
  

  ПАРОХИЈСКИ ГЛАСНИК ХРАМА „СВЕТА ТРОЈИЦА“ 
ВАНРЕДНО ИЗДАЊЕ ЗА ВАСКРС 

HOLY TRINITY SERBIAN ORTHODOX CATHEDRAL PARISH HERALD 
SPECIAL ISSUE FOR THE RESSURECTION OF OUR LORD JESUS CHRIST –PASCHA 

МЕЛБУРН, НЕДЕЉА 2. МАЈ 2021.  БРОЈ 87  ГОДИНА III 

ХРИСТОС 
ВАСКРСЕ -  

ВАИСТИНУ 
ВАСКРСЕ! 



2 Парохијски гласник 87. – ванредни број за Васкрс 2021. 

ГЛАСНИК СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ПАРОХИЈЕ  
И ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ СВЕТА ТРОЈИЦА 

Гласник је наследник часописа који је ова 
Црквена општина издавала пре неколико де-
ценија. Факсимил насловне стране је на слици 
десно. 

Слика на задњим корицама: Свештеници 
са школским децом на дан Лазареве суботе – 
Врбице 2021. после завршеног опхода око 
храма.  

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК 

протојереј-ставрофор МИЛОРАД ЛОНЧАР 

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР 

протојереј-ставрофор ПЕТАР ДАМЊАНОВИЋ 
НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ 

ИЗДАВАЧ 

Парохија и ЦШО „Света Тројица“ 

АДРЕСА 

1 Noel Street, Brunswick East VIC 3057 

КОНТАКТ 

o. Милорад +61-0478-922-154 
herald@svtrojica.melbourne 

https://svtrojica.melbourne/#visit 

ТИРАЖ 

150 

ТРОПАР ,  ГЛАС 1.  И 5. 
ХРИСТОС ВАСКРСЕ ИЗ МРТВИХ ,  СМРЋУ СМРТ УНИШТИ   И  

ОНИМА У ГРОБОВИМА ЖИВОТ ДАРОВА!  
 

КОНДАК ВАСКРСЕЊА  ГЛАС 8. 
ИАКО СИ У ГРОБ СИШАО БЕСМРТНИ ,  УНИШТИО СИ АДОВУ МОЋ И ВАСКРСАО СИ КАО ПОБЕДИЛАЦ ,  
ХРИСТЕ БОЖЕ .  ЖЕНАМА МИРОНОСИЦАМА СИ РЕКАО :  РАДУЈТЕ СЕ!  ТВОЈИМ АПОСТОЛИМА ДАРУЈЕШ 

МИР ,  А ПАЛИМА ВАСКРСЕЊЕ .   

ЧИТАЈТЕ ЈЕДИНЕ СРПСКЕ НОВИНЕ У  
АУСТРАЛИЈИ ПИСАНЕ ЋИРИЛИЦОМ 

 



 Парохијски гласник 87. – ванредни број за Васкрс 2021. 3 

 
 

РЕЧ УРЕДНИКА 
ХРИСТОС ВАСКРСЕ! 

 

На дан када се сећамо највећег 
догађаја у историји рода људског, 
Васкрсења Господа и Спаса на-
шега Исуса Христа, шта би друго 
било значајније за нас од певања о-
вог тропара?  Наравно, и други 
васкрсни тропари, и песме посве-
ћене овом великом дану, не зао-
стају ни по чему за овим речима, 
када је позив на слављење Васкр-
слога Бога у питању. “Нека се ве-
селе небеса и нека се радује 
земља…”, јер Господ победи најве-
ћег непријатеља човековог. Побе-
дио је Господ смрт. Овом значај-
ном догађају радује се све ство-
рено. Небески и земаљски свет. 
Васкрсењем Господњим обновљен 
је Космос. Свему је враћен прво-
битни поредак. Све је нашло свој 
смисао у Васкрсењу.  

Анђели певају Васкрсење на 
небу. Објављују војске анђела да је 
њихов Господ победио Сатану. 
Оглашавају се они који Господа 
непрестано служе и који су стрп-
љиво очекивали да њихов Вођа за-
сија у пуној светлости. А, колико 
тек треба да се радује овоземаљски 
свет? Колику радост треба да осећа 
човек, који је и узрок поремећаја у 
свему створеном?  Кроз грех чове-
ков дошло је до општег пореме-
ћаја. Христос побеђује узрочника 
греха и тиме и главну последицу – 
смрт. “Смрћу смрт уништи и онима 
који су у гробовима живот дарова”.  

Васкрсење Господа представља 
прекретницу у историји света и 

човека.  Свему створеноме Васкр-
сли даје снагу, ново обличје, нови 
изглед и, што је најважније, човеку 
као круни Божијега стварања, 
Васкрсли даје наду на вечни жи-
вот. Ето, то је разлог наше опште 
радости у току празновања ових 
значајних дана, у којима увек 
изнова славимо славно Христово 
Васкрсење.  

Христос Васкрсе! Свим читао-
цима Гласника.  

Најбољи начин потпуног разу-
мевања  Васкрсења Бога, човек 
може да докучи преко Голготске 
жртве Христове. Потребно је да 
свако од нас прође у својим 

мислима, молитвама и размишља-
њима путем којим је Христос про-
шао у току неколико дана, 
закључно са Великим петком. Ње-
гово страдање је крунисано прики-
вањем на крст и физичком смрћу 
на крсту. Он, Син Божији, који је 
дошао да спасе човека, прима на 
себе, добровољно, ово крсно стра-
дање од незахвалних створења 
својих. Без роптања, али не без а-
гоније и бола, Господ моли Оца 
свога: “Оче, ако је могуће да ме ми-
моиђе ова:  чаша….али нека буде 
воља Твоја”.  Док умире на крсту, 
Он последњим атомима своје   
снаге моли: “Оче, опрости им јер 
не знају шта  чине”.  Овим ставом 
извојевана је победа. Овим смире-
њем побеђен је Сатана и његова 
надменост. Овим унижењем 

узвишен је човек до боголикости. 
Само, дакле, удубљивањем у  Хри-
стову жртву, која је резултат Ње-
гове  божанске љубави за створење 
– човека, може се, у правом смислу 
те речи, докучити значај Васкр-
сење – Свепобеде Бога и човека.  

Христос Васкрсе!, постао је поз-
драв и отпоздрав свих следбеника 
Васкрслога. Христос Васкрсе!, 
постао је поздрав радости и среће. 
Христос Васкрсе!, постао је поз-
драв који ублажава тугу и бол, 
патње и невоље, поздрав који даје 
снагу и наду. Христос Васкрсе!, 
постао је поздрав освежења и 
освећења. То је и најбољи лек про-
тив корона вируса, али и свих дру-
гих вируса, који нападају човека. 
Тако, нека би дао Васкрсли Господ 
да се сви осећамо боље, слобод-
није, здравије, срећније, људскије 
и узвишеније, после ове једин-
ствене победе над смрћу и ђаво-
лом.  

Надам се да је Гласник наше па-
рохије постао незаобилазна лите-
ратура у вашим домовима као и да 
на посебан начин врши мисију ши-
рења Јеванђеља Васкрслог 
Господа Исуса Христа. 

Христос Васкрсе!  

Прота Милорад Лончар 

“НЕКА СЕ ВЕСЕЛЕ НЕБЕСА И 

НЕКА СЕ РАДУЈЕ ЗЕМЉА ,  ЈЕР  ЈЕ 

ГОСПОД ПОКАЗАО СНАГУ СА 

СВОЈОМ РУКОМ ;  СМРЋУ СМРТ 

УНИШТИВШИ…” 
  

ВАСКРС НИ ТРОПА Р ТРЕ ЋЕГ 

ГЛАС А  
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ВАСКРШЊА ПОСЛАНИЦА 
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВОЈОЈ ДУХОВНОЈ ДЕЦИ О ВАСКРСУ 2021. ГОДИНЕ 

П О Р Ф И Р И Ј Е 
ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ ПРАВОСЛАВНИ АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ, МИТРОПОЛИТ БЕОГРАДСКО-КАРЛО-

ВАЧКИ И ПАТРИЈАРХ СРПСКИ, СА СВИМ АРХИЈЕРЕЈИМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ – СВЕШ-
ТЕНСТВУ, МОНАШТВУ И СВИМ СИНОВИМА И КЋЕРИМА НАШЕ СВЕТЕ ЦРКВЕ: БЛАГОДАТ, МИЛОСТ И 
МИР ОД БОГА ОЦА, И ГОСПОДА НАШЕГА ИСУСА ХРИСТА, И ДУХА СВЕТОГА, УЗ РАДОСНИ ВАСКРШЊИ 

ПОЗДРАВ: ХРИСТОС ВАСКРСЕ!

ођите на нови род Винограда, 
на побожно весеље, посебан 
је дан Васкрсења; уђимо у за-

једницу Царства Христова, појући 
му као Богу у векове! (пасхални ка-
нон, прва строфа осме песме) О-
вим речима, драга браћо и сестре, 
славећи Васкрсење Христово, 
Црква нас позива и сабира на по-
божно пасхално весеље, весеље 
које превазилази и надмашује сва 
наша овоземаљска весеља. По-
божно весеље које нам Господ уго-
тови јесте радост вечног Живота, 
вечне победе Добра над злом и по-
раза демона. Предивни Јован Зла-
тоуст у празничном усхићењу 
кличе: „Нека се (данас) нико не 
боји смрти, јер нас ослободи Спа-
сова смрт: угаси је Онај Кога је она 
држала, заплени ад Онај Који сиђе 
у ад, горак постаде ад примивши 
тело Његово.” Суштина овог нашег 
побожног васкршњег весеља јесте 
Сâм Васкрсли Исус Христос Који 
Себе Самог даје као „нови род ви-
нограда” да Га пијемо. У великој и 
божанској Тајни Тела и Крви Ње-
гове Он нам говори: „Узмите, је-
дите, ово је Тело моје...”, а затим: 
„Пијте, ово је Крв моја Новога За-
вета...” Господ не успоставља Нови 
Завет на неким обредима и рели-
гијским ритуалима већ га установ-
љава на Себи Самом кроз вечно да-
вање Себе као божанског Јела и 
Пића. Нашу тугу Великог Петка и 
Велике Суботе, док смо пратили 
Христа Господа од Гетсиманије до 
Голготе, Господ одједном измени и 
уведе нас у васкршњу радост. То је, 
као што каже црквени песник, по-
себан дан! То је дан Васкрсења. То 

је благодатна снага Васкрсења коју 
нити од Бога изабрани синови 
Израиљеви нити мудри Грци нису 
могли да схвате. Први говораху да 
је проповед о Васкрсењу „без-
умље”, други пак да је то „лудост”. А 
управо кроз то што је за прве било 
„безумље”, а за друге „лудост”, 
Господ је показао величину бо-
жанске благодати и моћи. Знајући 
то искуствено, радујмо се, браћо и 
сестре, и веселимо се кличући 
једни другима: Христос васкрсе! 
Ваистину васкрсе! Васкрсење 
Господа Исуса Христа, браћо и 
сестре и драга децо духовна, нај-
већи је догађај у историји видљи-
вог и невидљивог света. Зато је он 
непоновљиви догађај. Васкрс је 
ново стварање, а за човека ново 
рађање. Гле, све ново постаде! Бо-
гочовек Исус Христос васкрсе из 
мртвих и све дотадашње „вредно-
сти” бише оборене и нови свет 
настаде. Наднесен над тајном Хри-
стова Васкрсења, Свети апостол 

Павле сведочи оно што зна и што 
јесте истина: сведочи да, „ако је ко 
у Христу, нова је твар; старо прође; 
гле, све ново постаде”, па додаје: „А 
све је од Бога, који помири нас са 
собом кроз Исуса Христа и који 
нам даде службу помирења” (2. Кор 
5, 17 – 18). То је она неистражива 
дубина и висина тајне Васкрсења о 
којој толико пишу и певају свети 
Оци Цркве. Најбитније је, браћо и 
сестре, да познамо дубину и ви-
сину тајне Васкрсења, да у њу ве-
рујемо и њоме се спасавамо. Не до-
пустимо да нам празник Васкр-
сења Христова буде празник оби-
чаја, као што често чујемо, већ 
празник новог живота, нове наде, 
нове твари. Управо на такво 
славље и весеље позива нас Црква. 
На овај празник Пасхе, преласка 
из смрти у прави и вечни живот, 
Господ нас позива да окусимо 
„нови род винограда”, оног Вино-
града у којем је Он Чокот, а ми 
лозе.  

Господ је створио свет као до-
бар виноград. Он у Својој беседи о 
злим виноградарима каже да човек 
домаћин засади виноград, огради 
га плотом, ископа у њему пивницу 
и подиже кулу, те га предаде вино-
градарима да га обрађују. Када 
дође време бербе, посла господар 
винограда слуге своје да донесу 
рода од винограда. Видећи да слуге 
господара винограда долазе, вино-
градари, који се у међувремену 
беху претворили у разбојнике и у-
зурпаторе Божјег давања, „похва-
таше слуге, па једнога изудараше, 
једнога убише, а једнога засуше 
камењем”. На крају господар 

Д 
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винограда посла „сина свога гово-
рећи: постидеће се сина мога”. У-
место да га се постиде они Га ухва-
тише, одведоше напоље и убише. 
Управо то смо гледали на Велики 
Петак: неправедно осудивши 
Господа, разапеше Га на крст. Тек 
што прођосмо страхоту Великог 
Петка, када гледасмо убиство 
Наследника Винограда на крсту, 
ево нас у радости новог Винограда, 
у радости новог Живота. Наста 
време истинског Чокота и правог 
Винограда. Зато, приђите сви и о-
кусите од новог рода 
Божјег винограда и ви-
дите да је добар и благ 
Господ! Ово је ново ве-
сеље којим се побожно 
веселимо сви ми који кли-
чемо: Христос васкрсе! 
Али, исто тако се радују са 
нама и сви остали 
хришћани, и сви који до-
живљавају Божју доброту, 
и сва творевина Божја.  

Позивамо вас, драга 
децо духовна, на радост 
Васкрсења како бисмо о-
дагнали од себе тугу нашег жи-
вота, тугу која нас је, ево више од 
годину дана, притисла, тугу која се 
уселила у сваку пору нашег жи-
вота, тугу која је многе куће затво-
рила. Устанимо, и веселимо се, и 
победоносно кличимо једни дру-
гима: Христос васкрсе! Радосним 
васкршњим поздравом Христос 
васкрсе! поздрављамо све вас, 
драга децо духовна, који живите 
широм света, вас који сте далеко 
од својих огњишта, од завичаја, а 
често и од својих најрођенијих. 
Знајте да ваша Светосавска Црква 
непрестано брине о вама као нера-
скидивим деловима нашег народа 
и живим удовима Тела наше 
Цркве. Остављамо вам завет, пред 
Васкрслим Господом и светите-
љима Његовим, да чувате и јачате 
најпре наше унутарње црквено је-
динство, а онда и национално, је-
зичко и културно јединство. Не до-
пустите времену и приликама да 
вас поделе и одвоје једне од дру-
гих, а тиме и од Мајке Цркве! И по-
ред чињенице да сте стално под 

одређеним притисцима, што међу 
вама изазива несугласице и рас-
праве, молимо се Васкрслом 
Господу за вас да у Њему Васкр-
сломе пронађете снагу за своје је-
динство и крепост за братску 
слогу. Апелујемо на вас да увек 
пред собом имате дивне примере 
вере и родољубља наших дичних 
предака и наших великана који, 
живећи у далеком свету, задивише 
свет у лицу Тесле, Пупина и мно-
гих других. Будимо достојни 
наследници њихових имена и њи-

хових великих дела, њиховог при-
мера и карактера! 

Данас се посебно молитвено се-
ћамо наше напаћене браће и 
сестара на Косову и Метохији. 
Њих посебно поздрављамо и охра-
брујемо да буду чврсти и постојани 
у вери, нади и љубави. Распети и 
Васкрсли Христос Господ са вама 
је, драга децо духовна, синови и 
кћери Косова и Метохије. Са вама 
је и сав српски народ, са вама су 
сви православни народи света, са 
вама су сви правдољубиви и исти-
нољубиви људи. Можда ништа није 
тако силно ујединило православне 
хришћане света као Косово и Ме-
тохија, символ достојанства, части, 
праведне борбе за слободан живот 
на прадедовским огњиштима и от-
пора сили и неправди. Са Светим 
царем Давидом певајмо: с нама је 
Бог, разумите народи и покорите 
се, јер с нама је Бог! 

Све верујуће синове и кћери по-
носне Црне Горе такође поздрав-
љамо са Христос васкрсе! Њима се 
посебно обраћамо: са вама су наша 

љубав и наше молитве, драга децо 
духовна, јер сте ви у посебним 
приликама, боље рећи неприли-
кама и невољама, у непрестаним 
духовним борбама. Нека вам, као и 
досад, Васкрсли Господ Христос 
буде непоколебиви Темељ ваше 
вере, вашег јединства и заједниш-
тва са свом вашом браћом и сес-
трама како у Црној Гори тако и у 
Србији и широм света. Молитве и 
благослови великих угодника 
Божјих, светитеља и чудотвораца 
Василија Острошког, Петра Це-

тињског и свих светих 
нека вас прате и буду са 
вама у свим вашим бор-
бама за победу Добра над 
злом, Љубави над 
мржњом, Јединства над 
поделама, Светиње над 
мрзошћу духовне 
пустоши.  

Срдачно поздрављамо 
нашу браћу и сестре у Ре-
публици Српској и Босни 
и Херцеговини, у Хрват-
ској, Словенији и Север-

ној Македонији. Не сум-
њамо да ћете ви, драга децо ду-
ховна, са својим архијерејима, 
свештеницима, монасима и мона-
хињама велики празник Христова 
Васкрсења дочекати и прославити 
на најбољи могући начин, отво-
рена срца према својим инослав-
ним или пак иноверним суседима. 
Васкрсли Христос Господ нека 
буде са свима вама и са свим љу-
дима добре воље око вас! Наше 
мисли и молитве лете свих ових 
дана ка свима болеснима, а наро-
чито ка инфициранима вирусом 
ковид-19, као и ка свим лекарима и 
медицинском особљу, који се само-
прегорно, ризикујући и свој жи-
вот, боре да спасу оболеле од ко-
роне и других болести.  

Браћо и сестре, све народе 
света, од Истока до Запада, и од 
Севера до Југа, задесила је ова о-
пака и опасна болест изазвана не-
видљивим вирусом. Прошле го-
дине смо се надали да ће зараза 
брзо проћи. Нажалост, не само да 
није прошла већ је и у овој години 
наставила да хара широм света. 
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Данас се молимо за оздрављење 
свих оболелих, као и за покој душа 
свих упокојених. Поштујући пре-
поруке медицине, сами себе, и 
једни друге, и сав живот свој 

Христу Богу предајмо! Са моли-
твеном жељом да Васкрс, Празник 
над празницима, сви дочекате и 
прославите у духовној радости и 
телесној крепости, још једанпут 

вас поздрављамо најрадоснијим 
поздравом:  

ХРИСТОС ВАСКРСЕ! 

 

Дано у Патријаршији српској у Београду, о Васкрсу 
2021. године. Ваши молитвеници пред Васкрслим 
Господом:  

АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ, МИТРОПОЛИТ БЕО-
ГРАДСКО-КАРЛОВАЧКИ И ПАТРИЈАРХ СРПСКИ 

ПОРФИРИЈЕ 
Митрополит дабробосански ХРИЗОСТОМ 

Епископ шабачки ЛАВРЕНТИЈЕ 
Епископ сремски ВАСИЛИЈЕ 
Епископ бањалучки ЈЕФРЕМ 
Епископ будимски ЛУКИЈАН 
Епископ банатски НИКАНОР 

Епископ новограчаничко-средњезападноамерички 
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 
KИРИЛО 

Епископ Митрополије аустралијско-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 
СВЕМУ СВЕШТЕНСТВУ, СВЕШТЕНОМОНАШТВУ, МОНАШТВУ И БЛАГОВЕРНОМ СВЕТОСАВСКОМ НАРОДУ БОЖИЈЕМ, БО-

ГОСПАСАВАНЕ НАМ МИТРОПОЛИЈЕ АУСТРАЛИЈСКО-НОВОЗЕЛАНДСКЕ: ХРИСТОС ВАСКРСЕ – ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ! 
 

Драга ми духовна децо у Васкр-
слом Господу Христу, Сабрани у о-
вој пасхалној ноћи у нашим светим 
храмовима широм Аустралије и 
Новог Зеланда, у ишчекивању сви-
тања новог Дана, Дана Господњег - 
којим ће човечанство које је се-
дело у тами угледати светлост ве-
лику (Мт. 4, 15-16), следујући хим-
нографији Свете нам Цркве, очи-
стимо своја чула да би смо могли 
угледати Христа блиставог у не-
приступној светлости Васкрсења, 
јер нам објављује велику радост! 
(Прва песма Пасхалног канона).  

И заиста браћо и сестре, без 
празника Васкрсења Христовог не 
бисмо могли говорити о радости у 
овоме свету; не бисмо имали бла-
годатно искуство истинске и 
непролазне радости која се добија 
животом у Васкрслом Христу, у 
Његовој Светој Цркви.  

Свет без Христа, без победе 
Васкрсења, не може друго бити до 
долина плача, страха и ужаса! До-
вољно нам је сагледати свет који 
нас окружује, а често и сами себе, 
да стекнемо слику какав би наш 
живот био без Васкрсења. Какву 
би утеху могли имати у свету стра-
дања, болести и умирања? Заправо, 
Васкрсење Христово јесте најне-
опходнија победа у свету човеко-
вом, оно је велико сунце које се 
рађа у тами живота људског, разго-
нећи сва страшила, све авети и 
свирепе мучитеље духа људског.  
Зато Света Црква у својој химно-
графији назива Празник Васкр-
сења - Најсветијом Пасхом, дакле, 
најсветијим Пролазом и Излазом 
из суровости палог света – света о-
безблагодаћеног, у свет благодат-
ног све-смисла Божијег, у свет ра-
дости, утехе и живота у изобиљу 
(Јн. 10,10).  

Имајући ову истину пред собом, 
драга браћо и сестре, када год нам 
је тешко, када нас притисну терети 
и искушења, када нам свет каже да 

нема излаза, да је све страшно и 
беспомоћно, окренимо се нашем 
Спаситељу, који потврђује да ће 
бити невоља у свету, као и жало-
сти, али који нас исто тако храбри 
да се не бојимо, јер је Он победио 
свет! (Јн. 16, 33). Та победа постаје 
наша, животом у Цркви, о чему 
сведочи Преподобни Ава Јустин 
када каже: „Богочовек, као исти-
нити Бог, имао је силе да природу 
људску спасе од греха, смрти и ђа-
вола, и као истинити човек – да то 
спасење преда људима у светој 
Цркви Својој, у Богочовечанском 
телу Свом. Постајући синови 
Божји вером у Јединородног Сина 
Божјег, Господа Христа, људи 
постају Његови сутелесници и за-
једничари Његове свемоћне благо-
дати (ср. Еф. 3,6), којом савлађују 
сваки грех, сваку смрт, сваког ђа-
вола, и добијају снаге да још овде 
на земљи живе вечним животом и 
ради вечнога живота.“     Не чудимо 
се томе што пали свет не може да 
увиди значај Васкрсења, јер по ре-
чима Светога апостола Павла „те-
лесни човек не прима што је од Бо-
жијега јер му је лудост, и не може 
да разумије (1.Кор. 2, 14). Реч о 
Васкрсењу јесте саблазан за пали 
свет – за људе који искључиво 
посматрају и осмишљавају свој 
живот из хоризонталне биолошке 
перспективе. Такав човек нема 
простора за Бога, за небеске вред-
ности, за категорије вечности, за 

ближњег, јер је сам себе сузио и 
просторно смањио. Зато се увек 
треба враћати Богу, умивати наше 
очи благодатним животом у Хри-
сту, да не би остали трајно слепи за 
присуство Божије у нама и свету.  

У овој Пасхалној ноћи желим 
заједно са вама да узнесем благо-
дарност Богу за све што нам је 
пружио у овом времену великих и-
зазова, пре свега што смо се одр-
жали на Путу Његовом, што се 
храмови наши нису испразнили, 
већ се по милости Божијој бележи 
пораст посете нашег народа све-
тим храмовима широм наше Све-
тосавске Митрополије. Добро је 
нашем Српском народу позната 
крилатица да без невоље нема бо-
гомоље! Благодарни смо Богу за 
Његово старање о нама. Сетимо се 
молитвено и овога Васкрсења 
наше браће и сестара на Косову и 
Метохији који својим присуством 
одржавају упаљена кандила на нај-
светијим олтарима наше Српске 
земље, од којих и ми у расејању 
црпимо снагу и светлост. Молимо 
се браћо и сестре, за све оне који 
пате, болују и страдају широм 
света, за све оне који су изложени 
опасностима, као и за оне који без-
резервно себе дају за добро других. 
Нека Господ све изобилно благо-
слови.  

Такође се молимо, да опростимо 
све једни другима Васкрсењем, 
како би васкрсли наши односи. То 
је Пут Господа Христа, а и Пут Ње-
говог Апостола међу српским на-
родом – Светога Саве. Поздравља-
јући вас све, своју драгу духовну 
децу, поздравом победе Христове, 
желим вам свима изобиље снаге, 
радости и духовног весеља! Хри-
стос Васкрсе – Ваистину Васкрсе!  

Дано у Митрополији у Сиднеју, 
о Васкрсу 2021. лета Господњег  

+ СИЛУАН    
 ЕПИСКОП АУСТРАЛИЈ-

СКО-НОВОЗЕЛАНДСКИ 
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ора је рујна руменила врт Јо-
сифа из Ариматеје. Никад 
она не изгледаше тако мила и 

љупка. Љупкост и бајност њена на-
говештаваше најсјајније сунце 
које ће тога дана свет обасјати, нај-
ведрији дан погруженој земљи. 
Све је уранило, да поздрави осви-
так тога дана: гора својим шумом, 
птице песмом, роса блиставошћу, 
ваздух веселим треперењем и бру-
јањем, цела природа свечаним 
изгледом и живошћу, – све му је 
носило јутарњу химну. Све је за-
једно са зором, похитало, чисто, у-
мивено најчистијом росом и запо-
јено најблаготворнијом свежином, 
на сусрет новоме дану. Све радо-
сно и смерно узимаше учешћа у 
тријумфу небесне победе. 

Каква разлика измећу тога дана 
и два ранија. 

У Петак је сунце помрчало, кад 
су Сина Божјега на крст прико-
вали. Земља је задрхтала у страху 
због злочина који се на њој 
изврши. Народ је бежао безоб-
зирно с Голготе, да не буде сведок 
даљих излива гњева небеснога. На 
Голготи стајаху три крста, но свет 
је видео само један на средини. Ви-
део га је и кад је леђима њему окре-
нут био и кад је далеко од њега био, 
излазио му је он пред очи непре-
стано, и у сну и на јави. Онај који 
на њему издахну као да непре-
кидно и звучно довикиваше зас-
трашеном народу и унезвереним 
извршиоцима: кад подигнете Сина 
човечјега, онда ћете знати, да сам 
Ја (Јн. 8, 28). 

Но још Пилат није дошао себи 
од чуда, како се нагло, не путем за-
кона него простом виком и урнебе-
сом заведене масе, оконча страш-
ном трагедијом један процес за-
нимљив и важан; још у дворовима 

Ирода и Кајафе није се зауставила 
бујица безумног одушевљења због 
добро изведеног плана, још Јудин 
дух није ни приспео у царство 
мрачних духова, још голготски џе-
лати нису ни крв с руку спрали, 
још народ страховаше, поражен о-
ним чудним стицајем догађаја, 
који се извршише насиљем људ-
ским и гњевом Божјим, – кад му-
њевито прохуја вест по Јерусалиму 
о Ускрснућу Великог Мртваца. 

Тај глас, колико радостан за на-
род толико ужасан за извршиоце 
грознога злочина, и ако је се рев-
носно крио, као ветар прохуја кроз 
све па и најзабаченије улице и ку-
тове престоничке. Као што про-
тивници Христови не могоше зау-
ставити бурне народне поздраве 
кад Исус улазаше у Јерусалим, 
тако им и сад би сав труд узалудан 
око заташкавања и оповргавања 
пронесене вести. Јерусалим је сав 
жуборио: Христос Васкрсе! 

Побожне жене донесоше ми-
рисе на гроб Исусов, да га прелију, 
но како се зачудише кад ступише у 
врт Јосифов? Њихови мириси учи-
нише им се и сувише слаби и непо-
требни према миомирном и бајном 
мирису који их из лепога врта за-
пахну. Очаране том бајношћу оне 
убрзаше ход гробу драгога им По-
којника. 

Први зраци сунчеви падоше на 
празан гроб и открише им славан 
догађај од тога јутра. Но оне не 
вероваше. Тада се јавише и два не-
беска весника и потврдише им оно 
што су им зраци сунца открили, 
али узалуд. Жалост Мироносица, 
недоумица и сумња све је већма 
расла све док им се сам Исус не 
јави. 

Беше се лепо разданило, када и 
Петар с Јованом дође у свети врт. 
Он уђе у гробницу где лежаше И-
сус и виде где леже само хаљине. 
Он се веома зачуди, но ни празан 
гроб, ни уверавање његовога друга, 
кога Исус љубљаше, не могаше га 
убедити у истинитост васкрсења. 

Он виде, али не поверова. 

Врт Ариматејски купаше се већ 
у изобилној светлости сунца, када 
и његов поседник Јосиф дође ка 
гробу Спаситељеву, да се увери у 
истину гласа који је чуо на улици. 
Виде све, што и Апостоли и жене 
Мироносице, али неизвесност и 
његову душу обузе. И он не верова. 

Сумњаху они који су с њима 
сваки дан ходили и из уста његових 
науку слушали; сумњаше Петар и 
Тома, сумњаше Јосиф, сумњаху 
они што путу из Емауса чуше глас, 
сумњаше Магдалена. 

Они су сви гледали празан гроб 
у коме беше сахрањен њихов учи-
тељ, видели су престрашене стра-
жаре Пилатове и из њихових уста 
чули причу о јединственом и нечу-
веном догађају; о силаску ангела, 
пуцању плоче, Васкрсењу Христо-
вом. Сви су они чули, сазнали и до-
били доказе из прве руке, али – 
нису поверовали. Требао је Исус 
лично да им се јави, да га дохвате и 
реч његову чују, да му завуку руку 
међу ребра, па тек онда да верују. 

Христос им се свим могућим на-
чинима, од њих захтеваним, прика-
зао као у истини жив, рекао им: 
„Видите и уверите се, али благо о-
нима који не видеше а вероваше.“ 

*** 

Двадесет векова лежи пред 
нама отворен гроб у врту Јосифа 

СВЕТИ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ  
БЛА ГО ОНИМА ,  К ОЈИ НЕ  ВИДЕШ Е ,  А  ВЕРОВАШ Е (ЈОВАН  20,  29).  

З 
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Ариматејца. Ми нисмо као Петар и 
Јован само тренутно и летимично 
гроб прегледали, па отишли са 
сумњом или вером. Не, него смо 
сваки бусен земље у врту превр-
нули и испитали, сваку стварчицу 
у њему претресли, сваки жбун опи-
пали и прегледали, призвали и 
стражаре и саслушали их, чули и 
изјаве старешина јудејских и фа-
рисеја, сазнали тачно све прилике 
и околности које су пратиле тај 
чудновати догађај и – на крају кра-
јева дошли до два различита резул-
тата: једни, задовољни прибраним 
подацима, поверовали су у Васкр-
сење Христово, други незадовољни 
свуколиким доказима, остали у 
супротном мишљењу. 

Од ових последњих једни долазе 
до сумње не трудним испитивањем 
него просто зато, што начелно не 
признају никаква чуда други и ако 
чине каква испитивања, чине их са 
жељом, да их она доведу до одри-
цања, што, разуме се, и бива. Но на 
послетку оставимо ми ове и једне и 
друге неверне душе, нека још го-
динама гледају у отворен гроб, 
ваљда ће наићи на неку ствар у са-
моме гробу или пре или после 
гроба, која ће изменити и управити 
како треба њихово мишљење. 

Зауставимо се на оним првим 
којима и ми припадамо. Они приз-
нају Христово ускрснуће зато, што 
су све испитали, све околности 
проценили, све узгреднице проме-
рили и добро прорачунали; приз-
нају га, као што га је признао и 
Тома, дакле, тек онда пошто су се 
Христа прихватили и руке своје у 
ребра Његова ставили. 

Али и они, и ако верују, као год 
и они који одричу немају дела у о-
бећаној награди коју Христос обе-
ћава само онима, који не видеше а 
вероваше. 

Ови који нису видели а поверо-
вали су, прави су наследници небе-
сне награде. Они су веровали у 
Ускрс још пре него што се тај сла-
ван догађај и десио. Веровали су 
још и онда, када је он од Исуса на-
говештаван и пророкован. Но и 

они нису поверовали; из неразуме-
вања или простоте него зато што 
су се и они уверили; уверили су се, 
да је Христос Син Божји и посла-
ник небесни. Од Јордана они су га 
узастопце пратили, чули су сваку 
реч његову и видели свако дело ње-
гово. Они су видели васкрснуће Ја-
ирове кћери и удивљени стајали 
пред гробом, из кога се лађар, на 
Једну моћну реч, дигао. Они су ста-
јали под крстом на Голготи и ви-
дели су све до краја. И њих је страх 

обузео од таме, која је земљом 
завладала, кад је Праведник Дух 
свој Оцу предао. Али над страхом у 
души њиховој владала је нада у по-
беду Истине. 

Ето зато су они и поверовали 
одмах, без икаквих доказа, гласу о 
чуду у врту Ариматејском. Зато 
њихова душа плива у блаженству, 
зато они и не журе у врт, да се над 
празном гробницом увере, не, него 
трче и траже своје пријатеље и 

једномишљенике, грле се с њима и 
поздрављају једни друге поздра-
вом: Христос Васкрсе! 

Прибрани и весели они тим поз-
дравом ословљавају и своје прене-
ражене и збуњене противнике, чу-
дећи се њиховом неверовању, њи-
ховој сумњи у ствар, која је за њих 
више него истинита. Противници 
сумњиво врте главом, траже до-
казе, и сведоке, и стављају могућ-
ност преваре, – али их убеђени 
верни у чуду остављају и журе, да 
са својима радост поделе, да још 
кога обрадују чудном вешћу. Они 
је само у две речи саопштавају; 
срце њиово жели да се споји са це-
лим светом. Њих жалости ма какав 
знак сумње, они ником не дају до-
казе, јер их сматрају за излишне, 
они на ускрснуће свога Спаситеља 
гледају као на ствар јасну и разум-
љиву саму по себи, они у њ верују 
као у своје рођено биће: „али им то 
не каза тело и крв њихова, него О-
тац који је на небесима.“ 

Узалуд ћемо ми преметати по 
врту Ариматејском, узалуд саслу-
шавати цео Јерусалим и цео кор а-
постолски, узалуд претресати све 
архиве и прелиставати све 
писмене остатке тога епохалног 
времена, ипак до искреног, дубо-
ког и постојаног убеђења у истину 
Васкрсења Христовог не можемо 
доћи, ако немамо у себи духа Бо-
жијега. А до овога није тешко доћи. 
Довољно је пажљиво, разумљиво и 
без икакве предрасуде прочитати 
Јеванђеље. Уместо што узалуд тра-
жимо спољашње доказе које, где 
потражимо и наћи ћемо у свакој 
јеванђелској речи наговештаја и 
поткрепљења, узрока и оправдања, 
великога догађаја. 

У великом догађају које описује 
Јеванђеље, свака Спаситељева реч 
и свако дело Његово то су цветови 
које везује и спаја у један венац 
дело сопственог ускрснућа. Кроз 
сваки од тих цветова да се видети 
та веза, јер је кроз сваки прову-
чена. Као што је бесмислено јед-
номе венцу од цвећа одрицати 
везу, коју човек на први поглед не 
би могао да види, тако је 
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бесмислено одрицати ону чудну 
везу која везује јеванђелски – бо-
жанствени венац. 

Старешине јудејске и непра-
ведне судије Христове пронели су 
лаж, да су ученици одвалили плочу 
и однели Исуса, па разгласили 
„бајку“ о васкрсењу. Многи верни 
пред овим застане, уозбиљи се, и с 
мрачном сумњом лаћа се Јеван-
ђеља, да стоти или хиљадити пут 
чита одељак о васкрсењу Господа. 

Међутим, мене тај глас не ко-
леба и не збуњује. Мени је до-
вољно, да читам Јеванђеље до о-
суде над Христом, па да га затво-
рим и опет да могу на основу про-
читанога знати завршну главу. Чи-
тањем Христове науке и Његових 
дела ја из почетка Јеванђеља већ 
присуствујем плетењу божанскога 
венца и није ми потребно сумњати 
о спони у њему и надносити се над 
гроб ариматејски. Довољно је за 
мене, да пратим Исуса од Витле-
јема до Голготе, па да се вратим с 
уверењем, да мора доћи Васкрс. 

За мене је јасно, да Онај, Који је 
у Кани претворио воду у вино, Који 
је ишао по води као по суху од чије 
се речи стишавало море а бежали 
зли духови, по чијој су се 

заповести гробови отварали и 
мртви устајали; – да је Онај имао 
моћ и силу и над својом сопстве-
ном смрћу. Има их много који 
веле: „кад бих видео онда бих 
веровао“. Они то говоре заборав-
љајући да су Фарисеји видели, па 
опет нису веровали. Видели су 
Фарисеји дела Христова, чули на-
уку његову, али, у страху због своје 
личне користи и угодности на 
земљи, нису Му веровали, већ Га 
гонише и осудише. – Ко би могао 
тврдити, да и они који веле: кад би 
видели, онда би веровали, не би 
били у томе прави ни верни по-
томци Фарисеја? Ко би се могао 
заклети, да и кад би видели, не би 
сумња гризла душу њихову? Кад би 
видели, можда би онда тражили 
доказе о постојању и способности 
очију својих. Не, не постоји 
уистини, да је вера постојанија о-
них, који траже све да виде и опи-
пају. Њихова сумња простире се и 
на њих саме. Они ни својим очима 
– ни себи – не верују. 

Потребно је запојити се духом 
Божјим, духом јеванђелским, па 
бити убеђен у Васкрс. Благо онима 
који не видеше, а вероваше. Они су 
увек више убеђени у истину од о-
них који до ње испитивањем 

дођоше. Благо њима што верују, 
јер су спокојни и задовољни. Њих 

радује пролеће са свима својим 
милинама, али круна свију милина 
то је за њих најсјајнији дан са нај-
руменијом зором, најведријим не-
бом и најлепшим сунцем; дан који 
је први пут освануо у врту арима-
тејском. Они знају да такав дан у 
години једном само земљи освиће; 
зато с радошћу дочекују тај мили 
дан, када се душа њихова испуњава 
миљем, очи подижу смерно к небу 
са изразом неисказаног блажен-
ства славе и победе, а уста само 
усклицавају: Христос васкрсе! 

„Хришћански весник“, 1904. г.  

 
ТАЈНА ЧАСНОГА КРСТА ЈЕ ТАЈНА НЕИЗРЕЦИВЕ ХРИСТОВЕ ЉУБАВИ 

ПРЕМА НАМА И НЕИЗРЕЦИВЕ И ДУБОКЕ НАШЕ ЉУБАВИ ПРЕМА ЊЕМУ 

У име Оца и Сина и Светога 
Духа. 

Крст Ове треће недјеље часнога 
поста, драга браћо и сестре, покла-
њамо се часноме Христовоме 
Крсту. Као што је сам Бог у рају 
посадио дрво живота, тако је и у 
Часноме посту, Црква Божија у 
његовом средишту посадила 

Часни Крст животворни који нам 
открива свеукупну тајну часнога 
поста, водећи нас тајни Васкрса. У 
исто вријеме, Часни Крст нам 
открива и свеукупну тајну нашега 
живота, од Адама до данашњега 
дана. Часни Крст није ништа друго 
него је знамење Христово, зна-
мење на коме је Господ пострадао, 
којим је побиједио смрт и којим је 
вратио човјека и људску природу 
оном изворном стању људске при-
роде у којој је она била прије човје-
ковог гријеха. 

Није случајно да свети оци го-
воре да је онај првобитни човјеков 
гријех у ствари било гажење 

светога поста, јер прва заповијест 
Божија била је заповијест о уздр-
жању и о посту, била је и запови-
јест о благословеном употребља-
вању, благословеној употреби 
човјекове природе и благословеној 
употреби творевине којом је Бог 
обдарио човјека и у којој се човјек 
рађа. 

Гријех првог човјека је био у 
томе што није на благословени на-
чин употребио творевину него је 
погазио заповијест Божију, није се 
уздржао, него је успоставио 
погрешни однос према творевини, 
према самом себи и на тај начин се 
отуђио од Бога, отуђујући се од 

БЕСЕДА АРХ ИЕПИСКОПА ЦЕ-

ТИЊСКОГ ,  МИТРОПОЛИТА 

ЦРНОГОРСКО-ПРИМОРСКОГ Г.  
АМФИЛОХИЈА У ТРЕЋУ НЕДЕЉУ 

ПОСТА У ЦЕТИЊСКОМ МАНА-

СТИРУ  
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заповијести Божије која је била 
пут човјеков, која је била путоказ 
човјеку како и на који начин да 
живи, и како и на који начин да се 
односи према Богу, и на који начин 
да се односи према творевини Бо-
жијој. 

Часни Крст поново нас враћа у 
ту равнотежу, успоставља се 
истински однос преко њега са жи-
вим Богом и преко Часнога Крста 
се успоставља живи и прави однос 
према творевини Божијој. Онај 
који носи часни Крст Христов, он 
се сараспиње са Христом да би од 
њега и кроз њега задобио живот 
вјечни. Он заједно са Христом у-
мире, умире за страсти, за богооту-
ђеност, умире за све оно што нас о-
туђује од заповијести Божије, од 
воље Божије и у исто вријеме при-
саједињује се свему ономе што Бог 
дарује онима који њега љубе. 

Тајна часнога Крста је тајна не-
изрециве Христове љубави према 
нама и неизрециве и дубоке наше 
љубави према Њему, и према Оцу 
нашем и Оцу Његовом Небеском. 
Преко Крста ми се враћамо Богу, 
јер преко Крста ми се сараспи-
њемо Христу који нас је вратио и 
помирио са Богом и присајединио 
поново Божијој љубави и Божијој 
вољи. 

Зато је Црква у средину поста и 
поставила Часни Крст да нас 
утврди у светоме посту. Свети пост 
који није ништа друго него је 
управо наше распињање са Хри-
стом, наше припремање за његово 
Васкрсење, али у исто вријеме и 
наше васкрсавање и избављење од 
свега онога што нас отуђује од 
Христа и што нас отуђује од Воље 
Божије. 

Црква зна да смо ми слабашни 
људи да смо немоћни људи, зато 
нас подсјећа на пучини великога 
поста, подсјећа нас да имамо 
тврђу, да имамо Христа, да имамо 
Његов Часни Крст, и да тим 
Часним Крстом успијевамо да 
истрајемо до краја светога поста. 
Кажу свети оци, као што цар прије 
него што долази шаље испред себе 

своје знамење које свједочи да ње-
гов долазак, тако и Црква Божија и 
Господ испред свога Васкрсења 
славнога, шаље нам часни Крст, 
своје знамење, које нам предука-
зује на Његов долазак и на Његово 
славно Васкрсење. Зато се и кла-
њамо Часноме Крсту и прослав-
љамо Његово свето Васкрсење. 

Тајна Часнога Крста јесте дакле, 
тајна уздржања, одрицања од веза-
ности за оно што је пролазно, и 
што је ништавно, и непрекидног 
нашег везивања за оно што је 
вјечно и што је непролазно. Та 
тајна Часнога Крста, она нам се 
открива кроз свеукупно Божије 
Откривење, од времена праотаца 
наших Аврама, Исака и Јакова до 
пророка Мојсија, до оног догађаја 
када је он ставио дрво у ону горку 
воду коју народ изабрани лутајући 
по пустињи није могао да пије. 
Када је Мојсије ставио дрво у ту 
горку воду (а дрво је било символ 
Часнога Крста ), онда се горка вода 
( а према томе и горчине људскога 
живота у будућности ), претвара у 
питку воду. Крстом, људски живот 
добија прави истински смисао. 
Часни Крст је симболизовала и она 
змија која је била на распећу, и 
коју, када су Јевреји ( изабрани Бо-
жији народ ) гледали, избављали су 
се од свих опасности. Часни Крст 
је симболизован и у оном чину на 
који је позвао Бог Мојсија пророка 
када му је рекао: "Изуј обућу са 
ногу својих, јер мјесто на коме сто-
јиш је свето мјесто", што значи 
одрећи се од везаности за оно што 
је тјелесно, што је пролазно, што је 
само овога свијета, и погледати у 
Купину Неопалиму, утврдити се 
благодаћу Божијом и свјетлошћу 
Божијом која ће нам открити за-
кон Божији и заповијест Божију. 

Велики је Часни Крст и његова 
тајна је велика, и зато и пјевамо да 
је Крст сила и знамење , да је Крст 
спасење. 

Наша два брата нови презвитер 
Цркве Божије, отац Петар Петро-
вић и наш ђакон Далибор, и они су 
данас поново потврдили своју 
вјерност Часноме Крсту, примили 

су на себе свети дар, један презви-
терства а други ђаконства, што 
значи примили су на себи Часни 
Крст и прихватили поново оно што 
су прихватили у тајни крштења, да 
узму Крст Хрситов на себе, да се 
одрекну себе, да узму Крст свој и 
да иду са Господом, да се у току чи-
тавог свог живота сараспињу са 
Господом, да живе сагласно Њего-
вој вољи, Његовим заповијестима, 
да свједоче Његову благу вијест, да 
пале светионик славе Божије, тамо 
гдје је обиталиште Божије, да буду 
живи свједоци живога Христа који 
је са нама и који је међу нама и 
који је васкрсао из мртвих ради 
нас и ради нашега спасења. 

Нека Господ њих утврди у но-
шењу светога и Часнога Крста, 
нека Господ и нас просвијетли си-
лом животворнога Крста свога, да 
би се удостојили да прославимо и 
Његово славно Васкрсење и да га 
славимо у све дане нашега живота 
и у вјекове вјекова. Амин.  

 

БЕСЕДА НА ВЕЛИКИ 
ПЕТАК 

Ево дана који је сав ноћ. Одсус-
тво сунца на небу и одсуство ра-
зума и срца на земљи направило је 
од овога дана најцрњу и најстраш-
нију ноћ на точку времена. Својом 
језивом тамом и страхотом он и да-
нас страши људе. И дан данас 
после 19 столећа он уноси узбу-
ђење и трепет у милионе људских 
душа. Сам собом овај дан довољна 
је сведоџба, да Онај коме је он 
посвећен није обичан човек него 
Бог. Јер тако стравичан дан не 
приличи човеку него Богу. 
Нека нико не сравњује смрт нашег 
знаменитог Балканца Сократа са 
смрћу Господа Исуса Христа. 
Такво сравњење сасвим је непри-
лично и несразмерно. Истина, и 
Сократа је насилна смрт учинила 
чувеним човеком. Но смрт Хри-
стова бескрајно се разликује од 
смрти Сократове. Пре свега, про-
тив Сократа устали су били само 
Грци, и то не сви Грци него једино 
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Атињани. Међутим, против Христа 
устао је био цео свет, и то: семит-
ска раса кроз Јевреје, хамитска 
раса кроз Ирода, јафетитска кроз 
Пилата. И поред људи дигао је 
своју аспидну злобу на Господа и 
онај отац лажи који је слагао Еву 
у Рају. Сав, дакле, земни и под-
земни свет устао је против Христа. 
Па онда, на Сократу је остала 
сумња до данашњега дана, да се он 
морао нешто огрешити о државу и 
јавни морал, те да није осуђен 
сасвим без кривице. Христа су пак 
оправдали и сви они – баш сви – 
који су Га тужили и судили и на 
крст уздигли. 

Оправдао Га је Пилат, главни 
судија, који је јавно рекао: ја не на-
лазим никакве кривице на овом 
човјеку, и који је пред Јеврејима 
опрао своје руке од крви Христове. 

Оправдао Га је Ирод цар, прво 
тиме што Га је мирно повратио 
Пилату не нашавши кривице на 
Њему; и још тиме што га је обукао 
у белу хаљину, у хаљину невиности. 

Оправдала је Христа и жена Пи-
латова, којој се на сну јавила 
правда страдалног Господа. Упла-
шена од тога сна, она је поручила 
своме мужу кад је овај седео у 
суду: немој се ти ништа мијешати 
у осуду тога праведника, јер сам 
данас у сну много пострадала њега 
ради (Мат. 27, 19). 

Оправдао је Спаситеља нашег и 
свог онај разумни разбојник на 
крсту кад је бранећи Њега од 
неправедне поруге свога друга ре-
као: зар се ти не бојиш Бога? ми 
смо још праведно осуђени по својим 
дјелима као што смо заслужили, 
али он никаква зла није учинио.  

И сами демони познали су И-
суса и признали Га за Сина 
Божјега. Као Сину Божјем демони 
су Му се молили, да их не изгони из 
људи. А кад је Он Син Божји – како 
би могао учинити неку неправду и 
заслужити смрт? 

Најзад, и Јевреји, као главно де-
монско оруђе против Христа, 

оправдали су Га својим сопстве-
ним признањем и сведочанством. 
И нехотично, и против своје воље, 
они су Га оправдали у две своје 
речи, изречене под крстом Њего-
вим. Прва је реч: другима поможе, 
а себи не може помоћи. Дакле, дру-
гима поможе, то је важно. Друга је 
реч: Он се уздао у Бога, нека му по-
може сад. Дакле: Он се уздао у Бога, 
то је важно. И тако безумни Жи-
дови, који нису знали ни шта раде 
ни шта говоре, посведочили су и 

потврдили две велике истине о 
Христу; прво, да је Он другима по-
могао; и друго, да се Он уздао у 
Бога. Уосталом, ко данас на Бал-
кану и у свету зна дан и датум 
Сократове смрти? И коме је стало 
до тога да се сећа тога дана? А 
погледајте овај дан Христове 
смрти; погледајте колики народи 
светкују овај дан! У онај први Ве-
лики Петак под крстом Господњим 
стајала је само Његова пресвета 
Мати са Јованом апостолом, а у да-
нашњи Велики Петак – особито 
ове године кад Га и неправославни 
светкују заједно са православним 
хришћанима – стотине милиона 
људских бића по васцелој кугли зе-
маљској стоје под крстом Његовим 
и духовним очима гледају у Њега, 
свога Господа и Спаса, како распет 
виси на крсту. Не, браћо, моја, не 
може се смрт Христова мерити ни 
сравњивати са смрћу ма кога 

човека у историји људској. Стра-
хоте Христове осуде; страхоте Ње-
гових страдања; страхоте овог 
страшног дана губе све мере и сра-
змере људске. Овај дан приличи 
само Богу, никако човеку. 

О, како је стравичан овај дан, 
ако је ово уопште дан, а не ноћ без 
светлости и са неба и са земље! На-
роди су се мучили кроз векове, 
какво име да даду овом дану. По-
мислите само, како су се народи 
мучили око имена овога дана. Наш 
народ га је назвао: Велики Петак. 
На Југу он се назива: Страшни Пе-
так. Немци га зову: Жалосни Пе-
так. Французи га називају: Свети 
Петак. Енглези су га именовали: 
Добри Петак. И сва ова имена, по-
јединачно и укупно, одговарају 
садржини овога дана. Чак му одго-
вара и назвање: Добри Петак. Јер 
ма колико да је овај дан пун греха, 
мрака и страха, он је спасоносан 
дан за род човечји. Безумље људ-
ско хтело је уништити јединог 
Спасиоца и затворити једина врата 
спасења људског, али је свемоћни 
Бог окренуо смрт на живот, униш-
тење на васкрсење, срам на славу, 
а на место једних затворених врата 
отворио друга. Но о том божан-
ственом преокрету говориће се 
прекосутра, на светли дан Васкр-
сења. А ми застанимо још у мраку 
овог дана под крстом милог нам 
Спаситеља и Господа. Задржимо 
се поред Мајке Његове која тихо 
тугује и поред ученика који скру-
шено јеца. Посмотримо још шта се 
ту догађа. Један од војника прободе 
му ребра копљем и одмах изиђе крв 
и вода. Не прободе војник ниједног 
од разбојника, него прободе само 
Исуса. Јер грешном роду човечјем 
није нужна била крв разбојничка – 
те крви на земљи било је и сувише 
– него му је нужна била крв здрава 
и безгрешна, крв што поправља 
рђаву крв и рђав дух. Зашто је ре-
чено: крв и вода? Зато што је обоје 
нужно било роду човечјем. Ваи-
стину, две ствари су му биле по жи-
вот неопходне: чистота и храна. 
Зато је Господ на почетку своје 
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мисије прво ушао у воду јорданску 
и крстио се, а на свршетку Своје 
мисије, у јучешњи дан, поставио 
трпезу крви Своје за храну људима. 
Вода и крв – чистота и храна. Шта 
друго љубав чини него што чисти и 
храни? Чиме се занима мајка, око 
чега се труди, и чему посвећује све 
време, све дане и све ноћи? Само 
чистоти и исхрани чеда свога. 

И судије Христове Ирод и Пи-
лат, изразили су и нехотично ову 
двојну мисију Сина Божјега – очи-
стити и нахранити. Они су то сим-
болично изразили, мада не од своје 
воље, јутром овога Петка када су 
Господа Христа обукли најпре у 
белу хаљину, а потом у црвену. У-
белити и нахранити; убелити људе 
од греха, а потом нахранити их бо-
жанском крвљу – то је био програм 
Христов, који се обелоданио и на 
живом и на мртвом телу Његовом. 
И у смрти Својој, кроз мртво тело 
Своје Господ је јавио свету због 
чега је дошао у свет. Наиме: дошао 
је да очисти и нахрани, и кроз то 
двоје да обрадује, да одагна жалост 
и унесе радост. Зато изиђе крв и 
вода. Јер су људи били нечисти и 
гладни! Били су нечисти и гладни 
још од греха Адамова. Грех је до-
нео човеку нечистоту и глад. Од-
када се човек оделио од Оца свог 
небесног, он је залутао и одлутао у 
далеку земљу, запао у друштво 
преисподних свиња и постао о-
вима друг у нечистоти и глади. 
Како први човек тако и потомство 
његово. Сама нечистота и глад! Ко 
је могао људе из те далеке земље 
повратити ка Оцу? Ко их је могао 
опрати и у пристојно одело оде-
нути? Ко их је могао нахранити и 
украсити? Нико од њих самих. 
Нико од смртних људи, као што је 
расуђујући признавао и највећи 
философ балкански Платон. Нико 
осим Бог једини. Нико осим Онај, 
кога је разјарени чопор људски на 
данашњи дан изуједао, попљувао, 
израњавио и на дрво приковао. Али 
Он се није наљутио, као што се ле-
кар не љути на лудаке у лудници. 
Љубав која Га је побудила да се 
спусти у ров избезумљених од 
прљавштине и глади није Га 

остављала ни на крсту. Умирући на 
крсту Он је слушао урлање и грок-
тање чопора под крстом, но није се 
наљутио. Наљутило се сунце и са-
крило свој сјај; наљутила се земља 
и затресла се; наљутиле се стене и 
попуцале – али Он се није наљу-
тио. Он је умирао за нечисте и 
изгладнеле, и умирући молио се 
Оцу небесном: Оче, опрости им јер 
не знају шта раде! Но, да ли ми, 
браћо, сви знамо шта радимо? Да 
ли сви они који су крштени и Хри-
стовом крвљу причешћени знају 
данас шта раде? Да ли нема међу 
вашим рођацима и комшијама и 
таквих, који су приведени до прага 
небеса, па се поново вратили назад 
у земљу далеку, у чопор побесне-
лих свиња? где се умире без вере и 
наде; где се станује у свакој нечи-
стоти, где се гладни отимају о 
свињско корење, у далекој земљи 
где влада губа од зависти, губа од 
гордости, губа од блудњи и свака 
губа. Ако такве сроднике и ком-
шије имате и за њих знате, сми-
лујте се Христа ради, и повраћајте 
их Спаситељу, који је и ради њих 
умро у мукама. Смилујте се на њих 
и научите их да се они сами сми-
лују на себе и поврате од лудила. 
Научите их речју, покажите им 
пример делом и животом, и помо-
лите се за њих Оцу небесном са 
уздасима и сузама: Оче, опрости 
им јер не знају шта раде. Благо 
вама ако повратите на пут истине 
једнога од оних за које Христос 
умре. Ваистину, примићете плату 
праведничку у царству Христовом. 
Но, бринући о другима не пре-
стајте стражити над самим собом. 
Стражите и непрестано тражите 
здраву и лековиту храну која је од 
Христа. А та храна састоји се из 
Његових речи, из Његове љубави и 
из Његове крви. Јер је кратак век 
наш на земљи. Као једна надница! 
Али ту надницу платиће вечном 
платом Онај који данас пред на-
шим духовним очима виси на 
крсту. Његово је царство, Његова 
сила, Његова слава, Његова власт, 
Његов суд, на век века. Амин. 

Свети владика Николај 
„Њива Божја“, 1936. г. 

О ВАСКРСЕЊУ 

Зар није доста знати да је Хри-
стос васкрсао? Зашто себе мучити 
питањем: како је васкрсао? Но то 
из вас пита љубав и усхићење, а не, 
никако, сумња; зато ми је мило и о-
вакво питање ваше, драги моји. 

Као што сунце у Азији наједан-
пут изађе, и дан заузме место ноћи. 
Као да додирнете електрично 
дугме у мрачној одаји, и на један-
пут - светлост. Слично томе је било 
и васкрсење Господа из смрти у 
живот. Нечујно и тренутно. 

Или ви и даље радознало питате: 
како? Онако, мислим, како се на 
прапочетку стварања света јавила 
светлост у свеопштој тами. Груби 
људи мисле: каква ли је то морала 
бити страшна фабрика, која је про-
извела светлост у свету? и каквог 
ли су обима морале бити машине у 
тој фабрици? и колико ли је мили-
она коњских и слоновских снага 
требало да тера те машине? и ко-
лико милиона и милиона година 
док се најзад светлост није искре-
сала? Никаква фабрика, никаква 
машина, никакви милиони снага 
ни милиони година, уопште ника-
кав напор. Него само једна моћна 
реч, и светлост се јавила и испу-
нила сав свет. И рече Бог: нека 
буде свјетлост; и би свјетлост. Чак 
и не рече реч да се чује, него само 
помисли. Јер помисао Божија је 
исто што и реч. И помисли Бог да 
буде светлост; и би светлост. 
Дакле, нечујно и тренутно. 

Такво је било и васкрсење Хри-
стово. Тако се јавила ова нова све-
тлост, која је разумним људима о-
басјала духовни свет. Као год што 
је она физичка васионска светлост 

КАО ШТО СУНЦЕ У АЗИЈИ НАЈЕ-

ДАНПУТ ИЗАЂЕ ,  И ДАН ЗАУЗМЕ 

МЕСТО НОЋИ .  КАО ДА ДОДИР-

НЕТЕ ЕЛЕКТРИЧНО ДУГМЕ У 

МРАЧНОЈ ОДАЈИ ,  И НА ЈЕДАН-

ПУТ -  СВЕТЛОСТ .  СЛИЧНО 

ТОМЕ ЈЕ БИЛО И ВАСКРСЕЊЕ 

ГОСПОДА ИЗ СМРТИ У ЖИВОТ .  
НЕЧУЈНО И ТРЕНУТНО .  
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објавила свима очи-ма овај фи-
зички свет, тако је и светлост 
васкрса Господњега објавила 
свима разумним људима онај ду-
ховни свет, домовину бесмртних 
духова. Због тога ова светлост ни-
мало није мања од оне светлости. И 
једна и друга пак јавиле су се не-
чујно и тренутно, по свемоћној 
вољи Творчевој, по свемудром 
плану Његовом, по неисказаној 
милости и љубави Његовој. 

Ви сте чули, како даровити људи 
стварају велика и генијална дела са 
чудном лакоћом и брзином. А како 
ли тек Дародавац свих дарова, Тво-
рац свих генија! Зар нисте читали, 
с каквом је ла-
коћом и брзи-
ном васкрсао 
Господ Јаирову 
ћерку, па сина 
удовице у На-
ину? Па Лазара 
у Витанији? 
Рече реч - и би! 
Јер у Бога је све 
могуће што 
рече, управо 
што и помисли. 
Тако је Христос 
и Себе васкр-
сао. Још лакше 
и брже. И без 
речи. 

А сада вас ја молим, драга децо, 
кад знате да је Господ васкрсао, за-
нимајте се више питањем, како 
ћете и ви заслужити васкрсење. Да 
би Он и вас васкрсао. 

Јер Он је васкрсао Себе ради 
вас; да посведочи, да ћете и ви 
васкрснути кроз Њега, и бити 
слични Њему у слави и красоти 
вечној. 

Поклоните се, дакле, васкрслом 
Господу, и запојте песму јутарњу: 

ПРАЗНИЦИ 
APOSTLE THOMAS 

SUNDAY 
The author of the Acts of the 

Apostles explains, in a picturesque 
manner, that which occurred after 
the Resurrection of the Lord Jesus 
Christ. “And by the hands of the 
Apostles many signs and wonders 
were done among the people..." All of 
these "signs and wonders" represent 
the reflection of that greatest mira-
cle which occurred in Jerusalem: 
The Resurrection of the Lord Jesus 

Christ. "If there was no Resurrec-
tion, then our preaching would be in 
vain", states the Apostle Paul; truly, 
our faith would be in vain, and not 
just our faith, but our hope, and 
more importantly, Life eternal. That 
Holy Resurrection, which we so cer-
emoniously celebrate in our temples 
and homes, has the power to resur-
rect all that is good within man. It 
fills man with grace and directly sus-
tains him in God's presence.  

When Christ resurrected, all of 
creation was "changed". All of crea-
tion received a new form, a new ap-
pearance. All was aglow with the 
light of the Resurrection. The Res-
urrected One promised His disciples 
that He would send them "power 
from Heaven" and that they would 

be empowered to accomplish all 
sorts of things in His Name. "All that 
you ask from My Father in My Name 
shall be done unto you" says the 
Lord. And indeed, the Savior's pro-
phetic statement became reality. 

The Apostles began to preach, to 
baptize and to heal "all sickness and 
infirmity in the people". They were 

all filled with the 
Holy Spirit, Who 
performed these 
miracles in ac-
cordance to their 
faith and the sac-
rifices they made 
in order to 
spread the 
Church of God 
and establish 
Her foundation 
on this planet. 
Each of the Apos-
tles had his own 

individuality. 
Each one, in his 
own way, con-
tributed to the 

general plan for the development of 
the Church. Apostle Thomas, whose 
memory and name we commemo-
rate today on the second Sunday af-
ter the Resurrection, had a specific 
role. Thus, in accordance with God's 
Providence, by which all things 
come to pass, Apostle Thomas was 
not with the other Apostles when the 
Resurrected Lord appeared to them 
for the first time. When his brethren 
reported this joyful event to him, he 
didn't believe them. After all, it was-
n't an easy thing to believe, for, was-
n't he, along with the rest of the 
Apostles, witness to Christ's power-
lessness upon the Cross and His 
death? Regardless of how much the 
Resurrection was hinted at and fore-
told, at the moment of Christ's 

ВАСКРСЕЊЕ ТВОЈЕ ХРИСТЕ СПАСЕ  
АНЂЕЛИ ПОЈУ НА НЕБЕСИМА ,  
И  НАС НА ЗЕМЉИ УДОСТОЈ  

ЧИСТИМ СРЦЕМ ТЕБЕ СЛАВИТИ !   

"AND THROUGH THE HANDS OF 

THE APOSTLES MANY SIGNS AND 

WONDERS WERE DONE AMONG 

THE PEOPLE .  AND THEY WERE 

ALL WITH ON E ACCORD IN SOL-

OMON 'S PORCH" .  (ACTS 5:12)   
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awesome death, all of this was over-
shadowed and an unfathomable 
amount of fear and sadness entered 
into the hearts of the Apostles. And 
due to this, Thomas decides to verify 
the story of his closest friends him-
self. This is man's typical reaction to 
such things. Each of us would rather 
see something for himself rather 
than have others tell him about it. 
Thus, the Apostle says: "I will not be-
lieve until I put my hand into His 
ribs".  

When the Resurrected Lord ap-
peared the second time unto the 
Apostles, entering through the 
closed door, the Apostle Thomas was 
there with them. What joy for the 
Apostle. He too was able to experi-
ence the opportunity to personally 
verify that the One Whom he so 
strongly believed in, the One Whose 
death caused his whole being to fall 
into despair, had resurrected. The 
Resurrected One invited him to "put 
his hands into his ribs and wounds 
caused by the nails", and the Apostle 
simply cried out: "My Lord and My 
God". And this joy of the Apostle 
Thomas has been handed down to 
all later heirs of Christ, up to our 
own day. The Apostle performed this 
verification for all of us. We, through 
him, have touched our Savior’s 
wounds, and verified the fact that He 
truly resurrected. For this reason, 
we joyfully and unanimously reply 
to the greeting "Christ is risen", with 
the answer, "Indeed He is risen!". 
The Lord is truly risen, because we, 
through the Apostle Thomas and the 
other Apostles, have directly verified 
this fact and find that it is true. Be-
cause of this specific role of Apostle 
Thomas in the verification of the 
Lord's Resurrection for all of us, the 
Church has ordained that the sec-
ond Sunday after Pascha be dedi-
cated to this Apostle as a token of the 
Church's gratitude for his role.  

There are countless examples in 
the book of the Acts of the Apostles, 
this unique book of the New Testa-
ment - the history of the Church, 
where we can read and learn some-
thing regarding the specific roles of 

the various Apostles, the numerous 
miracles performed by them while 
they were preaching the Resur-
rected Lord, and about all the events 
that draw us, the followers of Christ 
and His Apostles, to Him Who is the 
"Resurrection and Life", to Him Who 
promises life to each one of us in 
creation; to each one of us who 
awaits, not to verify His wounds, but 
rather, without seeing them, be-
lieves that His wounds are real and 
life-bearing, and through the abun-
dance of help from Christ Resur-
rected, "arm ourselves" with the 
weapons that are all victorious: To 
live in the hope of the Resurrection 
and to forgive one another for the 
sake of the Resurrection.  

One ecclesiastical hymn states 
that our lives are "a shadow and 
dream". Our life pass by so rapidly, 
that everyone is caught up in this 
fast pace of life. Therefore, it is in-
dispensable for us to contemplate 
Christ's Resurrection as the cause of 
the creation of God's Church 
through which we are saved.  

May God grant that each of us, 
through the prayers of the Holy 
Apostle Thomas and the other Apos-
tles, and all of the Saints of the 
Church, will sow deeply in our 
hearts, the faith in the Resurrection, 
so that we will always be prepared to 
cry out: "My Lord and My God!" 
Christ is risen!  

Fr. Milorad Loncar (Chicago 2003) 

СИЛАЗАК СВЕТОГ 
ДУХА НА АПОСТОЛЕ  

У педесети дан по Васкрсењу 
испуниле су се пророчке речи обе-
ћања које је Син Божји дао својим 
ученицима: “А Утјешитељ Дух 
Свети, кога ће Отац послати у име 
моје, Он ће вас научити свему и 

подсетиће вас на све што вам ре-
кох” (Јн. 14, 26). Ето, тај обећани 
Дух Свети, “Који од Оца исходи и 
коме се заједно са Оцем и Сином 
клања”, Он је на величанствен и је-
динствен начин сишао на Апо-
столе окупљене у Јерусалиму.  

Зашто је било потребно да Дух 
Свети сиђе  на Апостоле на овако 
видљив начин? Због тога да сумње 
не би било код Апостола. Да је Дух 
Свети сишао на Апостоле тајно, 
како обично силази на новокрш-
тене, или оне који приступају дру-
гим Светим тајнама, сумња је 
могла да подрива понеке од Апо-
стола. Али, не само њих већ и по-
тоње генерације хришћана. Овако, 
сумње у силазак Духа Светога није 
могло бити. Овако то бележи пи-
сац Дела Апостолских: “И уједан-
пут настаде шум са неба као хујање 
силнога вјетра, и напуни сав дом 
гдје они сјеђаху; И показаше им се 
раздјељени језици као огњени, и 
сиђе по један на свакога од њих” 
(Д.А. 2, 2-3).  Моћни Бог силази на 
моћан начин. Дух Свети својим си-
ласком улази у човека и свет. Ово 
је потврда да је зид између Бога и 
човека порушен. Христос је пору-
шио зид, отворио врата, и сада 
шаље Духа Светога да остане са чо-
веком у Цркви Христовој, у лађи 
спасења, “до скончања века” - до 
краја времена.  

Последица Силаска Светог Духа 
на Апостоле јесте чињеница да су 
они сви били “испуњени Духом 
Светим” и да су “говорили разне је-
зике”.  Тако испуњен Духом Све-
тим Св. Апостол Петар одржи 
ватрену проповед у Јерусалиму. 
Никада се силнија проповед није 
чула. Резултат ове проповеди је да 
се крстило око “три хиљаде душа”. 
Под утиском Петрове проповеди 
народ је питао: “Шта да учинимо, 
људи браћо? А Петар им рече: По-
кајте се, и да се крсти сваки од вас 
у име Исуса Христа за опроштење 
гријехова; и примићете дар Све-
тога Духа”(Д.А. 2, 37-38).   

Свети Дух је сишао на апостоле 
који су добровољно пристали да 
следују Христа и били спремни да 

И  ИСПУНИШЕ СЕ СВИ ДУХА 

СВЕТОГА И СТАДОШЕ ГОВО-

РИТИ ДРУГИМ ЈЕЗИЦИМА ,  КАО 

ШТО ИМ ДУХ ДАВАШЕ ДА КА-

ЗУЈУ (Д.А.  2,  4).   
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живе по науци Његовој. Према 
изјави Апостола Петра,  Дух Свети 
ће сићи на свакога човека који се 
покаје и крсти и кроз крштење ће 
добити опроштај грехова. Оно што 
је недвосмислено јасно из овога 
јесте да Дух Свети неће сићи ни на 
једног човека против његове воље. 
Само онај, дакле, који се покаје и 
затражи да буде крштен  у име И-
суса Христа, добива “дар Духа Све-
тога”, у Светој тајни крштења.  

Силаском Светога Духа Апо-
столи су обновљени духовно, 
опроштени су им грехови које су 
починили до тада, обновљена је 
свака твар, све створено од 
Господа. Кроз човека је ушла смрт 
у свет, Човеком је враћен живот 
свему створеноме. Силаском Све-
тога Духа све је оживотворено, све 
делује свеже и истински живо, 
свему је дата смисао постојања.  
Зашто је то тако? Због тога што 
Дух Свети даје живот свему, а 
кад се усели Дух Свети у чо-
века или твар, и човек и твар 
добијају нови живот, бивају 
обновљени. Ова обнова, на 
видљив начин, предочава се 
члановима Цркве. Ми уно-
симо у наше храмове, на овај 
свети и велики празник, зе-
лену траву, која најављује фи-
зичку обнову природе – нови 
живот. Силазак Светога Духа 
најавио је, и сваке године 
изнова најављује, обнову 
свега створенога и, нема 
сумње, нови живот у Господу. 
Тога ради, ми уносимо траву у 
храмове, да нас ова физичка 
манифестација подсећа на ду-
ховну обнову свега створе-
нога.  

Сећање на празник Духова 
треба да подсети свакога од 
нас на величанствено облаго-
даћење света милошћу Свете Тро-
јице – Бога Оца, Сина и Духа Све-
тога. Син шаље Духа, који проис-
ходи од Оца, а Отац је узрок свему.  
Ово је у исто време јављање Свете 
Тројице свету. Због тога се овај 
празник код нас у народу назива: 

Тројице. Овај празник доживља-
вамо као “рођендан Цркве”. Овим 
догађајем, међутим, завршава се 
искупитељска мисија Господа И-
суса Христа и, ово је, завршетак 
оснивања Цркве Божије, коју је 
Христос основао својом пропо-
веди Јеванђеља и позивом Апо-
стола и других да постану њени 
чланови те, на крају, успоставља-
њем Светих Тајана.   

И, на крају, завршимо ово 
размишљање, на данашњи дан, мо-
литвом Духу Светом, који је похо-
дио свет и од тада остао у свету:  

“Царе небески, Утешитељу, 
Душе истине, Који си свуда и све 
испуњаваш, ризницо добара и да-
ваоче живота, дођи и усели се у нас 
и очисти нас од сваке нечистоте, и 
спаси Благи душе наше”.  

Прота Милорад Лончар  
Чикаго 2003. 

PENTECOST 

The promise of our Lord, which 
was transmitted to us in writing by 
St. John, has been fulfilled on this 
day, when the holy Church 

celebrates this magnificent day. This 
day is also known as the “descent of 
the Holy Spirit upon the Apostles”. A 
new happiness encompassed the 
apostles, due to this phenomenal re-
affirmation of their faith. When this 
miraculous event took place, the 
Apostles being full of the Holy Spirit 
and gifted with supernatural pow-
ers, ventured onto the streets of Je-
rusalem and began preaching. The 
fact that over 3000 individuals were 
baptized on that day, speaks for the 
power of their words. Why is it that 
such a huge amount of people, were 
baptized on that day? It is because of 
the immense presence of this power 
of God. All present felt the power of 
the Holy Spirit, similar to the event 
of the Transfiguration on Mount Ta-
bor, where they could exclaim “It is 
good for us to be here” in the pres-
ence of God’s spirit. 

The celebration of this feast 
should also motivate us to pon-
der about our spiritual life. 
Without the constant renewal 
through the Holy Spirit there is 
no salvation. We need 
constantly to renew ourselves; 
to experience this transfigura-
tion. Our desire for the Holy 
Spirit is fulfilled not only during 
baptism, but also during partak-
ing of all the Sacraments. It is 
important that we desire to be 
in communion with God. This 
desire is manifested in us when-
ever we pray, fast, do good 
deeds etc. There is no easy way 
to advance in our spiritual life. 
This path to our Lord is narrow, 
full of thorns and other impedi-
ments. Our Lord Jesus Christ, 
the Son of God, experienced 
this suffering path, and there-
fore, we, as his followers, must 
be ready to do likewise. “They 

used to throw me out of the temples, 
and they will be throwing you out”, 
says the Lord. 

Through the descent of the Holy 
Spirit upon the Apostles, it is not 
only man that is blessed but also all 
of God’s creation. Through the 
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dwelling of the Holy Spirit in us we 
also live a honorable and blessed 
life. We are truly blessed by experi-
encing the joy of the fact the Spirit 
will sojourn in us for all eternity. 
“God will never abandon His peo-
ple”. Through this promise we are 
always encouraged and can benefit 
through this power, His suffering. 
Therefore, if we realize that God is 
always with us, then we know that 
He is aware of our sufferings and 
permits this to happen by His divine 
will, then this should alleviate our 
pain. We are alleviated because we 
are aware that nothing happens 
without God’s permission and that 
His divine logic is above ours. 
Through our suffering we can expe-
rience His good tidings. 

Through the descent of the Holy 
Spirit, we are truly equipped with 
the full armor of God. With this 
weapon we can overcome every evil. 
St. Justin of Chelije says about this: 
“It is for this reason that today the 
Holy Spirit descended upon the 
Apostles, the holy Church of Christ. 
That is why our Lord founded His 
Church by sending His Holy Spirit. 
He sent “fire”, He sent upon them 
“divided fire tongues”, He sent a Di-
vine power, all the Divine power He 
sent, for only that Power was able to 
help that some illiterate fishermen 
of Galilee performed miracles as the 
World never witnessed before”. In-
deed, this great miracle took   place 
on that day in Jerusalem. All experi-
ence, gathered in a very rich tradi-
tion of the Church of God, tells us 
that the standing in the front of “the 
Face of God” is a particular feeling 
for man. Then the words are not 
needed, for the Spirit of God, Who 
during the time of the creation of the 
world, “was above the waters”, ful-
fills spiritual man and makes him 
understand everything. He gives 
man answers to all questions and all 
man   should do is, following the ex-
ample of angels – heavenly hosts, to 
glorify God.  

In meeting with God man falls 
down in prostration, wishes to “take 
off his shoes”, for with the 

appearance of God ground gets con-
secrated.  And, that which is the 
most important, man in the pres-
ence of God feels all his weakness, 
because of the greatness of the Be-
ing of God man can not see himself. 
This feeling of the presence of the 
Being of God in the Holy Apostles, 
men who laid down their very lives 
in the foundations of the Church of 
Christ, had visibly manifested on the 
day of Pentecost, but also during the 
reminder of their lives. That feeling 
of the presence of the Being of God 
all the Saints felt in their lives, pleiad 
of prophets, martyrs, venerable’, 
saints, confessors… And we, in this 
time of a modern wandering, have a 
need to truthfully experience the 
presence of God in us. Lets hope that 
the Holy Liturgy on this day, as well 
as the evening Pentecostal prayers 
read after the Liturgy, help our souls 
to dress into the Grace of God, and 
that from today we may with the 
whole powers of our beings work to-
wards our spiritual growing.  

And finally, let us conclude these 
thoughts about this great feast with 
these prayerful words: “Lord, Who  
at  the third hour did send down to 
Thy Apostles Thy Holy Spirit: O  
Gracious One, take Him not away 
from us but renew us, who pray onto 
Thee”.  

Fr. Milorad Loncar (Translated by 
Bozidar Vavic) (2004) 

593. ВИДОВДАН У 
СРПСКОМ НАРОДУ 

Ове речи ради Српски народ је 
од  најраније своје историје плаћао 
тежак данак. Милиони Срба ги-
нули су вековима за некакво боље 
сутра. Расипате су кости овог Бо-
жијег народа у границама најрани-
јих српских државица, а касније 

Србије па потом Југославије. 
Многе кости остадоше и у другим, 
суседним земљама. Данас о томе 
сведоче подигнути споменици 
испред којих предњачи Зејтилник 
- велико српско гробље у Солуну.  

Ако се човек замисли над овом 
вековном жртвом Српског народа, 
мора да дође до закључка да је 
таква жртва могућа једино у слу-
чају чврсте вере у Бога. Како дру-
гачије објаснити то масовно уми-
рање за Отаџбину, слободу. Да чо-
век слободе ради жртвује свој жи-
вот  у моменту инспирације, па чак 
да га то инспирисано стање држи и 
неколико година, то је прихват-
љиво, али да један народ такво 
стање држи вековима, то је једино 
могуће ако је тој инспирацији мати 
вера у Господа.  

Ето објашњења, браћо моја! Ве-
ран је тај Српски народ Господу И-
сусу Христу увек био. Слободу као 
један од дарова Божјих изнад свега 
ценио. «Срб је Христов радује се 
смрти». Ове речи на најбољи мо-
гући начин објашњавају напред 
речено. Србин је увек осећао пот-
пуну зависност од Бога, - па ако је 
воља Његова да овај умре, он ће 
умрети радосна срца.  

Свети кнез Лазар, умирен после 
примања тела и крви Христове, 
после сједињења са својим Госпо-
дом, умире бранећи веру 
хришћанску, слободу српску и Ко-
сово. Са њим су умрли на исти на-
чин хиљаде српских витезова. Они 
су пали али је Косово остало да 
сведочи о њиховој жртви, о њихо-
вој духовној победи. То Косовско 
сведочанство траје већ 593 године. 
Оно је симбол и снага српскости, 
јунаштва физичког и духовне при-
падности најузвишенијем Бићу – 
Богу.  

Данас, у светлости последњих 
догађаја на том истом Косову, Срп-
ски народ је у ситуацији да постави 
питање: да ли ће се 600-сто го-
дишњица косовске битке, 600-ти 
Видовдан у Српском народу, про-
славити на српском Косову; а ако 
се буде славило – нећемо ли 

„СЛОБОДА ЈЕ НАЈРАДОСНИЈА 

НО И НАЈГРОЗНИЈА РЕЧ ,  КОЈА 

СЕ ИКАДА НА ЗЕМЉИ ЧУЛА ,  -  

НАЈРАДОСНИЈА ЗА УГЊЕТАНЕ ,  
НАЈГРОЗНИЈА ЗА УГЊЕТАЧЕ“ 

(СВ .  ВЛАДИКА НИКОЛАЈ)  
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морати тражити улазну визу од 
«браће» Албанаца? Но нека ово 
буде последња ствар у овом 600-
сто годишњем циклусу косовске 
инспирације Српством и Право-
слављем. Завапимо на првом месту 
због данашњег страдања браће 
наше. Незамисливо је да у да-
нашње време, у «миру», у «сло-
боди», Српски народ на свом рође-
ном огњишту 
страда на нај-
варварскији 
начин. Број о-
них који су се 
већ иселили 
фасцинира. 
100 хиљада 
Срба побегло 
је. Многи од 
њих су прету-
чени, изму-
чени прет-
њама суседа 
својих. Изму-
чени од оних 
које су тако 
широкогрудо 
примили. 
Зашто? Како? 
Одговор на 
ово питање још је увек скривен од 
огромне већине. Комунистички 
властодршци тврде да ове про-
блеме проузрокује, да се послужим 
њиховим речником, «албанска и-
редента». Ако је то тако онда мо-
рамо приметити да је та «ире-
дента» извесна супер сила која 
успева да исели читаву покрајину 
једне земље, земље која се сваким 
даном спрема за рат; која је по ре-
чим неких њених првака спремна 
да се разрачуна и са Совјетским 
Савезом, ако је то потребно. Ја бих 
рекао да је та «иредента» у ствари 
политика југословенских комуни-
ста, која је од самог почетка имала 
за циљ да разруши тај бедем, који 
је вековима одолевао различитим 
бурама и ветровима, бедем који је 
на моменте постајао еветионик 
Европе а који се зове Српство.  

Два гласа чују се из дубине срп-
ске душе у ово време: 

Први: Да, тачно је, Српски на-
род страда на Косову, али можда је 
то Божија воља па треба покорно 
ћутати.  

Други: Делимично се слажем, 
али сматрам да је време да кажем 
истину, или пак оно што сматрам 
истином. Нарочито ако та истина 
може заштитити мога брата који је 
угњетаван од других. Није оправ-

дано рећи да је воља Божја да један 
народ буде истребљен. Бог воли 
свакога човека, а посебно оног 
који живи по заповестима Њего-
вим. Ако знам да напад долази од 
ђавола не би ли наша света дуж-
ност била да се боримо против тог 
вечитог непријатеља Божјег?  

Први: Твоја теза задире у једно 
питање које се у садашњој ствар-
ности српској не може званично 
прихватити. Има ту и других раз-
лога. 

Други: Слажем се да се у неким 
моментима нека теза успостав-
љена принципима људскости не 
може прихватити. Али ја овде го-
ворим о нечем другом. Наш брат 
страда. Брат Србин. Сестра Срп-
киња. Српско дете. Српски монах и 
монахиња. Они страдају јер су их 
непријатељи вешто разјединили. 
Чак и да нису плод нашег рода, 
грана нашег стабла, не мислите ли 

да би наша света дужност била да 
им помогнемо у невољи. Присе-
тите се Спаситељеве приче о Ми-
лостивом Самарјанину. Бог веома 
цени дело милосрђа. Ако ни због 
чега другог а оно тога ради треба 
им прискочити. А нисте ли знали 
да болест не можете излечити уко-
лико не откријете узрочника. Ако 
знате непријатеља онда се можете 

и борити против 
њега.  

Први: Па ми 
непријатеља 

знамо. То је 
«албанска ире-
дента».  

Други: Ви 
мислите да је то 
истина. Не. Ја се 
не слажем. Да је 
у питању 
«албанска ире-
дента» српски 
народ би давно 
решио тај про-
блем. Нећете 
ваљда рећи да је 
шачица људи из 
Албаније јача од 

војске силног турског царства из 
доба Сулејмана Величанственог и 
других турских великана.  

Први: Морам признати да ја то 
не разумем. Па, комунизам нам је 
донео слободу, основна људска 
права. 

Други: Ти си изгледа веран пре-
носилац комунистичке поруке. 
Једна је ствар шта они причају а 
друга шта је стварност. Можете ли 
ви, уживаоче те слободе; објаснити 
како је могуће да у тој слободи то-
лико људи грца и вапије за том сло-
бодом у југословенским «поправ-
ним домовима» и политичким каз-
нионицама. А људска права?! 

НЕГО ,  НАЈВЕЋИ СРПСКИ НЕ-

ПРИЈАТЕЉ ЈЕ ТА СТРАНА ИДЕО-

ЛОГИЈА ,  СИЛОМ НАТУРЕНА НА-

ШЕМ НАРОДУ ,  КОЈА СЕ КРИЈЕ 

ПОД ИМЕНОМ –  КОМУНИЗАМ .   
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Основна људска права?! Управо ме 
то и брине. Ја и подижем свој глас 
због тога што бих желео да видим 
да се та људска права поштују. Пи-
там ја, с правом, мораћеш приз-
нати, која то људска права има срп-
ски народ на српском Косову? Која 
права има српска калуђерица којој 
су већ десет пута главу разбијали? 
Која права има српски Епископ 
кога су толико пута тукли? Шта је 
са правом српског новорођенчета 
којега родитељи односе у наручју 
са тог парчета српске земље? Носе 
га у мирнији, подношљивији крај, 
док се и тамо не појави нека нова 
«иредента». О којем ти то праву го-
вориш тамо где су и мртви став-
љени ван закона. Можда су и они 
проглашени за шовинисте, или се 
пак баве великосрпством. О, прија-
тељу мој, све је то много тужније и 
бесправније него што теби 
изгледа.  

И док се гласови наших саговор-
ника губе у јеку нових догађаја ми, 
спремајући се да прославимо 593. 
Видовдан, још једном оживљујемо 
успомену на Косовску битку, Све-
тог Кнеза, његову узвишену жртву, 
на Југ Богдана, Милоша Обилића и 
остале мученике косовске. Сећамо 
се и свих покосовских вођа овога 
народа Божјега. Мислимо и на 
браћу нашу, која бранећи част срп-
ску у Првом светском рату, при-
неше се на олтар те речи којој је 
име слобода. Молимо се и за њих и 
за оне који су у Другом светском 
рату изгинули за идеал који, нажа-
лост, и до данас није остварен у о-
вом народу. Бројна затварања на-
шега народа, а поготову физичко 
протеривање истога са Косова, 
јасно потврђују напред речено.  

Косово, реч која је вековима 
била на бранику српског јунаштва, 
оданости, морала и честитости, 
изненада, у једном општем ме-
тежу, више не значи много. А да ли 
овај народ, који је живео Косовом, 
који је дисао Косовом и коме је та 
реч била духовна храна, може да 
преживи без Косова? Да ли је овај 
народ заслужио ово страдање? 
Једно је сигурно. Српски народ 

страда, но његово страдање није од 
јуче. Он је почео да страда пре 593 
године. Од тог броја 500 година 
био је под турским ропством, а за 
преостале 93 године господари су 
се смењивали.  

Србин се је одржао у турском 
ропству за толики број година. Са-
чувао свој национални идентитет, 
своју веру Православну, своје лепе 
обичаје, традицију, а ево ово неко-
лико последњих деценија, ово не-
кад чврсто духовно стабло, које је 
само «добар род рађало», почеле су 
да напуштају његове главне гране, 
које су му вековима биле сигурно-
сна потпора. Ове ће се гране вре-
меном сасушити и потпуно изгу-
бити везу са главним стаблом. Тако 
ће, од некад важних чиниоца овог 
европског стабла, постати нека 
нова мешавина, уметно ђубре, које 
ће да тори туђе њиве. А оголело 
стабло неће више играти никакву 
улогу у очувању од сатанизирања, 
које се тако вешто спроводи.  

Они који данас воде Српски на-
род, добар део њих синови тог 
истог народа, духовно су слепи. 
Они не виде колико зла, својим у-
топистичким идејама о благостању 
на земљи, наносе свом сопственом 
народу, који се све више губи и, по-
некад, свесно одроњава од те срп-
ске обале. Они, изгледа, нису све-
сни једне реалности: талас који их 
односи од њихове обале може да 
никад не промене смер и да се зау-
век изгубе у вреви мноштва других 
таласа. 

Већ 593 године, рекли смо ра-
није, Српски народ живи Косовом. 
Мајке су успављивале новорођен-
чад песмама из косовског циклуса. 
Чобани су се наслађивали причама 
о Косову. Војници су одлазили у 
рат инспирисани храброшћу и 
жртвом косовских мученика. Јед-
ном речју: цео живот српског чо-
века, од рођења до смрти, испуњен 
је Косовом.  

Ако се животна ситуација срп-
ског живља на Косову не побољша, 
ако се Срби не заштите, а за то, бар 
за сада, нема никаквих изгледа, 

онда ће се исељавање, по утврђе-
ном плану «иреденте», наставити. 
Ићи ће дотле док на Косову не буде 
ни једне српске куће. По неком ко-
мунистичком дугорочном плану, 
Косово ће званично припасти тој 
«иреденти» која ће, највероват-
није, променити ћуд и однос према 
владајућој класи и ту ће бити крај 
Српском Косову. 

Ако се то деси, а врло је веро-
ватно да хоће, јер Косово је део 
прошлости једног народа у склопу 
''народа и народности'' Југославије, 
који не спада у ''еру комунистичког 
стваралаштва'', старог само неко-
лико деценија, те сходно томе за 
њих нема никакву важност, онда 
ће бити бесциљно и безразложно  
живљење на слави косовских муче-
ника. Видовдан ће се, претпостав-
љам, одвојити од Косовске идеје и 
славити као сваки други дан посве-
ћен једном од угодника Божијих. 
То би било и природно и логично. 
Јер, ако један народ није у стању да 
задржи своју националну терито-
рију, на коју има право према ло-
калним правним нормама и пропи-
сима и према интернационалним 
правним одредбама о националној 
територији, онда би био неопро-
стив грех, према свим оним херо-
јима-мученицима на челу са Кне-
зом Лазаром, који су се свесно 
принели на жртву, да би својим по-
томцима осигурали право на то 
парче земље, и чијом је крвљу Ко-
сово натопљено до те мере да је и 
природа проговорила и из захвал-
ности за ове жртве даровала Ко-
сово поље ''Косовским божурима'', 
ако би се и даље хвалисали њихо-
вим подвизима и живели од њи-
хове славе. 

Кад би српски владика Његош 
устао из гроба, нема сумње да би 
поновио оне познате речи запи-
сане у Горском Вијенцу: ''Страх 
животу често образ каља, јунаштво 
је цар зла свакојега“.  

Јереј Милорад Лончар 
Сиднеј, Аустралија, јун 1982. 
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STS. PETER AND PAUL 

Our Church, at the same time, 
glorifies two great Apostles, two pil-
lars of the Church, Peter and Paul. 
St. Peter is that disciple of Christ 
who had been with the Lord from 
the beginning. He was always distin-
guished as someone who had 
answers to all questions. 
Apostle Peter, who almost al-
ways spoke in the name of all 
the Apostles, was distin-
guished by his faith and his 
readiness to follow Jesus 
Christ. He obviously had, as 
the expression says, a natural 
talent to lead others. He was 
a good-hearted man and ready to 
physically defend his Teacher. 
When soldiers came to the garden in 
Gethsemane to capture Christ, Peter 
wounded one of them, cutting his 
ear off. However, it was manifested 
later that Peter, even beside his 
readiness to defend his Teacher in 
such a way, had, in the moment of 
fear, denied Christ three times. This 
detail is very important. Nobody 
doubted and cannot doubt dedica-
tion of Apostle Peter to Christ before 
the renunciation, but in the moment 
of renunciation fear had over-
whelmed him to such an extent that 
he did it. Apostle did not think much 
about renouncing Christ. He did it 
by inertia, thinking only about his 
own life at that moment. But when 
he realized what he had done, when 
the cock crew and he remembered 
the prophetic words of his Lord, he 
repented with tears over this act. 
Christ later returned Apostle Peter 
into Apostleship by asking him the 
same question three times, “Simon 
Barjonas, do you love me?” and he 
answered positively.  

The life story of Apostle Paul is 
considerably different. He perse-
cuted Christians in the beginning. It 
is known that he participated in the 
stoning of St. Archdeacon Stephen, 
even though he himself did not cast 
the stones. It is said that he kept the 
robes of those who committed the 

crime. Apostle Paul, earlier known 
as Saul, had an encounter with the 
Lord. Christ manifested Himself to 
him in His divine light and thus 
called him to the apostolic service. 
Paul, who was a very educated man, 
and up to that point dedicated to the 
Old-Testament Law, became one of 

the most fervent preachers of the 
Gospel of Christ. Paul’s conversion 
represents an important moment in 
the history of the New-Testament 
Church. The fact that Paul had ear-
lier persecuted Christians provided 
him with a more powerful preaching 
ability. He traveled and established 
Church communities, preached, ad-
vised, and wrote to the newly 
founded churches if he didn’t man-
age to visit them in person. Thus, his 
epistles were created, which were 
included in the New Testament 
canon of the Holy Scripture, and be-
came the inevitable written material 
for the correct understanding of the 
Gospel. Apostle Paul had left such a 
strong impression on the life of the 
early Church, and generally in the 
life of the Church up to our times, 
that the history of the Church would 
be considerably smaller without 
him. It is no wonder then, that the 
Fathers of the Church decided that 
these two giants, two great Apostles 
of Christ, be glorified at the same 
time.  

Apostles Peter and Paul are the 
example of faith and zeal and of self-
sacrificial love for the Lord. Chris-
tians of all times have learned from 
their example. We also should learn 
from their example. It is enough to 
take any Epistle of either of the 

Apotles, for one to find an answer to 
any given question.  

In one’s life, a person often and in 
many ways renounces Christ. In one 
hand, whenever we do something 
that is not in accordance with the 
Law of God, with the Gospel, we re-
nounce Christ. Every sin sets us far-

ther away from Christ. How-
ever, knowing that this is the 
case does not always help us. 
Apostle Paul says, “I know 
what I ought to do, but I do 
not do that which I ought to 
do, but I do that which I 
ought not to.” Finding out 
that something is a sin does 
not mean that a person will 

immediately have the power to fight 
against it. Why? Because it is a big 
challenge to our whole being. Rea-
son alone cannot fight against a sin 
if the whole being is not ready to 
fight too. It is one thing to know 
something, and it is something else 
to accept it with one’s whole soul 
and body. This is why man’s whole 
life is a difficult battle. One can 
never be sure enough that he has 
battled the battle with himself suffi-
ciently. That’s exactly how it is. One 
has to defeat oneself in order to spir-
itually elevate oneself to the com-
munion with God. When we stumble 
into sin, we should remember the 
renunciation of Apostle Peter, not as 
a consolation, but as a practical way 
for overcoming of our own problem 
– renunciation. It is practical in a 
sense that Apostle’s example should 
teach us not to remain outside of 
Christ, but to, at Christ’s invitation, 
return into his community. We 
should answer Christ’s question as, 
“Lord, Thou knowest I love Thee.” 
Our readiness to answer Christ’s call 
in this way, which is always open to 
each of us, testifies to our desire to 
repent and grow spiritually.  

Apostle Paul, towards the end of 
his mission in the Church, said, “It is 
no longer I who live, but Christ who 
is in me.” This should be the aim of 
our life as well, to reach a spiritual 
level where our heart is constantly 
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open to Christ, where Christ freely 
dwells in us and works through us. 
This means, as St. Justin of Celije 
says – that we accommodate each of 
our thoughts to Christ, and that each 
of our desires is a desire for Christ.  

Lord Jesus Christ, Son of God, 
help us to walk upright down Your 
path, strengthened by the prayers of 
the Holy and Glorious Apostles Pe-
ter and Paul, to whom be glory and 
thanksgiving! Amen. 

Fr. Milorad Loncar (Translated by 
Fr. Seraphim Baltic) 

РЕЧ О ЂЕНЕРАЛУ  

„Народу мојему чине силу деца и 
жене су им господари. Народе мој! 
Који те воде, заводе те, и кваре 
пут хода твојега“ (Исаија 3,12)  

Овим речима говорио је старо-
заветни Пророк своме народу, у-
важена браћо и сестре, у време 
његовог духовног посрнућа и ове 
речи у свему одговарају нашој 
тужној народној стварности, чини 
ми се, све од завршетка Првог 
светског рата па на овамо. Ту и 
тамо засја по која звезда на хори-
зонту нашега неба, али њен сјај, 
услед свеопштег мрака, не успева 
да усмери ход народа ка сигурним 
водама.  

Таква једна звезда појавила се 
на хоризонту нашега неба у једном 
од најтежих и најкомпликованијих 
времена, кроз која је наш народ 
прошао у својој историји. Говорим 
о лику храброг вође Трећег срп-
ског устанка, Ђенералу Драгољубу 
Михаиловићу – Чичи. Говорим о 
човеку који је уградио  цело своје 
биће у народну грађевину; који се 
својом храброшћу уткао у невид-
љиве струне народног песништва; 
својом одважношћу задобио пош-
товање поробљене Европе; својим 
родољубљем засенио Српство; сво-
јом несебичном жртвом достигао 
духовне висине омеђене ореолом 

мучеништва. Дражина жртва је 
равна жртви Косовских мученика. 
Духовна компонента те жртве 
успешно преживљава најтежа вре-
мена ропства под комунистима као 
и њихову осиону и бестидну више-
деценијску пропаганду. Венац 
славе никада не вене. Жртва, при-
несена за опште добро народа, 
може да буде ниподаштавана од 
људи, али Бог не дозвољава да на 
оне, који себе свесно принесу на 
жртву, падне сенка заборава.  

Нема сумње да је Чича инспири-
сан херојством свога народа у 
Првом светском рату, а посебно 
мученичким венцем светог кнеза 
Лазара и његових јунака – муче-
ника, и сам понесен на крилима 
слободарских идеја, које су ницале 
из крви његових претходника. Он 
је у потпуности разумео великог 
Његоша, који каже: «Страх животу 
често образ каља; јунаштво је цар 
зла свакојега». Напојен, дакле, ро-
дољубљем, братољубљем и човеко-
љубљем, а наоружан највишим вој-
ним знањем чувене Француске 
војне академије, овај врли човек, 
донео је исту одлуку коју је свети 
Кнез донео давне 1389. године. 
Одлучио је да ће, зарад слободе 
свога народа и његових најсвети-
јих идеала, пре положити свој жи-
вот као и животе својих сабораца, 
него се предати долазећој моћној 

освајачкој сили. Ова одлука, у мо-
менту када је земља капитулирала, 
и када је цела Европа била на коле-
нима, када се није видео ни нај-
мањи трачак светлости на крају ту-
нела, заслужује посебно пошто-
вање и најузвишеније место у ана-
лима историје наше.  

Тешко је да ко од нас млађих 
може да у потпуности разуме у-
логу и жртву Ђенерала. Све од 
дана његове мученичке смрти, ње-
гова лампа непокора, у коју се до-

лива уље из свих јама и провалија, 
испуњених костима његових сабо-
раца и браће и сестара, горела је и 
осветљавала пут кроз мрачњаштво 
обезбоженог дела нашега народа, 
упозоравајући на чињеницу да је 
«земаљско за малена царство». О 
снази ове лампе најјасније говори 
чињеница да се она није угасила ни 
после организованог вишедеце-
нијског блаћења њене светлости. 
Напротив, она наставља да светли 
најлепшим сјајем те бива пример 
истинског богољубља и родољубља. 
Оваква жртва, оваква улога, рађа 
се само на темељима јеванђеља 
Христовог. Нико не може, без 
Божје помоћи, да заслужи опште 
признање. Они који се жртвују ван 
контекста јеванђелске истине би-
вају заборављени, а они, пак, попут 
Косовских мученика и српског 

НА ПАРАСТОСУ 1983.Г   
БОНИРИГ СРПСКИ ЦЕНТАР  
ЈЕРЕЈ МИЛОРАД ЛОНЧАР  
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Чиче, бивају овенчани «венцем 
славе који не вене». 

Данас, побожни народе, када 
смо се састали у овом српском 
дому, да молитвено обележимо го-
дишњицу  мученичке смрти ђене-
рала Драгољуба, чинимо то у сми-
слу захвалности Богу  што нам је 
подарио овога јунака и вођу; што 
нам је преко њега показао смисао 
и значај стајања на бранику народа 
Божијега и што нам је преко њега 
и кроз његову жртву поново под-
вукао значај страдања за друге, јер 
је речено у Књизи Живота: «Јер 
нема веће љубави од ове, да ко 
душу своју положи за ближње». 

Ово наше молитвено и патриот-
ско размишљање о Чичи и његовој 
улози требало би да постане наук 
за млађе генерације о томе како се 
брани Отаџбина, како се жртвује 
за свете идеале народне и како се, 
кроз ту жртву, задобија Царство 
Божије. «Шта вреди човеку ако 
цео свет задобије а души својој на-
уди», каже Господ. А данас је душу 
лако изгубити.  

У ово време, тешко и смутно, 
време глобалних усмерења, поли-
тичке коректности, време мамонa 

и лажног односа према људима, за 
многе, можда, Дражина жртва 
изгледа застарела и превазиђена. 
Међутим, ово време ће проћи не-
запажено и тешко да ће се ко се-
ћати садашњих вођа  после само 
пар деценија. Руси имају једну 
шалу о томе како двојица разгова-
рају на небу о Брежњеву. Један 
пита другога да ли познаје Бреж-
њева а овај каже: Слабо, али чини 
ми се да је он био председник за 
време певачице Ане Пугачеве. Не 
може, дакле, нико да буде озбиљно 
познат ко Бога не познаје. У свести 
генерација остају забележени 
само они ликови који кроз живот 
кроче с вером у Бога и љубављу 
према своме Роду.  

Дражина жртва упућује нас на 
потребу истинољубља, богољубља 
и човекољубља, на потребу жртво-
вања и сопственог живота, ако 
нема другог начина да се оствари 

циљ одбране народног бића и 
остане на путу Бога и Божије 
правде. Ова поука постаје други 
важан разлог за наше данашње о-
купљање и оживљавање успомене 
на Ђенерала Дражу. Истинска 
вредност за сваког човека јесте 
његова вера у Бога, његово при-
ближавање Богу, његово разуме-
вање Бога и коначно његово сједи-
њење са Богом; његово обожење. 
Кроз следовање апостолима, све-
титељима, мученицима, ми поста-
јемо «богољуди» по речима св. о. 
Јустина. А када смо у том односу са 
Богом онда нема препреке коју не 
можемо превазићи, нема онога 
што не можемо учинити, а бесмрт-
ност нам је обезбеђена и на небу и 
на земљи и у свим световима.  

Дозволите ми да ово размиш-
љање о Српском Чичи завршим 
једном песмом коју сам посветио 
успомени на њега.  
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СВЕТИ ЈОВАН ЗЛАТОУСТ - ЛИТУРГИЈСКИ 
ЕТОС И САВРЕМЕНОСТ 

Савременост поставља пред нас 
многе дилеме. Човек мора да одго-
вори на изазове, и то не само на 
оне за које су га његови учитељи у 
образовно-васпитном процесу 
припремили, него и на сасвим нове 
и различите проблеме које живот 
поставља пред нас. И то је одувек 
било тако. Ипак, свеопшта конста-
тација социолога, педагога и кул-
туролога јесте да се свет данас и-
пак мења знатно брже него пре. 
Технолошки напредак и социјалне 
иновације у 20. веку преобразиле 
су свет много брже него, рецимо, 
читав процес технолошког развоја 
у средњем веку. Тај темпо развоја 
је присутан и данас. 

 ЛИТУРГИЈА, ЛИЧНОСТ И НЕКИ 
ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНОСТИ 

Оно што је карактеристично за 
тај процес јесте губљење вредности. 
Данашњи свет функционише као 
тржиште, а то значи да је принцип 
тржишне економије тај који настоји 
да се наметне као општеважећи. Све 
је подложно законима понуде и 
потражње - или нам такав став бар 
бива наметнут од стране глобалне 
привредне елите. Па, ипак, и унутар 
самог овог света постоји жеђ за 
истином, за нечим што се неће пови-
новати поменутој логици тржишта. 
Савременом човеку је потребно 
нешто што не може да купи. 

 Шта је то? То је живот у истини. 
А где је могуће наћи живот у 
истини? Једино тамо где обитава 
истина - у Цркви Христовој, у њеним 
догматима и њеном виђењу света 
које је увек и најпре - литургијско. 
Заиста, литургија, као космички до-
гађај, не може „пропустити" да свету 
сведочи његово право назначење у 
заједници са Богом. И зато не чуди 
што су управо најеминентнији ли-
турзи Цркве одувек били они које је 
дотицао проблем односа 

савремености и надвремености, кул-
турног окружења и вечитих истина. 
На линији ових разматрања, потру-
дићемо се да покажемо како су два 
величанствена богослова и литурга 
Цркве - Св. Јован Златоуст и прото-
јереј Александар Шмеман својим 
пастирским сензибилитетом осе-
тили проблематику односа Цркве и 
света, преображене и непреобра-
жене твари. Одмах је важно напоме-
нути да постоји и јасно подударање 
између историјских и културних о-
колности позноантичке и савремене 
цивилизације, а то подударање би се 
најлакше могло описати као 
изградња хришћанског идентитета у 
средини која тај идентитет оспо-
рава. Међутим, ми се овде нећемо 
бавити историјским детаљима по 
себи, него ћемо покушати да Литур-
гију Цркве (која с правом носи име 
Св. Златоуста) поставимо као одго-
вор на проблеме савремености. 

 Личност је централни аксиоло-
шки појам хришћанства, али и нај-
значајнији проблем савремене педа-
гогије. Тачније речено: личност је 
мера свих вредности зато што изра-
жава само назначење људског бића, 
његову могућност као и циљ да буде 
по икони и подобију Божјем (Пост. 
1,17). Наравно, појам личности није 
само хришћанска категорија, тач-
није, могуће га је наћи и у другим 
философским и теолошким схвата-
њима. Ипак, само је хришћанство 
израдило целосну онтологију лично-
сти и на њој засновало одговарајућу 
личносну педагогију. Ту личносну 
педагогију би било погрешно схва-
тити као теоријско начело, него као 
живо искуство Цркве, утемељено 
пре свега на Христовој богочовечан-
ској личности. Ако имамо у виду да 
се тајна личности Христове, као 
тајна Цркве, остварује у Св. Тајнама 
(најпре у Светој Евхаристији - према 
изразу Св. Николе Кавасиле), онда 
нам постаје јасно да је у ствари 
Света Евхаристија од суштинског 

значаја за васпитање личности, и то 
у свим временским оквирима и кул-
туролошким окружењима, будући да 
је Исус Христос исти јуче, данас и у 
векове (Јевр. 13,8). На тај начин - 
преко једне христолошке постојано-
сти бића и вере - ми као учесници 
нове спасоносне стварности Искуп-
љења и Уцелосњења можемо одгово-
рити на изазове савремености. 

 Златоуст је ову сотириолошку 
онтологију личности најпре живео, 
али ништа мање и засведочио у сво-
јим богонадахнутим списима. Данас 
се основне црте онтологије лично-
сти у савременој православној тео-
логији идентификују са радом и де-
лима кападокијских Отаца (првен-
ствено оних великих, мада је несум-
њив значај и св. Петра Кападокиј-
ског и св. Амфилохија Иконијског 
као сарадника св. Василија и двојице 
Григорија). Ово, пак, треба разумети 
тако да су Кападокијци најјасније 
теоријски објаснили, терминолошки 
прецизирали и богословски инте-
грисали појам личности, који је и 
пре њих био присутан у стварности 
црквеног живота кроз етос лично-
сти. Тек ако ово имамо у виду, може 
нам бити јасан појам личности код 
Златоуста. Наиме, ту можемо разли-
ковати два плана који су међусобно 
упућени: први ниво терминолошке 
употребе појмова „ипостас" и „лич-
ност" у сврху разјашњавања тада ак-
туелних првенствено тријадоло-
шких и христолошких дилема 
сходно богословским дометима ка-
падокијских Отаца. Овај план је 
изражен превасходно у богослов-
ским списима Златоустовим, најпре 
у његовим Беседама о једносуштно-
сти и непојмљивости Божјој, што не 
значи да и егзегетска дела Златоу-
стова нису проткана кападокијском 
теологијом личности. 

 Ипак, нама је интересантан један 
други ниво, ниво литургијског етоса 
личности који је могуће пронаћи и у 
оним практично-пастирским 
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списима Великог Светитеља у ко-
јима се дотицао свакидашњих тема и 
изазова времена. Овај ниво није спе-
кулативног, него пастирског карак-
тера, то јест, схватање личности на 
овом нивоу је могуће реконструи-
сати и протумачити на основу Зла-
тоустових пастирских беседа у ко-
јима је изражено његово облагода-
ћено педагошко искуство, а најпре 
кроз текст свештене Златоустове 
Литургије и кроз Златоустова тума-
чења богослужбене праксе и тек-
стова Цркве. 

 Да бисмо могли да одговоримо на 
питање на који начин овај други 
ниво (ниво литургијског етоса) одго-
вора на изазове савремености, 
дужни смо да уочимо извесне 
проблеме који стоје пред савре-
меног човека у његовом поку-
шају да се оствари као личност, 
у пуноти свога бића.  

 Један од најосновнијих и нај-
тежих изазова савремености 
јесте култура егоизма. На пољу 
нашег кућног васпитања сви 
смо сведоци чињенице да је до 
пре 30 или 40 година још увек 
владала култура патријархалног 
обзира у којој је човек као поје-
динац, али и као личност био 
подстицан да своје квалитете не 
истиче, него да очекује извесну 
друштвену потврду, најпре у 
оквирима мање и основне друш-
твене околине - породице, а по-
том и на ширем плану. Данас, 
насупрот томе, од човека се оче-
кује да истакне све своје реалне 
или нереалне квалитете, да и 
сам ступи у „маркетинг способно-
сти". 

Разлога за ову промену која је 
најочигледнија била током педесе-
тих и шездесетих година („сексуална 
револуција", „секуларизација" и ате-
изација европског друштва) има 
више. Као основне могли бисмо на-
вести већ позамашну историју за-
падног индивидуализма и рациона-
лизма. Није без утицаја ни наслеђе 
психоанализе која је отворила нове 
перспективе за схватање душевног 
живота човековог, али која је у исто 
време такође снажно афирмисала 
човеков „его" и „селф", тј. његов 

осећај самопостојаности и индиви-
дуалности. Све се ово данас испо-
љава кроз поменуту културу егои-
зма, која појединца нагони да, ма ко-
лико да је спреман да сопствене 
интелектуалне и физичке потенци-
јале стави на процену друштва, он то 
мора да уради како би опстао на 
„тржишту запослења" и „друштвеној 
лествици". Наличје егоизма, како 
нас учи андрагошко-психијатријска, 
али и већ педагошка пракса, јесте 
стална депресија као „болест савре-
меног друштва" . Човек се осећа на-
паднутим од стране друштва које га, 
наводно, афирмише и немоћним да 
одговори на сталне изазове све су-
ровијег и ригорознијег постављања 

услова које треба да испуни. То га 
доводи у душевни ћорсокак, испу-
њен осећајем празнине и бесмисла, 
јер друштвени темпо не оставља 
простора за живот. Наравно, не 
треба сметнути са ума да је ефика-
сност ове „културе егоизма" велика 
управо зато што је сам човек склон 
греху гордости, тј. склон да себи 
припише моћи и способности које 
не поседује. Та пријемчивост егои-
зма на пољу мотивације, ипак, није у 
стању да човека ослободи разоча-
рања која предстоје, а која су узро-
кована његовом немоћи да у реал-
ном животу заснује и образложи 

слику коју је створио о себи и коју је 
као такву дао другима. 

 Како човек може да избегне ову 
замку егоизма, по богоносном и жи-
воносном искуству Светих Отаца, а 
најпре према оцу светом Јовану Зла-
тоусту за кога се везује средишња 
служба Цркве? Најпре, морамо 
истаћи чињеницу да је друштвена 
ситуација у Златоустово доба у мно-
гоме сличила данашњој, с тим што је 
тадашњи пагански хуманизам био 
донекле отворенији за религијска и 
остала, не само ефемерна питања од 
данашњег атеистичког хуманизма. 
Ипак, егоизам је и у паганској кул-
тури био изузетно изражен, јер 

ондашњи паганин је могао и да 
не верује у бога или богове, али 
је чак и најнижа друштвена по-
божност била окренута ка веро-
вању у бесмртност душе сваког 
појединца. Паганин је веровао у 
сопствену бесмртност, макар и 
не веровао у богове. Наравно, 
хришћанско богословље није а 
приори заузело негативан став 
као целокупном јелинском 
наслеђу, а један од најбољи пред-
ставника ове синтезе јесте сам 
Златоуст. Ипак, ни њему самом 
није било лако да антропоцен-
трични менталитет класичног 
хуманизма утелови у хришћан-
ски богочовечански реализам у 
коме су и Бог и човек важни, те, 
сходно томе, греше и Платон и 
Протагора када кажу да су или 
само Бог или само човек мера 
свих ствари. Заиста: ко би други, 
осим Духом Светим надахнути 
Свети Оци и могао да учини тако 

нешто? 

 Егоизам нас подстиче да свет 
посматрамо као прилику за стицање 
и уживање: Златоуст нас на свакој 
литургији опомиње да „сами себе и 
сав живот свој Христу Богу пре-
дамо". Човек који је заробљен егои-
змом, није у стању да изгради прави 
однос ни као Богу ни ка другим љу-
дима: „када постоји осећај више 
вредности, он не квари само однос 
према људима, него помућује и од-
нос према Богу... егоизам подрива 
читав живот и зато се вреди потру-
дити око његовог уништења" . Зато је 
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цела Литургија једно велико подсе-
ћање да потребу да најпре надиђемо 
своје „ја" како бисмо могли да зајед-
ничаримо у животу Нове твари, у бу-
дућем Царству. Тајна приношења 
сопственог „ја" у Светој Евхаристији 
није последица неког изненадног и 
чудног алтруизма, већ хришћанске 
онтологије личности, према којој 
једна личност добија идентитет само 
у заједништву са другим лично-
стима. Св. Златоуст сјајно објаш-
њава ову теорију личног односа као 
основе догађаја Цркве преко односа 
личне и литургијске молитве: „Мо-
жеш се, наравно, молити и у својој 
кући, али се код куће не можеш мо-
лити онако како у храму, где је то-
лико мноштво отаца, где се једно-
душно произноси молитва Богу. 
Када се сам молиш Господу, твоја 
молитва не бива услишена исто о-
нако као када се молиш са својом 
браћом. Јер овде у Цркви има још 
нешто што је изнад свега: слога и 
сагласје верних, чврста свеза љубави 
и молитве свештеника". Дакле, чак 
ни овај принцип црквеног живота 
(„ја" у односу према „ти" чини наше 
црквено „ми") није проста теорија и-
дентитета, већ се у етосу Златоу-
стове Литургије појављује као под-
сећање да је „предавање Христу" 
заправо само уздарје за Богочове-
ково дело искупљења. „Ми у Цркву 
не долазимо ради себе и не да бисмо 
тражили своје у њој, него ради слу-
жења делу Христовом у свету. Јер 
нема другог пута за сопствено спа-
сење изузев предавања свога живота 
Христу који нас је заволео и умио 
нас крвљу својом од грехова наших, 
учинивши нас царевима и свеште-
ницима Богу и Оцу своме" . 

 Дакле, литургијски етос лично-
сти представља идење путем Крсне 
Смрти и погребења како би се дошло 
до васкрсења. Присуство верних 
јесте зато њихово укључивање у 
тајну смрти Христове, па стога Ли-
тургија јесте истинска Трпеза Тајне 
вечере, као предворје Царства 
Божјег. Евхаристија је двоструки 
подсетник нашег постојања: подсет-
ник Крста и Васкрсења, страдања и 
славља, потребе да напустимо свој 
„его" да бисмо уцелоснили наше 
биће. Литургија је историјски дога-
ђај (Златоуст је особито често 

упоређује са јудејским Преласком 
преко Црвеног мора), али есхатоло-
шког карактера. Управо у томе је она 
сасвим различита од динамике 
друштвеног егоизма. Наиме, док нас 
савременост стимулише да живимо 
у сталној фрустрацији између ци-
љева који нам се увек постављају као 
недостижни, постављајући увек 
нове критеријуме у овладавању 
„вештинама и способностима", Евха-
ристија као предокус представља у-
чествовање, антиципацију Царства, 
само са једним предусловом: непа-
твореном љубављу и саможртвова-
њем за друге. Савремени човек ни-
када неће бити у стању да одговори 
свим захтевима које друштво пред 
њега ставља, као ни да достигне и у-
жива у свим благодетима које му оно 
омогућава. Он је увек у расцепу 
између радне етике, мноштва 
информација и сталних понуда да 

себи живот учини лакшим и пријат-
нијим, те стога лако губи свој иден-
титет. Иако подстицан да створи и-
лузију како је сам господар свога 
живота, он постаје слуга сопствене 
жеље за комфором и информацио-
них технологија (које природну 
жељу за комуникацијом могу да изо-
паче у смислу стварања осећаја не-
постојеће, виртуелне стварности).  

 Све то је, пак, страно Литургији, 
њеној непосредности и позиву да 
„сваку животну бригу оставимо". Јер 
„ако све своје бриге управите ка 
Царству небеском, говори Господ, 
нећу вас лишити ни онога што задо-
вољава потребе видљиве природе, и 
све ће вам се дати са осталим, јер вас 
нећу оставити да се бринете о са-
мима себи". Дакле, да би човек могао 

да одговори на проблеме које пред 
њега поставља савременост, он нај-
пре треба да открије ову перспек-
тиву Царства Божијег, коју је могуће 
задобити само у Литургији Духом 
Светим. Зато Евхаристија није пуки 
„религијски обичај", нити обредна 
радња, него „сабрање Царства". 
Њена „сврха" није да просто попуни 
„духовну пустињу" коју савремени 
човек осећа око себе - иако Евхари-
стија заиста даје пуноту нашем 
постојању. Напротив, Евхаристија 
не служи да се само на душевном 
плану „осећамо лакше", него она 
представља саму могућност да цело-
купно наше биће преобразимо и 
узнесемо у есхатолошко постојање. 
Литургија је „исходиште куда стре-
мимо", она јесте „ослобађање од ду-
ховне парализованости у коју нас 
доводе житејске бриге", али не на 
психолошком, него на онтолошком 
плану јер је Евхаристија „Осми неве-
черњи дан". Савремени човек је 
често навикао на оваква привремена 
решења, на психијатријска зале-
чења, која, ипак, нису у стању да ње-
гово биће спасу од корена свих про-
блема, а који је увек на плану посто-
јања. Зато је човек модерног доба 
навикао и да о Литургији размишља 
као о „инстант решењу", да је сматра 
за тренутну олакшицу, одраз својих 
„интимних религијских потреба", те 
зато да о њој размишља у сасвим 
погрешним култним и психолошким 
категоријама. 

 Терапијски карактер Литургије, 
дакле, није психолошки, него онто-
лошки, па је потребно да човекпође 
путем очишћења. Ту се светоотачко 
искуство благодатне педагогије још 
једном среће са изазовом савреме-
ности. Наиме, данашњи човек је 
васпитан да не разликује страсти и 
врлине, будући да је и једно и друго 
подведено под безличне категорије 
„психолошког мотива"  или „афејта". 
Наравно, и отачка психологија је 
врло добро знала да су исти пориви 
у човеку ти који правилном употре-
бом могу бити добри, а злоупотре-
бом лоши, али то није значило да се 
против негативних аспекта психо-
лошких мотива не би требало бо-
рити, како често сугерише савре-
мена популарна психологија. 
Напротив, литургијски етос 
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Златоустов подразумева очишћење 
од страсти. „Немој допустити нијед-
ној од ропских и змијских страсти", 
говори Златоуст, „да се заједно са то-
бом нађе на месту Светог Узно-
шења... нека ти ништа не стоји на 
путу у том часу". Пут литургије јесте 
пут ослобођења, а човек није истин-
ски слободан све док се не ослободи 
од страсти, тј. док не стекне плодове 
врлине. 

Тачније речено: очишћење није 
ствар терапијског третмана нега-
тивних афеката, него један целосан 
поступак задобијања врлине, о коме 
славни Пастир Антиохије и Цари-
града често говори: „Онај ко се стара 
да хита путем врлине и жели да се 
уздигне са земље на небо, запо-
ставља све видљиво и свим својим 
силама се труди да савлада све што 
му стоји на том путу, не застаје и 
ништа му не одвлачи пажњу, све док 
се не устреми до самог врха Неба". 
Наравно, и сам појам „врлине" је да-
нас подложан релативизму друш-
твених норми и није више у сре-
дишту интересовања савременог чо-
века, за шта је делимично одговорна 
управо моралистичка свест која је 
врлину поистоветила са достизањем 
норми, а не са остваривањем нашег 
коначног назначења - Царства 
Божјег. Овде, дакле, опет морамо да 
поновимо да је само у литургијском 
виђењу врлине као одговора на не-
постојање јасног етичког ослонца 
савременог човека. 

 Желимо да истакнемо још два 
битна аспекта благодатног оства-
рења литургијске свести код човека: 
уцелосњење човековог бића и нала-
жење духовног мира. Наиме, иако је 
традиционална дихотомична (и три-
хотомична) антропологија одавно 
престала бити актуелна, савремена 
популарна схватања ништа мање и-
зазивају целовитост човековог бића. 
Човек је данас углавном суочен са 
два култа: култом тела и култом 
интелектуално-психолошке забаве, 
који се нужно не искључују, али који 
доминирају својим наметнутим про-
тотипима. Подвојеност ова два до-
минантна друштвена модела, која 
представља истински изазов за 
савремену педагогију, заснована је 

на једном плитком инсистирању и 
једностраном унификовању само 
једног аспекта двојединог људског 
бића. Опет је литургијски етос, у 
ствари, могућност надилажењња ове 
поделе, тј. Света Литургија као 
„тајна јединства" васпоставља и це-
ловитост људског бића. Најпре, Ли-
тургија је догађај у коме учествује 
целокупан човек, са својом душом и 
телом, са свим оним што он јесте и 
што он треба и може да буде. Са 
свим својим чулима, преображеним, 
свакако, на подобије Богочовека. 
„Мисли, драги мој, на то да то доди-
рујеш руком и, стога, никада да је 
ниси подигао да удариш некога... 
Буди свестан да не додирујеш Хри-
ста само руком, него Му се прибли-
жаваш и својим устима, па одржавај 
свој језик чистим, не изговарај 
бестидне и ружне речи, клевете и 
клетве... А кад се опет сетиш да твоје 
срце прима ону страшну тајну, не 
смеш никада у њему ковати лукав-
ства против ближњега, већ срце 
своје чувај чистим од сваке злона-
мерности. Тако ћеш бити кадар да о-
чуваш безбедним и своје очи и уши... 
Позван си у сватове, драги мој!" 

 Човек заиста може бити оно што 
једе, али, како је убедљиво искори-
стио Фојербахову ироничну опаску 
прота А. Шмеман, то не мора да 
значи да је човек осуђен да на један 
баналан начин буде роб својих при-
родних порива. Човек је и оно што 
слуша и оно што види, али то не 
значи да је он неминовно роб онога 
што му се пласира. Јер човек увек 
има једну могућност да уцелосни 
своје биће, и то тако што ће се, учес-
твовањем у радости Царства, осло-
бодити и смрти која је највећи не-
пријатељ целовитости и постојању 
нашег бића. А то је Света Евхари-
стија. 

Да завршимо ово мало виђење о-
нога што литургијски етос Право-
славне Цркве, изражен кроз уста 
Златоуста, богослова и пастира, 
може да понуди личности човековој 
тако што ћемо истаћи да Литургија 
најпре нуди мир и Христов мир. Зла-
тоуст је самим својим животним пу-
тем и духовним опитом често био у 
прилици да осети узнемиреност због 

пакости злих духова и злих људи. Па, 
ипак, његове последње речи биле су 
„Слава Богу за све!" Није у питању 
стоичка скромност, нити апатија 
пред неумитности живота, која се 
данас врло често пропагира као је-
дино решење за проблеме животног 
вртлога, него Златоустова утемеље-
ност у богослужењу Цркве, његово 
сазнање да је само Христос и Његово 
Царство будућега века једино ново 
под сунцем. Човекова узнемире-
ност, знао је свети Хризостом, прои-
зилази из његовог ума и јесте „бо-
лест нашег ума, јер када бисмо се 
узнемиравали због онога што се де-
шава (тј. када би дешавања, а не ми 
сами била узрок нашег узнемира-
вања), онда би требало да сви људи 
буду узнемирени, будући да сви пло-
вимо по истом мору (живота)". Па, и-
пак, Златоуст непрестано говори о 
„спокојству у уму и души", наравно, 
„ако припремимо свој ум да са лако-
ћом трпи све невоље". Ипак, овде 
није реч о простој психичкој акомо-
дацији, попут оне у данашњој психи-
јатријској пракси, нити занемари-
вање реалних размера људске изгуб-
љености у овом свету. Напротив, 
Златоуст је свестан да „сви имамо 
болест", али управо зато треба да 
приступамо Светој Чаши, јер „ако су 
били излечени они који су се дота-
кли само рубове његове одеће, како 
ли неће бити излечени они који га 
целог примају у себе?" Дакле, мир 
који добијамо од Христа у Светој 
Евхаристији, у потпуности одговара 
исцелењу које од Њега тамо задоби-
јамо, и јесте целосни, онтолошки 
мир, мир као нови начин постојања. 
„Јер ништа друго не доноси мир на-
шој души као познање Бога и сти-
цање врлине". Дакако, овај пут 
врлине се данас чини терминоло-
шки и концепцијски застарелим, јер 
смо навикли на пут тренутних зале-
чења наших „комплекса" и 
„тешкоћа". Међутим, само једно све-
обухватно погружавање у тајну о-
чишћења, уцелосњења и мира, коју 
имамо у литургијском етосу, може 
да представља трајан одговор на 
проблеме човека као боголиког и бо-
гочежњивог бића човека као лично-
сти. 

 



28 Парохијски гласник 87. – ванредни број за Васкрс 2021. 

СЕЋАЊЕ НА +ЕПИСКОПА АТАНАСИЈА 

БЕСЕДА НА 
УСТОЛИЧЕЊУ 

 Наша је правда Бог. Наш пут је 
Пут Богочовека. Зато су наши гро-
бови извори Васкресења, као што 
је то и Голготски Гроб. Сећам се 
једног несрећника српског, нажа-
лост интелектуалца, који је гово-
рио, као комуниста, деци: „Пустите 
оног мртваца из Галилеје, прошло 
је Његово. Нема Он данас следбе-
ника“. А тај „Мртвац из Галилеје“ је 
васкрсао, и васкрсао велику и 
моћну Православну Русију, 
Србију, очувао Грчку, очувао 
душу и савест човечанства. 
Зато је тешко борити се про-
тив гробова, јер из њих Васкр-
сење долази. А ово је повезано 
у овоме часноме крсту. Зато 
крст није за Србе никаква и-
деологија, нити идеолошки 
знак, него знак идентитета, 
бића, хоризонталног у земаљ-
ском царству и вертикалног у 
Небеском, а повезаних у 
једно. 

„Крст спаја земаљско са Небе-
ским. То је наш програм, то је наше 
биће, идентитет Православља. Не 
да се одричемо земље само за 
Небо, нећемо стићи на Небо ако се 
откачимо од земље, јер нас је Бог 
на земљу послао, са земљом пове-
зао. Од земље смо постали — да 
земљу онебесимо. Али нећемо, 
исто тако, као што су говорили 
безбожници разних врста, ако 
одбацимо Небо, само да се за 
земљу вежемо. Нећемо ништа 
тиме постићи, претворићемо се у 
црва, и биће оно „земља си, у земљу 
се враћаш“ (Пост.3,19), и земља 
ћеш остати. 

Као што је говорио велики пророк 
Запада, али и пророк несреће за-
падне: „земља сам и само земља“. 
Запад је заузет и опкољен земљом. 
Зато не мисли на Небо. Зато нам је 
данас непријатељ. Бога нема у 
њима, нема Царства Небескога. 
Сви су се ситуирали и сконцентри-
сали се на овоземна цивилизациј-
ска достигнућа, која су добра, али 
која су трице и кучине нас-
прам Христа и Царства Божијега“. 

„Крст спаја земаљско и Небеско 
Царство. И то је највеће, најдосто-
јанственије, али, браћо моја и децо, 
и најтеже за човека и за народ. 

Најтеже је бити истински човек у 
знаку крста, спојити и спајати 
смрт и Васкрсење, земљу и Небо, о-
вај и онај живот, време и вечност. 
Земљу онебесити, јер се Небо о-
земљило кад је Бог постао човек у 
лику Богочовека Христа“. 

„Не да смо народ без мане и 
греха, имамо много зала у нама и 
око нас. У овоме нашем борењу 
за опстанак, многи од нас нисмо 
чиста образа. Треба то искрено да 
кажемо, ради Бога, ради душе. 
„Боље ти је“, како каже Косовски 
завет „изгубити главу, него своју 
огрешити душу“. Али, Богу хвала, 
имамо покајање, и овај народ је 
покајањем себе поправљао. Зато, 

тражимо опроштај од зала која смо 
као Срби починили. Али, боримо се 
против зала која нам се чине“.  

БЕСЕДА О ОСАМ 
ВЕКОВА ХИЛАНДАРA 

„Можемо слободно рећи да није-
дан побожни српски владар није 
пропустио да се упише у Хилан-
дарски поменик ктитора и при-
ложника ове Свете обитељи. 
Цела Српска Метохија, од Пећи и 
Хвосна до Призрена и Средачке 
Жупе, била је метох Хиландарски 
и по томе је и добила своје име“. 

„А ко нам у Хиландару за ових 
осам векова није био, или из 
Хиландара није дошао као ве-
лики и знаменит — пред Бо-
гом и пред људима?! После 
Светих родоначелника Симе-
она и Саве, у Хиландару су и 
из Хиландара су Српском на-
роду од Бога дати: многи срп-
ски Епископи и Архиепископи 
и Патријарси, Игумани и Ду-
ховници, Писци и Песници, У-
метници и Градитељи, Дипло-

мате и Просветитељи — пред ко-
јима данас „сви ми да се у со пре-
метнемо, не бисмо им ручка осо-
лили“ 

„Међутим, највећа и трајна помоћ 
Светог Хиландара и уопште Свете 
Горе неизмерива је никаквим ма-
теријалним добрима, него само 
вредностима Царства Небескога, 
чија је слика и предокус сваки ма-
настир и црква на земљи, а пого-
тову Светогорски манастири и 
међу њима, као четврти по реду 
— Српски Хиландар. 

Монаси су уопште, у историји и 
животу Православне Цркве, 
постали „подражаваоци изабраних 

СА  ЉУДИМА  И  ТАКО  И  ТАКО,  АЛИ  СА  БОГОМ  УВЕК  ИСТО  –  БОГОЧОВЕК  ЈЕ  ПУТ 
(ИЗВОД ИЗ НЕКИХ БЕСЕДА ВЛАДИКЕ АТАНАСИЈА)  
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Божијих Пророка и увенчани су 
славом Светих Мученика“, како 
рече један древни хришћански пи-
сац 4. века. Они су ти који су, по 
речи Спаситељевој, изабрали нај-
пре „Царство Божије и Правду Ње-
гову“ (Мт.6,33), и од тога њихо-
вог Светосавског опредељења — 
одакле потиче наше познато срп-
ско свенародно Косовско опреде-
љење — дошли су нам кроз благо-
дат Божију сви други дарови: ду-
ховни, материјални, просветни, 
културни, уметнички, свечовечан-
ски, богочовечански.“ 

БЕСЕДА О СВЕТОМ 
САВИ 

„Свети Сава је изабрао живога и 
Истинитога Бога, Бога Који се ја-
вио и открио у Христу. Како је чо-
век створен по слици живога Бога, 
зато је Свети Сава тако величан-
ствен, тако боголико леп, тако 
људски предиван и непролазан. Са 
лика његовог из Милешеве, његове 
плаве, словенске, српске очи гле-
дају нас вековима, и ви у њима ви-
дите дубине, ширине, висине и 
пространства небоземна, над-
земна и наднебеска… Како те 
топле очи показују зашто је човек 
уопште у овом свету, шта је Бог 
хтео кад је створио човека, шта 
може човек да учини кад је човек“. 

„Ми у наше дане поново пре-
живљавамо то егзистенцијално 
питање: бити човек или не бити чо-
век. Тешко нам је да опстанемо као 
људи кад су из нас, између нас и 
још више од моћнога света, од 
беснога света а нечовечнога, из-
дали нас, притисли нас, даве нас, 
стежу нам омчу око врата, а ми 
треба да останемо усправни као 
људи и да гледамо у лик Светога 
Саве. Да нам он буде углед, идеал и 
вођа, Свети Учитељ и Просвети-
тељ, као што је њему био Христос. 
Верујте да је то заиста тешко, али 
је то најдостојније, најбоље; то је 
највећа битка коју бијемо, највећа 
борба коју водимо. То значи једно-
ставно да будемо људи, да будемо 

карактери, да будемо свесни, али 
још више савесни као људи.“ 

ОПРОШТАЈНА БЕСЕДА 

„И налазимо се ми данас уочи Две-
хиљадугодишњице свеспасоносног 
чуда и Догађаја: Христовог Бого-
ваплоћења ради нашега спасења. 
И, како Митрополит рече, управо 
зато је данас и дубина зла, „тајна 
зла“ сатаниног (2Сол.2,7) достигла 
свој врхунац. Овакво зло није било 
ни у римско време, као што је ово 
злослутно америчко и евроаме-
ричко време. Дај Боже да и њима 
2000. година Христовог рођења 
просветли ум и срце и савест, да не 
буду лицемери и лажови, да се то-
бож називају хришћани, а имена и 
силе Божије су се одрекли. И да 
више не тиранишу мале народе, 
као што је Грчки народ на Кипру, 
као што је Српски народ овде и на 
Косову и Метохији, него да се 
поклоне пред Оваплоћеним, 
Распетим и Васкрслим Христом 
Господом, Спаситељем сваког чо-
века и народа и свега света“. 

„Вас, драги Требињци и сви драги 
Херцеговци и Старохерцеговци, и 
драга децо, такође молим: као што 
сте почели да живо учествујете у 
живом Телу Христа Распетога али 
и Васкрслога, а то је Црква, да у-
чествујете и даље са делатним у-
чешћем и савесним причешћем. 
Причешће и значи учешће. Зато 
није само да се причешћујемо овде 
у Цркви, на Светој Литургији, него 
и да живо учествујемо свим бићем 
својим, душом и телом, у животу 
живе Цркве Бога живога и Исти-
нитога, као што је чинио овај на-
род Православни кроз векове, од 
којих многи беху Праведници Бо-
жији, а неки посташе и Мученици 
за Христа и за веру Крста са три 
прста. А Црква није само поп, Вла-
дика и Патрика, што каже народ, 
него смо сви ми жива Црква Бо-
жија, сви крштени и православни“. 

„Молим Вас да ми сви опро-
стите, јер знам да сам често био 

груб и тврдокоран. Колико сам се 
само пута у време овога рата огре-
шио о овај народ, колико сам пута 
не једнога од вас изгрдио, колико 
сам пута погрешио према вама, и 
огрешио се о Бога и вас?! Тешим се 
што мислим да сам хтео 
добро свима и свакоме. Али сам 
као човек и Владика грешио, и зато 
вас молим да ми опростите, и да се 
молите Богу за мене грешнога, 
који сам милошћу Божијом био Е-
пископ међу вама“. 

ОТАЦ КОЈИ СЕ ОСЕЋА 
У СРЦУ  

Одувек су постојали изузетни 
људи - професори - епископи који 
су оваплоћавали Бога - Реч. Тако је 
било и седамдесетих година про-
шлог века, када се појавио на Бого-
словском факултету наш отац Ата-
насије - Таса.  

Имао сам привилегију да смо из 
суседних села - он из Брдарице, а 
ја из Трлића, па сам добио одмах 
надимак "земљак". Та част је знала 
бити другачија, промислом 
Божјим од онога што очекујем или 
заслужујем.    

Средом после ручка, студенти 
Богословског факултета играли су 
фудбал са  ветеранима београд-
ских клубова. Било је ту познатих 
имена. У тиму студената увек је 
био и наш професор и отац Атана-
сије - Таса, како смо га од милоште 
звали.  

Мој први наступ испод Калемег-
дана завршио се неславно: искљу-
чењем од стране нашег капитена, 
професора и оца Атанасија.  

Играо сам задњег човека 
одбране, а бивши првотимац БСК 
и репрезентације прошао ме је 
финтом и дао гол. После пет ми-
нута, видећи кога има испред себе, 
протурио ми је лопту кроз ноге и 
дао други гол. Уследио је глас ка-
питена: "Напоље!" Меч смо изгу-
били.   
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Сутрадан, на ручку, имали смо 
чорбу са малим парчићима меса, а 
оно је у то време било скупо и мало 
га је било у студентским мензама. 
Наши професори и  оци, Амфило-
хије и Атанасије, нису јели месо, а 
обедовали су заједно са нама сту-
дентима. То је била за нас студенте 
посебна част и привилегија, и тада 
и сада. Отац Атанасије чорбу коју 
је насуо себи у тањир, извадио је 
парчиће меса и ставио их у мој та-
њир, са топлим и меким гласом: 
"Земљак, да ојачаш, и никад никога 
више да не пропушташ!"  У причу 
око јучерашње утакмице за ручком 
надовезао се и отац Амфилохије: 
"Не могу да схватим човјече, шта 
налазите у томе."  

Један од најбољих студената и  
фудбалера био је Лазар Бараћ, 
требао је да пише семинарски рад 
код оца Амфилохија из катихе-
тике. За трпезом смо о свему раз-
говарали и договарали се. Отац  А-
танасије преузео је иницијативу 
као у фудбалу и предложио тему 
семинарског рада за Лазара Ба-
раћа: "Смисао игре по Светом 
писму", професор Амфилохије се 
сложио,  Лазар написао и одбра-
нио рад и положио испит са оце-
ном десет. Отац Атанасије био  је у 
комисији и на крају испита о. 
Амфилохије похвали Лазара, али 
додаде: "Ипак не могу да схватим 
шта ви налазите у том јурењу 
лопте."    

Сада су сва тројица у наручју 
свете, животворне и нераздељиве 
Тројице. Господ их  је позвао јед-
ног за другим, у кратком времен-
ском размаку, да му поју и саслу-
жују са свима светима из рода на-
шега.  

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ПРИ 

НАШОЈ ПАРОХИЈИ УПУЋУЈЕ  

СРДАЧНЕ ЧЕСТИТКЕ СВИМ ПА-

РОХИЈАНИМА ПОВОДОМ ПРАЗ-

НИКА СВЕОПШТЕ РАДОСТИ –  

ВАСКРСЕЊА ГОСПОДЊЕГ И СВЕ 

ПОЗДРАВЉА СА :  
 

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! 

 

Зашто светитељи имају своје 
подражаваоце и зашто су велики 
људи који су служили  добру вукли 
за собом многе? Зато што они 
ништа не траже, а много постижу. 
Мени је доста што су постојали.  

Њихово постојање је позив 
мени да чиним добро. Као студент, 
некада сам био жалостан што ни-
сам добио оцену коју сам желео, а 
данас сам поносан што сам био 
њихов студент.  

Ово сам извукао из дна душе на 
светлост свести. Учили су нас да 
будемо Бого-личности.  

Реч о. Атанасија, професора, 
који је свима нама узор, нашла је и 
у мени свој одјек.   

о. Петар Дамњановић   

ПОУКЕ 
ATHEISTS 

The young man announced at the 
beginning of a college class that he 
was an atheist. I’d been invited as a 
guest lecturer, and had opened the 
talk with the observation that every-
one has a nous that hungers for God. 
This young man took exception, de-
claring there was no God, and fur-
thermore stating that he certainly 

did not have hunger for a relation-
ship with anything that could be de-
fined as a god. 

I asked him to define the god he’d 
chosen to deny, and after hearing his 
definition, I declared that I agreed 
with him. I, too, did not believe in 
such a god. The average under-
standing of just who God is, has 
largely been based on a concept that 
is not in sync with the biblical de-
scription of God, nor the teachings 
of the historic Church. Furthermore, 
the false science that is the basis for 
the denial of God’s involvement in 
creation, and in the life of our world, 
has come about due, in large part, to 
this very misconception of just who 
God is, to begin with. 

The God that has been revealed in 
the holy scriptures, and the God we 
worship within the life of the 
Church, is a God that so loved us, 
that He took on our human flesh, 
that He might experience our hun-
ger, our thirst, our sorrow, our pain, 
and even our joy. He is not a remote 
God, incapable of understanding His 
creation, but, rather, a God who 
chose to join Himself to His crea-
tion, and invite us into communion 
with Him. We have been invited to 
share in His divinity, and, through 
the gift of eternal life, to dwell with 
Him forever. 

Our God is present everywhere, 
and is Light in a darkened universe. 
Everything that is good, is from God, 
for He is love, and has invited us into 
communion within His love. His 
light shines upon us, even when we 
chose to live in darkness, for He is 
everywhere present, and fills all 
things. Our disbelief in no way can-
cels out His presence, nor does our 
disbelief in any way negate the fact 
that He is God. 

The person who declares himself 
an atheist, is in fact one who avoids 
the obvious. Refusing to believe in 
God’s existence in no way cancels 
out the reality that God indeed does 
exist. Just as refusing to believe the 
world is round because it appears 
flat from our perspective, or denying 

СРПСКИ ЈЕРАРСИ ,  
ПРОСВЕТИТЕЉИ И УЧИТЕЉИ 

АТАНАСИЈЕ ,  АМФИЛОХИЈЕ И 

ОЧЕ ЛАЗАРЕ СА СВИМА 

"СВЕТИМ СРПСКИМ 

МУЧЕНИЦИМА И 

НОВОМУЧЕНИЦИМА ЈОВАНОМ 

ЗЕТСКИМ ,  ЛАЗАРОМ 

КОСОВСКИМ ,  СТЕФАНОМ 

ДЕЧАНСКИМ ,  АВАКУМОМ И 

ПАЈСИЈЕМ ,  СТРАДАЛНИЦИМА 

ГЛИНСКИМ И ЈАДОВИНСКИМ ,   
ЈАСЕНОВАЧКИМ И 

ПРЕБИЛОВАЧКИМ ,  И СВИМ 

НОВО-МУЧЕНИЦИМА ,  
КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКИМ " ,  

МОЛИТЕ ЗА НАС ГРЕШНЕ !    

I ’VE NEVER MET AN ATHEIST !  
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the existence of molecules because 
we can’t see them, the denial of 
God’s existence emanates from a 
narrow focus on self. 

That one would deny the exist-
ence of God, yet accept the theories 
of quantum mechanics, which are 
based on an unprovable noetic sci-
ence, is proof that we, as a species, 
have fallen far from that which our 
Creator God had intended, having 
become, in our pride, gods unto our-
selves. 

With love in Christ, 
Abbot Tryphon 

 

ХРИСТОС ЈЕ НАШ 
ТЕМЕЉ 

Када се неко роди у једној поро-
дици, свима одмах бива јасно где 
се овај родио, где припада као и то 
да је породица у којој се родио ње-
гов темељ.  Људи све ово знају без 
да морају да се распитују за де-
таље. То је једна од оних позна-
ница у нашем животу што се сама 
по себи разуме. Тај темељ, на коме 
свако од нас стоји, може да нам се 
свиђа или не, али нико га не доводи 
у питање. Неко може да напусти 
породицу, да нема контакта са 
њом, али неће тврдити да му та по-
родица није његова, његов темељ.  

Међутим, када је припадање ду-
ховном темељу у питању, ствари не 
изгледају тако јасне саме по себи. 
Ми смо створени од Оца небеског 
и, иако нам је порекло формално 
дефинисано, бар за оне који верују 
у постојање Бога и узрочност Ње-
гову, свакоме од нас остављено је 
да по својој слободи одреди своју 
припадност Божанској фамилији. 
Кроз личност Господа Исуса Хри-
ста, свет је сазнао детаље о томе ко 
је узрок, почетак и крај човека, ко 
је његов темељ. Апостол Павле, пи-
шући Ефесцима, каже следеће: 
«Тако, дакле, нисте више странци 
ни дошљаци, него сте суграђани 
светих и домаћи Божији, назидани 
на темељу апостола и пророка, где 

је угаони камен сам Христос» (Е-
фес. 2, 19-20).  

Ако се за тренутак вратимо по-
родици и анализирамо осећај јед-
ног члана породице у односу на 
породицу, лако ћемо доћи до 
закључка да је најприродније да се 
свако од нас осећа као домаћи а 
никад као странац или дошљак у 
оквиру своје породице. Ово је 
условљено чињеницом да смо ми 
од најранијих дана усвојили нашег 
оца за оца, мајку за мајку, сестру за 
сестру и брата за брата. Љубав коју 
смо осећали, а која је усмеравана 
према нама од чланова породице, 
ми смо усвојили и на њу одгово-
рили и пре но што смо разумели 
детаље о нашој породици. Могло 
би се рећи да је рационални про-
цес прихватања породице поти-
снут у страну, да је негде на мар-
гини, ако га уопште и има. Разумом 
ми то у одређеном моменту при-
мимо к знању. Очинство, мате-
ринство, братство и сестринство, 
стиче се аутоматски а уоквирује у 
теоретске оквире онда када 
постанемо свесни тога да нам је о-
тац – отац итд.  

Овде постоји дефинитивно 
сличност са духовним очинством, 
духовним темељем. Онога момента 
када смо прихватили науку Хри-
стову, Његово јеванђеље кроз које 
је откривена истина о Богу Оцу, ми 
престајемо да будемо «странци» и 
«дошљаци», већ смо синови Све-
вишњега, усиновљени кроз Исуса 
Христа, кроз Реч Божију, Друго 
Лице Свете Тројице. А када усво-
јимо Оца небескога за свога оца и 
када знамо да ћемо вером кроз И-
суса Христа, Спаситеља света и чо-
века, стићи у одаје Оца, онда 
срцима нашим завлада сигурност и 
топлина. Човек више нема страха 
од неизвесности. Сав се препушта 
вољи Оца, Његовој свемоћној заш-
тити. Човек је сличан детету које је 
остављено само и, не знајући када 
ће се неко од старијих наћи ту и 
пружити му заштиту, почне да 
плаче, да се плаши. Цео свет му 
постаје неизвестан, ништа му није 

јасно.  Плаши се и своје сенке. Ме-
ђутим, оног момента када се отац 
или мајка појаве, када пригрле 
своје чедо, престаје страх и неиз-
весност. Дете почне да осећа си-
гурност и заштиту  те престане и 
да плаче. Слично томе, човек који 
се удаљи од Оца небеског,  почиње 
да се плаши, осећа неизвесност и 
несигурност, његово срце прита-
јено плаче. Но, оног момента када 
призове Божије име у помоћ, када 
осети присуство Божије, одједном 
престаје свака неизвесност и он, 
знајући   Оца и Његову снагу, хра-
бро корача кроз живот и све му 
бива јасно.  

Свако од нас требало би да 
размишља о томе да му је права и 
истинска заштита у Богу Оцу, који 
је сву своју љубав према људима 
показао у слању Сина свога Једи-
нороднога да поднесе крсну жртву 
ради нас и нашега спасења. Кроз 
Спаситеља вратио се у свет прво-
битни поредак, првобитно устрој-
ство. Бог нас је створио боголике, 
да живимо у заједници са Њим. 
Створио нас је по «обличју сво-
јему». Само слободном вољом сво-
јом ми одлучујемо да постанемо у-
синовљени од Творца кроз Исуса 
Христа. И нема ничега узвишени-
јега, ничега светијега, него да један 
човек, једно створење Божије до-
несе ту судбоносну одлуку, одлуку 
о припадности Божанској фами-
лији. Сваки члан Цркве Божије, 
потребно је да проповеда ову 
истину онима с којима долази у 
контакт. Треба да објасни ближ-
њему својему да је једино оној гра-
ђевини, која се гради на сигурном 
темељу, коме је «угаони камен» 
Христос, гарантовано да издржи 
све буре које нас запљускују са 
разних страна живота нашега. 
Свети апостол Павле, када говори 
на тему да је Христос темељ, каже: 
«На коме сва грађевина складно 
спојена, расте у храм свети у 
Господу, у кога се и ви заједно 
уграђујете у обиталиште Божије у 
Духу» (Ефесц. 2, 21– 22). 
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Господе Исусе Христе, Спаси-
тељу и темељу живота нашега, по-
мози нам да, путујући кроз живот, 
схватимо најважнију истину, коју 
си Ти, Господе, открио људима, да 
је човек рођен да у заједници са 
Богом вечно живи. Амин.  

О. Милорад Лончар 
 (Чикаго 2004) 

ИЗ КАТИХИЗИСА СВ. 
ФИЛАРЕТА 

МОСКОВСКОГ 

363. ШТА ЈЕ ВАСКРСЕЊЕ МРТВИХ? 

Васкрсење мртвих, које, како 
каже Символ вере, ми чекамо, или 
очекујемо – то је дејство Свемоћи 
Божије којом сва тела умрлих 
људи, сјединивши се опет са њихо-
вим душама, оживљавају и постају 
духовна и бесмртна. Сеје се тело 
душевно, устаје тело духовно (1. 
Кор. 15, 44). Јер треба ово распад-
љиво да се обуче у нераспадљивост, 
и ово смртно да се обуче у бесмрт-
ност (1. Кор. 15, 53). 

364. ДА ЛИ МОЖЕ ТЕЛО ДА ВАСКРСНЕ? 

Тело које је иструнуло у земљи и 
распало се, васкрснуће, јер као 
што је у почетку Бог створио тело 
од земље, тако исто може и да га 
обнови након што се оно распало у 
земљи. Апостол Павле ово објаш-
њава помоћу посејаног зрна које 
трули у земљи, али из кога ће 
изникнути трава или дрво. Оно 
што сејеш неће оживети ако не 
умре (1. Кор. 15, 36). 

365. ДА ЛИ ЋЕ СВИ ВАСКРСНУТИ? 

Сви умрли ће васкрснути, док ће 
се код оних који су до времена све-
општег Васкрсења остали у жи-
воту, садашња груба тела у тре-
нутку изменити и постаће духовна 
и бесмртна. Сви нећемо помрети, а 
сви ћемо се променити, уједанпут, 
у трену ока, при последњој труби: 
јер ће затрубити, и мртви ће 
васкрснути нераспадљиви, и ми 
ћемо се променити (1. Кор. 15, 51-
52). 

366. КАДА ЋЕ СЕ ДОГОДИТИ 
ВАСКРСЕЊЕ МРТВИХ? 

Васкрсење мртвих догодиће се 
на крају овог видљивог света. 

367. ЧИМЕ ЋЕ СЕ ЗАВРШИТИ 
ВИДЉИВИ СВЕТ? 

Овај пропадљиви свет завршиће 
тако што ће се преобразити у 
непропадљиви. И сама твар ће се 
ослободити од робовања пропад-
љивости на слободу славе деце Бо-
жије (Римљ. 8, 21). Нова пак небеса 
и нову земљу по обећању Његовом 
очекујемо, где правда обитава (2. 
Петр. 3, 13). 

368. ПОСРЕДСТВОМ ЧЕГА ЋЕ СЕ СВЕТ 
ПРЕОБРАЗИТИ? 

Свет ће се преобразити посред-
ством огња. Садашња небеса и 
земља остављени су Његовом речју 
за огањ и чувају се за Дан суда и 
погибли безбожних људи (2. Петр. 
3,7). 

369. У КАКВОМ СТАЊУ ПРЕБИВАЈУ 
ДУШЕ УМРЛИХ ДО СВЕОПШТЕГ 

ВАСКРСЕЊА? 

Душе умрлих до Свеопштег 
Васкрсења пребивају у оваквом 
стању: душе праведних – у светло-
сти, миру и предокушању вечног 
блаженства, а душе грешника – у 
сасвим супротном стању. 

370. ДА ЛИ ДУШЕ УМРЛИХ 
ПРАВЕДНИКА ПРЕБИВАЈУ У 

БЛАЖЕНСТВУ? 

Душе праведних не примају 
истога часа после смрти потпуно 
блаженство, јер је одређено да 
плату према делима прими цело-
вит човек, после васкрсења тела и 
Последњег Суда Божијег. Апостол 
Павле вели: Сад ме чека венац 
правде, који ће ми у онај Дан дати 
Господ, праведни Судија; али не 
само мени, него и свима који с љу-
бављу очекују Долазак Његов (2. 
Тим. 4, 8). 

 
И још: Јер нам се свима ваља ја-

вити на суду Христовом, да прими 
сваки оно што у телу учини, било 
добро или зло (2. Кор. 5,10). 

371. ОДАКЛЕ ЗНАМО ДА ДУШЕ 
ПРАВЕДНИХ ПРЕБИВАЈУ У 

ПРЕДОКУШАЊУ БЛАЖЕНСТВА? 

Предокушање блаженства да-
рује им се пре Последњег Суда, о 
чему сведочи и Сам Господ Исус 
Христос у причи о праведном Ла-
зару, који је, одмах по смрти, био 
однесен у наручје Авраамово (Лк. 
16, 22). 

372. У ЧЕМУ СЕ САСТОЈИ 
ПРЕДОКУШАЊЕ БЛАЖЕНСТВА? 

Ово предокушање блаженства 
сједињен је са гледањем Самог И-
суса Христа, сопственим очима. 
Тако бива нарочито са Светима, 
што даје на знање Апостол 
Павле: Имам жељу умрети и са 
Христом бити (Фил. 1, 23). 

373. У ЧЕМУ СЕ САСТОЈИ НАДА ДУША 
ВЕРНИХ, КОЈИ НИСУ УСПЕЛИ ДА 
ПРИНЕСУ ПЛОДОВЕ ПОКАЈАЊА? 

О душама оних који су умрли са 
вером, али нису успели да донесу 
плодове достојне покајања, треба 
приметити да њима за достизање 
блаженог Васкрсења могу да буду 
од помоћи молитве које се за њих 
узносе, нарочито када су сједи-
њене са приношењем Бескрвне 
Жртве Тела и Крви Христове, као 
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и добра дела која се чине њима у 
спомен. 

Ово учење засновано је на неи-
змењивом Предању Саборне 
Цркве чији су зачеци видљиви још 
у Старозаветној Цркви. Јуда Мака-
вејац принео је жртву за погинуле 
ратнике (2. Мак. 12,43). Молитва за 

упокојене увек је представљала о-
бавезан део Божанске Литургије, 
почев још од Литургије Апостола 
Јакова. Светитељ Кирил Јеруса-
лимски каже: „Превелика ће бити 
корист душама за које се узноси 
молитва у време када се приноси 
Света и Страшна Жртва“ 
(Мистагошка катихеза 5, гл. 9). 
Светитељ Василије Велики у моли-
твама Педесетнице каже да Господ 
радо од нас прима молитвена уми-
лостивљења и жртве „за оне који се 
држе у аду“, са жељом да добију 
„мир, опроштај и слободу“. 

ДА СЕ НЕ 
ЗАБОРАВИМО 

Помози Бог, 

Часни оци, браћо и сестре, децо 
светосавска, 

Поздрављам вас вечерас овим 
прастарим, свечаним и хришћан-
ским поздравом, окупљене на ве-
черњој служби и духовној вечери. 

Свако време има своје бреме, па 
и ово данашње време има своје 
проблеме, јер и сваки човек има 
своје проблеме. Ко зна колико смо 
пута пропустили другима да по-
могнемо да бисмо олакшали те не-
воље, и колико пута у жалости ни-
смо стигли да утешимо друге пра-
вом речју. Колико пута у радости 
нисмо стигли да се радујемо са о-
нима који су се радовали. И уоп-
ште, много пута када је требало, 
нисмо посветили довољно пажње - 
не да нисмо хтели, већ због пречих 
обавеза журили смо даље. Нека и 
ово буде део исповести свакога од 
нас. 

Вероватно сте чули за нашу 
изреку: “Коме Црква није мајка, 
томе Бог није отац.” Зато вам се и 
обраћамо годинама, ми ваши 
свештеници, на духовним вече-
рима као члановима једне 

породице - Цркве Светосавске ко-
јој је глава сам Христос. Та црква 
је установљена ради спасења. У 
свим тешким моментима, Црква 
није заборављала свој народ. Ни 
дан-данас га не напушта и не 
оставља у овом смутљивом вре-
мену, које ће остати запамћено као 
КОВИД-19. 

И када ви понекад заборавите 
на Бога и занемарите долазак у 
свети храм, знајте да и тада, сваке 
недеље, сваког празника, стојећи 
пред престолом ваш свештеник 
моли се за “времена мирна, за изо-
биље плодова земаљских, за ми-
лост, мир, здравље све браће овога 
светога храма”, моли се за сав бла-
гочестиви православни народ срп-
ски да одоли сваком противнику и 
свим недаћама. 

 

А када свештеник посети ваш 
дом, опет се топло моли у њему за 
све укућане. И увек је драго вашем 
свештенику како је ваш дом сре-
ђен и напредан. Радо свештени 
слуша о вашим успесима. Радује се 
кад се роди дете, када се направи, 
догради или купи кућа. 

Драга браћо, вашој Цркви, 
потребна је ваша помоћ. И увек су 
се о својој Цркви старали и бри-
нули људи добре воље, како у 
добру, тако и у злу. Сетимо се ко-
лико су наши преци подигли хра-
мова за време петовековног тур-
ског ропства. 

Ми данас, још увек у слободи, 
заборављамо да одемо у Цркву, да 
прослављамо Бога, док још мо-
жемо! Како ли је Цркви без вас? 

БОГОМАЈКА 
 

ОНА СТОЈИ ИСПОД КРСТА  
УЗДИГНУТИХ СВОЈИХ РУКУ  

КРОЗ ПЛАЧ ГЛЕДА СИНА СВОГА  
И  МОЛИТВОМ ЛЕЧИ МУКУ .  

 
ЛЕЧИ ТУГУ ЗБОГ ГУБИТКА  

СИНА СВОГА ЈЕДИНОГА  
ШТО НЕ БЕШЕ САМО ЧОВЕК  
ВЕЋ СИН ОЦА НЕБЕСКОГА .  

 
ОПЛАКУЈЕ МАЈКА СИНА  

И  ПИТА СЕ ШТА СЕ ЗБИЛО  
ЗАШТО ЉУДИ ПОГУБИШЕ  

ЊЕНО ЧЕДО ,  БЛАГО ,  МИЛО .  
 

ОПЛАКУЈЕ ТУЖНА МАЈКА  
СВУ СУДБИНУ РОДА СВОГА  

НЕ РАЗУМЕ НЕЗАХВАЛНОСТ ,  
ОДГОВОР НА ЉУБАВ БОГА .  

 
РАЗМИШЉАШЕ СЕТНА МАЈКА  

О  ТОМ ДАНУ КАД АНЂЕО  
САОПШТИ ЈОЈ БОЖЈУ ВОЉУ  
ШТО ПОСТАДЕ ЖИВОТ ЦЕО .  

 
ОД ТУГЕ СЕ СРЦЕ ЊЕНО  

ЗА МОМЕНАТ СКАМЕНИЛО  
ИСПОД КРСТА СЕМ ЊИХ ТРОЈЕ  

ВИШЕ НИКОГ НИЈЕ БИЛО .  
 

А  СА КРСТА ПОГЛЕДИМА  
ТЕШИ ГОСПОД МАЈКУ СВОЈУ  
НЕ ПЛАШИ СЕ О  ПРЕЧИСТА  

ИЗВРШИЋУ ВОЉУ МОЈУ .  
 

КРОЗ СМРТ СВОЈУ ЈА ЋУ МАЈКО  
СВЕТ СПАСИТИ И ЧОВЕКА  

ХВАЛА ТЕБИ ЗА ПОСЛУШНОСТ  
ПАМТИЋЕ ТЕ ДОК ЈЕ ВЕКА .  

 
ТАКО ДУГО ОСТА МАЈКА  
ИСПОД КРСТА УМИРЕНА  
ПОМЕШАНИХ ОСЕЋАЊА  

ТРЕПТАЛА ЈЕ ДУША ЊЕНА .  
О.  МИ  

БЕСЕДА ПРОТЕ ПЕТРА НА 

ДУХОВНОЈ ВЕЧЕРИ У РОКБЕНКУ ,  
АПРИЛ 2021.  

АЛИ ИСТО ДА ЗНАТЕ ДА ВАШЕМ 

СВЕШТЕНИКУ ТЕШКО ПАДА 

КАДА ВАС РЕТКО ВИЂА У 

ХРАМУ ,  КАД СЕ НЕ 

ИНТЕРЕСУЈЕТЕ КАКО ЈЕ  ВАША 

ЦРКВА ,  ШТА ЊОЈ НЕДОСТАЈЕ ,  
ДА ЛИ ЈОЈ ЈЕ  ПОТРЕБНА ВАША 

ПОМОЋ .  ДА НЕ ЗАБОРАВЉАМО 

ДА У СТВАРИ ВИ ЧИНИТЕ 

ЦРКВУ .  
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Како ли је Створитељу када деца 
Његова, Њега заборављају? Где су 
деца коју сам крстио? Траже 
истину у неистини, у коцки, алко-
холу, дроги. Док буде нас и звона 
на нашим храмовима, она ће пози-
вати и опомињати. 

Када ли ћемо чути питање: “Шта 
је потребно да се уради код Цркве 
и могу ли помоћи?” Верујете ли да 
ретко или никада не чујемо оваква 
и слична питања. А увек се код 
Цркве нешто ради. Било да је 
поправка, ограда, порта, црквени 
дом у коме прослављамо црквену 
славу, где се окупљамо после сваке 
службе на неку поуку, или да се 
разговоримо. 

Зато, драги моји, ако вас не за-
боравља Црква, не заборавите ни 
ви њу. Долазите у њу, првенствено 
ради вас самих, ваших потреба и 
вашег спасења. А верујте да нам је 
Црква потребнија него икад. 
Многи се одавно нису причестили 
и не схватају значај поста за ду-
ховно и физичко здравље. 

Ево, ово је време Часног поста и 
искористите га да се прво испове-
дите, а онда и причестите, да ви-
дите и окусите како је Господ Исус 
Христос благ и добар. Многи не 
знају колики је значај исповести и 
причешћа за спасење. 

“Драги Господ, коме си сагрешио, 
као свезнајући и свевидећи, разре-
шује грехе од оног самог часа када 
се исповедиш. Бог све зна и све види. 
Он је код нас и са нама, па те сада 
чека да пред њим исповедиш и 
признаш своје грехе. 

Немој се плашити да у страху 
што затајиш, слободно кажи све у 
чему осећаш да си сагрешио, како 
би ти Господ, чију икону пред со-
бом видиш, опростио. Aко што у-
тајиш, уписаће ти се у дуг. 

Ево си дошао у бању у којој мо-
жеш добити лек за своје духовно 
спасење. Чувај се, дакле, да не одеш 
неизлечен.” 

 (Митрополит Митрофан Бан) 

Волите Светосавље, волите 
Господа Исуса Христа, велике 

угоднике - светитеље, ђурђевдан-
ске зелене гране, ивањске венце, 
божићну сламу, славски колач! 

Велике и топле дарове имамо и 
негујмо што је узвишено, честито 
и племенито. Да и ми поштујемо 
човека као наши преци, који су и 
просјака стављали за славску 
трпезу, путника намерника у 
гостинску собу, а кума у прво чело 
трпезе да седи на перјаном јастуку. 
Данас смо то мало заборавили, 
неки су са кумом у завади, а прија-
теље водимо у хотеле. 

Не заборављајмо да волимо пи-
тому душевност и стидљиву 
доброту. Како би рекао наш добри 
блаженоупокојени владика Атана-
сије Јевтић: 

    “Док је у нама стида и срама 
дотле смо људи, када то нестане у 
нама онда смо као звери.” 

Да волимо наше свете право-
славне храмове у чије зидове су о-
чеви наши и сви узидали душе, 
зној и добра. Да долазимо у своје 
храмове на службе пре звука 
звона. Да узимамо Богојављенску 
водицу, да доводимо децу на 
Врбицу. Да изнад врата стављамо 
крстове, а не потковице. Да доно-
симо јаја на Васкрс, а грожђе на 
Преображење. Да прослављамо 
Бадње вече и Крсну славу, да при-
мамо свештеника за водицу, да и-
мамо икону и палимо кандило пред 
њом са децом својом. 

Кроз ово мало, унеколико мо-
жемо да схватимо величину и ле-
поту која нам је потребна, а често 
нам недостаје. У ово време треба 
се интересовати и тражити од сво-
јих свештеника објашњења, да нас 
вуци овог времена не пригрле у 
своје наручје. 

У последње време имамо бо-
жићне и васкршње службе, 
честитке у виду посланица преко 
радија, новина и телевизије. Знајте 
да није довољно слушати, а ништа 
не радити. Крените и ви у свој 

храм: пред нама су велики праз-
ници - Цвети, Велики Петак, 
Васкрс. Дођите да се заједнички 
Богу молимо и прославимо све те 
дане. Доводимо и своју децу да у-
чествују у тим данима и просла-
вама. 

Све вас позивам, али вас молим 
да се сетите да нас је, у ствари, 
давно све позвао сам Господ Исус 
Христос речима: 

“Ходите к мени сви који сте у-
морни и натоварени, ја ћу вас 
одморити.” (Мт. 11,28) 

Зар да се не одазовемо на такав 
позив? Ко нас може тако топло 
позвати, ко нам може скинути про-
блеме и тешкоће осим Господа И-
суса Христа? Он нам још поручује: 

“Eво стојим на вратима и ку-
цам: ако ко чује глас мој и отвори 
врата, ући ћу к њему.” (Отк. 2,30) 

И Свети Сава нас позива са 
неба, и чека сузе покајања нас да-
нашњих светосаваца, и наш повра-
так на прави пут - пут који води у 
живот вечни. Имамо милост Бо-
жију, нашој генерацији пружила 
се прилика да се одужимо Светом 
Сави. Завршен је и засијао у правој 
светлости спомен-храм на Вра-
чару. 

Зато распалимо то искру вере 
коју поседујемо. Немојмо држати 
само веру из обичаја и традиције, 
већ живо верујмо. Како рече још 
једном наш блаженоупокојени е-
пископ Атанасије Јевтић: 

„Жив је Бог наш који победи грех, 
смрт и ђавола.“ 

У нади да ћемо Васкрс - Праз-
ник на празницима ове године за-
једнички прославити свечаније 
него прошле, све вас поздрављам 
поздравом победе: 

Христос Васкрсе – 

Ваистину Васкрсе! 

Прота Петар Дамњановић 
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ИЗ ЖИВОТА НАШЕ ПАРОХИЈЕ: 
ОД ВАВЕДЕЊА ДО ВРБИЦЕ 

 

 

ПОСЕТА ВЛАДИКЕ 
СИЛУАНА 

Владика Силуан нас је посетио 
на попразништво Ваведења, после 
дуготрајне пандемијске забране. 
Владика се у надахнутом говору 
осврнуо на мере којима смо били 
погођени: 

БАДЊЕ ВЕЧЕ И 
БОЖИЋ 

Традиционално велики број 
верника скупио се на Бадње вече и 
Божић. На Бадње вече Црква је 
била дупке пуна; после вечерње и 
освећења бадњака приступило се и 
налагању бадњака на ватру. 

 
ДЕТАЉНИЈЕ НА НАШЕМ САЈТУ :  HTTP : //SVTROJICA .MELBOURNE  

ЧОВЕК ОДВОЈЕН ОД БОГА И СВО-

ЈИХ БЛИЖЊИХ ОБИТАВА У 

РАСКОРАКУ СА ОНИМ ШТО ЈЕ 

ЊЕМУ ПО ПРИРОДИ ДАТО ,  ЈЕР  ЈЕ 

У ЊЕМУ УТИСНУТА ВЕРТИКАЛА 

ОПШТЕЊА СА БОГОМ ,  А И ХОРИ-

ЗОНТАЛА ЗАЈЕДНИЧАРЕЊА ЈЕД-

НИХ СА ДРУГИМА .  ТО ЈЕ УСКРА-

ЋЕНО ,  ВАМА ВЕРУЈУЋИМ НА О-

ВИМ ПРОСТОРИМА ,  ЗАТВАРАЊЕМ 

СВЕТИХ  ХРАМОВА .  
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Сутрадан, на Божићној Литур-
гији, без обзира на радни дан, по-
ново се окупио велики број паро-
хијана.  

БОГОЈАВЉЕЊЕ 

Прослава празника Богојав-
љења Господа и Спаситеља нашега 
Исуса Христа увећана је пливач-
ким такмичењем за Часни Крст у 
Порт Мелбурну. Прво смо се оку-
пили  на служби великог водоосве-
ћења где су о. Милорад и о. Петар 
узнели молитве Господу за све па-
рохијане и читав град Мелбурн, у 
славу освећења свих вода, река и 
мора овога света Крштењем 
Господа нашег Исуса Христа. У 
наставку, продужили смо на пли-
вачка такмичења. Први до крста 
допливао је у дечјој категорији За-
харије Станојковић, а у такмии-
чењу одраслих Небојша Стефано-
вић.  



 Парохијски гласник 87. – ванредни број за Васкрс 2021. 37 

 
 

СВЕТИ САВА 

На школску славу Св. Саве ро-
дитељи и деца су се окупили на ве-
черњој служби у спомен првог 
архиепископа српског. По завр-
шетку службе, деца су рецитаци-
јама обележила дан свог заштит-
ника и помоћника. Нови учитељи 
Јелена Попратњак и Милан Тодо-
ровић су преузели дужност 
наставника у новој школској го-
дини. 

ГОДИШЊА 
СКУПШТИНА 

Одржали смо годишњу 
скупштину наше парохије 14. 
марта, где смо дали пове-
рење досадашњем Црквеном 
одбору, проширивши га са 
додатним члановима. 

  

СРПСКА ШКОЛА НА ЧЕЛУ 

СА УЧИТЕЉИМА ЈЕЛЕНОМ 

ПОПРАТЊАК И МИЛАНОМ 

ТОДОРОВИЋЕМ УПУЋУЈЕ 

ПОЗДРАВЕ ДЕЦИ ,  РОДИТЕ-

ЉИМА И СВИМ ПАРОХИЈА-

НИМА ПОВОДОМ  
ВАСКРСЕЊА ХРИСТОВОГ :  

 
ХРИСТОС  ВАСКРСЕ! 
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ДУХОВНО ВЕЧЕ 

На Крстопоклону недељу, 
после вечерње службе, а у оквиру 
великопосних саборних служби и 

духовних предавања, о. Алексан-
дар Савић из кизборске цркве нам 
се обратио на духовну тему о сми-
слу Цркве и њеној улози у нашим 
животима. 

ВРБИЦА 

Наши најмлађи парохијани су 
прошле суботе учествовали у ве-
черњој служби освећења врбе и 
прославе радосног дечјег празника 
– Врбице. 

 

 

 

ЦРКВЕНИ Х ОР НАШЕ ПАРОХИЈЕ ,  
НА ЧЕЛУ СА ДИРИГЕНТОМ 

САВОМ ЂУКИЋЕМ ,  СВИМ 

НАШИМ ПАРОХИЈАНИМА 

УПУЋУЈЕ НАЈТОПЛИЈЕ 

ЧЕСТИТ КЕ ПОВОДОМ НАЈВЕЋЕГ 

ПРАЗНИКА НАШЕ СВЕТЕ ЦРКВЕ ,  
СА ПОЗДРАВОМ ПОБЕДЕ :   

 
ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! 

ОМЛАДИНСКА ГРУПА СОЈА,  
НА ЧЕЛУ СА СВОЈИМ 

ПРЕДСТАВНИКОМ И 

ЧЛАНОМ ЦРКВЕНОГ 

ОДБОРА ,  НИКОЛОМ 

ЈОШЕВСКИМ ,  ПОЗДРАВЉА 

СВЕ ПАРОХИЈАНЕ СА 

ПОЗДРАВОМ НАДЕ И 

РАДОСТИ :   
 

ХРИСТОС  ВАСКРСЕ! 
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ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ АНСАМБЛА АЊА И ЗЛАТНА 
„ДА НИКО НЕ БУДЕ ГЛАДАН“ 

За народну кухињу „Мајка девет Југовића“ на Косову и Метохији 
која храни 2.000 људи дневно http://narodnekuhinjekim.com/ 
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