 
онда тамо није било још толико на-
рода. И кад се то догодило? Дого-
дило се ево прије годину дана, када 
је била његова канонизација. Тада 
је заиста манастир био сав укра-
шен дивним народом Божијим! 
Било је преко 20 епископа, велики 
број свештеника и народа право-
славног, и нашега, и Руса, и Јелина, 
и Американаца, сабраног око ње-
гових светих моштију. Тако да се 

његова дјетиња жеља остварила. И 
од малога Ивана родио се велики 
Мардарије, велики светитељ Цркве 
Божје, један од најдивнијих украса 
не само Корнета и Љешанске на-
хије, него и велике Америке. 

Ја кажем и понављам, ми Аме-
рику и Американце бомбардујемо 
свецима, а они нас пројектилима, и 
отимају нам наше Косово и Мето-
хију. А Свети Мардарије је долазио 
1915. да би бранио Косово и Мето-
хију и да би се жртвовао, као што 
се жртвовао читавог свог живота, 
за правду Божију, истинску вјеру и 
за служење Христу Богу. То је чи-
нио и док је био овдје од младости 
своје, то је чинио и када је био на 
школовањима у Молдавији, а 
послије у Санкт Петербуру. То је 
чинио и када је отишао да пропо-
вједа Јеванђеље и Христа Бога у А-
мерици, то је учинио и својом 
смрћу. То је учинио и посмртним 
својим прослављањем, које је 
дошло до тога да га наша Црква и 
свеукупна Православна црква 
приброји међу свете Божје људе. 

И Свети Мардарије је непре-
кидно понављао ове ријечи које ми 
поновисмо:Јеси свет Боже наш и у 
светима обитаваш и теби славу 
узносимо Оцу и Сину и Светоме 
Духу Светоме. Знао је, и према 
томе се управљао, да је човјек 
призван да буде свет, као што је 
свет Отац који је на небесима. Он 
је по томе живио, по томе се 
управљао, и на крају Господ га је у-
достојио светости и светиње. И не 
само да се он тиме прославио и 
овдје на земљи и на небесима, него 
се благодарећи њему прославио и 
Корнет. Иако Корнет буде запам-
ћен, не само овдје код нас, у Црној 
Гори, него у свеукупном нашем на-
роду у Европи и у свијету, неће 
бити запамћен ни по своме богат-
ству, ни по било чему другом, чак 
ни по знаменитим људима који су 
се овдје рађали, биће запамћен, и 
запамћен је Корнет, по Светом 
Мардарију корнетско-либертвил-
ском. Корнет се благодарећи њему 
прочуо у свијету и биће све чуве-
нији, што наравно зависи и од 
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Корнећана. Говорили смо прије 
годину, двије дана, ако Бог да, да се 
мјесто гдје је његова кућа пре-
твори у цркву. То је оно најзначај-
није што треба да учине Корне-
ћани, посебно Ускоковићи, да 
допринесу да се ту подигне црква 
посвећена Светом Мардарију, а 
када буде подигнута црква онда ће 
овдје долазити народ из бијелога 
свијета, из далеке Русије, из Аме-
рике, од свуда, и тако ће свеукупни 
значај овога мјеста добити у своме 
значењу. Зависи то сад од Корне-
ћана, а све им је то припремио њи-
хов Корнећанин Свети Мардарије! 
Надамо се у Бога да ћемо у скорије 
вријеме подићи црквицу његову 
тамо гдје је и огњиште са кога га је 
хранила његова мајка. Тамо, на том 
мјесту ће бити олтар цркве, да се са 
тог олтара хранимо хљебом жи-
вота – Тијелом Христа Бога на-
шега. 

Ја се у Бога надам да ће нас Бог 
уразумити, а посебно вас Корне-
ћане и Ускоковиће, да ту што ско-
рије подигнемо црквицу Божију, 
да Корнет постане знаменит и поз-
нат у читавом свијету, благодарећи 
управо њему –  изданку овога све-
тога мјеста – великом и дивном 
светитељу Божијем Светом Мар-
дарију. 

Његови молитвама нека би 
Господ просветио све Корнећане, 
ма гдје били! И нека би његовим 
молитвама поред тога храма у 
коме се он крстио, никао храм 
њему посвећен у име Господње, да 
би онда Корнет заиста постао мје-
сто и сабиралиште многих људи и 
народа. Дај Боже нека тако буде, 
молитвама Светога Мардарија и 
свих светих, Господе Исусе Христе 
Боже наш помилуј и спаси нас. А-
мин!” 

Извор: Сајт Митрополије 
Црногорско-приморске 

THE GREATEST 
DANGER 

 I clearly need to let my readers 
know that I believe the Covid-19 vi-
rus is real, and that I believe each of 
us has a duty to protect ourselves 
and our fellow human beings gener-
ally speaking. 

But I also believe that the greatest 
danger facing our world is not the 
coronavirus as from those who man-
age the coronavirus, who have as 
their aim the citizens’ coherence, 
and compliance with their laws. 

It has now been eight whole 
months since we have been barred 
from our normal cultural, spiritual, 
and social interaction with the 
greater community. We’ve wit-
nessed our local and state govern-
ments bar us from worshiping in our 
churches, and gather together with 
our family and friends. We’ve wit-
nessed the closure of our restau-
rants, and the boarding up of hun-
dreds of businesses in our cities, all 
the while bombarding us with fear 
mongering propaganda that has 
turned a relatively low death rate 
into something far beyond reality. 

Many of us have seen this as a sys-
tematic dechristianization of our na-
tion, all the while witnessing the si-
lencing of differing views, all in the 
name of “science” and political cor-
rectness. We’ve allowed decisions to 
be made by people whose personal 
fortune has grown in immeasurable 
speed, while the fortune of average 
people has plummeted to depres-
sion era lows. 

Unfortunately, those people who 
are in powerful political positions 
have been allowed to make decisions 
that will have an impact far beyond 
the end of this pandemic. Their de-
cisions, and those who see to the ap-
plication of these decisions, will sur-
vive long after the pandemic has 
abated, and our nation will have paid 
the ultimate price. 

It would seem to me that we peo-
ple should wake up, to arouse the 
conscience of our national leader-
ship. These “protectors” have man-
aged to convey the message and the 
impression that church is a “restau-
rant” that transmits diseases, and 
we’ve allowed them to bar our peo-
ple from the Life-giving Mysteries 
that bring us healing of both body 
and soul. 

Although it is the duty of we 
Christians to protect ourselves and 
to protect our fellow human beings 
from this airborne virus, we are der-
elict in our duty if we do not speak 
out of the importance of Christian 
worship, and demand our First 
Amendment right, that “Congress 
shall make no law respecting an es-
tablishment of religion, or prohibit-
ing the free exercise thereof; or 
abridging the freedom of speech, or 
of the press; or the right of the peo-
ple peaceably to assemble, and to 
petition the Government for a re-
dress of grievances.” 

If we Christians act as though this 
pandemic will bring about death to 
everyone, we will have contributed 
to a worse death, that of the death of 
the soul. The Church is NOT a res-
taurant, and we should not allow 
civil authorities to treat it as such. As 
an essential institution, our ultimate 
health, both body and soul, will only 
be found in the Church. 

I believe we are not in danger so 
much from the coronavirus as from 
those who manage the coronavirus, 
those who have as their aim the citi-
zens’ coherence, and compliance 
with their laws. And I say all of this 
not from passion or anger, but from 
pain and agony. 

That said, “What I see around me 
would drive me insane if I did not 
know that no matter what happens, 
God will have the last word (Saint 
Paisios of Athos).” 

With love in Christ ,  
Abbot  Tryphon 
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СТАРИ ЗАВЕТ У СВЕТЛОСТИ НОВОГ ЗАВЕТА 

УВОД 

вест о једној изузетној 
књизи, која је по вољи 
Божјој и сарадњи човека, 

ушла у овај свет, а која је толико 
савршена, чудно стварана, чудно-
вато јединствена, дуготрајна, за-
нимљива, сачувана од неповређе-
ности, никада нас не оставља рав-
нодушним. Ова књига је и само-
потврдна, неисцрпна, неисправ-
љива, ауторитетна, надахњује; она 
ствара, покреће на акцију, она је 
објавила Христа пре Његовог до-
ласка, објавила Његову реч и 
потврдила је, као и дала последњу 
реч о овоме видљивоме свету, ње-
говој вредности и судбини. То је 
БИБЛИЈА. Свест о тој књизи раз-
вија се у нама утолико у колико се 
у нама шири наше духовно дожив-
љавање по њој. Што је дубље изу-
чавамо то већма осећамо да 
Библија није просто књига, него 
Књига над књигама. Рекао је 
Валтер Скот једном приликом: „У 
целом свету она се назива Књига. 
Све остале су само странице, 
одломци“. 

Доиста, она је Књига светска – 
Књига вечна. Она је Глас, све друге 
су одјек. Библија, то је Књига за 
сва времена. То је Књига која стоји 
усамљена: не приступачна у својој 
величини, тајанствена у својој ви-
сини: онолико изнад свих осталих 
књига, колико је небо више од 
земље, колико је Син Божији виши 
од синова људских. Она је једина 
која је ушла у Светињу на Свети-
њама и постављена на најсветије 
место, увек читана и никада до-
вољно исчитана, увек савремена и 
истовремено нова, са чврстим 

поставкама и непроменљивим гле-
диштима. 

Ко год је изучавао историју и 
порекло Божанске Речи, заиста је 
био запањен начином њеног 
постанка и свест о чињеници да 
она постоји је право чудо. Чиње-
ница да је она увек била књига, а у 
овом савременом свету уистину 
књижевно дело, говори много. 
Веле да је књига о Јову најлепше 
литерарно дело које се у опште 
могло појавити у књижевности. У 
књизи  Беседе – избор из светског 
беседништва, издате у Београду 
1966. године, као прво ушао је про-
рок Исаија са својом Првом бесе-
дом, а затим и Елезијаста са Хва-
лимо сада славне људе, па Хри-
стове Беседе на гори. Она је у 
истини књижевно чудо. Никада ни 
једном човеку није било наређено 
да састави Библију. Никада код 
састављача није постојао план по 
коме би је писао, нити икакав спо-
разум о томе да треба написати 
Библију. 

Пут којим се постепено разви-
јао пораст Библије јесте једна од 
тајни времена. Мало по мало, дело 
за делом, век за веком, појављивала 
се она у облику расцепканих одло-
мака и међусобно повезаних де-
лова, јер су је написали разни 
људи, по надахнућу Светога Духа, 
без икакве своје намере. Једно је 
лице писало један део у Сирији, 
друго у Арабији, треће у Италији 
или Грчкој, Једни су писци пак на-
писали стотину година касније или 
пак раније од других, а први је део 
био написан стотинама година пре 
него што се и родио који је напи-
сао последњи део. Иако је све на-
писано у смислу будућих догађаја, 
нарочито о доласку обећаног Ме-
сије, Искупитеља и Спаситеља, у 
знаку символа, сигнала, снова, ви-
ђења, закона, она није разоткрила 
све, није показала све, није ни била 
у стању да покаже све, јер по до-
мостроју спасења људског, она је 

имала припремни део – карактер, 
који је „сјен добара“, који ће доћи, 
зато је она мање чудо од оне која је 
написана после Христовог дола-
ска, боравка и одласка са овога 
света.  

Док је цео Стари Завет нашао 
свој завршетак у доласку Спаси-
теља и постао историја предска-
зања и припреме, промишљања 
Божијег и оспособљавања човека 
да прими онога  Који, иако је био у 
обличју Божијем, није се отимао да 
се успореди са Богом; него је по-
низио сам себе узевши обличје 
слуге, поставши као и други људи и 
на очи нађе се као човек (Фил. 2,6-
7), дотле је Нови Завет још чуднија 
књига и са књижевне тачке гле-
дишта показује још веће чудо него 
Стари Завет. Када знамо да су 
Јевреји народ несклон за писме-
ност, је јер њихово васпитање било 
искључиво усмено, стално покази-
вали нерасположење према књи-
жевном раду, онда настанак ове 
књиге, која разоткрива тајне неба 
онолико колико је било потребно 
човеку за његов поновни улазак у 
Рај, представља јединствено чудо. 
Од 27 новозаветних књига, колико 
их има на броју, једна једина је на-
писана по изричитом наређењу 
Божијем – Апокалипсис. „Бијах на 
острву које се зове Патам. За ријеч 
Божију и за свиједочанство Исуса 
Христа. Бијах у духу у дан недељни 
и чух за собом глас велики као 
труба који говораше... Што видиш 
напиши у књигу, и пошаљи 
црквама“ (Апок. 1, 9-11). Не само да 
Јевреји нису писали, већ и наш У-
читељ није ништа писао, изузев о-
нога на прашини, (и да поменемо 
писмо цару Авгару, које се сматра 
апокрифом),  па и Његовим учени-
цима ни на памет није падало да 
пишу.   Тек 53. године појављује се 
1. посланица Солуњанима, писме-
нима написана од стране Св. апо-
стола Павла. После је израстао и 
изградио се Нови Завет али опет 

ПРЕДАВАЊЕ ЈЕРЕЈА  
МИЛОРАДА ЛОНЧАРА  

НА СВЕШТЕНИЧКОМ СЕМИНАРУ  
 У  АДЕЛАИДИ 1977.  ГОДИНЕ  

С
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без икаквог претходног плана  и 
договора, одељак за одељком, овде 
кратко писмо, тамо читава посла-
ница или историја, мислим на дела 
Апостолска. Новозаветни писци су 
просто писали онолико колико их 
је на то подстицала потреба, или 
жеља да искажу узнемирену ми-
сао, да народ науче овој или оној 
благословеној истини путем по-
сланице, руководства или мемоар-
ске белешке. И, ето, таква збирка 
писама и прибележака, чак по 
неки и по казивању или проповеди 
других, стекла се у ово дивно је-
динство које ми називамо Нови За-
вет. Ова књига је над природна 
због своје над природне садржине, 
изражене духовне вредности, неба 
у физичкој присутности и необ-
јашњива је у потпуности. Она је 
чудо књижевности и чудо по својој 
поучности. 

ЛИЧНОСТ ИСУСА 
ХРИСТА ЈЕ ГРАНИЦА 
ИЗМЕЂУ СТАРОГ И 

НОВОГ ЗАВЕТА 

Много места у старозаветној 
историји наговестила су, предска-
зала и тачно одредила долазак Ме-
сије. Назван је «Семеном жени-
ним» (Пост. 3, 15), које се испу-
нило. Вели свети апостол Матеј: «А 
рођење Исуса Христа било је о-
вако: када је Марија мати Његова 
била испрошена за Јосифа, нађе се 
да је трудна од Духа Светога» (Мт. 
1, 18), а свети апостол Павле Ње-
гово рођење назива пуноћом вре-
мена, строго утврђено и од Бога 
предсказано. «Када се наврши 
време, посла Бог Сина свога Једи-
нородног, који је рођен од жене, и 
покоран закону» (Гал. 4, 4). Да ће 
се родити од Давидова семена, од 
Аврама, такође се испунило 
(сравни Пс. 89, 36-37; Јер. 23, 5-6; 
Мат. 1,1; Лк. 1,32; Д.А. 2,30; Рим. 1,3; 
II Тим 2,8; Лк. 3,23; Јев. 2,16). 

Тачно је проречено место ро-
ђења и да ће се родити у Витлејему. 
У Новом Завету је објављено као 

потврда старозаветне речи (I Мој. 
49,10; Дан. 9,24-25; сравни са Мт. 
2,1; Лк. 2,22; Гал.4,4: затим Михеј 
5,2; сравни са: Мт. 2,6; Јн. 7, 42).  

Ово само ради илустрације, и-
наче сва пророштва о Њему: да ће 
се назвати Назарећанин, родити 
од девојке, бити Му име Емануило, 
да ће доћи цареви да Му се 
поклоне, одлазак и повратак из 
Мисира, да ће бити помазан Духом 
Светим, да ће бити пророк као што 
је Мојсије, да ће бити свештеник 
по чину Мелхиседекову, да ће чи-
нити чудеса, свечано ући у Јеруса-
лим и бити унижен, да ће показати 
кротост и смиреност, љубав и ми-
лосрђе, чист и исправан карактер, 
ревност према Богу, бити одбачен 
од браће своје, бити камен споти-
цања, да ће кнезови јудејски и 
незнабожачки устати на Њега, у-
ченици Га напустити, ценом крви 
Његове бити купљена њива Лонча-
рева, да ће пострадати за грехе 
свога народа, прободене руке и 
ноге, изгледати као да Га Бог бије, 
молити се за своје убице, са крста 
чуда чинити, хаљине коцком поде-
лити, неће Му бити кост прелом-
љена, бити погребен, тело нера-
спадљиво, васкрснуће, вазнети се 
на небо и сести са десне стране 
Бога, излити Духа Светог на уче-
нике и други моменти из Његовог 
живота предсказани су у Старом 
Завету и у Новом потпуно потвр-
ђени. (Ради увида сравни са тек-
стом – 253 – 256 – Библијско-бо-
гословског речника од В. Михаи-
ловског, превод протојереја Дра-
гише Љ. Милетића, Ниш 1934. го-
дине).  

КРАТКО ИЗЛАГАЊЕ 
НОВОЗАВЕТНОГ 

УЧЕЊА У ОДНОСУ НА 
СТАРИ ЗАВЕТ 

Да немамо ни један извор који 
говори о односу и тесној повезано-
сти ова два завета сем Светог 
Писма, било би сасвим довољно 
ради сазнања и уверења да је 

Стари Завет само сјен добара. Бла-
жени Теодорит вели: «Чим се поја-
вила благодат и излила на све на-
роде, престала је хвала Јевреја, јер 
је Бог дао народу кратак начин 
спасења – веру. Када упоредимо А-
дама и Господа Исуса Христа 
сагледамо следеће: Адам је родо-
начелник новог човека, духовног, 
светог. Од Адама сви се рађају на 
грех и смрт, а од Христа рађају се 
на светост и живот вечни. Грехом 
је човек осуђен на смрт, јер је смрт 
сагрешењем ушла у све људе, а 
кроз Христа дошло је оправдање и 
живот улази у све људе. Апостол 
Павле у посланици Римљанима, гл. 
5, стих 15 истиче: «Христос је свету 
даровао више добра него Адам зла. 
Стари Завет је показао увођење 
греха у свет, а Нови истребљење 
греха из људске средине и душе, и 
не само то, него се распростире на 
све векове прошле и будуће. Па 
као што је Адам праслика новоза-
ветног Адама, тако је и Стари За-
вет у својој целини праслика Новог 
Завета.  

ХРИСТОС ЈЕ ОДГОВОР 
НА ИЗАЗОВ НОВОГ 

ВРЕМЕНА 

ећам се како је, давне 1984. 
године, јеромонах Амфило-
хије Радовић, декан Бого-

словског факултета из Београда, 
на Сабору српске омладине у Аус-
тралији, отпочео своју беседу. Он 
је рекао: „Недавно је чувени фран-
цуски мислилац, Франсоа Мори-
јак, изјавио: – данас на хоризонту 
нашега неба нема ништа значај-
није од буђења православне омла-
дине у Русији“. Имам утисак да се 
ова мисао Моријакова може при-
менити у разним временским пе-
риодима. Наиме, када то није 

С
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важно када се православна омла-
дина буди? 

Буђење православне омладине у 
Србији, такође, представља једну 
значајну историјску прекретницу 
у нашем народу. Аутентични све-
доци тога буђења су људи окуп-
љени око Сабора Двери Српских, 
који су данас међу нама. Када 
млади људи почну да проповедају 
та проповед има много више 
успеха, она се лакше шири и при-
хвата; она је незаустављива, 
постаје пријемчива за све и, што је 
најважније, њој је обезбеђено ду-
горочно живљење.  

Наша проповед је жива реч о 
најважнијим питањима која се 
тичу живота и смрти; о разлозима 
нашег постојања. Наша реч офор-
мљена, изговорена, има творачку 
моћ. Она представља форму наше 
мисли. Мисао је рад ума. Она посе-
ћује човека у одређеном времену 
дајући му идеју о нечему. Та идеја 
– мисао остаје са нама и нема 
стварне моћи све дотле док се не о-
буче у реч. Она, дакле, може да 
буде највећа мисао једног столећа, 
али ако не угледа дана, ако не и-
зађе на видело, а на видело излази 
искључиво кроз реч, она остаје у-
самљена у својој мисаоној љуш-
тури и од ње нико нема користи. 
Тек када уоквиримо нашу мисао у 
реч она представља стварну снагу, 
она је животворна, она је ствара-
лачка.  

Не треба заборавити да је Бог 
створио видљиви и невидљиви свет 
кроз Реч, кроз Сина свога једино-
родног који се назива Реч – Логос. 
Свети апостол Јован сведочи: „У 
почетку бјеше Логос (Ријеч) и Ло-
гос бјеше у Бога, и Логос бјеше 
Бог. Он бјеше у почетку у Бога. Све 
кроз Њега постаде и без њега 
ништа не постаде што је постало. У 
њему бјеше живот, и живот бјеше 
свјетлост људима“ (Јн. 1,1-5). 

Човек је створен као боголико 
биће. По лику Божијем. Будући да 
смо од Бога а да је Син Божји у 
ствари Логос Божији – Ријеч Бо-
жија, који је је створио све што 

постоји, онда  није чудо да наша 
реч у малом, реч у којој наша ми-
сао бива уоквирена, такође има 
стваралачку моћ. Ни у нашем до-
мену – у људском домену - ништа 
не бива створено ван речи. У пре-
егзистенцији свега што постоји, за 
све створено, је реч људска, изра-
жена усмено или писмено. Све, 
дакле, што видимо око нас, настало 
је кроз реч нашу. Говоримо о ство-
реном од човека. Све створено, у 
чијем стварању није учествовао 
човек, као и ми сами, настало је 
кроз Бога односно Реч Божију. 

Реч, која је производ нашега 
ума, неодољиво подсећа на онај ло-
госни – божански лик у нама – лик 
о коме морамо редовно бринути. 

Ако, дакле, у нашем иницијал-
ном размишљању, полазимо од 
тога да је кроз Логоса – Ријеч – 
Христа све постало, онда није 
тешко закључити зашто су Свети 
Оци Цркве православне у својим 
животима били христоцентрични. 
На пример, ава Јустин Поповић 
каже како наша свака мисао мора 
да буде христомисао, свака жеља - 
христожеља, свако дело – христо-
дело, свака акција – христоакција. 
Зашто је то тако?  То је због тога 
што човек није рођен односно није 
дошао у овај свет да би живео сам 
за себе. Он није створен да живи 
ван заједнице Божије. Он је ство-
рен по лику Христовом и од Хри-
ста и кроз Христа има живот. Без 
Христа нема стварања, нема дола-
ска на свет, нема умирања, нема 
васкрсења и нема живљења. Ми 
смо ко-творци са Богом, Његови 
сарадници на великом плану, бого-
лика бића која је Бог поставио да 
управљају светом, Његовом творе-
вином. Свако наше осамостаљи-
вање представља удаљавање од 
Бога и умирање за живот вечни. На 
самом почетку, убрзо после ства-
рања човека, у Едемском Врту, Бог 
говори новоствореном Адаму да ће 
«умрети у онај дан у који окуси 
плода са дрвета Познања добра и 
зла». Непослушност у односу на 
Бога или ходање сопственим пу-
тем нема живот у себи. „Ја сам пут 

истина и живот“, каже Господ. Из 
ових речи недвосмислено извла-
чимо закључак да за човека нема 
другог пута за царство небеско.  

Наш задатак је веома тежак, јер 
нимало није лако васпитати себе у 
тој мери да наша свака мисао 
постане христомисао, свака жеља 
христожеља и свако дело христо-
дело. То је пут великог одрицања, 
одрицања од себе и прихватања 
Христа као центра нашег живота. 
Дозвољавање Христу да делује 
кроз нас. Апостол Павле каже: „Не 
живим више ја, већ Христос који је 
у мени“. Апостол Павле изјављује 
овде да је успео да се победи, да је 
разумео тајну живота, да је схва-
тио да је Христос узрок његовог 
постојања и даљег живљења и да је 
најбољи начин да се ово оствари 
управо у дозвољавању Христу да 
живи у њему. Шта то значи у 
пракси? То значи да он више нема 
својих потреба, да нема жељу да се 
доказује, да је сву своју наду поло-
жио у Господа и да је у могућности 
да свако своје размишљање увек 
усмери у правцу Христа и Његовог 
учења. Он дозвољава Христу да де-
лује кроз њега, а то Христос оче-
кује од свакога од нас.  

Поставља се онда практично пи-
тање: Каква наша проповед у ово 
време треба да буде, ко треба да 
проповеда или, скраћено, шта нам 
је чинити? Све од доласка Христо-
вог, од оснивања Цркве Христове, 
проповед је увек била усмерена на 
Христа, као главу Цркве и она ни-
када није мењана. Без обзира, 
дакле, на време у коме неко живи, 
истина је увек иста, она се не мења, 
не модификује. Христос је исти 
јуче, данас и сутра.  

Проповедати треба речима, по-
нашањем и делима. Треба усвојити 
истину о коначном циљу живота, 
разумети да је наш циљ с једињење 
са Богом и живљење у заједници са 
Њим и ту истину ширити у свом 
окружењу. Када ову усвојену 
истину уоквиримо у речи то 
постаје снага која нас тера да чи-
нимо добра дела, да потврђујемо 
своју проповед конкретним 
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стварима. „Благо милостивима“, 
каже Спаситељ, „јер ће бити uпо-
миловани“. Када чинимо мило-
стињу потребно је ово радити због 
Христа, који то од нас очекује. Ако 
не чинимо милостињу Христа 
ради, може да нам се деси да се то 
не упише у књизи небеској. Зашто 
нема добра ван Христа? Христос је 
алфа и омега. Он је Творац свега 
створенога и у центру је свакога 
живота – свакога човека који Га 
прихвата за свога Спаситеља. И, 
човек се „не спасава својим делима 
већ благодаћу Божијом“. Међутим, 
ако смо са Христом онда је при-
родно да је осећање милостиње 
присутно код нас, јер то је христо-
лики однос према човеку. Тако, од 
истинских следбеника Христових 
очекује се да чине добра дела и ово, 
мање више, долази изнутра, од 
Христовог утицаја. Ако неко чини 
добро дело а не чини то Христа 
ради, на пример не верује у Хри-
ста, дело је, посматрано споља, и 
даље добро, али нема директне ко-
ристи на однос дародавца са Хри-
стом, што је од суштинске важно-
сти.  Дародавац не носи Христа у 
срцу и он личи на незваничну нов-
чаницу која је у потпуности иста са 
званичном новчаницом, али нема 
куповну снагу.  

Која је онда логика чињења 
добрих дела, ако нас то не спасава? 
Чињење добрих дела углавном 
подразумева одређену бригу о љу-
дима, који су створења Божија, 
наша браћа. Бринући о људима, ми 
извршавамо вољу Божију, јер Он 
то тражи од нас: «Кад учинисте 
једном од ових малих мени учини-
сте». Ово је, дакле, начин остајања 
у сталној вези са Христом. Наше 
спасење је израз љубави Божије, 
који је извршио искупљење рода 
људског на добро познат начин, 
сопственом жртвом. Нас спасава 
благодат Божија, која нам се даје 
кроз Свете Тајне у Цркви Христо-
вој. Да је било другог начина, да је 
човек могао да се спасе чинећи 
добра дела или извршавајући ста-
розаветни закон онда Христос не 

би имао потребу да долази због чо-
вековог спасења. Човек би могао 
да се спасе кроз поштовање запо-
вести и испуњавање моралног за-
кона. Овако све је то суштински 
важно, али одвојено од Христа 
нема стварну снагу. Зато се и каже 
да «нема добра ван Христа». Исто 
тако можемо да кажемо да ван 
Христа нема живота и нема спа-
сења. И у том смислу треба разу-
мети Христове речи: «Ја сам алфа 
и омега – почетак и свршетак». 

Христос је поднео жртву крсног 
страдања да би нас искупио. Рекао 
нам је: «Ко хоће за мном да иде 
нека се одрекне себе, узме крст 
свој и пође за мном». Христоносни 
монах Сава се одрекао себе и лич-
ним примером показао своме на-
роду да је лична жртва истински 
пут ка Христу. То не значи да је 
свако позван да крне путем мона-
шког живота већ да је жртва Хри-
ста ради једини пут, за нас Србе 
православне – Светосавски пут. 
Сви светитељи, мученици, испо-
ведници, такође су показали да је 
пут ка Христу трновит и да изи-
скује жртву и страдање. Сваки чо-
век то искуси на сопственом при-
меру, ако имало покушава да живи 
по Христу. Ако постимо, ми тиме 
приносимо малу жртву која се очи-
тује у одрицању од одређене врсте 
хране, коју обично волимо. Исто се 
дешава ако се уздржавамо од пића, 
ако одвајамо време за молитву, ако 
се одричемо неких ситних задо-
вољстава овога света и сл. Живот у 
модерном друштву као што је аме-
ричко, мада данас ништа мање иза-
зова не представља живљење и у 
другим земљама Истока и Запада, 
захтева од нас жртву на дневној 
бази. Стално је потребно размиш-
љати о понуди, свега и свачега, на 
модерној пијаци, и из тога 
мноштва издвојити само здраву 
храну.  

То је за нашу омладину, али и за 
одрасле, могуће само уз помоћ 
Христа. Свако од нас појединачно 
мора да усвоји основну истину о у-
лози Христовој у његовом животу 

и да са тог интелектуалног нивоа 
пређе на конкретизовање те идеје, 
а то чини уоквирујући идеју о жи-
вотворну реч, која следствено 
треба да покрене на акцију. Акција 
се састоји у сведочењу наше зајед-
нице са Христом кроз редовно у-
чествовање на Литургији, где се 
реални Христос нуди свима кроз 
Свето Причешће, као и кроз чи-
њење добрих дела и извршавање 
божанских заповести и заповести 
наше Свете Цркве.  

Не постоји једноставан начин 
да се горе наведено усвоји. То све 
зависи од отворености свакога по-
јединца за духовну страну жив-
љења. Од нас свих, који смо разу-
мели ову истину, очекује се да је у-
чинимо доступном свима, кроз 
живу реч – нашу проповед, како 
грех не би пао на нас због лењости 
или немарности за Истину. Чиње-
ница је да ми као народ, који за све 
што има у својој прошлости 
захвалност дугује Богу и Цркви 
Његовој, имамо шансу да се вра-
тимо Речи Божијој и да наставимо 
да стварамо добра, да корачамо 
уздигнута чела, или ћемо   остати 
између два господара, без конач-
ног определења и без суштинског 
живљења које траје у вечности и 
постаје вечност.  

СМИСАО СВЕТЕ 
ЛИТУРГИЈЕ НА 
ТЕЛЕВИЗИЈИ 

Оно што нисмо ни наслућивали, 
десило нам се. Посебно се односи 
на старије који и чине већину у 
цркви на службама. И даље нам се 
саветује и препоручује остајање 
код кућа. Истинском и правом вер-
нику је тешко навикнути се на 
нешто ново, а о исповести да не го-
воримо.  

Шта нам преостаје - да трпимо: 
радио, телевизија, компјутер и те-
лефон су тренутна утеха. Какав је 
смисао? Свесни смо да требамо 
бити одговорни, али нисмо и не 
можемо бити задовољни! Требамо 



34 Парохијски гласник 71. – ванредни број за Божић 2020. 

бити одговорни и према себи, и 
према другима. Истинским верни-
цима све је ово тешко пало. Све 
ово може бити, и јесте, наша 
жртва. Знам да вас овим нећу уте-
шити, али желим вас подсетити да 
треба да се надамо и да је ово 
време и време наде; да ће и ова 
ограничења проћи и да ћемо, с 
Божјом помоћи, у слободи и без 
страха за здравље своје и других 
поново се окупљати. 

Сви знамо да се учествовање у 
службама у цркви разликује од 
присуства службама преко екрана. 
Али када смо одвојени физички, 
директни преноси доприносе ви-
зуелно и звуком близини нашег 
храма и служби која се врши. Не о-
могућавају физичку присутност, 
али знамо да повезаност и однос са 
Богом остварују и они који учес-
твују, и они који прате. Екрани нам 
помажу у остваривању учешћа у 
слављењу Бога. 

Требамо бити свесни разлика 
физичког и духовног на Светим 
литургијама; требамо, браћо и сес-
тре, знати читати "знакове вре-
мена". Зато се и Црква прилаго-
дила датим околностима колико се 
могло, а све у складу са учењем 
Цркве. Као свештеник, знам да не 
испуњавамо своју дужност, али се 
прилагођавамо времену, да би 
време прилагодили нашим потре-
бама. У нормалним околностима, 
преноси преко екрана су лепо при-
хваћени међу онима који не могу 
да дођу у храмове због болести, 
старости или неког другог оправ-
даног разлога. Ти људи посред-
ством екрана доживљавају бли-
зину храма, заједнице, и то им 
може бити подстрек за молитву.  

Зато желим да и свима вама ове 
тешке околности улију наду у боље 
сутра, и да ове потешкоће кроз 
које пролазимо нас подстакну на 
молитву, као што препоручује и 

наш надлежни епископ Силуан. Да 
ова пандемија прође и да се вра-
тимо, с Божјом помоћи, и нашим 
трудовима и молитвама, редовном 
животу у Цркви и са Црквом. Да се 
крштавамо, венчавамо, испове-
дамо и причешћујемо. Да своја не-
задовољства и немогућности ста-
вимо у Божје руке и прикажемо 
као своју жртву за себе, ближње, 
свих оболелих и заражених. Мо-
лите се за све оне који о њима 
брину: у кућама, домовима за 
старе, болницама... Без Божје по-
моћи ни они у кућама, а ни доктори 
и сестре у болницама, неће моћи 
испунити своје претешке обавезе 
и одговорити на изазове који су 
пред њима, и са њима, сваког дана 
и часа. 

Протојереј-ставрофор  
Петар Дамњановић 

 

БОЖИЋНИ ИНТЕРВЈУ – ЕПИСКОП ЛУКИЈАН 
 

 сусрет великом празнику Ро-
ђења Христовог, Његово пре-
освештенство Епископ бу-

димски и администратор теми-
шварски господин Лукијан дао је 
интервју за “Варош ТВ” из Будим-
пеште. Разговор са Преосвећеним 
владиком водила је Диана Кондић-

Ђурић. Преносимо вам изводе из 
интервјуа са дивним духовним по-
укама о бројним актуелним друш-
твеним и животним темама.  

У Вашем питању делимично се 
налази и одговор. 

Кад људима иде све добро многи 
и не помисле на Творца. Многи 
кроје планове, као што читамо из 
Св. Писма где неки кажу: „…ви који 
говорите: данас или сутра поћи 
ћемо у тај и тај град, и провешћемо 
онде годину дана, и трговаћемо, и 
зарадићемо; ви, који не знате шта 
ће бити сутра. Јер какав је ваш жи-
вот? Ви сте водена пара која се за-
мало покаже и онда нестане. Уме-
сто да говорите: ако Господ хтедне, 
живећемо и учинићемо ово или 
оно. А овако се хвалите у својој 
разметљивости. Свака таква хвала 
је зла.“ (Јаковљева посланица 4, 1-
16) Затим се сручи на целу планету 
нека пошаст, као ова сада – Ковид 
19. Зашто га зову „19“? Вероватно 
јер знају да ће их бити још. Неки 
кажу: Казна Божија! – али губе из 
вида да наш Бог није тиранин који 
нам стоји изнад глава са бичем и 
само чека да погрешимо па да нас 
њиме ошине. Наш Бог је родитељ 

У
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који воли и трпи, чак и своју непо-
слушну децу. Опомиње их, саветује 
и укорева на сваки начин, па и на 
овај који зовемо Ковид-19.  Не да 
би уништио своју децу, него да би 
по свему били достојни да се на-
зову деца Небеског Родитеља. 

Било је „ковида“ кроз целу пове-
сницу човекову, али чим прође 
мало времена, људи забораве на то, 
тек ту и тамо стоји нека табла или 
споменик да подсети да је ето при-
мера ради у време Бокача и цара 
Душана, или у 18. веку харала куга, 
или на почетку 20. века шпанска 
грозница, сад пак Ковид.  Да је па-
мети па да се извуче поука а то је: 
сви смо у истом лонцу, и не зна се 
када ће на кога стићи ред да ли нај-
пре на мене. Сви смо у реду, али 
пазимо, јер иде и преко реда. Ни-
сам оптимиста да ће ову Божију о-
помену сваки појединац па и цело 
човечанство разумети: да не мо-
жемо једни без других и сви за-
једно не можемо без Бога. Као што 
је све на овом свету пролазно тако 
ће и Ковид проћи, али остаћемо у 
ожиљцима и нема сумње да ће о-
жиљци остати дуго и дуго на људ-
ској врсти. 

 У сарадњи са стручним инсти-
туцијама и уз помоћ надлежних 
органа власти Мађарске и Србије 
тече обнова и рестаурација многих 
наших храмова, односно њихових 
вредних иконостаса. У Теми-
шварској епархији у Румунији је 
слична ситуација, епархија је 
успешно остварила многе пројекте 
на културном, научном али и мате-
ријалном плану. То је што се тиче 
обнова наших светиња, тај посао 

увек тече. Међутим има једна 
ствар која се тиче зидања и обнове 
„живе цркве“. Е тај посао је много 
тежи него ли мољакати новац од 
врата до врата за неки кров или 
фасаду да поправимо. За живу 
Цркву треба синергизам, а то је са-
дејство људи са Богом. Бог неће 
никог ухватити за уво и довући у 
цркву на литургију или му просути 
мрсно јело када је пост. Он је то 
оставио нашој слободној вољи, али 
зато и стопроцентну одговорност. 
Ко воли нека изволи. 

Као што поменух, треба за наш 
воз или брод, и машиновођа и ло-

жачи, а и народ који својом вољом 
жели на пут спасења, не на силу. 
Силом се ништа не постиже. 
Добро је да у Цркви има образова-
них, али са страхом Божијим као 
почетком сваке мудрости   („Поче-
так је мудрости страх Господњи“, 
Приче Соломонове 1,7). У цркви 
као лађи спасења могу наћи своје 
место сви који то желе: мушкарци, 
жене, стари, млади, деца, мање или 
више образовани, али пре свега 
честитог и узорног живота. Жи-
вимо у времену када имамо при 
руци разна средства комуникације 
и максималну доступност интер-
нету што може бити и опасна 
замка, јер ове видове комуника-
ције користе не само честити и ве-
рујући људи него и многи други 

сумњивих намера. У Цркви је 
лични пример и верника и свеште-
ника веома моћан. Наравно пози-
тиван пример, јер Исус Христос је 
рекао и ово: Пазите да не саблаз-
ните неког, јер вам је боље да вам 
вежу камен око врата и баце вас у 
море него да неког саблаз-
ните. Богу и Цркви су сви битни, а 
Црква је кроз свете тајне као нека 
радионица у којој се поправља и 
дотерује оно што не ваља, па да 
такви станемо пред Бога. Христос 
је дошао да спасе сваког појединца 
али и сав народ.  

Када су у питању млађе генера-
ције, потребно им је пружити ра-
зумевање и приближити Цркву на 
њима доступне и разумљиве на-
чине. То су углавном друштвене 
мреже, мултимедијални програми 
али и лични контакти. Ове године 
нас је пандемија вируса омела у 
многим планираним активностима 
нарочито са младима. Веронаука је 
такође од великог значаја, али деца 
морају имати подршку родитеља 
па чак и на овом путу вере, пре 
свега мислимо на разумевање и 
пружање могућности деци да учес-
твују у богослужбеном животу. На 
жалост основна ћелија и народа и 
Цркве нам је „тешки рањеник“, а то 
је породица. Бракови се олако раз-
воде а деца из разорених бракова 
су дављеници и хватају сваку пру-
жену руку, па био то светац или 
дилер дроге. Ако нема какве друге 
пружене руке, та наша младост се 
хвата за оно што им се нуди. О 
последицама читамо у црним хро-
никама. 

Срби у Мађарској и у Румунији 
нису дијаспора, нису досељеници 
него су ту вековима. Кројењем гра-
ница после Првог рата нашли су се 
изван своје Матице. Наш народ је 
свуда исти: и у Румунији и у 
Мађарској, и било где у свету. Наш 
народ има срце, и то је познато на-
шој околини, али… увек постоји то 
„али“. Наш народ је тешко око било 
чега сложити. Ми нисмо Германи 
па кад се каже на десно, сви на 
десно, него ми одмах: а што не би 
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на лево или право, и зашто уопште 
да кренемо негде? Најчешће је код 
Срба: А ко си ти да ми командујеш? 
Свети Сава је имао муке са нама, 
Арсеније Чарнојевић исто тако, 
али и све вође наше и политичке и 
духовне су се суочавале са тиме. 

По древним хроничарима 
мађарски краљ Андраш II је од сво-
јих предходника наследио ти-
тулу Rex Rasciae тј краљ Рашке. 
Међутим по повратку из Петог 
крсташког похода је чуо да се поја-
вио и крунисао неки самостални 
краљ у Рашкој. Ово је осетио као у-
зурпацију и свакако је предузео 
акцију да то стање укине. Нови 
краљ Рашке, тек крунисани Сте-
фан Немањић звани и Првовен-
чани није честито ни сео на престо 
у Расу па би сукоб са једним моћ-
ним краљем-крсташем био фата-
лан за младу Рашку краљевину. 
Зато је послао брата Саву да на 
дипломатски начин спречи овај 
рат и Свети Сава је пошао у сусрет 
угарском краљу.  

Андраш је био као краљ добар 
хришћанин и разумео је ко је ње-
гов гост и преговарач и склопљен 
је мир пре 800 година. Наши хро-
ничари су ово забележили, чак 
тројица хроничара.  Краљ Андраш 
је дао Светом Сави пратњу од сво-
јих угледних витезова и племића, и 
они су испратили Светог Саву у 
његово Отечество преко реке Саве. 
Познаваоци географије кажу: 
Значи Свети Сава је свакако про-
шао кроз Барању, Срем а можда и 
Славонију. Јер другачије не може 

да се пређе река Сава и дође у Оте-
чество.  

Из претходног је јасно да је 
Свети Сава са пратњом мађарских 
витезова прошао кроз крајеве У-
гарске где су живели његови Срби, 
тада звани Расцијани, или краће 
Раци. Ово је древни назив за Србе 
који се користио и користи код 
Мађара. Мађарски историчари по-
мињу из тога времена „шизма-
тичке“ манастире па чак и двојицу 
владика из Веспрема (1229.) који 
нису припадали Риму. Забележена 
су и њихова имена: Јован и Дамјан. 
Ради се о времену непосредно 
после посете Светог Саве Угар-
ској, значи или су већ били у 
Веспрему или их је Свети Сава хи-
ротонисао. 

У дугачкој титули данашњег 
Српског православног будимског 
епископа се помиње поред града 
Веспрема и да је он наследник 
града Светог Методија, а то је 
Блатноград, данашњи Залавар. 
Срећом по нас Србе, мађарски вла-
дари су већином били толерантни. 
Мада су на место Методијевих е-
пископа постављани други из 
Рима, затечени словенски епи-
скопи и пастири су наставили свој 
живот јер су мађарски владари 
остављали својим поданицима Ра-
цима да имају своје „рацке“ 
пастире и да служе на свом језику, 
и то тако рећи кроз целу историју. 
О томе нам сведоче сачуване по-

веље угарских краљева. 

Доласком Бога на свет, међу 
људе засијала нам је светлост бого-
познања. Рођењем Христовим све 
почиње – долази нова ера и 
открива нам се смисао постојања. 
Рођењем Христовим стављен је ак-
ценат и на блискост Бога и Човека, 
јер Бог постаје човек да би Човек 
постао Бог, по благодати. Божић је 

и празник новог живота, празник 
породице, празник најлепших и 
правих вредности које данас све 
више запостављамо.  

Божић не треба да буде комера-
цијални празник без емоција. Бо-

жић није само пуко сећање на ро-
ђење Христово уз једење укусних 
јела и гледање већ добро познатих 
божићних филмова и програма 
који се том приликом пуштају на 
телевизији. Божић је поновно ро-
ђење Христово у нашим домовима 
и у нашим срцима. Препознајмо 
ово као поновну шансу са рађање 
вере у нама. Рођење Христово је и 
празник рађања љубави у нама и 
нашим породицама. Топлина у пе-
ћини где се родио Христос данас 
јесте топлина нашег дома за коју 
смо одговорни искључиво ми. Не 
дозволимо да нам домови и срца 
захладне. Загрејмо једни друге љу-
бављу и пронађимо у овом праз-
нику путоказ за живљење у модер-
ном животу. У породици се живи 
вером и поверењем једних у друге. 
Кључ је у породици и топлини по-
родичног дома које је без вере 
тешко одржати. Божић је дакле 
нови почетак којим нас Господ о-
пет и много пута благосиља, пре-
познајмо ово и препустимо се чу-
дима јер се дешавају. 

Извор: Епархија будимска 
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О ИСПОВЕСТИ 

ок сам предавао науку пастир-
ског богословља на две акаде-
мије моји слушаоци су су с на-

рочитом усрдношћу долазили на 
предавања о исповести, а сваке го-
дине сам их држао по четири и 
више. И тад, и много касније, на-
кон што сам завршио службу на а-
кадемији, неки људи су ме молили 
да поновим ова предавања на па-
пиру како би касније била одштам-
пана. Али, имајући само кратке 
наслове њиховог садржаја, и увек 
оптерећен мноштвом послова и 
људи, све до сада се нисам прихва-
тао овог посла, тим пре што је 
предмета за које је било тражено 
да буду написани мојим пером у-
век било много, а слободно време 
су биле само ноћи. 

Сада, заточен у унијатском ма-
настиру, слободног времена имам 
и на претек, али се плашим да ће 
мој рад претрпети велику штету, 
зато што немам ни оне врло 
кратке, може се рећи, симболичне 
конспекте, а сећање, наравно, не 
може да сачува све о чему сам го-
ворио пред академским аудитори-
јумима пре 19 и више година. Али, 
оставивши по страни свако пре-
тендовање на потпуност излагања 
предмета, поделићу с читаоцем 
оно чега се сетим уз помоћ 
Господа. 

Исповест, коју обавља Христов 
слуга јесте дело, које у извесном 
смислу треба да прати све његове 
односе с верницима. Називајући 
свештенике духовним оцима, 
хришћани су свесни да такви иза-
браници Божији имају право и о-
бавезу да се стално обраћају гласу 
њихове савести и да захтевају да 
им откривају своје душе. Наравно, 
с усложњавањем односа свакод-
невног живота, с посветовњаче-

њем и нас самих, и наше пастве, и 
нашег општења с људима, ко-
ришћење овог права, тачније, 
испуњавање овог дуга нашег 
звања, није могуће у свакој ситуа-
цији, али без обзира на то, чак и 
лоши хришћани су свесни да би у 
суштини морало бити другачије. 
Они се никад неће помирити с дру-
гачијим гледањем на свештеника 
осим као на посредника између 
Бога и себе у молитвама, и у ста-
лној борби између добра и зла, која 
је суђена сваком човеку. Ево због 
чега и у последње време свеопштег 
хлађења према вери и према спа-
сењу, могу да постоје такви свеш-
теници и монаси који ма с ким и ма 
о чему да говоре, усмеравају своје 
мисли и речи тако као да разгова-
рају с људима који се кају на испо-
вести. Њих данас има мало, али 
још до скора, можемо се тога се-
тити, у побожно настројеним 
патријархалним сеоским парохи-
јама, а понекад чак и у образова-
ном друштву, могли су се срести 
пастири, који су били тако распо-
ложени и које су људи окруживали 
у толиком броју, да се њихове бе-
седе с паством у њиховим кућама, 
и на сабрањима, и било где, скоро 
ни по чему нису разликовале од бе-
седа на исповести: спасење душе, 
воља Божија, истина Божија – ево 
шта је увек била тема међусобног 
општења пастира и пастве. 

Најузвишенији узор оваквих од-
носа представљају манастирски 
старци код којих ради исповедања 
помисли и савета за руковођење 
долазе и манастирска браћа и сви 
православни хришћани из свих 
крајева света. Одговори и савети 
старца се прихватају као глас 
Божји, и људи сматрају да је њи-
хово преступање смртни грех, по-
пут греха Адама и Еве. Немојте 
мислити да је такав или макар сли-
чан однос према пастви, макар 
према људима који долазе на испо-
вест, нешто апсолутно недо-
стижно за обичног духовника: ве-
ћина нашег клира само не зна 
каква се велика духовна сила 

налази у рукама верујућег клира. 
Углавном се васпитавајући одво-
јено од живота мирјана, и пошто су 
од детињства међу духовним ли-
цима, знајући их не толико као 
служитеље Божије колико као 
своје рођене очеве, рођаке или на-
челнике, наши свештеници и 
остала духовна лица и синови ду-
ховне класе уопште о исповести 
немају онако тајанствену, тре-
петну и мучну представу као о-
бични мирјани, било да су прости 
или образовани: овде се спајају у 
једно сви ови разједињени чланови 
наше пастве, наравно, осим оних 
који су потпуно престали да долазе 
на исповест и који су се окренули 
од Христовог путира. 

Можда ће ми сабраћа пастири 
рећи: „Дајеш нам за пример оптин-
ског о. Амвросија и о. Јована 
Кронштатског, али шта заједничко 
има гомила која је погнула главе у 
свештеном страху и која се оку-
пила код њиховог подножја и моја 
нестрпљива паства која се тиска, 
њих око пет стотина људи код 
исповедаонице, да би затим, упа-
дајући појединачно, промрм-
љавши неколико пута: „Грешан 
сам, грешан,“ – пожурила да по-
бегне из цркве?“ 

Да, ту има мало заједничког, али 
бива и горе: у неким епархијама 
Источне Украјине, где има много 
људи, свештеници одједном испо-
ведају по 15-20 људи, а у Петро-
граду многи оци одједном испове-
дају све људе који су се окупили у 
цркви, нудећи затим онима који то 
желе да поразговарају са свеште-
ником понаособ, али се испо-
ставља да таквих смелих хришћана 
има врло мало, а понекад и нема 
никог; свако мисли: има нас пет 
стотина, и ако свако приђе да по-
разговара насамо, нећемо стићи до 
јутра. 

Ова појава је тужна, рећи ћу и 
нешто више – ужасна је, а морам 
да додам још једну ствар, која је 
још ужаснија, али је за многе није 
нова. 

ЗНАЧЕЊЕ  ИСПОВЕСТИ 
ЗА  ХРИШЋАНЕ 

 

МИТ .  АНТОНИЈЕ ХРАПОВИЦКИ  

Д
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На епархијским састанцима 
после прве револуције 1905. го-
дине клир је на неколико места до-
носио одлуку: „Појединачну испо-
вест укинути и заменити је 
општом,“ односно просто треба у-
кинути исповест, или што је исто, 
треба укинути православну веру, 
јер се с укидањем исповести укида 
и поглед на побожност као на ста-
лну унутрашњу борбу, по чему се 
наша вера и разликује од лутеран-
ске јереси и штунде. Наравно, ове 
богохулне одлуке нису изражавале 
глас и жељу целог клира: његова 
већина се, надам се, ужасавала, кад 
би сазнала за такво безумље 
своје сабраће. Али управо ова 
већина, наравно, неће оспо-
равати да се код нас исповест 
обавља хаотично, сувопарно, 
а не по црквеном чину и по 
пастирском духу. Мирјани су 
тога још болније свесни, али 
од кога зависи да ову ствар 
постави другачије? Ко је 
главни кривац за то што је она 
срозала с одговарајуће ви-
сине? 

Наравно, ми пастири. И-
мали смо и имамо све могућ-
ности да је не ослабимо до те 
мере; и сада можемо да поправимо 
ствар, само ако имамо добру жељу 
и добру бригу да порадимо – пре 
свега на самима себи. А у чему овај 
први труд треба да се састоји? 

Рекли смо да духовна лица нису 
потпуно свесна с каквом отворе-
ношћу за поучавање мирјани стоје 
пред њима за време исповести. Да 
би вам то било потпуно јасно задр-
жите пажњу на томе да беседа 
између два човека на исповести 
представља апсолутно изузетну 
појаву и животу онога ко се испо-
веда и у животу људи уопште. Јер, 
сви разговори који се воде међу 
људима ван исповести, посебно да-
нас, имају за циљ скривање својих 
недостатака и приказивање својих, 
често непостојећих, врлина. Ве-
ћина људи сматра својим неприја-
тељима оне који су их у било чему 
разобличили, чак и оне који су о 
њима сазнали нешто рђаво. На 

савести готово сваког човека има 
дела, речи и мисли, које ни под но-
жем не би признали својим позна-
ницима, а долази дан и час испове-
сти и он све то добровољно излаже 
свом духовнику. Истина, и духов-
нику ће то рећи тек након тешке у-
нутрашње борбе и ако је сигуран 
да духовник никоме неће пренети 
његова признања; можда је већ не-
колико година избегавао исповест 
само зато што није могао да по-
беди свој стид, своју гордост, а ако 
је већ дошао, разапеће себе ду-
ховно и испричаће свој грех. 
Размисли о томе, јереју Божји, и 

пожали и заволи човека. Никад чо-
век не бива тако диван, тако мио 
Богу као кад пред Њим и пред то-
бом убија своју гордост. Тек тада је 
уништен овај главни непријатељ 
нашег спасења, непријатељ Божји, 
тј. гордост, а сада душа онога ко се 
исповеда постаје отворена за при-
мање најсветијих мисли, жеља, на-
мера и одлука. Благо теби, духов-
ниче, ако ти Бог каже управо оно 
што може да послужи на корист 
твом духовном чеду за потпуно 
или постепено ослобађање од пре-
ђашњих грехова. Али, Бог помаже 
онима који се труде, а не онима 
који леже, како каже светитељ Ти-
хон Задонски и ево ти главним за-
датком свог живота и треба да сма-
траш стицање искуства духовног 
лечења, односно савета за руково-
ђење хришћанима, како да се боре 
против греха, како да се учврсте у 
врлини. 

Авај, морамо признати да је у о-
вом делу наш клир потпуно неи-
скусан. У школи су га учили свему 
осим ове главне премудрости, и њу 
имају само они пастири, који су је 
стекли сопственим трудом или чи-
тањем дела отаца и Библије, или 
преко познанства с искусним ста-
рцем, или кроз молитву и соп-
ствено искуство самопосматрања 
и посматрања пастве, а што је 
главно, кроз сопствени подвиг 
борбе против греха, колико је то за 
њих могуће. 

Већ смо помињали да за сти-
цање искуства духовник пре свега 

сам треба да ради на себи; ка-
кав је то рад? Одговор: треба 
да заволи људе, да заволи чо-
века, макар у оним тренуцима 
кад му човек предаје себе, кад 
предаје себе Богу. Тешко да 
ћеш човека икада срести бо-
љим него у тим тренуцима, и 
ако се не потрудиш да га заво-
лиш сад, никад га нећеш заво-
лети у условима обичног жи-
вота. 

Али, како наредити свом 
срцу ако је хладно? Не, оно не 
може да остане хладно и безо-
сећајно у теби ако се потру-

диш да водиш рачуна о ономе што 
чиниш, што се дешава око тебе; 
ако не дођеш на исповест „између 
осталог“, ако не откинеш за то 
време своју душу од домаћих или 
породичних брига. Види какве изу-
зетне части на земљи те је удосто-
јио Бог, какав диван дар ти шаље. 
Јер ни оцу, ни мајци, ни жени, ни 
другу, ни цару, хришћанин неће 
открити оне тајне своје душе које 
сад открива Богу и теби. 

  

И  АКО ХИРУРГ СА ВЕЛИКИМ 

ОПРЕЗОМ И СТРАХОМ УЗИМА 

НОЖ ДА НАЧИНИ ОПАСАН И 

ПОТРЕБАН РЕЗ НА ЉУДСКОМ 

ТЕЛУ ,  НАРАВНО ,  МНОГО ВИШЕ 

ТИ ТРЕБА ДА ДРХТИШ И ДА СЕ 

МОЛИШ ДА БИ БЕСМРТНУ ДУШУ 

ИСЦЕЛИО ,  А НЕ УБИО .  
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OДРЖАН 40 ДНЕВНИ 
ПОМЕН ПАТРИЈАРХУ 

ИРИНЕЈУ (29.12.20) 

Ево нас на 40-дневном помену 
блажене успомене упокојеног 
патријарха нашег Иринеја. Брзо, 
као све што бива и пролази, про-
ђоше и ових четрдесет дана од ње-
говог упокојења у Христу Господу. 
Наша Светосавска Црква, а посе-
бно Архиепископија београдско-
карловачка, служењем заупокоје-
них Литургија молила се за блаже-
ноупокојеног патријарха 
Иринеја.  

Молитва Цркве за њеног 
поглавара је велика и 
моћна молитва. У молитви 
Цркве, у самој њеној суш-
тини је Господ наш Исус 
Христос као Глава Цркве. 
Црква никада није одво-
јена  од Њега и никад није 
без Њега, нити остављена 
као сиротица. Знамо, јер тако вје-
рујемо Ријечи Господњој да свако 
који умрије са вјером у Христа 
Господа пролази кроз смрт и пре-
лази у живот вјечни и бива једно са 
Христом Господом.  

Данас се наш блажене успомене 
патријарх Иринеј прибројава са-
бору својих претходника патрија-
раха српских и архиепископа пећ-
ких и светих Срба светитеља. Да-
нас га дочекују и поздрављају 
патријарси Павле, Герман, Викен-
тије, Гаврило, Варнава, Димитрије 
и сви до Светитеља Саве и препоз-
нају га као мудрог и вјерног упра-
витеља повјерене му Цркве њихове 
Светосавске. 

Десетогодишње патријарашко 
служење Свајтејшег патријарха И-
ринеја било је веома бурно и 

тешко по Цркву, како овдје у ота-
џбини тако и широм свијета. Неу-
морно је журио, као ријетко ко 
прије њега, да стигне свуда гдје је 
било тешко и потребно његово 
присуство. Бивали смо затечени 
његовим одлукама да без одмарања 
путује на далеке дестинације, е да 
би се сусрео са нашим народом, да 
би му проповједао Ријеч Божју и 
поучио га шта је свето, честито и 
миломе Богу приступачно. Управ-
љао је мудро бродом наше Свето-
савске Цркве, настојећи да Цркву 
сачува у Јединству, Светости и Са-
борности. Нажалост, неки су 
испали из тог брода и морске буре 
су их прогутале и однијеле не кри-
вицом блаженопочишег патри-
јарха нашег и оца Иринеја и наше 
Цркве, већ непоправљивошћу 
несрећника. Али, сав суд остав-
љамо Богу и историји. 

Данас му се осим молитвеног 
сјећања и захваљујемо за све што 
је учинио на славу Божју, на ра-
дост, понос и срећу нашег српског 
рода. Посебно смо му захвални за 
велик труд који је уложио око 
завршетка радова на овом вели-
чанственом храму Светитеља Саве, 
храму на ком су ревновали, али и 
горке сузе лили, његови претход-
ници.  

Духовна опорука блажене успо-
мене патријарха нашег Иринеја 
јесте да чувамо јединство нашег 
српског народа кроз Цркву, језик, 
писмо и културу;  да као зеницу 
ока свога чувамо нашу Светосав-
ску Цркву у миру, слози и једин-
ству; да наше мученичко Косово и 
Метохију очувамо у јединству са 
Србијом; да нашу браћу и сестре у 
Црној Гори помогнемо у њиховој 

борби да се одупру свим онима 
који се боре против Јединства 
Цркве и нашег народа; да  Репу-
блику Српску никад не заборавимо 
и не оставимо на милост и неми-
лост оних којима она смета као 
освојени бастион слободе и једин-
ства. Много је бринуо за нашу 
браћу и сестре у Аустралији, 
Сeверној Америци и Европи. Мо-
лио се и наставља да се моли за 
њих, прије свега за њихово једин-
ство и слогу. Користимо прилику 
да нашу браћу  и сестре у дија-
спори, а посебно у Њујорку, позо-
вемо у име блаженоупокојеног 
Патријарха на мир, слогу, братски 
и српски договор, и да их позовемо 
да водe рачуна - да тражећи и изго-
нећи своје правде не изгубе оно 
што је много претежније, а то је 
њихово јединство у Христу Исусу. 

Браћо и сестре, будимо 
поносни на нашег блаже-
ноупокојеног патријарха 
Иринеја и никада га не за-
боравимо у нашим моли-
твама. Чврсто вјерујемо да 
он нас неће заборавити и 
да ће се заједно са Свети-
тељем Савом и свима све-
тима молити за нас и за 
нашу Цркву. Нека је 

вјечни помен и Царство небеско 
блажене успомене патријарху на-
шем Иринеју. 

 Амин. 

ИЗБОР 46-ОГ 
ПАТРИЈАРХА СПЦ 

Свети архијерејски синод Срп-
ске православне цркве заказао је 
изборни Сабор за 18. фебруар 
2021. године, на коме ће бити иза-
бран 46. Патријарх СПЦ.  

Молимо се Богу да се избор но-
вог Патријарха обави на молитвен 
и достојанствен начин, како би 
наша Црква, којој предстоје многи 
изазови у овом чудном времену, 
успешно наставила да врши своју 
мисију. 

ПОСЛЕ ЗАУПОКОЈЕНЕ 

ЛИТУРГИЈЕ СЛУЖЕН ЈЕ  

ПАРАСТОС НА КОМЕ ЈЕ 

ГОВОРИО МИТРОПОЛИТ 

ДАБРОБОСАНСКИ Г.  
ХРИЗОСТОМ  



 
 

 

 

 

  

 

 

Мир Божји 
Христос се роди 


