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РЕЧ УРЕДНИКА
Драга браћо и сестре,

„Мир Божји – Христос се роди!“
О Божићу 2015. године, Саборна посланица СПЦ садржавала
је следеће речи: „На Божић нам се

јављају, откривају и дарују три
основне светиње људског и свеукупног постојања: светиња оца и
очинства, светиња мајке и материнства, светиња детета и
детињства. ꙊУправо зато Црква,
припремајући се за Христово
Рождество, слави пред Божић:
Детињце, Материце и Оце“. Из

ове мисли види се веома јасно и
разуме о православном помињању
деце, мајки и отаца пред Божић.
Ми се молитвено обраћамо Богу,
Творцу и Искупитељу, Спаситељу
и Васкрситељу,
Новорођеном
Христу, Који се нас ради оваплотио од Духа Светога и родио од
Пресвете Богородице, да Он, Богомладенац, Који се вечно рађа од
Бога Оца, а чије Оваплоћење и
рађање од Дјеве дочекујемо сваке
године у ово време, благослови
нашу децу, наше мајке и наше очеве. Молимо се да свима њима Богомладенац угреје срца, да распали
у њима духовну ватру, која ће да
подстиче на добра дела и на боголико понашање.
Кад бисмо некако могли да све
своје бриге у ово време потиснемо
у други план? Да испразнимо своја
срца од грешних помисли и сваке
нечистоте. Да опростимо онима
против којих имамо нешто. Да се у
мислима повезујемо ових дана са
Оним Који је Творац видљивог и
невидљивог света, а себе је унизио
до несхватљивих низина, те да
пред Његовом колевком тражимо
опроштај за себе, за своја сагрешења. Тада би се све ставило у
другу перспективу, а наш живот би
добио нову духовну димензију.
Онда бисмо могли заједно са Анђелима небеским да запевамо ону

славну песму: Слава Богу на ви-

сини, а на земљи мир, међу људима добра воља. А, ако би тако
било, Богомладенац би се радовао
због нас и нашег повратка к Њему.
Цела Црква се моли на Детињце
за нашу децу. Та молитва, усредсређена на наше најмлађе, приводи их Богомладенцу, а уз Његову
обилну помоћ она се радују заједно са Небом и Земљом. Исто
тако, када се на Материце молимо
за наше мајке, Богомладенац их
благосиља за све оно што оне чине
кроз васпитање и образовање
наше деце. И, наравно, када се на
Свете Оце сећамо и очева, сигурни
смо да Богомладенац и њих благосиља за њихову улогу у руковођењу
домаћинством.
Тако, када се присећамо светиња очева и очинства, мајки и

материнства, детета и детињства, у време спајања неба са земљом, добро је да разумемо да је
изнад свега важно да својим
поступцима не одвајамо оно што је
Господ, Својим рађањем од Дјеве,
спојио. Да бисмо се борили против
себе и онога што нам не дозвољава
да стојимо чврсто у заједници са
Небом, потребно је да свим својим
бићем пригрлимо празник Рођења
Богочовека Христа. И то, онако, са
свим његовим лепотама и украсима, пуним симболике. Оживљавање успомене на тај чудесни догађај, који је изненадио и обогатио
васељену, ми се и сами богатимо
Богом и Његовим реалним присуством у нашим животима у време
Божића.

Првог Божића десила се велика
промена у свету. Ништа више није
исто. Благослов неба обасјао је и
биљни и животињски свет. Све је
ново у Новорођеном. И свако од
нас кроз крштење постаје „нова
твар“. Новорођени је донео све
врлине, а за нас је важно да знамо

да су три највеће врлине: вера,
нада и љубав спона која чврсто
држи небо и земљу у заједници. Замислимо само какав би то био живот без наде, вере и љубави? Коме
би се то још живело на овоме
свету?
Нама је нарочито потребно у
ово време да имамо наду, да
држимо чврсто веру и да упражњавамо љубав, јер без ових врлина
нема живљења у Вечности. Још
смо у јеку борбе против корона вируса, али и оних који ову борбу користе да нас лише слободе од Бога
добијене. „Стојте у слободи ко-

јом нас Христос ослободи, и не
дајте се у јарам ропства ухватити“. Ево поруке, која охрабрује.

Са овим речима охрабрења,
свима вама, драги читаоци нашега
парохијског гласника, у име Уредништва гласника, желим од Богомладенца Христа прегршт добара, поздрављајући све са сверадосним поздравом мира и наде:

МИР БОЖЈИ –
ХРИСТОС СЕ РОДИ!
Срећна и Богом благословена
Нова 2022. година!

Прота Милорад Лончар
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БОЖИЋНА ПОСЛАНИЦА
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВА СВОЈОЈ ДУХОВНОЈ
ДЕЦИ О БОЖИЋУ 2021. ГОДИНЕ

обузела (Јн 1,5) процвале су

хришћанска култура и цивилизација. Нови Адам заменио је старога
како би Дух Свети кроз Њега обновио свеколику творевину. „Ко је у
Христу, нова је твар”, кличе Апостол Павле, „старо прође, гле, све
ново постаде!” (2 Koр 5, 17). У том
духу Јеванђелист Јован нам благовести да је све постало кроз Логоса Божјег (Јн 1, 1-3) који је узео
на Себе људску природу и тако

ПОРФИРИЈЕ
ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ
ПРАВОСЛАВНИ АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ, МИТРОПОЛИТ
БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКИ И
ПАТРИЈАРХ СРПСКИ,
СА СВИМ AРХИЈЕРЕЈИМА
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
– СВЕШТЕНСТВУ, МОНАШТВУ
И СВИМ СИНОВИМАИ КЋЕРИМА НАШЕ СВЕТЕ ЦРКВЕ:
БЛАГОДАТ, МИЛОСТ И МИР
ОД БОГАОЦА, И ГОСПОДА НАШЕГА ИСУСА ХРИСТА, И ДУХА
СВЕТОГА, УЗ РАДОСНИ БОЖИЋНИ ПОЗДРАВ:
МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ
РОДИ!

Слава на висини Богу и на
земљи мир, међу људима добра
воља“ (Лк 2, 14)
Драга наша децо духовна,
Знамо да је рођење Витлејемског Богомладенца средиште историје света и да се на спасењу
рода људског у Господу Исусу Христу заснива хришћански венац
вредности. Рођење Богочовека надилази и само стварање света, јер
је човек доласком Божје Светлости у свет, под сводовима скровите
пећине крај Божјег града Јерусалима, обасјан могућношћу вечнога
живота. У Светлости која је засве-

тлела у тами и коју тама није

обновио заједницу Бога и човека,
учинивши да завет у њеном средишту постане вечан.
Љубав је, браћо и сестре, исконски покретач свих догађаја у историји спасења, а поготову у доласку
Божића, малог Бога у свет, тако да
ми лепоту и снагу данашњег Празника можемо само чистом љубављу
доживети. Покренут љубављу, Бог
је створио свет и човека. Он је,
њоме вођен, сишао међу нас, учинивши да човечанско у своја недра
прими божанско, као и да
нетварно у себе привије пропадљиво. У свеколикој мудрости Светих Отаца Цркве издваја се средишња нит о томе да је Син Божји
постао један од нас како бисмо ми

благодаћу постали оно што је Он.
Љубав Божја учинила је да створени свет у Богочовеку Христу не
буде надвладан ни разорен божанском силом, него да идући уским
путем Господњег смирења буде
исцељен и спасен. Зато је у данашњој празничној радости важно да
схватимо да нас рађање Богочовека у скромној витлејемској пећини позива на праву љубав, прожету искреним осећајем братства
међу људима. Одатле и
празнична радост треба
да буде храњена племенитошћу
нашег
хришћанског сведочанства, љубављу која је вођена старањем о другима,
а не себичним илузијама
заједништва које глобална култура, нарочито
у ове празничне дане, користи у комерцијалне
сврхе, не доносећи тиме
прави мир и сушту радост. Приђимо, дакле,
једни другима пролазећи
кроз смирење витлејемске пећине и осетимо да
се Син Божји родио не би
ли нам показао да смо
потребни једни другима,
Бог човеку и човек Богу, пријатељ
пријатељу и род роду, свако свакоме, јер једни без других не можемо!
Не оптерећујмо се питањем ко
нам је све ближњи, него се уместо
процене онога шта нама други
чине запитајмо коме смо ми
ближњи и шта за друге ми чинимо.
Будимо, дакле, ближњи свакоме на
кога смо упућени по мери љубави
Христове.
Заживи ли ово начело љубави у
нама, ми ћемо у свету који дубоко
вапи за љубављу зачети клицу спасења и однеговати је. Праве и
вечне љубави нема без Христа
Спаса у коме су се среле и вечно
сјединиле Божја љубав према
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човеку и човекова љубав према
Богу. Мисао Светог Јустина Ћелијског да једино љубав мирише на

бесмртност, јер мирише на Бога

одјекује јеванђелском снагом. Она
нас поучава могућности богопознања и вечног живота у љубави
Христовој. Запоставимо ли у себи
љубав Христову, падамо у трагичан
безизлаз, а обнављамо ли је трудом
и благодаћу, успињемо се ка пуноћи живота. У њој је извор духовне радости и источник непоколебиве моралне храбрости у
тешким животним искушењима.

То је од давнина познато нашем
народу, који у ове радосне дане оживљава обичај мирбожења. У породици и суседству, међу сродницима и на радном месту, свуда где
се налазимо, измирење са Богом и
ближњима прати исконски поздрав – Мир Божји, Христос се
роди! Тиме се међу нама дивно
пројављује библијско пророчанство великог Исаије: „Јер нам се

роди дете, син нам се даде... и име
ће му бити: дивни, саветник, Бог
силни, отац вечни, кнез мирни”
(Ис 9,6). Помолимо се зато у ове
благословене дане Господу и Цару
мира (Јев 7,2) да угаси непријатељства међу народима, да спасе
људе широм васељене и да нам
свима буде милостив и човекољубив како бисмо се показали достојним наших предака по телу и духу,
достојним благослова обећаног
нам од древних пророка и датог
нам у Богочовеку Христу.

И док се наши погледи у ове
празничне дане молитвено срећу,
у нашим срцима тиња осећај да
нам радост није потпуна. Рођење
Христа Спаса славимо у свету
испуњеном страхом и немирима,
атмосфером неразумевања, неповерења и нетрпељивости, све до
искључивости проистекле из узнапредовале културе себичности и
представљања индивидуализма; у
суштини врхунских вредности
глобалног потрошачког менталитета. Поред тога, у свету сталних
промена, у којем се једино не
одступа од страха за губитком

животне сигурности, данашњем
човеку као да суштински не помажу ни достигнућа у медицини,
индустрији и технологији. Чини се
да људско друштво у основи више
није исто, јер научно–технички
доприноси под утицајем информационих технологија теже да промене начин општења међу људима
повећавајући њихову отуђеност и
усамљеност. Довољно је осетити
несигурност код лечења основних
болести, па да страх добије крајњи
егзистенцијални вид.
Све то говори о атмосфери коју
је заиста пророчки описао наш нобеловац Иво Андрић рекавши да

стварна и највећа опасност није у
опасностима које нам заиста
прете, него у страху који је у
нама. Богомладенац Христос изгони тај страх из нас, о чему сведочи Његов љубљени ученик Јован:

„У љубави нема страха, него савршена љубав изгони страх напоље;
јер је у страху мучење, а ко се боји,
није се усавршио у љубави“ (1 Јн 4,
18). А пре Апостола љубави, у Старом Завету записана је порука која
обједињује многе друге: „Не бој се,

јер сам ја с тобом; не плаши се, јер
сам ја Бог твој; укрепићу те и помоћи ћу ти, и подупрећу те десницом правде своје” (Ис 41,10).
Стога одговор на стање које нас данас тишти треба тражити у речима
које је Господ Христос упутио ученицима пред Своје страдање: „У

свету ћете имати жалост; али
не бојте се, ја сам победио свет”
(Јн 16, 33). Радујмо се, стога, браћо
и сестре, јер нам у Божићу долази
Победник!
Отклонимо
сенку
страха упркос тешкоћама и са чврстом вером у Бога прославимо рођење Богочовека, чије нас новозаветно име Емануил крепи моћним
дословним значењем његовим – са

нама је Бог (Ис 7, 14).
У празничној радости Божићног
дана, са нарочитом пастирском
бригом и одговорношћу упућујемо
очинске поздраве и молитве за
наше сестре и браћу у отаџбини и
расејању, где год да живе

православни Срби, а посебно онима на Косову и Метохији, нашој
духовној и националној колевци.
Ми им поручујемо да знамо за њихова искушења која још увек трају,
али да је њихова Мајка Црква све
досад била уз њих и да ће увек
бити.

Д А НА С

С М О Д У Х О В НО И
МО Л ИТ ВЕ Н О С А С В ИМ А ВА М А
Н А С В АК ОМ Е М ЕС Т У В А Ш ЕГ А
Ж ИВ Љ Е Њ А . С В А КИ ПР А ВО С Л А В НИ Д О М ПО С Т А Ј Е М А Л И
В ИТ Л Е Ј ЕМ У К ОЈ ЕМ Н А С
ПР ОЖ И М А С М И С А О Б А Д Њ А К А И
Т О П Л И Н А С Л А МЕ , У К О Ј ЕМ
З А Ј Е Д Н О П Е В А МО У З В И ШЕ Н У
П Е С М У : „РОЂЕЊЕ ТВОЈЕ, ХРИСТЕ
БОЖЕ НАШ, ОБАСЈА СВЕТ
СВЕТЛОШЋУ РАЗУМА...”

Божић данас са изузетним поштовањем и захвалношћу честитамо
свим лекарима и здравственим
радницима, за које узносимо молитве Богомладенцу Христу! Молимо
се и за болне да што пре оздраве и
да зараза која је напала свет прође!
Молимо се и да ми, православни
хришћани, више не страхујемо за
своје животе и да не устукнемо
пред опасностима које собом носи
болест изазвана ширењем вируса,
него да имамо чврсто поверење у
Бога, истинског Лекара душа и
тела наших, као и да нас осећај
страха, подстакнут препоручиваном „социјалном дистанцом”, не омете у чињењу онога што је на корист наших ближњих и заједнице
којој припадамо у сваком погледу:
духовном, породичном, пословном... За нас православне хришћане трајно важи поука: „Видео си
лице брата свога, видео си Бога
свога”. Она је скована вековним
испитивањем наше боголике природе, увек окренуте општењу са
Богом, браћом и сестрама, и са
свеколиком природом. Црква
стога позива да се за време трајања
пандемије сви придржавају разумних мера и препорука влада и других надлежних институција у
државама и областима у којима
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живи наш народ, али исто тако она
подсећа све и свакога на избегавање искључивости и поштовање
људске слободе као најузвишенијег и највреднијег Божјег дара
дано га човеку. Имајући на уму позив Апостола Павла: „Стојте,

дакле, чврсто у слободи којом нас
Христос ослободи, и не дајте се опет у јарам ропства ухватити”
(Гал 5, 1), останимо слободни, али

ништа мање одговорни, чувајући и
друге и себе.

Суочавајући се тако са глобалном претњом од вируса корона,
најпре схватимо да је човек створен да у овоме свету делује као једини прави чинилац стабилности и
опстанка. У зависности од употребе своје слободне воље може
бити и једини реметилачки чинилац, једини прави вирус. Својом
интервенцијом у људску природу и
насиљем над творевином у целини
човек ремети величанствени склад
свега што је Бог створио. У том
смислу, вирус корона, као и сваки
други вирус, само је одраз несагледиво дубљег проблема. Према томе
он је, поред осталог, израз педагошке опомене човеку да се врати заповестима Божјим, јер када се од
природе отима и када се не живи у
сагласју са поретком који је Бог
установио, она престаје да бива
нашим мирољубивим стаништем.
Она дуго памти и трпи неправду,
али пре или касније узвраћа ударцима. Природу, дакле, морамо
поштовати, неговати и чувати као
највреднији дар Божји.
Смисао Божића састоји се
управо у томе да нам је Богомладенац Христос у догађају Свога чудесног рођења једном за свагда пружио могућност исцељења од нашег
деловања налик вирусу и опет јединствену могућност исцељења
нашег односа са Богом, творевином и људима. Будимо зато трезвени у вези са тим, ослушкујући
шта нам у светлости Празника говоре стихови великог светитеља и
црквеног песника Јована Дамаскина: „Небо и земља данас, као

што је пророковано, нека се обрадују! Анђели и људи нека духовно
светкују! Јер Бог се јави у телу онима који седе у мраку и сенци, родивши се од жене. Пећина и јасле
Га прихватају, пастири чудо разглашавају, мудраци са Истока у
Витлејем даре доносе, а ми, недостојним устима, угледајући се на
анђеле, хвалу му одајмо: Слава на
висини Богу, а на земљи мир!”
Срећан вам и Богом благословен овај дан у који нам се роди
Спас и Избавитељ Христос Господ!
Са овим жељама и молитвама Богомладенцу Христу Ми вам као целом саборном црквеном телу и опет као појединцима желимо свако
истинско добро у Новој 2022. години.
Зато вас све поздрављамо радосним Божићним поздравом:

МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ
РОДИ!
Дано у Патријаршији српској у
Београду, о Божићу 2021. године.
Ваши молитвеници пред
Богомладенцем Христом:
Архиепископ пећки, Митрополит београдско-карловачки и
Патријарх српски ПОРФИРИЈЕ

7
Епископ жички ЈУСТИН
Епископ врањски ПАХОМИЈЕ
Епископ шумадијски ЈОВАН

Епископ браничевски ИГЊАТИЈЕ
Епископ зворничкотузлански ФОТИЈЕ
Епископ милешевски
АТАНАСИЈЕ
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 аустријскошвајцарски АНДРЕЈ
Епископ бихаћкопетровачки СЕРГИЈЕ
Епископ тимочки ИЛАРИОН
Епископ нишки АРСЕНИЈЕ

Митрополит дабробосански
ХРИЗОСТОМ

Епископ буеносаирески и
јужно-централноамерички
КИРИЛО

Митрополит црногорскоприморски ЈОАНИКИЈЕ

Епископ Митрополије аустралијско-новозеландске СИЛУАН

Епископ шабачки ЛАВРЕНТИЈЕ

Епископ далматински
НИКОДИМ

Епископ сремски ВАСИЛИЈЕ
Епископ бањалучки ЈЕФРЕМ
Епископ будимски ЛУКИЈАН
Епископ банатски НИКАНОР
Епископ новограчаничко-средњезападноамерички ЛОНГИН
Епископ канадски МИТРОФАН
Епископ бачки ИРИНЕЈ
Епископ британскоскандинавски ДОСИТЕЈ
Епископ западноевропски ЛУКА

Епископ осечкопољски и
барањски ХЕРУВИМ
Епископ ваљевски ИСИХИЈЕ
Епископ будимљансконикшићки МЕТОДИЈЕ
Епископ захумскохерцеговачки ДИМИТРИЈЕ
Викарни Епископ
моравички АНТОНИЈЕ
Викарни Епископ
ремезијански СТЕФАН

8
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Викарни Епископ топлички
ЈЕРОТЕЈ

ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
Архиепископ охридски и
Митрополит скопски ЈОВАН
Епископ полошкокумановски ЈОАКИМ

Викарни Епископ хвостански
ЈУСТИН
Викарни Епископ мохачки
ДАМАСКИН
Викарни Епископ
марчански САВА
Викарни Епископ хумски
ЈОВАН

Епископ брегалнички МАРКО
Викарни Епископ стобијски
ДАВИД

ПОСЛАНИЦА ВЛАДИКЕ СИЛУАНА
С ВЕ МУ С ВЕ Ш Т Е НС Т ВУ ,
С В ЕШ ТЕ Н О М О Н А Ш Т В У И
БЛ АГ О ВЕР Н О М НА Р О Д У
Б О Г О М С П АС А ВА Н Е Н А М М ИТ Р О ПО Л И Ј Е А У С Т Р А Л И Ј С КО Н О В О З Е Л А НД С КЕ
М ИР Б О ЖЈ И -Х Р И С Т О С
Драга ми духовна децо у Богомладенцу Христу,
Сабрани у нашим светим храмовима широм богоспасаване нам
Светосавске Митрополије дочекујући велико, свесудбоносно и
свеспасоносно рађање Сунца
Правде - Богомладенца Христа,
поздравимо једни друге и народе
око себе са поздравом мира, наде и
утехе Божије – Мир Божји Христос се роди!
Да! браћо и сестре, Спасење нам
се роди! Светлост нас обасја разгонећи духовни мрак који је захватио
свет и душе људске! Пламен витлејемске благодатне топлоте нам загреја срца а туга и безнадежност
уступи месту радости, вери и нади!
Изолованост, подељеност, подозрења и страх уступи место љубави
и саборности, поверењу и смелости!

А КО Ј Е Б О Г С А Н А М А , КА К О
Х ИМ Н О Г Р АФ И Ј А Ц Р К ВЕ П Е В А
О В Е Б А Д Њ Е ВЕ Ч ЕР И , К О Ћ Е
ПР ОТ И В Н АС ?! К О М О Ж Е Д А
УП Л А ШИ И Л И Д А ПО Љ УЉ А
Х Р И ШЋ А НИ Н А !

СЕ

РОДИ!

Божић је најопипљивије
уверење да смо саздани за
вечност и непролазност.
Небо се снизи да земљу
узвиси, Бог постаде човек да
би нас пале и залутале учинио боговима по благодати,
да би нас васпоставио у
звање достојанства које нам
припада. Велика је то тајна у коју и
анђели желе завирити, тајна
састрадалне љубави Божије према
човеку и свету.
Каква радост на небу данашњег
дана, анђели запеваше - пастире
уверише (Лк. 2, 14), да се Небо савило ка земљи, да је Беспочетни и
Вечни Бог себе учинио сиромашним да би нас обогатио, себе смањио да би нас узвисио, себе ограничио да би нас учинио безграничним Својом благодаћу!
Нико на земљи, ни једна власт,
ни једна светска организација није
у стању да човечанству подари
такву утеху, такву радост, слободу
и победу коју Бог дарује човечанству у празнику Божића. Та радост
и утеха, та слобода и победа се задобија, доживљава и живи у Цркви
Христовој. Она није апстрактна, умишљена, већ опитна и иманентна.

Зато велики Давид богонадахнуто
пева у својим псалмима, „окусите

и видите да је добар Господ!“ (Пс.
33,8).
Ко поседује Христову радост,
Његову истину, он је најслободнији, без обзира на све рестрикције, на све ланце, притиске и уцене које јуришају на њега.
Имајући све ово у виду позивам
све вас, своју драгу духовну децу,
да се овога Божића уздигнемо умом и срцем својим изнад овоземаљских брига и искушења, да
усмеримо свој поглед у правцу
Витлејема, и тамо угледамо нашу
звезду водиљу - Богомладенца
Христа који ће обасјати све наше
путеве, и повести нас јединим
истинским путем који води у Живот.
Немојмо тражити спасење и
спаситеље ван Христа. Никакви
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огољени људски напори, никакви
људски рецепти сами по себи неће
нам донети утеху и спасење.
Искуство Цркве нас учи да свака
криза има своју духовну позадину,
своју духовну основу. Зато ће и
излаз из ове кризе првенствено зависити од духовног стања, духовне
атмосфере која влада у нама и
свету који нас окружује.
Имајући ову духовну законитост пред собом, треба да се посебно потрудимо овога Божића да се
измиримо са Богом и својим ближњима. Да се покајемо за своје
грехе, да изменимо свој живот, да
се вратимо Христу и на тај начин
прославимо Божић у духовном
миру, радости и весељу. То је најпресуднији корак ка изласку не
само из ове, него сваке кризе.
Апелујемо овога Божића на све
драге родитеље да чувамо своју
децу која су нам поверена од свега
онога што им може нашкодити
души и телу.
Вежимо своју децу за Господа
Христа да би им на тај начин дали
дубински смисао и правац у њиховом животу. Ни једна каријера,

никакво материјално богатство,
као ни статус неће им ништа вредити уколико буду без Христа у
своме животу.
Сетимо се и овога Божића нашег Српског народа на Косову и
Метохији који живе под тешким
притиском претњи прогона и
истребљења.

ПОРЕД

М АТ Е Р И Ј АЛ Н Е П О М О Ћ И
КО Ј У Т Р Е Б А Д А И М ПР У Ж АМ О ,
Н А Ш Н АЈ В ЕЋ И Д АР Р А С П ЕТ О М
К О С О ВУ БИЋ Е У О ЧУ В А Њ У
К О С О ВС К О Г З А В Е Т А У Н А Ш И М
С Р Ц И М А И У С Р Ц И М А Н АШ Е
Д Е Ц Е Н А ПЕ Т О М К О НТ ИН Е НТ У .
Т АЈ З А В ЕТ Ј Е Ж И Л А КУ Ц А ВИ Ц А
С Р П С К О Г Н АР О Д А И Њ ЕГ О В Е
Ц Р КВ Е М А Г Д Е С Е Н А Ш Н АР ОД
Н А ЛА З И О И Ж И В Е О .

Будимо сложни и у међусобној
љубави једни са другима. Немојмо
да дозволимо себи да нас било ко
подели. Молимо се Богу за добро и
спасење својих ближњих. За оне
који су у невољи и болести, као и за
оне који се жртвују ради добра
других.
Као
Православни
Хришћани не смемо дозволити
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себи да унесемо дух поделе који је
захватио свет у биће Цркве. Страх
и паника раслабљава веру и одузима наду, а рађа сумњу. Зато
треба да се умијемо и прогледамо
вером и надом која нам се дају у
Божићу. Нека се разведри духовно
небо у нама, нека засија светлост
Богомладенца Христа у срцима нашим да би могли да истрајемо на
путу Божијем, да би могли да будемо утеха и потпора свету који
нас окружује. Пали свет трага за
спасењем у човеку, а Православље
- у Богочвеку!
Нека нас Богомладенац Христос
све преобрази Својом љубављу и
добротом, дарујући нам истрајност
у подвигу ношења крста нашег
међу светом и у контексту који нам
је Његова мудрост доделила.
Честитам Вам сверадосни празник Христовог Рождества!

Мир Божји – Христос се роди!
Ваистину се роди!
+СИЛУАН
Епископ аустралијско-новозеландски

ПРАЗНИЦИ
ПОСЕБНЕ НЕДЕЉЕ ПОВОДОМ ПРАЗНИКА РОЂЕЊА ХРИСТОВОГ:
ДЕТИЊЦИ, МАТЕРИЦЕ, ОЦИ
У црквеним Службама поводом
празника
Рођења
Христовог
постоје три посебне недеље, две
пре, а једна после Божића. То су
Недеља праотаца, Недеља Отаца и
Недеља богоотаца. У Недељу праотаца (у српском народу познатoj
као Материце) помињемо на богослужењима све родоначалнике
Народа Божјег, од Адама до Јосифа, заручника Маријиног. Помињемо и све пророке, који су проповедали о Христу, од Самуила до
Јована Крститеља. У Недељу отаца (у нас познатој као Оци) прослављамо све Исусове претке по
телу који се наводе у родослову у

јеванђељима од Матеја и Луке. У
Недељу богоотаца, после Празника Рођења Христовог, чинимо
успомену на Праведног Јосифа,
заручника Маријиног и на цара
Давида као директног претка Исусовог.
Дочекујући празник насветијег
Рођења на земљи, Српски народ и
Српска црква у три недеље пред овај Празник обележавају наше овоземаљске породице, а које су
Цркве у малом и слике љубави
Божје у Светој Тројици. Дакле, то
је типично српско слављење, као
што је и Крсна слава типична

српска светковина.
У књизи Веронаука у кући из
1982. године пише: "Припреми овог најрадоснијег дана, искључиво
у нашем српском народу, посвећене су нарочито три последње недеље пред Божић, за које наш народ има и специјалне називе: Детињци, Материце и Оцеви, као и за
дане уочи самог празника: Туциндан и Бадњидан.
У овим припремним недељама
пред Божић народни обичаји су,
углавном, свуда исти. Најпре оци и
мајке, у трећу недељу пред Божић,
која се зове Детињци, изјутра рано
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"везују" своју децу, негде чак и ону
у колевци, а деца им се "дреше".
Пошто је то увек недеља по Светом
Николи, то обично "Свети Никола
ујутру доноси деци поклоне".
У другу недељу пред Божић, која
се зове Материце, оци и деца "везују" мајке (матере), а оне им се
"дреше". У недељу пред сам Божић, која се зове Оци, мајке и деца
"везују" оце, а они им се "дреше".
Ово узајамно "дрешење" је узајамно чињење поклона љубави,
што ствара празничну, свечану атмосферу у породичним хришћанским круговима. Такву празничну
атмосферу створили су источни
мудраци светој породици Богодетета поклонивши Му се у Витлејемској пећини, уз дарове: смирне,
тамјана и злата. Символика овог узајамног "везивања" и "дрешења"
деце и родитеља јасна је: припремамо се за дочек најрадоснијег
празника хришћанског - Божића,
који је помирио човека са Богом
одрешивши га веза греховних, а
везавши га новом везом љубави за
Бога. У жељи, дакле, да Његов долазак сачекамо везани најчвршћим везама међусобне љубави, јер је и Он - Божић - Љубав,
која је "свеза савршенства", и ми се
о Детињцима, Материцама и Оцима међусобно "везујемо" и "дрешимо". То везивање и дрешење
превазилази наше породичне кругове и простире се на рођаке, пријатеље и све наше познанике, и
тако настаје спонтано опште српско,
православно-хришћанско
прослављање везивања и дрешења
пред наступајући празник Рођења
Спаситељева, који је одрешио Адама и Еву од вечне смрти и подарио им живот вечни.
И тако, искључиво српски народ
је осмислио на свом сопственом
искуству наш хришћанско-православни календар, који је уједно и
српски народни календар. Детињци, Материце и Оци су, дакле,
наши народни празници нанизани
у предпразништву Рођења Христовог, тако да су у средини Материце, дан мајки, јер је мајка веза по

којој "да није мајке, ни света не би
било".
Материце су празник Светих
српских мајки, Детињци су дан
Свете српске деце, а Оци - дан Светих српских отаца, чији се број не
може избројати”.

Протојереј-ставрофор Душан
Колунџић

БОЖИЋ
И кад се испуни девет месеци од
благовести, коју јави архангел
Гаврил Пресветој Деви у Назарету,
говорећи: „Радуј се, благодатна...
ево зачећеш и родићеш сина, и
надјени му име Исус“ (Лк 1, 18 и 31),
изиђе заповест од кесара Августа,
да се попише сав народ у Царевини римској.
Сходно тој заповести требаше
свако да иде у свој град и тамо се
упише. Зато Јосиф Праведни дође
с Пресветом Девом у Витлејем,
град Давидов, јер обоје беху од
царског колена Давидова. Па како
се у тај малени град слеже много
народа ради пописа, не могоше Јосиф и Марија наћи конака ни у једној кући, због чега се склонише у
једну пећину овчарску, где
пастири овце своје затвараху. У тој
пећини, а у ноћи између суботе и
недеље, 25. децембра роди Пресвета Дева Спаситеља света,
Господа Исуса Христа. И родивши
Га без бола, као што Га је и зачела
без греха, од Духа Светога, а не од
човека, она Га сама пови у ланене
пелене, поклони Му се као Богу и
положи Га у јасле. Потом приђе и
праведни Јосиф, и он Му се
поклони као божанском плоду девичанске утробе. Тада дођоше и
пастири из поља, упућени од
ангела Божјег, и поклонише Му се
као Месији и Спаситељу. И чуше
пастири мноштво ангела Божјих
где поју: "Слава на висини Богу и
на земљи мир, међу људима добра
воља" (Лк 2, 14). У то време стигоше
и три мудраца с Истока вођени чудесном звездом, са даровима својим: златом, ливаном и измирном,

и поклонише Му се као Цару над
царевима, и дариваше Га даровима
својим (Мт 2). Тако дође у свет Онај, чији долазак би проречен од
пророка, роди се онако како би
проречено: од Пречисте Деве, у
граду Витлејему, од колена Давидова по телу, у време када више не
беше у Јерусалиму цара од рода Јудина, него цароваше Ирод туђин.
После многих Својих праобраза и
наговештења,
изасланика
и
весника, пророка и праведника,
мудраца и царева, најзад се јави
Он, Господар света и Цар над царевима, да изврши дело спасења
људског, које не могоше извршити
слуге Његове. Њему нека је вечна
слава и хвала. Амин.

Св. Владика Николаj

БАДЊИ ДАН – БОЖИЋ
М И ТР О П О ЛИ Т Њ У Ј О Р Ш К И И
ИС Т ОЧ Н О - АМ Е Р И Ч К И Ф И Л А Р Е Т
(В О З Н Е С Е НС К И )

Скоро 2000 година је прошло
од oне благословене ноћи у којој је
небески благовесник објавио велику радост која ће бити свим људима (Лк. 2:10). И у току 2000 година света Црква сваке године,
обнављајући празник те Витлејемске ноћи, опет и опет нам говори о
томе што се тада десило и о томе
да је то заиста велика радост.
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Природно је што нас мисао сада
преноси на крилима вере у свети
град Витлејем. Тамо је сада право
славље над слављима (торжество
из торжеств). У време нашег другог, још већег празника – светлог
Христовог Васкрсења, сво славље
се одиграва код светог Гроба
Господњег, а Божић се празнује
управо тамо – у далеком Витлејему, код витлејемских јасала. И ми
ћемо сада бити помазани светим
јелејем – уљем које су нам донели
благочестиви ходочасници баш отуда – од витлејемских јасала. Тако
да ћемо, не само у духовном смислу, већ и у смислу непосредног
општења бити причасницима благодати и освећења Витлејемског
празника.
Али, да бисмо како треба оценили оно што се десило
тамо, када се Син Божији родио и легао у витлејемске
јасле, ево на шта треба да
обратимо пажњу: у самом почетку постојања рода људског,
када су у рајским насељима
живели само Адам и Ева,
првоздани људи, они су имали
то блаженство о коме ми у нашем садашњем грешном
стању чак ни приближно не
можемо да имамо представу.
Они су имали блаженство да
непосредно, лицем у лице, као
деца са оцем, разговарају са
својим Творцем, Владиком и
Господом, Који им се, као
одлажући Своје неприступно величанство и такорећи, „без церемоније“, јављао као Отац вољеној
деци и разговарао са њима.
За твар не постоји веће блаженство од тога да види свог Творца и
да разговара са њим. И лукави
саблазнитељ, ђаво, који је сам
отпао од Бога, позавидео је првим
људима и из зависти их је прелестио и вргнуо у страшни грех непослушности Богу. Подавши се
саблазну, човек је зажелео сам да
буде бог; али не само да није
постао, већ се, напротив, као окајани грешник, показао одлученим

од Бога зато што је грех стао
између њега и Бога као зид који их
је раздвајао.
Сетите се тренутка Крсних
страдања Спаситеља, када је Он
узвикнуо: „Бо́же мо́й, Бо́же мо́й,
вску́ ю мѧ̀ е҆сѝ ѡ҆ ста̀вилъ“ (Боже мој,

Боже мој, зашто си ме оставио?)
– тада је све потамнело, као да је
непрозирни облак закрио сунце, и
наступио је мрак и тама која је указивала на то да су наши греси,
које је Он узео на себе – оделили
Њега од Оца и Он се осетио остављеним од Оца.
И тако, преступивши Божију заповест, човек не само да није
постао Бог, већ је отпао од Бога.
Али Господ, по неизреченој благо-

сти Својој, није хтео да остави
своје највољеније створење и смислио је спасење на нарочит начин.
За то да би спасла беспоговорно
кривог човека, премудрост Божија
је спровела такав план, по коме је
за спасење човека отпалог и удаљеног од Бога, Сам Господ сишао
на земљу да би постао човек – „син
човечији“, како је Он волео да зове
Самог Себе. Да би у таквом виду
био лак приступ ка Њему, као Богочовеку.
А шта видимо при Његовом оваплоћењу? Видимо да, одрекавши
се од сваке раскоши и од свега што
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се на овом свету сматра највећим,
најзнаменитијим и најславнијим,
Он чак за Себе није изабрао нити
какву колибу већ је благоволео да
легне у јасле животињске пештере.
Обратите вашу пажњу на оно апостолско читање, које ћемо ми,
ако Бог да, сутра слушати на Божанској Литургији. У том читању
св. апостол Павле говори о томе да
је Бог послао Свога Сина на земљу
да би Он искупио нас „под законом“ и да бисмо ми примили уси́
новљење. „и҆скꙋпилъ
подзакѡ́ нныѧ“
(Да би искупио подзаконе). Сви ми
људи – смо били под законом, били
смо под клетвом закона као грешници. Али Он се јавио, узео на себе
наше грехе, искупио све нас, под
законом и ми сада имамо
милост усиновљења Богу.
У Витлејемским јаслама
лежи Онај, Ко је Богочовек.
Као Бог по суштаству (природи), Он је неприступан и
страшан и на Њега не смеју
да погледају чак ни ангелски чинови, али истовремено, по људској природи,
Он је човек, исти такав као
и ми, у свему подобан нама,
само апсолутно чист од
греха. Зато, као што је Онај
Који лежи у јаслама човек и
истовремено Син Божији –
онда, будући по људској
природи Његова браћа,
исти такви људи као што је
Он – и ми кроз Њега постајемо синови Божији. Он је Син Божији а
ми смо Његова браћа по људској
природи. У томе је дубоки смисао
Његовог оваплоћења.
Ви, вероватно, добро памтите,
како се у једном од недељних јеванђеља говори о томе како се св.
Марија Магдалина бацила пред
ноге васкрслог Спаситеља, познавши Га, а Он јој је рекао да пође
Његовој „братији“ – Његовој
браћи, јер Он сматра Себе нашим
братом, као човек.

12

Парохијски гласник 123. – ванредни број за Божић 2022.

Значи, ако је Он Син, онда смо и
ми синови, као Његова браћа.
„Пођи ка братији мојој“, говори
Господ, „и кажи им да ја усходим
Оцу Мојему и Оцу вашему и Богу
Мојему и Богу вашему.“
Често промичу по површини
нашег сазнања те речи на које смо
навикли и ми мало обраћамо
пажњу на њихов дубоки смисао.
Зашто је тако рекао Спаситељ
света? „Ко Отцу Моему и Отцу Вашему?“ Зато што је Господ, Бог Отац, Њему Отац по самој божанској природи, јер је Он рођен од
Оца и раван Оцу и има исту ту божанску природу, као што и човек
који се рађа од човека има ту исту
природу. А за нас је Он Отац не по
природи, већ само по благодати,
само по Његовој милости, а не по
природи. Ето то Господ и подвлачи, говорећи „Оцу Мојему и
Оцу вашему“.
Даље Он додаје: „и Богу Мојему
и Богу вашем“, али то већ са другим тоном – то Он говори као човек. Као Син Божији, Он је рекао:
„Оцу Мојему и Оцу вашему“, као да
говори: „Он је Мој Отац по природи а ваш само по благодати“; а
речи: „Богу Мојему и Богу вашему“, Он је рекао као човек за
кога је Бог – Бог, исто као и другим
људима.

дх҃ъ Мо́й“. (Оче, у руке Твоје преда-

јем дух Мој).
И тако, ми се код Витлејемских
јасала учимо нашем усиновљењу,
нашем синовству. Али треба да
памтимо на шта нас то обавезује!
Да памтимо са безграничном благодарношћу Њему, за то што је
благоизволео да саврши то чудесно дело и, уместо да казни беспоговорно кривог човека, Он је не
само Сам уместо њега примио
казну, већ га је и учинио Својим, по
човечанској природи, братом, а по
благодати – сином Свога возљубљеног Оца.
Зато, када се будеш поклањао
пред изображењем јасала, у којима
данас лежи Спасење света, чини то
са дубоком благодарношћу за Његову милост и целивај тај свети
образ, свестан тога шта ти је дао
твој Спаситељ у том чудесном чину
оваплоћења и доласка на земљу.
Амин.

О ЈОВАНКИНОМ
БОЖИЋУ

Треба да памтимо да је Господ
на Крсту звао Оца: : „Бо́же мо́й,

Бо́же мо́й, вску́ ю мѧ̀ е҆сѝ ѡ҆ ста̀вилъ“

„Четрдесет и неколико година
гледам ја овај свет као девојка. Никад никакве радости, осим оно
мало као дете у родитељској кући.
Али пред светом нисам се показивала нерадосна. Пред људима правила сам се весела, а у самоћи сам
плакала. Сви су ме сматрали за
срећно створење, јер таква сам се
показивала. Слушам, сви се око
мене жале, и брачни и небрачни, и
богати и бедни, сви. Па мислим,
зашто бих се и ја жалила несрећнима на своју несрећу, и само повећавала жалост око себе? Боже да
се правим весела; тако ћу бити кориснија жалосноме свету, а своју
тајну скриваћу у себи и оплакивати је у самоћи. Молила сам се
Богу, да ми се некако јави; макар
само један прст Његов где год да осетим. Молила сам се тако, да не би
пресвисла од скривене туге. Од
свих прихода чинила сам милостињу гдегод ми се дала прилика.
Обилазила сам болесне и сиротне,
и уносила радост својом привидном радошћу. Ја Те верујем, Боже
благи, говорила сам често, али молим Ти се, јави ми се некако, да Те
још
више
верујем. Верујем,

Господе, помози моме неверовању, понављала сам ове речи из

(Боже мој, Боже мој, зашто си ме
оставио?) – само Својом људском

природом а не и Божанском. Том
природом је Он и страдао и та људска природа, иста као и наша, је и
звала: : „Бо́же мо́й, Бо́же мо́й,

вску́ ю мѧ̀ е҆сѝ ѡ҆ ста̀вилъ“. Само у
једном тренутку у Јеванђељу, у
тренутку Крсних страдања, Он је,
обраћајући се Богу Оцу, назвао
Њега Богом. У свим другим слу-чајевима, Он Га је увек називао Оцем, чак и када је, већ као победник, са Крста узвикнуо: „сврши се!“
– Он се поново обраћа ка Њему говорећи: „О ч҃е, въ ру́ цѣ Твоѝ предаю̀

испред тебе, осећаш се спокојнија.
Али кад се приближе, и дођу, туга и
пустота завладају душом твојом.
Шта да ти радим? Да ти испричам
причу о Јованкином Божићу;
можда ће ти користити. Пустићу
њу нека ти прича како је мени причала.

Толико народ око тебе ври као
мравињак, а ти се ипак осећаш као
у пустињи. Најтеже ти је о великом
празницима. Свуда кипи радост, а
тебе стеже туга. Божић и Васкрс
долазе ти као неки празни судови,
које ти испуњаваш сузама. Кад су
ови свети празници далеко иза или

Јеванђеља. И заиста, доживела
сам, да ми се Господ јави. Најмучнији су ми били велики празници.
После службе Божије ја бих се
затварала у собу и преплакала би
цео мој Божић и Васкрс. Но прошлог Божића јавио ми се Бог. То
је било овако. Приближује се тај
велики дан. Ја се решим да спремим све онако како је моја мајка
спремала: и печеницу, и чесницу, и
колаче, и све остало. Прострем
сламу по кући, бацим по три ораха
у сваки ћошак од собе – нека је
Света Тројица милостива на све
четири стране света. И радећи све
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то непрестано се молим: Господе,
пошаљи ми госте; али сасвим
гладне и бедне! Молим Ти се, јави
ми се на тај начин! Понекад ми је
долазила помисао: луда Јованка,
какве госте ти очекујеш о Божићу!
На тај свети дан свак је код своје
куће; ко би теби могао бити гост?
И ја бих плакала и плакала. Но
опет сам понављала ону молитву и
спремала, спремала. Кад сам се на
Божић вратила из Цркве, ја запалим свећу, поставим ручак, изнесем све на сто, па онда почнем шетати тамо амо по соби. Боже, не
остави ме! опет сам се молила. Улицом је мало ко пролазио. Божић
је, а и наша улица је забачена. Но
чим би снег зашкрипао под нечијим ногама, ја на капију! Да то није
мој гост? Није. Ено, прође. Подне
дође и прође, а ја сама. Заплачем
се и викнем: сад видим, Господе, да
си ме сасвим оставио! Плакала сам
тако и јецала, док – на једанпут! На
једанпут лупи неко у капију, и ја
чух плачевне гласове: даруј брате,
даруј сестро! Брзо истрчим и отворим капију. Предамном слепац и
његов вођ, обоје погурени, дроњави, прозебли. Христос се роди,
господо моја! викнух ја радосно.
Ваистину се роди! процвокоташе
они дрхтећи. Смилуј се, сестро, на
нас! Не тражимо ти паре. Од јутрос
– нико нам не понуди хлеба; по
неку пару или чашу ракије, а хлеба
– нико. Гладни смо много. – Ја као
на небесима. Уведох их у кућу и
поставих за пуну трпезу. ? ја им
служим све плачући од радости.
Они ме зачуђено питају: зашто
плачеш, госпођо? Од радости,
господо моја, од чисте и светле радости! Оно што сам Бога молила
Бог ми је дао. Неколико дана ја Му
се молим, да ми пошаље баш такве
госте као ви, и ево Он ми је послао.
Нисте ви тек онако дошли, него вас
је благи Господ мој послао. Он ми
се данас јавио кроз вас. Ово је најрадоснији Божић у мом животу.
Сад знам, да је жив Бог наш. Слава
Му и хвала! Амин – одговорише
моји драги гости. Задржала сам их

до увече, напунила им торбе и
испратила.
Такав је био прошли Јованкин
Божић. Дај Боже, да јој ове године
буде још радоснији. Помоли се и
ти, кћери, да ти се Отац небески
јави на неки начин – а у Бога је
много начина – па ћеш доживети
чудо. Не спремај се за тугу у тај велики дан, него се спремај за радост. И свевидећи , Свемилостиви,
учиниће ти радост.

Св. Владика Николај

ДОЧЕК ГОСПОДА
Давно је то било када је свети и
велики пророк Давид изрекао
речи: „Господе, Господе наш! како

је величанствено име Твоје по свој
земљи! Подигао си славу своју
више небеса“ (Пс. 8, 1). Но, иако је
то тако давно било, ове речи су у
свему применљиве и прихватљиве
и у нашем времену. Оне су увек
свеже и увек зраче истом истином
и истом снагом. Од најранијих времена па све до нашег апокалиптичког времена, понављане су на сличан начин речи хвале Ономе који је
створио небо и земљу. Ето и ми у
ово време празновања божићне
радости, сведочимо о истинитости
речи Давидових, речи које одишу
вечном свежином. Свесни чињенице да је Господ вечан и ми овековечујемо све оно што је у вези са
Њим: Његово постојање од вечности, Његово оваплоћење од Духа
Светога и рођење од Дјеве Марије,
Његов живот Богочовека, смрт и
васкрсење.
Све у вези са Божићем представља посебну радост. Дочек Богомладенца Христа остаје вечно
радостан догађај, који у свести Његових следбеника постаје израз
истинске благодарности за љубав
Божију, која се у Рађању Бога тако
јасно очитује. Сваки пут изнова
постављамо себи питања о Богорођењу. Можда ми то не разумемо
довољно, али оно што смо разумели и до чега нам је јако стало
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јесте чињеница да нас Господ воли,
да је из љубави према нама, својим
створењима, изволео оваплотити
се од Духа Светога и родити од
Дјеве Марије као један од нас.
Свети Оци кажу: „Бог се унизио да
би се човек узвисио“, „Бог се очовечио да би се човек обожио“. Ову
свету истину ми усвајамо, у њу
чврсто верујемо и испуњени неописивом благодарношћу најрадосније прослављамо успомену на
Богорађање, оживљујући га сваке
године у нашем молитвеном сећању.
Припремљени смо постом и молитвом за долазак Бога. Потребно
је да се и на други начин припремимо и да широм отворимо врата
наших срдаца за Онога који се од
Дјеве рађа. Усељењем у наша срца
Богомладенац нас надахњује, подмлађује и освежује, подстичући
нас на потребу коначног обожења
и достизања свециља, сједињења са
Богом – спасења. Зато ми, кроз
наша богослужења, у ово време,
заједно са учесницима ове чудне
драме, са витлејемским пастирима,
мудрацима, звездама, пратимо
сопствено понирање у духовне дубине Рођења Бога, молећи се Богомладенцу Христу да излије благодат на све како бисмо, славећи
Његово славно Рођење, разумели
остатак драме, из циклуса драма о
спасењу рода људског.
Имајући у виду величанственост имена Божијега, Његову неизмерну љубав према човеку, која се
очитује у Богорађању, требало би
да увек показујемо нашу спремност за прихватање Богомладенца
у наша срца. Нажалост, велики је
још број нашега народа који не разуме овај догађај и којима Божић
представља само још један изговор
за одмор од свакодневног рада. А
нема истинског препорода без духовног препорода, без разумевања
основног назначења човековог.
Потребно је да се молимо да Новорођени Христос помогне свим члановима Цркве Божије, али и свим
другим људима, ма где се и на
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којим меридијанима налазили, ма
у коју филозофију веровали, да им
помогне Господ да разумеју да се
Он, Друго Лице Свете Тројице,
Син Божији, оваплотио и родио
ради свих. Родио се Господ због
сваког створења свога - због сваког
човека.
Потребно је молити се Богомладенцу Христу да усели у срца наша
радост Божића, божићни мир и
љубав и све оне истинске врлине
које утичу на обликовање боголиког бића Божијег – човека. Нашој
браћи на Косову и Метохији неопходна је наша молитва овога Божића да Господ угреје и њихова
срца и помогне им да се умањи
страх њихов за опстанак на
огњиштима отаца. Наша молитва у
ове дане потребна је и за све страдалнике овога света, било да страдају од злих људи или од природних катаклизми. Сва та разна страдања лакше се могу разумети у
светлости божићне радости, у светлости откровења Бога људима.
Бог се рађа, славимо Га! Славимо Га јер се Његовим рођењем
омогућује радост свима онима који
верују да је Новорођени Господ
Спаситељ човека. Бог се рађа, опоменимо се! Опоменимо се чињенице да се Бог рађа због нас и да је
ово светајна пред којом човек
остаје збуњен, али радостан у исто
време, јер је ово спасавајућа тајна.
Христос се роди, поздрављајмо се
овим сверадосним поздравом, поздравом наде и љубави, мира и радости.
Господе Исусе Христе, Сине
Бога Живога, даваоче живота и
сваке радости, учини да се радост
Божића усели у срца наша, да бисмо у духовном одушевљењу, славећи Твоје рођење, уздигли се до
боголикости и да увек и спремно
можемо да кажемо, заједно са пророком Давидом: „Господе, Господе
наш! како је величанствено име
Твоје по свој земљи! Подигао си
славу своју више небеса“.

Прота Милорад Лончар
Чикаго, 2004.

СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЉ
П Р О Т А М И Л О Р АД Л О Н Ч АР
Свети Јован, по речима Спаситеља: „Највећи рођени од жене“,
промислом Божијим имао је јединствену улогу. Требало је да

„припреми пут Господњи, да поравни стазе Његове“ (Ис. 40, 3-5).

И он је то, може се слободно рећи,
учинио на најбољи могући начин.
Одрастао је у дому побожних родитеља, од малена се васпитавао у
духу науке Божије, а младост своју
провео је у пустињи, у најтежим
условима, подвизавајући се и припремајући за ову узвишену мисију,
за проповед о Царству небеском и
за крштење Господа Исуса Христа.
Када се испунило време, он је отишао на реку Јордан и почео своју
снажну проповед речима: „По-

кајте се јер се приближи Царство
небеско“ (Мт. 3, 2). Овим је Све-

титељ најавио проповед Христову,
која почиње истим речима. Поред
проповеди, Јован је крштавао народ у реци Јордану, наглашавајући; „иде за мном јачи од мене,

коме је нијесам достојан одријешити ремена на обући његовој“
(Лк. 3, 16). Тај који је долазио, наравно, Господ је Христос, а ово је
Јован посведочио онда када му се
Господ приближио ради крштења.
Он се обратио Христу речима: „Ти

треба мене да крстиш, а ти долазиш мени“ (Мт. 3, 14).
За сваку важну мисију у животу,
за сваки значајнији подухват
потребан је човек. Неко ко је
снажан духом, ко верује у оно што
заступа и ко се у свом животу и
раду ослања на Божију помоћ, односно коме је Бог заштита, подршка и нада. Свети Јован је „нај-

већи рођени од жене“ (Mт. 11, 11)
управо због своје безусловне вере
у Бога, која је награђена на тај начин што му је додељена једна од
најузвишенијих улога у спасењеу
рода људског. Најузвишенију улогу
имала је, нема сумње, Пресвета
Богородица, која је „часнија од

Херувима и неупоредиво славнија
од Серафима“ и која је до ове узвишености дошла послушношћу својом и добровољним прихватањем
понуде да послужи роду људском
на овај начин. Слично Богородици,
свети Јован је показао своју
спремност да „припреми пут
Господњи“. Бог га је одабрао за ову
узвишену улогу, али га није присилио на њу. И њему је то било понуђено и он је добровољно прихватио. Уместо да одраста са омладином свога времена у песми и игри,
уместо да тражи начина како да се
забави, или како данас популарно
кажу – „to have a good time“, он се
од младих дана повукао у пустињу
и време проводио у посту и молитви, у јачању у вери у Бога. Много
раније, један од највећих пророка
Старозаветних, Исаија, предвидео
је појаву пророка Јована речима:
“Глас вапијућег у пустињи: приправите пут Господњи; поравните
стазе његове”. Овај глас громогласно је проповедао долазак
Господњи и наговештавао у свему
врсту проповеди Спаситеља нашега. Јасно је предвидео и судбину
оних који @не рађају доброг
плода”: “А већ и сјекира стоји

дрвећу код коријена; и свако дрво
које добра рода не рађа сијече се и
у огањ баца” (Лк. 3, 9). Нису ли ове

речи у свему претеча речима
Господа Исуса Христа: “Као што

се, дакле, кукољ сабира и огњем сажиже, тако ће бити на посљетку
овога вијека” (Мт. 13, 40). Због
претходних пророчких речи светог
Јована, он се у иконографији често
слика са секиром удареном у пањ
са кога је отсечено дрво. Овим нас
иконограф опомиње на оне познате речи великог Пророка, које
би требало да делују на нас
васпитно. Да нас стално потсећају
на то да се “дрво које не рађа добра
плода сече и у огањ баца”.
Поред проповеди, свети Јоаван
је претеча Господу и у Светој тајни
крштења. Он је, промислом Божијим почео да крштава људе на реци
Јордану водом, а за време тога
крштења итицао је како иде за њим
Онај који ће да их крсти Духом
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Светим. И, на крају, он је претеча
Спаситељу и у страдању због своје
проповеди и свога односа са Богом. Из његовог односа са Богом
проистицала је његова снажна
жеља да се до смрти бори за правду
и оно што је морално – богоугодно.
И живот и смрт светог Јована
претстављају за нас једну снажну
поуку и поруку. Човек не може и
не сме да врши компромисе са својом вером у Бога. Све оно што нам
је Господ открио морамо држати и
чувати као свој идеал и свој путоказ. И, не можемо се изговарати са
временом у коме живимо, са условима који нам могу бити, с времена
на
време,
наметнути,
са

политичким системима... Човек,
као најсавршеније биће Божије,
мора бити спреман да у сваком моменту посведочи Творца, онако
како је то Претеча Јован чинио, а
да при том не врши разне калкулације у вези са евентуалним последицама за позицију у друштву, на
послу или на ма ком другом месту.
Када славимо, дакле, светог Јована, потребно је да се молитвено
приближимо овом светом и великом човеку и да тражимо да нас он
заступа пред Творцем славе, пред
оним Господом кога је он тако
успешно најавио, чију је појаву и
проповед предсказао и који је,
после крштења Господа Исуса
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Христа,
посведочио
потпуно
откровење Свете Тројице. Док jе
свети Јован крстио, “сиђе на њега

Дух Свети у тјелесном облику
као голуб, и чу се глас са неба говорећи: Ти си Син мој љубљени, ти
си по мојој вољи” (Лк. 3, 22).
О Господе и Боже наш, помози
нам, посредством и молитвама
светог Јована Претече и Крститеља, да у нашим настојањима на
путу ка Теби, Господу и Спасу нашем, и да исправно разумемо да
сем Тебе, Једнога Бога у Светој
Тројици, Оца Сина и Духа Светога,
нема других богова. Амин.

ЦРКВА
СВЕТИ ЈОВАН
ЗЛАТОУСТ - О ЦРКВИ
Име Цркве је име не поделе
него уједињења и слоге. Црква
подвојене сабира у једно, пошто
име Цркве јесте име слоге и једнодушности... Црква је установљена
не зато да се они који се сабирају у
њој деле међусобом, већ
да се подвојени сједине.
Црква не зна за разлику
између господара и
роба; она разликује и
једног и другог по
врлини.
Христос је глава
Цркве а ми тело. Између
главе и тела може ли
бити икаквог растојања?
Он је темељ, ми грађевина; Он је чокот, ми
лозе; Он је женик, ми невеста; Он је пастир, ми
овце; Он је пут, ми путници; ми смо храм, Он обитавалац; Он је Првенац, ми браћа; Он је
наследник, ми сунаследници; Он је живот, ми
они који живе; Он је
васкрсење, ми они који

васкрсавају; Он је светлост, ми они
који се просветљују. Све то означава јединство, и не допушта никакву поделу, чак ни најмању поделу,
јер ко се мало одвоји, тај ће се потом одвојити и много. Тако тело,
задобије ли и малу рану од мача,
квари се; грађевина, распукне ли
се макар малко, сруши се; лоза,
одломивши се макар мало од

чокота, постаје неродна. На тај начин, то мало већ је не мало него
скоро све. Зато, када погрешимо
ма у чему малом, или осетимо лењост, немојмо превиђати то мало,
јер не обратимо ли пажњу на њега,
оно ће убрзо постати велико. Тако
и хаљина, почне ли се цепати, а ми
је не закрпимо, она ће се сва подерати; исто и кров, падне ли с њега
неколико црепова, и тако
буде остављен, разрушиће се цела кућа.
Стога, имајући то пред очима, будимо увек будни
према малим гресима, да
не бисмо упали у велике.
Као што тело и глава
сачињавају једнога човека, тако су једно Црква
и Христос. Као што наше
тело јесте нешто једно,
иако се састоји из многих делова, тако и у
Цркви сви ми сачињавамо нешто једно. Иако
се Црква састоји из многих чланова, но ти многи
су једно тело. Један Дух
саставио је из нас једно
тело и препородио нас,
јер није једним Духом
крштен један a другим
други. И није само Дух
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који нас је крстио један, него и оно
у шта нас је крстио, тојест ради
чега нас је крстио, јесте једно,
пошто смо се ми крстили не зато
да сачињавамо разна тела, него да
сви ми тачно сачињавамо једно
тело један према другоме, то јест
крстили смо се ради тога, да сви
будемо једно тело.
До оваплоћења Бога Логоса,
вели свети Златоуст, небеско и земаљско били су одвојени једно од
другог и нису имали једну главу.
Али оваплоћењем Господа Христа
Бог постави једну главу за све, за
анђеле и људе, тојест даде једно
врховно начело и анђелима и људима: једнима Христа по телу, а
другима - Бога Логоса. Као када би
неко рекао за кућу да је у њој
нешто труло а нешто јако, па би
обновио кућу, тојест учврстио је
појачавши јој темељ; тако и овде
све је подвео под једну главу. Тада
је једино и могуће сједињење, тада
ће једино и бити савршен савез,
када све, имајући неку неопходну
свезу горе, буде подведено под
једну главу.
Видиш ли, пита даље свети Златоуст, шта је Бог учинио? Васкрсао
је Христа, - зар је то мало? Али
погледај даље: посадио Га је с
десне стране Себи. Каква реч може
то изразити? Онога који је од
земље, онога који је безгласнији од
риба, онога који је био играчка демона, - одједном је подигао на висину. Заиста је неизмерна величина моћи Његове! Обрати пажњу
куда га је подигао. Посадио га је на
небесима изнад сваке створене
природе, изнад сваког поглаварства и власти. Стога је заиста
потребан Дух, потребан просвећен
ум, да би Га познали; заиста је
потребно откривење. Замисли колико је растојање између човечанске и Божанске природе! Међутим
Он је човечанску природу од њене
ништавности уздигао у достојанство Божанске.
За ово је потребно прећи не један, не два, не три степена. Зато је
и апостол не просто рекао: горе ανω него: изнад - υπερανω.

А изнад вишњих Сила је једино
Бог. И на такву висину је Он уздигао човека, од најнижег унижења
на највиши степен власти, иза које
не постоји неко више достојанство. Све то апостол говори о
Васкрслом из мртвих, што и јесте
достојно удивљења; но ни у ком
случају он то не говори о Богу Логосу. Јер што су комарци према
људима, то је сва творевина према
Богу. И шта ја говорим: комарци?
Та када су сви људи пред Богом као

капља и као прашина (Ис. 40, 15)

онда Невидљиве силе можеш сматрати као комарце. Дакле, не говори о Богу Логосу, него о Ономе
који је од нас. To уствари и јесте
велико и чудесно, што Га је уздигао из земљине преисподње. Када
су сви народи пред Богом као
капља, онда један човек колики ли
је делић капље! Међутим Бог Њега
уздиже изнад свега не само у овоме свету него и на ономе, и све
покори под ноге Његове... О, заиста дивна и запањујућа дела! Тиме
што Бог Логос постаде човек, човеку сва саздана сила постаде робиња. Но можда постоји неко који
је изнад Њега, који иако нема потчињене, ипак поседује веће достојанство? Овде се ни то не може
претпоставити, јер апостол тврди:
све покори под ноге Његове. И то
покори не просто, него покори до
потпуне потчињености, тако да
веће потчињености не може бити.
Зато је апостол и рекао: под ноге
Његове, и Њега даде за главу
Цркви над свим. - Гле, и Цркву колико је узвисио! Као неком дизалицом подигавши је, Он је уздигао на
велику висину, и посадио је на
истом престолу: јер где је глава,
тамо је и тело: нема никаквог прекида између главе и тела, јер када
би се веза између главе и тела прекинула, онда не би било ни тела ни
главе. Апостол вели: над свим =
υπερ παντα. Шта значи: над свим?
Значи, или да је Христос изнад
свега видљивог и умом замисливог,
или да је од свих доброчинстава, учињених нам Њиме, највеће то што
је Сина Свог учинио главом Цркве,
не оставивши притом никог

вишег: ни анђела, ни арханђела,
нити иког другог. Бог нас је почаствовао не само тим преимућством
што је човека Христа узвео горе,
него још и тиме што је припремио
да сав род људски уопште греде за
Њим, држи се Њега, следује Њему.
„Која је тело Његово“. Да ти, чувши
реч „главу“, не би ту реч схватио
само у смислу власти него и у
буквалном смислу, и да Христа не
би сматрао само као начелника
него Га гледао као стварну главу
тела, апостол додаје: „пуноћа Онога који све испуњава у свему“.
Шта то значи? Значи ово: Црква је
пуноћа Христа. Јер пуноћа главе је
тело, и пуноћа тела је глава. Видиш, апостол не пропушта никакво
поређење, само да би изразио Божију славу. Он каже: "пуноћа", тојест као што се глава допуњује телом, јер се тело саставља из свих
делова, и сваки је део неопходан.
Видиш, апостол показује да су
Христу као глави потребни сви делови уопште, јер када многи од нас
не би били - један рука, други нога,
трећи неки од осталих делова, онда
тело Његово не би било потпуно.
Дакле, тело Његово саставља се из
свих чланова. To значи: тада се
испуњује глава, тада тело постаје
потпуно, када сви ми будемо чврсто сједињени и повезани.
Видиш ли "богатство славе
наследства"? Видиш ли "неизмерну
величину моћи на онима који верују"? Видиш ли "наду звања"? Имајмо страхопоштовање према нашој Глави; помислимо какве смо
Главе тело, којој је све покорено.
Имајући то у виду, ми треба да будемо бољи од Анђела и већи од
Арханђела, пошто смо удостојени
веће части него сви они. Јер као
што апостол каже у Посланици
Јеврејима: Бог прими природу не
од Анђела, него од семена Авраамова (Јевр. 2, 16). He природу
Поглаварства, ни Власти, ни
Господства, нити икоје друге Силе,
него нашу природу Он узе на Себе
и посади је горе. И шта ја говорим:
посади? Учини је Својом одећом; и
не само то, него и све покори под
ноге Његове... С трепетом ценимо
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блискост и сродство наше с Богом;
бојмо се да се ко не одсече од овога
тела, да ко не отпадне, да се ко не
покаже недостојан. Када би нам
неко ставио на главу царску круну,
златан венац, - реците, шта све не
бисмо учинили да се покажемо
достојни тог мртвог камења? А
овде нашу главу покрива не царска
круна, него је сам Христос постао
наша Глава, што је несравњено
веће; - међутим ми томе не придајемо никакву важност. Та Анђели,
Арханђели и све Небеске Силе с
побожним
страхопоштовањем
чествују нашу Главу, а ми, тело
Њено, зар је нећемо с молитвеним
страхопоштовањем чествовати? И
каква нам после тога остаје нада на
спасење? Размишљај о царском
престолу том, размишљај о превеликој части тој. To треба да нас
плаши више него пакао. Јер када и
не би било пакла, то за нас, који
смо удостојени толике части а потом се показали недостојни ње и
зли, лишење ове части требало би
да буде највећа казна, неисказана
мука. Замисли, близу кога заседа
твоја Глава? с десне стране кога се
налази? Она заседа изнад сваког
Поглаварства и Власти и Силе; а
тело Њено и демони газе? Но, не
било тога! Када би било тако, онда
већ не би било ни тела. Но пошто
је реч о телу Господњем, онда се
сетимо и оног Тела које је било
распето, приковано, на жртву принесено. Ако си тело Христово, онда
носи крст, јер га је и Он носио; подноси пљување, подноси шамаре,
подноси клинце. Такво је било Његово тело, иако је било безгрешно.
И пошто говоримо о телу Његовом, то причешћујући се њиме и
пијући крв Његову, имајмо на уму
да се у тајни Причешћа ми причешћујемо Телом које се ништа не
разликује од онога Тела које седи
горе, коме се Анђели поклањају,
које се налази близу Непропадљиве Силе, -то Тело управо ми и једемо. О, колико нам је путева
откривено ка спасењу! Господ
Христос нас је учинио Својим телом, дао нам је Своје Тело, - н све

то нас не одвраћа од зла. О, помрачења! О, дубоког бездана! О, неосетљивости! - Заповеђено нам је:

Мислите о ономе што је горе, где
Христос седи с десне стране Бога
(Кол. 3,1-2). Међутим, једни се
брину о богатству, други пропадају
у страстима.

Тумачећи богонадахнуте речи
првоврховног апостола: „Какво је

богатство славе тајне ове (тојест Цркве) међу незнабошцима"
(Кол. 1, 27), свети Златоуст вели:

Људе, неосетљивије од камења,
одједном узвести у достојанство
Анђела, и то једноставно помоћу
голих речи и саме вере без икаквог
труда, - стварно је то слава и богатство тајне; слично томе као када би
неко гладног и шугавог пса, гадног
и одвратног, који избачен издише
и није више у стању да се миче,
изненада учинио човеком и поставио га на царски престо. Обрати
пажњу: незнабошци су се клањали
камењу и земљи, били заробљеници и сужњи ђавола, и гле, одједном нагазише на главу његову, и
стадоше господарити над њим и
бичевати га; слуге и робови демона
постадоше
телом
Господара
Анђела и Арханђела; они који чак
ни знали нису да постоји Бог,
одједном постадоше сапрестолници Божји. Хоћеш ли да видиш
безбројне ступњеве које они прескочише? Требало је да они сазнаду: прво, да камење нису богови;
друго, да не само они нису богови,
него да ни земља, ни животиње, ни
растиње, ни човек, ни небо, ни оно
што је више неба, такође није Бог;
треће, да ни камење, ни животиње,
ни биљке, ни стихије, ни оно што је
горе - οὐ τἀ ἂνω ни оно што је доле
- οὐ τἀ χάτω ни човека, ни демоне,
ни Анђеле, ни Арханђеле, нити икоју другу од тих Вишњих Сила природа људска не треба да обожава. Као црпући из неке дубине,
њима је ваљало познати: да Господар свега и јесте Бог; да само Њега
треба обожавати; да чудесно
устројство живота јесте благо; да
садашња смрт није смрт; да
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садашњи живот није живот; да ће
тело устати, постати нетрулежно,
узиће на небо, удостојити се
бесмртности, настанити се са
Арханђелима. Човека, који је стајао тако ниско, пошто је све те
ступњеве прескочио, Господ Христос посади на небесима на престо; човека који је био нижи од
камења, Он постави изнад Анђела
и Арханђела и Престола и Господстава. Заиста је свети апостол
дивно рекао: Какво је богатство
славе тајне ове!
Христос нека буде за вас све и
сва: и вредност, и род, и у свима
вама Он. Јер сви ви постадосте један Христос, пошто сте тело Његово – πάντες Χριστὁς εἴς εγενεσϑε,
σῶμα αὒτοὖ ὂντες – Црква је место
Анђела, место Арханђела, царство
Божије, само небо. - Зашто врата
паклена нису одолела Цркви? Зато
што Христос свагда борави с нама.
Када он не би био с нама, онда
Црква не би однела победу.

СВЕТИ ЈОВАН
ЗЛАТОУСТ: О ЉУБАВИ
У љубави ево шта је достојно
дивљења: к другим врлинама прикрада се зло: например, некористољубив се често горди својом некористољубивошћу; смиреноумни
се често тим самим поноси у својој
савести; међутим љубав је слободна од сличне заразе, и нико се
никада неће стати надимати пред
љубљеним. Замисли љубљеног и
љубећег, али љубећег како треба
љубити. Он живи као на небу,
наслађујући се свагда спокојством
и плетући себи хиљаде венаца. Такав човек чува душу своју чистом
од мржње и гњева, од зависти и
гордости, од сујете и рђаве жеље,
од сваке срамне љубави и сваког
порока; налазећи се још на земљи
он стоји напоредо с арханђелима
на небу... Када бисмо испуњавали
заповест Господњу о љубави према
Богу и ближњему, онда не би било
ни роба ни слободњака, ни
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старешине ни потчињеног, ни богатог ни сиромашног, ни малог ни
великог, и сам ђаво не би био познат; и не само један него и други,
па макар их било на стотине и хиљаде, они не би могли учинити
ништа када би било љубави. Пре ће
трава издржати силу огња неголи
ђаво пламен љубави. Она је јача од
зида, тврђа од дијаманта; по чврстини, она превазилази све. Њу не
побеђује ни богатство, ни сиромаштво; или боље: не би било ни
сиромаштва ни сувишног богатства, када би било љубави, и постојало би само добро које проистиче
из једног и другог. Од богатства имали бисмо задовољство, од сиромаштва безбрижност ... Љубав је
као вредна пчела: одасвуд сабира
добро и слаже га у души љубећег.
Љубав измењује саму суштину
ствари и доноси са собом сва блага.
Она је нежнија од сваке мајке, дарежљивија од сваке царице; што је
тешко она чини лаким и удобним,
врлину представља привлачном а
порок одвратним.
Еванђелски љуби онај који љубљеноме жели оно што је корисно и
добро. Љубав чини те љубећи и
љубљени сачињавају не два одвојена лица него једнога "човека; a то
сем љубави никаква сила учинити
не може... Који љуби, тај никада не
може мрзети, ма шта се десило; у
теже је и највеће благо љубави.
Шта, рећи ћеш, зар не треба
мрзети ни непријатеље ни незнабошце? Треба мрзети, али не њих
већ њихово учење, не човека већ
порочни живот и покварену вољу
Човек је дело Божије, а заблуда
дело ђавола. Зато немој мешати
Божје с ђавољим. Ако ми станемо
мрзети безбожнике и незнабошце,
онда, продужујући тако, ми ћемо
почети мрзети и грешнике; а идући таким путем, ми ћемо се мало
- помало одвојити од већине браће,
или тачније, од свих, јер нема никога без греха. Ако треба мрзети
непријатеље Божије, онда треба
мрзети не само безбожнике него и
грешнике. У таком пак случају ми
ћемо бити гори од зверова, гнушајући се свих и надимајући се

гордошћу као фарисеј... Еванђеље
наређује: мрзети оно што је рђаво
у човеку, а не човека. Ђаволов је
посао: отргавати нас једног од другог; он се упорно стара да истреби
љубав, да би човеку пресекао пут
ка поправљењу и задржао га у
заблуди, а тебе у непријатељству, и
на тај начин затворио му пут ка
спасењу. Ако лекар буде мрзео и
избегавао болесника, а болесник
се клонио лекара, онда може ли болеоник оздравити? Реци ми, што се
ти клониш њега и избегаваш га?
Зато ли што је безбожник? Но, са
тог баш разлога и треба му одлазити и лечити га, да би болесника
повратио здрављу. Макар он боловао од неизлечиве болести, теби је
наређено да вршиш свој посао.
Јуда је исто тако боловао од неизлечиве болести, али Бог није престајао лечити га. Стога и ти не малаксавај.
По неизмерном човекољубљу
Свом Господ Христос нас не само
избави од грехова, него нас и учини љубљенима, милима Себи. Замислимо: када би неко узевши шугавца покривеног ранама и сатрвеног болешћу, старошћу, сиромаштином и глађу, одједном преобразио њега у леполиког младића, чија
би лепота пленила све, образи сијали, очи гледале као два мила
сунца; затим га занавек оставио у
том цвету младости, па га још обукао у порфиру, круну и у све царске украсе; - ето, тако управо и
преобрази Бог нашу душу, учинивши је и лепом и привлачном и
милом, те на такву душу силно
желе гледати Анђели, Арханћели и
све друге Небеске Силе. Тако нас
Бог учини милима и многопожељнима Себи.
Ко има љубави за Христа, радује
се сваком страдању ради Христа.
Зато, ништа није тако славно као
окови ради Христа. Бити сужањ
ради Христа славније је него бити
апостол, него бити учитељ, него
бити еванђелист. Ко воли Христа,
схвата ове речи. Ко лудује и сагорева за Господом, зна силу окова.
Сужанство ради Христа апостол

Павле би више волео него живот
на небесима. Његове оковане руке
блиставије су од свакога злата, од
сваке круне царске. Венац од драгог камења на глави не блиста тако
као железни окови ради Христа.
Тада тамница постаје светлија од
царских палата. Шта кажем: од
царских палата? Та светлија и од
самога неба, јер има у себи сужња
Христовог. Ко воли Христа, зна ову
вредност, зна ову врлину, зна колико је блага донело роду људском
сужањство ради Христа... Који
знају љубав Христову, срамоту
ради Христа сматрају блаженством већим од сваког блаженства.
Ако би ми ко давао или цело небо
или Павлове окове, ја бих претпоставио окове. Ако би ко хтео да ме
смести или са Анђелима на небу
или са Павлом, окованим у тамници, ја бих изабрао тамницу. Ако
би ко хтео да ме учини једном од
Сила које окружују небо и престо
Божји или оваквим сужњем, ја бих
више волео да постанем такав сужањ. И с правом: јер ништа нема
блаженије од тих окова. Ништа
нема боље него страдати ради Христа. Ја величам Павла не толико
што је био узнесен у рај, колико
што је био вргнут у тамницу. Ја га
величам не толико што је чуо неисказане речи, колико што је био у
оковима. Ја га величам не толико
што је био узнесен до трећега
неба, колико због окова. А да су окови више од свега тога, он је то
знао и сам. Ево чуј, он није рекао:
молим вас ја који сам чуо неисказане речи. Него шта? „Молим вас

ја сужањ у Господу“ (Еф. 4, 1).
Страдати за Господа - заиста је
то највећи дар, већи од свих других: већи од дара зауставити сунце
и месец, и од дара покренути свет.
To je веће него имати власт над ђаволима, него изгонити ђаволе. Ђаволи пате не толико када их ми
изгонимо вером, колико када виде
где ми ради Христа страдамо и налазимо се у оковима. To нам даје
велику слободу ка Христу. Добро је
бити у оковима ради Христа не
зато што нам достављају Царство,
већ зато што то бива ради Христа.
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Ја величам окове не зато што преносе на небо, него зато што бивају
ради Господара неба.
Ко љуби Христовом љубављу,
добија од Бога горуће, пламено
срце. Та љубав је ненасито благо:
јер и вољени и волитељ све више и
више жуде да буду вољени. Мера те
љубави је - никада не стати: „Нека

љубав ваша све више и више изобилује у знању и сваком осећању“
(Флп. 1, 9). Апостол цени не про-

сто сваку љубав, него љубав која
произлази из знања, тојест не
подједнако љубав према свима, јер
таква љубав не би била љубав већ
равнодушност. Шта значи: "у
знању"? Значи: са расуђивањем, са
размишљањем, са разборитошћу.
Јер има и таквих који воле неразумно, на дохват, због чега њихово
пријатељство и није постојано.
Ништа није тако неприлично и
туђе хришћанину као тражити
себи одмор и починак: ништа није
тако туђе његовом позиву и војевању као бити силно привезан за овај живот. Твој Господ би распет, а
ти тражиш одмора? Твој Господ би
прикован, а ти се предајеш задовољствима? Је ли то дело племенитог војника? Стога свети Павле и
вели: "Многи ходе, за које вам
много пута говорих, а сад и плачући говорим: непријатељи крста
Христова". - Свети апостол говори ово, јер је
било људи који су се лицемерно
држали
хришћанства, а живели
су у доколици и задовољствима, што је противно крсту. Јер крст
сачињава принадлежност душе која је ступила у борбу, готова је
на смрт, и никакав
одмор не тражи себи; а
они
живе
управо
супротно томе. Стога,
премда себе називају
хришћанима, ипак су
непријатељи крста: јер
када би волели крст,
они би се трудили да

живе животом Распетога. He би ли
распет Господ твој? Ако се на исти
начин не можеш распети, ти Га
подражавај на други начин:
распињи себе, не да би уништио
себе (не дао Бог! јер то је безбожно), него по речи Павла: ра-

запе се мени свет, и ја свету (Гл.
6, 14). Ако волиш Господа свог,

онда умри Његовом смрћу: познај
како је огромна сила крста, колика
је добра он учинио, колика чини, и
какво је он осигурање живота.
Крстом се извршује све и сва: крштење - крстом, рукоположење крстом; и уопште ма где били: на
путу, или код куће, или на ком другом месту, крст је велико благо,
спасоносно оружје, несавладљив
штит против ђавола. Тако дакле,
када ратујеш против ђавола, ти већ
носиш крст, не просто чинећи
крсни знак, него претрпљујући
крсна страдања. Христос обично
страдања назива крстом, као кад
каже: Који не узме крст свој и за
мном не иде (Мт. 10, 24), тојест
који није готов на смрт. А људи
ниски, који воле живот и тело, непријатељи су крста; та и сваки који
воли уживања и земаљско спокојство - непријатељ је крста.
Вера нам открива истину, и од
искрене вере рађа се љубав. Јер ко
истински верује у Бога, никада
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неће пристати да се удаљи од љубави. - Стварно, човек који не зна
љубав, не може, заиста не може имати племенита и великодушна осећања. Основ сваког добра није
ништа друго до љубав. О њој висе
закон и пророци (Мт. 22, 40). Као
што огањ, кад захвати шуму, обично очишћава све, тако и жар
љубави, ако се разгори у коме, очишћава и истребљује у њему све
што је шкодљиво за божанско
семе, и чини земљу чистом за примање тог семена. Где је љубав, тамо
се истребљује зло, тамо нема ни
среброљубља - корена зла, ни користољубља, ни гордости. Јер,
може ли се ко гордити пред личношћу коју воли? Ништа не чини
толико смиреним као љубав. Бићима која љубимо, ми служимо као
робови, и не стидимо се, него им
још благодаримо за такво ропство,
за њих ми не штедимо своје новце,
а понекад и телесне силе. Где је
љубав, тамо нема ни зависти ни оговарања; тамо је све тихо, све спокојно, нема ни трага од неслоге и
свађе, све је пуно мира. Зашто?
Зато што сами греси: грамжљивост, крађа, завист, оговарање,
надменост, кривоклетство, лаж,
све то ишчезава тамо где је љубав.

ЧОВЕК – НОСИЛАЦ И
СВЕДОК ВЕЧНОГА
ЖИВОТА
М И ТР О П О ЛИ Т А М ФИ Л О Х И Ј Е
Р АД О ВИЋ (1938-2020)
Човек је биће призвано да буде
носилац и сведок вечнога живота.
То његово природно призвање
постало је Христовим васкрсењем
из мртвих најдубља стварност човека и света. Јер од тренутка Христовог васкрсења људска природа
и људско биће у целини заквашени
су једном за свагда квасцем вечног
живота.
И човеков ум обасјало је сазнање да му преостаје да бира
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између пролазности и вечности,
између ишчезнућа и вечног живота. Од тада постаје јасно оно што
је до тада било тамно у људској
свести: да постоје две врсте живота. Да постоји стварност и могућност пролазног живота, али
исто тако да постоји и стварност и
могућност вечног и непролазног
живота.
Има доста међу људима оних, на
нижем степену знања и просвећености, који прихватају пролазни
живот као једину стварност.
Мудровање таквих је телесно
мудровање, подједнако својствено
и многоученим и неуким. Свест
таквих је нешто развијенија од животињске. То су они који телесно
живе, па онда и телесно мисле и осећају.
Такви виде и препознају ствари
и служе се њима, вештије или мање
вешто, зависи од степена образованости и цивилизованости, али су
далеко од поимања и схватања
суштине и смисла ствари. Такви
живе и раде, али су далеко од познања смисла живота и дубљег значаја људског стваралачког чина.
Поред свега гледања и знања такви
остају духовни слепци, успавани
сном смртнијем, непробуђена
бића и окамењена срца и ума.
Такви – оно што виде и доживљавају, то у себи и носе и о томе једино сведоче. Они се диве пролазном животу и пролазним уживањима, задовољавају својим кратковидим истинама, теше и засићују
својим паучини сличним умовањима и трулежним сазнањима,
хране трулежним богатствима и
трулежним, тренутним, радостима.
Они тек кад се примакну свом
последњем трену, који нико не
може избећи, сусрећу се, ужаснути, са истином: да су им радости заиста биле трулежне и пролазне радости, богатство – трулежно богатство, знања трулежна
знања, памет – трулежна памет,
истина – трулежна истина, дела –
плетење мреже паукове, живот –

трулежни живот, подложан смрти
и ништавилу, као последњој стварности.
Тај последњи трен, који се зове
смрт, открива се тако и постаје
основни и главни критериј и мерило свега онога што је човек био
и радио и што јесте; свега што је
мислио, чиме се задовољавао, чему
се радовао у животу. А свака вредност, било да се ради о вредности
живота, било да се ради о вредно-

сти истине, или о вредности људске историјске делатности у свим
облицима: вредности љубави,
правде, добра, страдања за другога,
за општи смисао и праведност –
све те и безбројне друге вредности
бића и ствари, уколико нису у
стању да победе смрт и пролазност, постају заједно са својим носиоцем – безвредни бесмисао.
Истина се претвара и постаје истоветна са лажју, живот са смрћу,
добро са злом, знање са незнањем,
љубав са мржњом; васиона се претвара у привид и обману а човек у
прах и пепео.
Они који се клањају пролазном
животу и који све његове вредности своде на пролазне вредности,
такви не могу избећи да буду названи и да постану поклоници
смрти. Јер коначни збир њиховог
знања и памети, њихових дела и
вредности, једном речју – њиховог
живота, јесте смрт и ишчезнуће и
обоготворење тог ишчезнућа.
Такви и кад се боре за људски
живот, његове вредности и

достојанство, већ унапред су се
одрекли како смисла свог напора и
борбе, тако и саме вредности живота и његовог истинског достојанства. Јер истински је достојно и
вредно само оно што се причести и
што може постати заједничар вечности и носилац бесмртности.
Велика је срећа за људе и свет
што поклоници смрти и проповедници пролазности не изводе коначне закључке из свог смртољубља и што не живе у целости
сагласно свом идолопоклоничком
сујеверју и мртвоверју. Дубље им је
срце од оплићалог и непробуђеног
разума. То Бог, као код Јова, не допушта Сатани да им се дотакне
„душе”, тј. да им се освињи и сатанизује дубина бића, свести и савести.
Отуда, често, и кад се боре за
„бесмислени” смисао пролазног
живота и његове вредности, у самој тој борби пројављују, свесно
или несвесно, тугу и жеђ за његовим вечним смислом и значењем.
Очевидно, шири је човек и дубљи
од плитког поља своје свести и од
логике тзв. здравог разума, и то не
само шири и дубљи на вечном
плану него и у оквирима свог историјског битовања и свакидашњег
понашања. Само један мали део
његовог свакидашњег понашања и
разлога за то понашање допире до
његове свести и постаје јој јасно и
разговетно.
Клањати се пролазном животу
значи клањати се и служити привиду и привид претварати у идол, а
човека у безумног идолопоклоника. Зато само онда када човек
прогледа и кад му се отвори вид за
тајну вечног и непролазног живота, запретаног и скривеног у
пролазном, он постаје прави човек
и његово поклоњење животу –
поклоњење истинском, бесмртном
животу. За откривање у себи и за
додир са тим животом потребна је
дубља и савршенија свест од телесног мудровања и трулежног умовања, неопходна је духовна
мудрост и знање и просветљење.
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Поклоници вечнога живота су

Ми хришћани, по чему смо
хришћани? По томе што верујемо
у васкрслог Господа Христа, Сина
Божијег Јединородног, од Дјеве
рођеног, који је пострадао, погребен био и умро, али и силом Божанском васкрсао из мртвих у
трећи дан. Верујући у Васкрслога
ми верујемо и у свеопште васкрсење мртвих. Јер као што је Он
васкрсао тако ће и сви људи васкрснути у последњи Дан; и биће ново
небо и нова земља, и обновљена
преображена људска бића.

Њиме се земља од вечне гробнице бића и твари претвара у
свету радионицу бесмртника и живота вечног. Први васкрсли из
мртвих, Христос Господ, постаје
Васкрситељ свих мртваца из свих
гробова, првенац свих оних који ће
у Њему и Њиме васкрснути у онај
незалазни Дан, последњи, сабирник свих дана и свих времена, и
свега што се у њима рађало и збивало.

Сведок присутности те силе
васкрсења и могућности преображења људског тела и бића јесу и
свете чудотворне мошти. Много
је моштију светих у Православној
Цркви, код свих православних народа, које сведоче о сили Васкрслога Господа. Да поменемо само
оне нама најближе: Св. Стефана
Дечанског и Великомученика Косовског Лазара, Св. Василија
Острошког и Св. Петра Цетињског,
Преп. Петра Коришког и Рафаила
Банатског Исцелитеља, и Преп.
Параскеве. Саме по себи све су то
обичне људске кости, али кости којих се дотакла сила васкрслога
Христа.

Научни опус проф. др Атанасија
Јевтића, епископа Српске православне цркве, обухвата 450 радова,
10 поглавља у монографијама међународног значаја, 200 радова у
часописима од националног значаја и велики број саопштења на
међународним и националним научним скуповима.

Зато оне столећима чудотворе,
телесне болеснике исцељују и душевне просвећују. Велико је то и
дивно чудо: мртве кости постају
моћније и чудотворније од живих
бића, већи просветитељи и учитељи од живих мудраца. Хиљаде и
хиљаде људи стичу се вековима око
њих, задобијајући преко њих нови
миомир живота, васкрсавајући
мртве душе силом Божијом у тим
костима запретаном.

Његов патролошки рад је започео почетком седамдесетих година
критичким издањем Дамаскинових Беседа о Богородици, на
изворном грчком, са преводом и
коментарима (српско проширено
издање дошло је мало касније). Факултетска предавања проф. др Атанасија Јевтића укључивала су
подробне осврте на допринос не
само Источних него и Латинских и
Сиријских Отаца.

Оном истом силом којом је
Господ васкрсао своје кости и
своје тело после тродневног
погребења. Тако се показује да су
светитељи већ сада и овде оно
нашта су призвани да буду сви
људи у времену и вечности: Носиоци и сведоци вечног живота.

Преглед његове импресивне
библиографије показује да у његовом стваралаштву нема „празног
хода“. Књига Дела Апостолских Ученика (Врњци-Требиње 1999,
2002, 2005), са преводом ранохришћанских Отаца, непосредних
Апостолских ученика, надоместила је одсуство књиге 1 Патрологије (која се појавила на почетку
2015).
Истраживачима
раног

богопоклоници, то су они који се
клањају Богу, кроз тајну бића, Духом и Истином. Откуда вечни живот у пролазној твари? Стварањем
Божијим он јој је задат, а оваплоћењем и васкрсењем Христовим
дат као квасац. Вечни живот је засијао ускршње ноћи из Гроба
Господњег. Њиме се Христов гроб
претворио у живоносни Гроб, у
извор живота вечног за сваку твар
и свако биће, и сваки гроб који се
са њим сједини и њега дотакне.

Ето ради чега је у васкршњем
поздраву: Христос воскресе! и отпоздраву: Ваистину воскресе!
садржана сва суштина наше вере и
сва суштина нашег живота у времену и вечности. То је оно у шта ми
хришћани верујемо, чему се надамо, што волимо и на чему утемељујемо свој живот. То је темељ и
смисао нашег рођења, основа и нашег живљења. Из тог чудесног Догађаја исијава вечна и неугасива
Светлост. Она прожима и обасјава
наше рађање и живљење, наше умирање и наше вечно надање.
Сигурна вера да је Христос
васкрсао, и да је Он, као што је био
Првина умрлих, постао и Првенац
оних који су васкрсли и који ће
васкрснути из мртвих, поставши
тиме Зачетник Новог Човечанства,
не више човечанства рађаног да умире и пропада, него рођеног да
вечно живи; та и таква вера
постаје оса око које се окреће
наше биће и наш живот, као и биће
света, у његовом прошлом, садашњем и будућем постојању.

СЕЋАЊЕ НА ВЛАДИКУ
АТАНАСИЈА ЈЕВТИЋА
(1938-2021)
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Хришћанства, а понајвише студентима теологије, проф. др Атанасије
Јевтић нуди нов приступ, обогаћен
историјским подацима и теолошким тумачењима.
Уз очевидну темељиту општу и
богословску културу, проф. др Атанасија Јевтића одликује и аутентична библијска заснованост његових богословских расуђивања и
закључака (што је изложено у десетинама радова). Његови преводи
и коментари на књиге Старога и
Новога Завета широко су познати.
Нарочите пажње је вредан његов
студијски превод Књиге Постања
упоредо са јеврејског (масоретског) текста и грчког превода Седамдесеторице (Септуагинта), уз
консултовање словенског и других
светских језика, на које је Свето
Писмо до сада превођено. Његов
превод је пропраћен краћим али
важним схолијама, како филолошког, историјског и географског
тако и богословског садржаја. Отуда је он не само преводилац
библијских текстова него и егзегета, са специфичним ерминевтичким стилом и методом. Не мању
пажњу завређује његов превод Четири Књиге Макавејске, са уводима и коментарима. Издао је нови
превод Псалама, са текста LXX-Седамдесеторице (три издања), а у
току је превођење текста МТ (старојеврејског).
Стечена слика о патристичком и
библијском научно-истраживачком раду кандидата потврђује се и,
штавише, изоштрава и појачава увидом у његову дoгматску теологију (у овој области преко 150
библиографских јединица). Својим првим радом, докторском дисертацијом о Еклисиологији Апостола Павла, написанoj и одбрањенoj на грчком језику, Атанасије
Јевтић је дао свој први прави теолошки допринос. Све своје истраживање он изграђује на рукописној и изворној грађи.
Широка и упечатљива Атанасијева обавештеност о списима и
ставовима како светих Отаца и Учитеља Цркве тако класичних и

потоњих философа па до угледних
савремених богослова, православних и инославних, притом и познавање античке, византијске и савремене философске проблематике,
резултује темељним студијама са
широким тематским спектром и
богословско-философском актуелношћу разматраних питања и
датих одговора.
Увид у радове и преводе професора др Јевтића показује га као веома оригиналног и трудољубивог
посленика на пољу литургичке науке (преко 40 студија на литургичке теме и четири зборника
објављених рукописних и древноцрквених текстова, уз старословенске оригинале, преводе и коментаре). Значај ових Атанасијевих зборника о Божанственој Литургији биће све већи и благотворнији за познавање изворне симбиозе lex orandi и lex credendi у литургијском животу Цркве. Члан је
Комисије Светог Архијерејског
Сабора за превођење Светог
Писма и Служебника на српски језик и за питања литургијске
обнове.
Плод његовог свестраног бављења историјом и организацијом
Цркве јесте његов драгоцени нови
превод на српски језик Свештених
Канона Васељенских и Помесних
Сабора са коментарима који иду
руку под руку са древним коментаторима Јевтимија Зигавена, Теодора Валсамона, као и нашег познатог црквеног правника и првог
преводиоца канона на српски језик Епископа Далматинског др
Никодима Милаша. Плод овог Атанасијевог труда (који обично ради
читав тим) јесте ново издање
Свештених Канона Васељенских и
Помесних Сабора и Светих Отаца,
са новим преводом и тумачењима
и значајним уводом, у коме је посебна пажња посвећена смислу и
месту канонског предања у животу
Цркве. Овај осавремењени превод,
увод и дата тумачења Канона биће
од посебног значаја за даљи рад на
утемељењу и осавремењењу важећег Устава наше Помесне Цркве,

који је у току. Даље треба поменути Атанасијев допринос превазилажењу
трагичног
српског
црквеног раскола у Дијаспори,
чега је сведок недавно објављена
књига Савремени еклисиолошки
подсетник о Дијаспори: историја и
анализа тзв. Америчког Раскола,
састављена 1991. на молбу Светог
Синода
Српске
Православне
Цркве. Био је члан Комисије Светог архијерејског сабора за реформу (ревизију) Устава Српске
Православне Цркве.
Све наведене црте теолошког и
научног профила кандидата о којем је реч добијају на још већем
значају ако се има у виду да у његовим трагањима не изостаје ни
историјско истраживање. Његов
историософски осећај не допушта
да његово богословствовање буде
апстрактно, ванисторијско и спекулативно, него свагда одражава
„живи живот“ – на позорници
историје. Управо у том духу он
сагледава историју света и човека
уопште, а посебно историју Цркве,
као и биографије и дела библијских и црквених ликова од почетка
до данас. Историософски ум и осећај за историјску стварност и њено
вредновање, плод Атанасијевог темељног бављења историјом Цркве,
нарочито је видљив у књигама „На
путевима Отаца“ (у два тома), „Трагање за Христом“, „Духовност Православља“, „Од Косова до Јадовна“,
„Књига о Јасеновцу“, „Косовска
хроника“, као и у најзначајнијој
монографији о Косову уопште,
„Задужбине Косова“ (за чије је
састављање и појаву најзаслужнији, заједно са блаженопочившим
Патријархом Павлом, као и Живорадом Стојковићем).
У погледу проучавања историје
Српског народа, допринос Aтанасија Јевтића је успешно манифестован у историографским радовима о Косову и Метохији (Задужбине Косова, Страдање Срба на
Косову и Метохији, Од Косова до
Јадовна, Досије Косово, на српском и француском, где спада и
његов
лични
допринос
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Меморандуму Српске Православне Цркве о Косову и Метохији,
потом о унијаћењу Српског народа, као и о историји Херцеговине, дело у три тома, још увек у
целини необјављено).
У до сада констатованим свеобухватним оквирима интересовања и истраживања обухваћене
су и тематске области агиологије
као богословске дисциплине која
по свом одређењу представља богословско промишљање о светоме,
светости и светима, али практично
представља саставни део или пројекцију свих великих богословских
подручја од библистике до еклисиологије. Атанасије Јевтић је превео огроман број житија Светитеља Цркве, од апостолских времена па све до новијих животописа (Јустин, Николај и други).
Главни је уредник и редактор издања Јустинових „Житија Светих“
у 12 томова, као и његових Сабраних Дела (до сада 22 књиге). Низ
година био је члан Комисије Светог архијерејског сабора за уношење нових Светих у Календар
Цркве.
На трагу ћирило-методијевског
предања, Атанасије Јевтић веома
успешно преводи и синтетизује
текстове свих значајних дела, од
Библије до највећих Отаца и философа из историје Цркве, и српској
јавности дарује драгоцена тумачења и критичке напомене које су
плод његовог дијалога са најбољим
проучаваоцима библијске и патристичке науке. У овом огромном опусу најдрагоценији су преводи
Књиге Постања (1994), Псалама
(2000), Књига Макавејских (1995),
Паримејника (2001), Дела Апостолских ученика (1999), Беседа
Григорија Богослова (2002 и
2009), Списа Максима Исповедника (2012), Беседа Јована Дамаскина (2002) итд. Члан је Комисије
Светог Архијерејског Сабора за
превођење Светог Писма и Служебника на српски језик. Његови
преводи богослужбених књига су
званично усвојени од Светог

Архијерејског Синода као важећи
за целу нашу Помесну Цркву.
Проф. др Атанасије Јевтић је учествовао у више комисија за
одбрану докторских и магистарских радова (Николај Јоанидис,
Деспина Кондостергију, Радомир
Поповић, Предраг Самарџић, да
поменемо неке). Као професор, Атанасије Јевтић је за собом оставио драгоцено научно дело објављено у више од педесет томова.
Катедра за патрологију не може
замислити свој рад без његових
књига, студија и расправа о Светим Оцима и писцима и превода
истих. Катедру за библистику задужио је библијским студијама и
преводима темељних старозаветних текстова. Катедра за литургику не може замислити свој рад
без његове „литургичке стромате“
– превода и коментара древних литургијских рукописа у четири
тома. Катедра за Канонско право
почива на његовим студијама из
организације Цркве и његовом
преводу на српски језик Канона
Васељенских и Помесних Сабора
са коментарима. Катедра за Историју Цркве дугује му преводе Ороса и Аката Васељенских и Помесних Сабора као и и тумачења
истих.
Научни и академски карактер опуса проф. др Атанасија Јевтића
пружа снажан подстрек за нова
дела дисциплинованог академског
проучавања, даљих превођења и
проницања у ризнице теологије.
Проучавајући Свете Оце током читавог свог живота, он је оставио
иза себе не само два тома „Патрологије“, него и импресиван број
патролошких студија о многим јелинским Оцима Цркве, укључујући
словенске и српске писце. Целокупни истраживачки рад Атанасија Јевтића почива поглавито на
рукописној, изворној и архивској
грађи. Тиме је установио теолошко
усмерење које се препознаје као
златни стандард источно-богословског академског рада. Квантитет није на рачун квалитета:
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дубоке и префињене промене теолошког курса постигао је више
продукцијом великог броја моћних, надахњујућих коментара на
патристичке теме, неголи формирањем једног обухватног теолошког система. Суштаствена верност Традицији хармонично је
спојена са научно-истраживачким
приступом и историјско-критичким методом, што у крајњој анализи говори о Атанасијевој стручној квалификованости и јемчи његову академску компетентност.
О рецепцији теолошког дела
проф. др Атанасија Јевтића сведочи велики број његових књига и
студија објављених на страним језицима од Атине, Софије и Москве
до Париза, Њујорка и Лос Анђелеса. Тако је на грчком објављено 9
његових књига, на француском 7,
енглеском 7, а руском 4. Неке од
њих су доживеле по неколико издања.
Учествовао је на многим међународним конференцијама, конгресима, симпосионима и семинарима: у Бостону (САД, 1972, 1987),
Женеви (1974, 1986), Сантјаго де
Кампостели (Шпанија, 1991), Барселони (2002), Москви (2005,
2007, 2011, 2012, 2014), Тбилисију
(Грузијa, 2010), Паризу (1972,
2009), Солуну (1983), Егини
(Грчка, 1996), Њујорку (1982), Теби
(Грчка, 1998 и више пута), Атини
(1976, 1988, 1990, 1998, 2004),
Њамцу (Румунија, 1976), Јерусалиму (2000), Београду (1981, 1985,
1988, 1990, 2001, 2012), Вршцу
(1991), Аранђеловцу (1979), Подгорици (2000), Србињу (1997, 2001,
2006), Софији (2010), Пожаревцу
(2003), Загребу (1984), Манастиру
Студеници (1986), Ђакову (1988),
Никшићу (1987), Белој Паланци
(2006), Плужинама (2006), Манастиру Жичи (2007), Врању (2009,
2011), Лос Анђелесу (2007), Превлака-Тиват (2013), ГамзиградуЗајечару (2011), Њу Џерсију (САД,
2011), Требињу (1999, 2002, 2013).

Извор: Ризница Литургијског
Богословља и Живота
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СЕЋАЊЕ НА ЧОВЕКА,
ВЛАДИКУ И
ПРИЈАТЕЉА
Е ПИ С К О П Л УК А (К О В А ЧЕ ВИ Ћ )
1950-2021

Иако је владика Лука имао
озбиљних здравствених проблема,
већ више година, ипак је вест о његовом пресељењу у вечност била
узнемирујућа, вест која се прима
са неверицом и жељом да то можда
и није истина. То је један природан
процес у коме се навикавамо да
прихватимо нежељена дешавања.
У том периоду се сећамо онога
кога смо изгубили из наше средине, размишљамо о тој особи, понекад пишемо хвалоспеве и најчешће заборављамо лоше особине
једне особе. Наравно, ми никад нисмо објективни у свом сагледавању
нечијих особености – нечијега
лика. Ово неколико мисли не претендују да објасне владику Луку ни
изблиза, већ је то покушај да са
широм читалачком публиком нашега гласила поделим одређена
искуства са овим врлим јерархом
Српске православне цркве.
Ја сам стигао у Аустралију неколико година пре јеромонаха Луке
Ковачевића, а упознао сам га убрзо
по његовом доласку у манастир

Светога Саве. Он је био човек
ведрог духа, пун и физичке и духовне снаге и сјајан додатак манастирском братству у то време.
Братство се заиста обогатило његовим доласком. Он је у манастиру
затекао архиђакона Викентија, о.
Бенедикта Ананића и о. Теодора
Бојовића. Ђакон Викентије је био
мало старији, али остатак братства
је одисао и младошћу и снагом.
Било је лепо доћи у манастир због
самих богослужења, али и због једног здравог домаћинског духа овога братства.
Са јеромонахом Луком, ми мирски свештеници смо од првог дана
имали изузетан братски и пријатељски однос. Он никад није много
говорио, а када би нешто рекао то
је увек било одмерено и на месту.
Никада више од онога што је требало да се каже, за разлику од неких од нас свештеника. За њега би
могли рећи да је био „настојашчиј
человјек“ човек од интегритета.
Човек у кога сте се могли поуздати,
коме сте се могли поверити, на
кога сте се могли ослонити и у кога
је вера била чвршћа од камена.
Поштовао је ауторитет, али није
био спреман да послуша по сваку
цену, ако би та послушност угрожавала принципе његовог бића.
Када је владика Лонгин, 1992.
године, одлуком Сабора премештан на кормило Далматинске епархије, Сабор је изабрао архимандрита Луку за Епископа аустралијско-новозеландског, на опште задовољство монаштва и свештенства наше Епархије. Њега избор за
Епископа Српске православне
цркве није уопште променио. Он је
задржао скромност, као једну од
својих основних одлика, и наставио да се понаша у духу ранијих
односа са свима. Жалио нам се једном архиђакон Викентије на владику, наравно у једном пријатељском и благом тону, рекавши
„сунце јарко, Лука се уопште није
променио од када је изабран за
владику. Исто је тврдоглав као
пре“, што је изазвало општи смех
свих присутних. Много касније

сам се уверио како је тврдоглавост
владике Луке у ствари била једна
врлина. Ако се то тако може рећи,
он је био „тврдоглав“ тамо где је
требало бранити веру, принципе, и
са те позиције га нико није могао
померити. Навешћу три догађаја
који сведоче о горе реченом.
Када смо решавали одређене
проблеме у Црквеној општини Св.
Сава у Паризу, због којих је Сабор
српске православне цркве и преместио владику Луку за Европу,
владика је мене поставио за свог
заменика и једноставно рекао: имаш одрешене руке, али заврши
посао на добро Цркве. То је био
главни и можда једини савет. Када
сам почео да решавам проблеме у
овој посвађаној и подељеној парохији, некима се учинило да ћу ја
упропастити ствари па су искористили своје везе и жалили се члановима Светог архијерејског синода на владичину одлуку да ми да
много „слободе“. Свети Синод је
пар пута позивао владику да хитно
дође у Београд, али је он мирно сачекао да ја завршим посао који смо
започели, јер је, наравно, био у
току свега и све одобрио, и кад смо
преузели парохију од државе, сео
је на авион и отишао у Патријаршију да пита зашто су га звали. Да
је неко други био, сасвим је могуће
да би се још мучили у Паризу око
овога проблема.
Други детаљ везан је за примање једног манастира из Лавардака, са Југа Француске, у окриље
Епархије западноевропске, Српске
православне цркве. Наиме, ово
братство се обратило владици
Луки са молбом да их прими. Они
су били у једној старо-календарској румунској групацији, а сви су
били Французи. Претходно су тражили пријем код других православних епископа у Паризу и били
добијени. Сећам се како је владика
у то време поступио и пастирски и
трезвено. Послао је монаха Давида, садашњег епископа крушевачког, који је био у Паризу на
постдипломским студијама, да оде
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и проведе неко време у том манастиру, да упозна ове монахе и да
поднесе писмени извештај о свом
виђењу и евентуално да неку препоруку. После одређеног времена,
монах Давид се вратио из Лавардака, поднео извештај владици
Луки и препоручио ове људе. Владика је потом провео у манастиру
цео Васкршњи пост, примио цело
братство кроз свете тајне покајања
и миропомазања и неке од њих рукуположио како би могли да одржавају богослужбени поредак.
Када се прочуло за овај догађај,
који је у то време био најзначајнији догађај у Православљу Француске, православни епископи из
Париза јавно су прозвали владику
Луку за ово дело и публиковали
свој став. Њихов став је био да
неће нико од њих саслуживати са
онима које је владика рукуположио из овог манастира. Владика је
отишао на први наредни састанак
епископа и одмах на почетку
састанка рекао нешто овако:

„В И

С Т Е , Г О С П О Д О Е П ИС К О ПИ ,
ИЗ Ј А ВИ Л И Т О ШТ О С Т Е
ИЗ Ј А ВИ Л И . В И С Т Е М Е НЕ
ВЕ Р О В АТ НО В ИД Е Л И К АО Н Е К О Г
В А Ш Е Г ВИ К А Р Н ОГ Е ПИ С КО П А .
Е, Ј А Т О НИ С АМ . Ј А С А М
З В А НИ Ч АН Е П ИС К О П С Р ПС КЕ
ПР А ВО С ЛА В НЕ Ц Р К В Е , ОВ Е С А М
Љ УД Е ПР И М И О У С К ЛА Д У С А
УС Т А Љ Е НО М ПР А К С О М И
Т Р АД ИЦ ИЈ ОМ Ц Р К ВЕ , Т Е А К О
ВИ Н И С Т Е С ПР ЕМ Н И Д А С А
ЊИ МА С ЛУЖ И Т Е , З Н АЧ И В И НЕ
ПР ИЗ Н АЈ ЕТ Е М О Ј Е
Р У К О ПО Л О Ж Е Њ Е , А А К О Ј Е Т АК О
О НД А М Е НИ Н ИЈ Е М Е С Т О З А
О В ИМ С Т О ЛО М .“

Епископи су се оног момента
извинули, признавши да су са овим
претерали и замолили владику да
не иде као и да је његово место дефинитивно са њима.
И, на крају, да наведем још један
пример владичине „тврдоглавости“. Наиме, десило се да је писац
ових редова учествовао на
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Монаси на богослужењу у Лавардаку 2015. г.
састанку у Паризу, када је немачки удаљености, кори-стећи најмоћпуковник Шулц, представник Бун- нију технику коју је свет упамтио,
дестага за политичко-безбедносну траже кога још да убију у овом наситуацију, или нешто слично, пи- шем страдалном народу“. Настао је
тао владику Луку да ли би он под- тајац од десетак секунди, а онда је
нео предлог Сабору СПЦ да Сабор Владика Лука, мирним али одлучподржи бомбардовање Србије од ним гласом рекао:
стране Нато пакта и да осуди Ми„Господине пуковниче, то Вам
лошевића за ово. Владика га је у
је одговор. Ово што је мој свештеневерици гледао. Пре него што је
ник рекао ја у потпуности усваВладика могао одговорити, затрајам, а ако желите могу да Вам то
жио сам благослов од Владике да
дам и у писаној форми, да понесе обратим пуковнику Шулцу.
Пошто је Владика дао благослов, сете онима који су Вас послали“.
рекао
сам
отприлике ово:
„Господине пуковниче, није ли
Вас стид да
после убијања
мога народа у
првом и другом
великоме рату,
да
дозволите
себи да тражите
од Српског народа да осуди
сам себе, док
Ваши пилоти,
заједно са ТурВладика Лука са игуманом Антонијем у
цима, са безманастиру Лавардак 2015. године
бедне
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Владика је устао и назначио крај
овог чудног састанка. Пуковник је
рекао да је разумео и да није
потребно ништа у писаној форми.
Ако се ово горе зове тврдоглавост онда је добро бити тако тврдоглав. Владика је умео да својим
чврстим ставом даје саговорнику
сигурност, да стави до знања да је
нека ствар коначна и да нема

потребе више задржавати се на
томе. Али, све ово без наметљивости, без доказивања своје снаге, ауторитета. Његов, увек јасан глас
одавао је одлучан став човека, који
ни у једној ситуацији није био
спреман да се мења да би се некоме допао. Ово је могуће код људи
који су у потпуности припадали
Христу, живели са Христом и само

Њему служили, у сагласју са Светом Традицијом Православља односно Цркве Христове.
Нека је вечни помен врлом човеку, преданом Владици и узорном
пријатељу! Амин.

Прота Милорад Лончар

ЖИВОТ ПАРОХИЈЕ
ЖИВЕТИ У ДОБА
КОРОНЕ: НЕ ПЛАШИ
СЕ БЛИЖЊЕГ СВОГ
Ја оне које љубим карам и
поправљам; зато ревнуј, и покај
се.
Отк. 3,19
После дугих година релативно
мирног живота на Западу, где смо
се и ми православни промислом
Божјим обрели, сведоци смо тектонских промена у овдашњем демократском друштвеном уређењу.

најосетљивијем душевном ткиву.
Деле се породице, за или против
вакцине, ко преноси или не преноси вирус…

С Т Р АХ О Д В ИР У С А „ НА ТЕ Р АО “
Ј Е Н АШ Е Д ЕМ О КР А Т С К Е В Л А С Т И
Д А КА О ВР Х О В Н У З А П О ВЕ С Т
УС Т О Л И Ч Е
С ТР АХ О Д Б Л ИЖ Њ ЕГ С ВОГ ,
С В ЕТ О Г Р Д Н О И ПР ОТ И В НО
Х Р И С Т О В О М З АК О НУ К О Ј И Н А М
Ј Е О Д Р ЕД И О Д А
Љ У БИ М О Б Л ИЖ Њ Е С ВО ЈЕ .

У непуне две године, под наводном смртоносном претњом глобалне пандемије, допустили смо увођење закона, мера и прописа незамисливих за ово друштво; друштво у коме је слобода човека и живот у благостању нормална и очекивана ствар – бар смо тако досад
мислили.

Да ли постоји духовна димензија оваквих пандемијских мера?
„По њиховим делима, познаћете
их“, рече Господ. Ми као православни хришћани морамо да будемо опрезни и да се запитамо шта
заправо
значе
закључавања,
аусвајси и кодови који обележавају ко је вакцинисан, а ко није.

Јер говориш: Богат сам, и обогатио сам се, и ништа ми не треба,
а не видиш да си несрећан, и јадан,
и сиромашан, и слијеп, и наг.
Отк. 3,17

То не значи да је питање вакцине питање вере, него да је наш
однос једног према другоме
врховно мерило по коме ће се људи
распознавати ко је с Богом, а ко на
другој страни.

Један обичан вирус нам је показао колико је крхка наша људска
творевина. „Ковид је откровење“,
пише Пол Кингснорт, ирски писац
и наш православни брат у есеју
који вам преносимо. „Оголио је пукотине у друштву које су увек биле
ту, али које су могле бити игнорисане у бољим временима.“
Те пукотине, а ја као ваш пастир
одговоран пред Господом то видим
сваки дан, процепљују се и у

Дакле, не треба да смо оптерећени вирусима и вакцинама, али
би требало да будемо спремни за
могућност даљег откидања слобода
парче по парче и како ћемо онда
функционисати као хришћанска
заједница у таквим неповољним
условима.
Два су пута којимa можемо даље
да идемо и делујемо: један је земаљски, који је потребан, али није

довољан; а други је духован, који је
и потребан, и неопходан, и важнији од оног првог.
Земаљски пут, који је још увек
отворен у демократском друштву у
коме живимо, води нас да отворено подржимо и гласамо за политичаре који су за укидање заповести „плаши се ближњег свог“ – односно рестриктивних закона и
мера које људе вештачки деле и
супротстављају једне против других. На предстојећим изборима,
ставимо такве политичаре на прво
место на гласачком листићу, а владајући либерално-лабуристички
дуопол који твори овакве Богу
противне законе, на последње.
Други, важнији пут коме ходимо, јесте духовни који води ка
Царству Небеском. То је пут
Цркве, која нас зове да ревнујемо,
да се покајемо и да се поправимо,
и да се такви са Богом у светој
тајни причешћа сјединимо.
Ако смо се посвађали због маске
и вакцине, помиримо се; ако смо
били уплашени, охрабримо се; ако
смо били непослушни родитељима, поштујмо их одсада; саслушајмо једни друге, не страхујмо
једни од других, него помозимо и
љубимо једни друге, и Господ ће
онда љубити нас.

Прота Милорад Лончар

МОЈ ВАКЦИНАЛНИ
ТРЕНУТАК
Закључавање. Обавезни медикамент.
Сегрегација
читавих
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друштвених
класа.
Масовна
отпуштања. Добошарска сагласност медија. Систематска цензура
противних гласова. Намерно створена, од стране државе и медија,
клима страха и сумњичења. Какво
је уопште могућно оправдање овако нечег? Можда мешавином
страшне пандемије, која је убила
или тешко погодила велики проценат заражених, и постојањем сигурног и поузданог лека који спречава ширење заразе. То је, наравно, оно што нам се говори да
данас преживљавамо. То је Наратив.
Међутим, сад је постало прилично јасно да Наратив није истинит. Ковид-19 је гадна болест коју
би сви требало да узму озбиљно,
нарочито они који су посебно рањиви. Али није ни близу толико опасна – ако било шта такво може
бити толико опасно – да оправда
стварање глобалне полицијске
државе. Што се тиче вакцина,
често се људи који се расправљају
на ту тему, заправо свађају око
стварног узрока неслагања, који је
дубљи и често се не помиње, ако се
чак уопште и разуме. Поделе које
се јављају у друштву поводом вакцина, немају везе са вакцинама:
него су у вези са тим шта вакцине
симболишу.
Ја сам писац. Знам како се приповеда. Знам шта приче чини
добрим или лошим, и имам њух за
причу која не држи воду. Ковид
Наратив је једна таква прича. Не
слаже се сама са собом, чак ни у
сопственој
интерпретацији.
Нешто није у реду. Прича на површини не одсликава шта то лежи у
дубини. А то што је испод површине, јесте оно што ме занима.
Ми живимо у апокалиптично
време, у оригиналном значењу
грчке речи апокалипсис: откровење. Шта се дешава на површини
открива оно што је одувек постојало испод, али је у нормално
време било сакривено од погледа.
Све се сада дешава у дубинама. Иза

аргумента да ли треба или не треба
узимати вакцину, која може или не
мора да безбедно делује, креће се
нешто старије, дубље, спорије:
нешто што има све време овог
света на располагању. Неки велики
дух чији је задатак да искористи
ова смутна времена и покаже нам
све што треба да видимо: ствари
сакривене од стварања модерног
света.

К О ВИД

Ј Е О Т КР О В Е ЊЕ . О Г О Л ИО
Ј Е ПУ КО Т И Н Е У Д Р У ШТ ВУ КО Ј Е
С У У В Е К БИ Л Е Т У , А Л И КО Ј Е С У
МО Г Л Е Б ИТ И И Г Н О Р И С А НЕ У
БО Љ И М В Р Е МЕ Н И М А .

Открио је послушност устоличених медија и моћ Силиконске
долине да обликује и контролише
јавну конверзацију. Потврдио је
љигаво непоштење политичких
вођа, и њихово повиновање сили
корпорација. Показао је „Науку“
компромитованом
идеологијом
каква јесте.
Оно што је највише од свега ковид апокалипса мени открила,
јесте да када су људи уплашени,
лако их је контролисати. За
последњих осамнаест месеци, од
„две недеље да заравнимо криву“,
дошли смо до „обавезна вакцинација да се избегне затвор“.
Наиме, прошлог викенда, аустралијска војска је почела је да расељава заражене корона вирусом у
кампове којим управља држава.
Делови Северне територије Аустралије потпали су под „чврст
локдаун“ где нико не сме да мрдне
из своје куће сем ако је у питању
хитан медицински третман. Оне
који су покупили вирус, или тек
били у контакту с неким зараженим, војска ће присилно „преместити“ у владин камп где ће бити
држани док држава не одлучи да је
безбедно да их пусти.
(Нап. прев.: ради се о већински
домородачким насељима, која подсећају на српске циган-мале. Аустралијска војска покупила је
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махом Абориџине из ових насеља и
пребацила их у карантинске кампове, под изговором да жели да
спречи ширење пандемије у нехигијенским условима.)
Ове „установе обавезног надгледаног карантина“ коришћене су
прошле године за карантин долазећих путника из иностранства.
Сада се користе да „изолују“ аустралијске грађане. Још таквих
кампова се прави за будућу употребу. Ако вам ово не побуди црне
слутње за будућност, не знам шта
бих вам више рекао.
Моје личне слутње се продубљују сваким даном. Испод површине, из дубина, ја нисам једини
који види шта се помаља. Наратив
не држи воду, коцкице се у њему не
слажу, али он и даље врши посао.
Користи се да позове и оправда досада невиђену ауторитарну технократију која све нас гази без
пристанка, без дебате и без права
на непристајање.
За ове кратке, али епохалне две
године, то је оно што смо ми
постали. Ми на Западу, који смо
утрошили деценије, ако не и векове, придикујући остатку света о
„слободи“, и понекад покушавајући
бомбама да га утерамо у њу. Није
требало пуно да се наша прича покаже шупљом, зар не?
Можда вам све ово звучи претерано. Хистерично, чак. Пре неколико месеци вероватно бих се сложио са таквом оценом. Пре годину
дана, сасвим сигурно. Али тада нисам видео оно што видим сада. Нисам видео пасоше на паметним телефонима, кодове за скенирање,
млитаву јавну послушност, намерно подгрејавање страха и
мржње од стране политичара. Нисам видео обавезну вакцинацију.
Нисам видео кампове.
Сви ми имамо тачку пуцања, као
што и треба, јер је то начин којим
нам наша људска интуиција
вришти да нешто не ваља. Ово је
моја тачка, мој лични „вакцинални
тренутак“.
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Како сам раније био неутралан, тако сада више нисам. Чак и
да ме убеде да су вакцине безбедне
и функционалне, никад не бих могао да извадим вакцинални пасош
и пристанем на технолошку
сегрегацију друштва.
Нећу да пустим да се ово дешава. Нећу да оправдавам оно што
се помаља. Опираћу му се.
Али нешто се збива. Као да се
магла нагло подигла. Можда ће све
више и више људи увидети да је
оно што се дешава Рубикон наших
дана. Ништа неће бити исто после
овога, као што није ни намеравано
да буде. Ако нећемо да будућност
буде QR код који заувек трепће
преко људског лица, мораћемо
нешто да урадимо по том питању.“

Или су ловили хришћане, изводили их напоље и бацали их дивљим зверима да их растргну.
У наше време верујуће окружују
грешним законима. Доносе се закони који су неправедни, греховни, и благочестив човек не зна
шта да ради. Даћу вам конкретан
пример: код масона, „слободних
зидара“, постоји
изображење
Часнога и Животворног Крста у
кругу. А знате ли ви шта означава
крст у кругу? To je гажење крста.
То је оно у чему се говори 11-ом
Псалму: „„Ѽкрестъ
нечести́вїи
хо́дѧтъ“. Окружују, опкољавају,
како би ослабили таквим изображењем тај свети символ, како би

всѧ̑ … да да́стъ имъ“. Њен је смисао:
„И он учини, да сви дају своје чело
или руку на жигосање“. Оваква коконструкција реченице означава
методологију коју ће користити
лажни Антихристов пророк. Он ће
тако отежати вернима да ће ови
једва састављати крај са крајем.
На крају, погледајмо и стих:
„Ты̀ , гди, сохрани́ши ны̀
и҆
вкъ.“ Ми хоћемо да нас Господ
сачува од „рода овога довека“ –
што означава крај историје.

ПСАЛАМ 11:
БЕЗБОЖНИЦИ
НАОКОЛО КРУЖЕ
А Р Х И М А НД Р ИТ А Т А Н А С И Ј Е
М И ТИ ЛИ Н Е О С
(линк ка руском преводу оригиналног текста)

У првоме веку хришћанства
тајне хришћанске катакомбне
цркве били су гоњене. Верујући су
силазили у катакомбе како би се
помолили Богу, а њихови прогонитељи су их опкољавали, спаљивали
катакомбе и хришћане у њима.

Запазите фразу: „И сотвори́тъ

соблюде́ши ны̀ ѿ ро́да сегѡ̀ и҆ во

Пол Кингснорт
(линк ка оригиналном тексту)

„Ѽкрестъ нечести́вїи хо́дѧтъ“.
Када сам прочитао овај одломак 11.
псалма, био сам поражен силом и
јасноћом формулације. Ова фраза
даје нам врло истинито одређење:
неправедни и грешни наоколо иду.
Кога они окружују? Окружују праведне, наступају на њих са свих
страна. Покушавају да их опколе.
И окружење праведних од стране
нечастивих се пројављује кроз
историју на различите начине.

тако, да не можемо ништа купити
ни продати, ако не примимо жиг са
његовим именом на чело или на
руку. Неће бити могуће улазити у
економску размену, ако се не потчиниш Антихристу. Шта је то
онда? Окружење. Кажу вам: „Или
умри од глади, или се поклони.“

лишили Часни Крст његове силе.
Још, љубљени моји, ми знамо, да
ће Антихрист успоставити вернима економску изолацију. Послушајте шта пише у књизи Отровења, 13. глава: „И сотвори́тъ всѧ̑
ма̑лыѧ

и҆

вели̑кїѧ,

бога̑тыѧ

и҆

ᲂу҆ бѡ́ гїѧ, свобѡ́ дныѧ и҆ рабѡ́ тныѧ,
да да́стъ имъ начерта́нїе на деснй
рꙋц ихъ и҆лѝ на челхъ ихъ, да
никто́же возмо́жетъ ни кꙋпи́ти, ни
прода́ти, то́кмѡ кто̀ имать начерта́нїе, и҆лѝ имѧ ѕврѧ, и҆лѝ число̀
имене є҆ гѡ̀.“ – то јест, направиће

О каквом „роду“ је реч? О искушењима нашега времена, ове рушилачке епохе. И о благостању,
које је истиснула Бога из нашег
живота. Ви знате да благостање удаљава човека од Бога. Таква је
психологија благостања. Можемо
имати новаца, можемо се добро
хранити, али не морамо пасти у
искушење благостања. Не, драги
моји. Да се одевамо скромно, да једемо посну храну средом и петком,
да се избавимо од тог духа, то менталитета благостања. И тако, речи
Псалма значе: „Избави нас од
искушења нашега времена довека“
– до тада, док се не оконча историја. Реч је о свој историји човечанства, а нарочито – о последњим
временима.
Не заборавите да је овај псалам
написан пре три хиљаде година. Он
је актуелан и дан данас, јер ми с
вама живимо у последња времена.
И молимо Господа Бога, да нас сачува и сачува све благочестиве
хришћане до краја историје, помажући нам да пребивамо у благочестивом и праведном животу.
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ENGLISH SECTION
BISHOP SILUAN’S NATIVITY ENCYCLICAL
TO

A L L T H E C L E R G Y , V E N ER A B L E
MO N A S T I C S A N D F A I T H F U L P E O P LE O F T H E G O D - SAV E D M E T RO P O LI TA N A T E O F A U S T RA LI A
A N D N E W Z E AL A N D

My dear spiritual children in the
Go
dchild Christ,
Gathered in our holy temples
throughout the God-saved Metropolitanate of St. Sava, welcoming the
great, the all-fateful and all-saving
birth of the Sun of Justice - the Godchild Christ, we greet each other and
the peoples around us with greetings of peace, hope and consolation
of God - Peace of God - Christ is
born!
Yes! brothers and sisters, Salvation is born unto us! The light of the
Godchild has illuminated us, dispelling the spiritual darkness that has
gripped the world and the souls of
men! The flame of Bethlehem's
grace-filled warmth warms our
hearts - and sorrow and hopelessness give way to joy, faith and hope!
Isolation, division, suspicion, and
fear give way to love and unity, trust
and courage!
If God is with us, as the hymnography of the Church sings this
Christmas Eve, who will be against
us?! Who can frighten or shake a
Christian!
Christmas is the most tangible
confirmation that we were created
for eternity and immortality.
Heaven descended to exalt the
earth, God became man to make us,
the fallen and strayed, gods by
grace, to restore us to the dignity
and calling that belongs to us. It is a
great mystery that even the angels
desire to glance into, a mystery of

God's compassionate love for
mankind and the world.
What joy in heaven today, the
angels through song assure the
shepherds (Luke 2:14) that
Heaven has stooped down towards the earth, that the Infinite
and Eternal God has made himself poor to enrich us, reduced
himself to exalt us, limited himself to make us boundless by His
grace!
No one on earth, no government,
no world organization is able to give
humanity such comfort, such joy,
freedom and victory that God has
given to humanity on Christmas.
That joy and consolation, that freedom and victory is gained, experienced and lived in the Church. It is
not abstract, conceited, but experiential and immanent. That is why
the great David sings with divine inspiration in his psalms, “Taste and

see that the Lord is good” (Ps. 33: 8).
He who possesses the joy of
Christ, His truth, is the freest, regardless of all the restrictions, all the
chains, pressures and blackmails
that are cast upon him.
With all this in mind, I invite all of
you, my dear spiritual children, to
rise this Christmas with our minds
and hearts above earthly worries
and the temptations we are faced
with, to direct our gaze towards
Bethlehem, and see there our guiding star - the Godchild Christ who
will illumine our ways and lead us to
the only true path leading to Life.
Let us not seek salvation and saviours outside of Christ. No solipsistic
human efforts alone will bring us
comfort and salvation. The experience of the Church teaches us that
every crisis has a spiritual

substratum, a spiritual cause. That is
why the way out of this crisis will
primarily depend on the spiritual
state and atmosphere that reigns
within us and the world around us.
Having this spiritual law before
us, we should make a special effort
this Christmas to reconcile with God
and our neighbours: to repent of our
sins, to change our lives and return
to Christ. In this way our Christmas
celebration will be one of peace,
spiritual joy and happiness. This is
the most crucial step for us in exiting not only this, but every crisis.
This Christmas, we appeal to all
our dear parents to protect their
children who are entrusted to them
from everything that can harm their
souls and bodies.
We should acquaint our children
with Christ (Matthew 19:14) in order
to give them a profound meaning
and direction in their lives. No career, no material wealth, no status
will be of any value to them if they
are without Christ in their lives.
Let us also remember this Christmas our Serbian brethren in Kosovo
and Metohija who live under duress
and the constant threat of persecution and extermination.
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In addition to the material assistance, we need to provide them with,
our greatest gift to crucified Kosovo
will be in preserving the ‘Kosovo
Covenant’ in our hearts and in the
hearts of our children on the fifth
continent. That covenant is the lifeblood of the Serbian people and
their Church, wherever our people
are and live.

Christians, we must not allow the
spirit of division that has gripped the
world to enter the Body of the
Church. Fear and panic weaken faith
and take away hope and give rise to
doubt. That is why we need to wash
the eyes of our heart with the faith
and hope given in Christmas to gain
a holistic vision and proper comprehension of the world around us.

Let us be united and in mutual
love with one another. Let us not allow ourselves to be divided by those
of this world. We pray to God for the
good and salvation of our neighbours. For those who are in trouble
and sickness, as well as those who
sacrifice themselves for the wellbeing of others. As Orthodox

May the spiritual overcast
through Christmas be dispersed in
us and may the light of the Godchild
Christ shine in our hearts so that we
may persevere in the way of God; so
that we may bring solace and hope
to the world. The fallen world seeks
salvation in man, and Orthodoxy - in
the God-man!

WELCOMING THE LORD

of God. Every time afresh we ask
questions about the Birth of God.
We may not understand it quite
well, but that which we understand
and to which we hold, is the fact that
God loves us, that out of love towards us, His creatures, He decided
to become incarnate of the Holy
Spirit and be born from the Virgin
Mary as one of us. The Holy Fathers
say: “God lowered Himself so that
man could be raised up”… “God became man so that man could become god”. This sacred truth that we
adopt, we strongly believe in and,
filled with unspeakable gratitude,
rejoice in this glorious remembrance of the Birth of God, reliving
it every year in our prayerful remembrance.

It was long time ago when holy
and great Prophet David said, “Lord,

our Lord! How magnificent is Thy
name in all the earth! Thou hast
raised Thy glory above the heavens.”
(Ps. 8:1) But even though that was a

long time ago, these words are applicable and acceptable in our times as
well. They are always fresh and always radiate the same truth and
power. From the beginning of time,
up until our apocalyptic times, the
words of praise to the One who created heaven and the earth have always resounded. We also, at the
time of the celebration of the Joy of
the Nativity, witness the truth of David’s words – the words that are
eternally fresh. Aware of the fact
that the Lord is eternal, we also eternalize everything related to Him:
His existence from eternity, His incarnation from the Holy Spirit and
Virgin Mary, His divine life, death
and resurrection.
Everything connected to Christmas represents a particular joy. The
welcome of the God-Child Christ remains an eternally joyful event,
which in the consciousness of His
followers becomes a witness of a
heartfelt gratitude for God’s love,
which is so clearly seen in the Birth

We are prepared with fasting and
prayer for the coming of God. It is
necessary to prepare ourselves in
other ways also and to widely open
the doors of our hearts for One Who
is begotten of the Virgin. Through
His entrance into our hearts, the
God-Child inspires us, revitalizes
and refreshes us, reminding us of
the need for the ultimate Theosis
and reaching of the complete aim,
our union with God – salvation.
Therefore we, through our church
services, during this time, together
with the participants of this unique

May the Godchild Christ transform us all with His love and goodness, giving us perseverance in the
feat of carrying our cross in this
world, in the context that His wisdom has placed us in.
I congratulate you all on the joyous Feast of Christ's Nativity!

Peace of God – Christ is Born!
Indeed He is Born!
+S I L U A N
Bishop of Australia and New
Zealand
The Serbian Orthodox Church

drama, with the shepherds of Bethlehem, the wise men, the stars, following our own spiritual immersion
into the spiritual depths of the Birth
of God, pray to the God-Child Christ
to pour out Grace on all so that we,
by celebrating His glorious Birth,
could understand the rest of the
drama, from the cycles of dramas’
pertaining to the salvation of the
mankind.
Keeping in mind the greatness of
the name of God, His immeasurable
love for mankind, manifested in the
Incarnation, we should always be
ready to accept the Christ-child into
our hearts. Unfortunately, a great
number of our people do not understand this event and for whom
Christmas is only another excuse for
taking a break from the everyday labors. But there is no true rebirth
without spiritual rebirth, without
the understanding of the fundamental purpose of man. We should pray
that the Newborn Christ helps all he
members of God’s Church, but also
all other people, wherever they may
be, whatever creed they may be following, to understand that He, the
Second Person of the Holy Trinity,
the Son of God, was incarnate and
was born for the sake of all. The Lord
was born for every one of His creatures – for every human being.
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We should pray to the God-Child
Christ that He put into our hearts
the joy of the Nativity, the peace of
the Nativity and love and all other
virtues which shape the God-like
creature of God – man. Our brethren in Kosovo and Metohija need
our prayers this Christmas, for the
Lord to warm their hearts and alleviate their fear over their survival on
their ancient homeland. Our prayers
are needed nowadays for all the suffering people in the world, whether
they are suffering from evil people
or from natural disasters. All those
sufferings can be understood more
easily in the light of the joy of the
Nativity, in the light of the revelation
of God to people. Christ is Born –
Glorify Him! Let us glorify Him because through His birth joy comes to
all those who believe that He is the
deliverer of mankind. God is Born,
let us remember! Let us remember
the fact that He is born for us and
that this is a mystery, which leaves
one speechless, but joyful at the
same time, for the mystery is salvific.
Christ is born; let us greet each
other with this all-joyful greeting,
the greeting of hope and love, of
peace and joy.
Lord Jesus Christ, the Son of the
Living God, giver of life and every
joy, help us understand that Thy Nativity from the Theotokos is unto salvation and joy of mankind. Let the
joy of the Nativity, O Good One, be
in our hearts, so that we may, full of
spiritual joy and celebration of Thy
Nativity, together with the Prophet
David say, “Lord, our Lord! How
magnificent is Thy name in all the
earth! Thou hast raised Thy glory
above the heavens.”

Fr Milorad Loncar
Translated by Djordje Baltic

CHRISTMAS
After a year of hard work, we are
again in position to rest and to be refreshed by the ever-refreshing event
– the Nativity of Christ the Savior.
That is a true refreshment. It is

enough for us to see the three words,
“Christ is Born” on a greeting card,
or to hear them as a greeting, and
our whole body is overcome by a
special blessed state, full of assurance and inspiration for constructive work and spiritual creativeness.
Upon hearing these words, our
thoughts turn to the joyous recollection of the account of the appearance of the Good God in the form of
a servant – a man. Before our eyes,
the image of the Holy Night in Bethlehem appears; the night which covered with its cape the greatest mystery of heaven and earth, so that the
rising sun on the next day would
proclaim this mystery of mysteries
and irreversibly tie it to eternity.
Quietly and unassumingly, the
Savior came into the world and filled
it with His divine power, just like the
sun upon rising reaches every corner of the world with its light and
enlightens it. Being “humble and
lowly in heart,” the newborn Savior
did not find resistance among the
poor shepherds who offered Him a
corner in their cave. The Holy Child
could not find any resistance among
the humble of heart, but He would
later find plenty of resistance among
the proud of heart, the lovers of
power, who defined their happiness
only within materialistic terms.
This mystery of Christ’s birth is
beyond reach and cannot be comprehended by human reason, and its
strength lies exactly in that. Everything that man has measured with
his measurements is transitory. It is
limited and it vanishes over time.
However, the mystery of incarnation
of God has remained forever a mystery and for that reason its memory
has not faded, but it in fact keeps inspiring many year after year, and it
prompts many to think about their
belonging to the eternal Christchild. Celebrating this mystery of
God’s revelation to the world, let us
cleanse our souls and let us give ourselves over to Him with our whole
being and fall down before Him like
the three wise men from the East.
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Maybe we don’t have silver and gold
to offer to the One born of the Virgin, but hearts cleansed of all passions will make the best possible gift.

“Blessed are the pure in heart for
they shall see God,” said the Savior.

Let us have these holy words as our
creed during these holy days. Let us
put aside all needless cares and burdens of everyday life, and let us sing
the angelic hymn, “Glory to God in

the highest and on earth peace,
goodwill among men”. Let this song
resound in every Orthodox home
and let peace, love and harmony
rule. Let everyone appreciate freedom – the greatest gift ever given to
mankind by God. Freedom! What a
wonderful word! Is there a person
under the sun who could, even for a
moment, not see the beauty and exaltedness of this concept? There
were always people who were ready
to put down their lives at the altar of
freedom. In our rich Serbian history,
we have countless examples of this.
Serbian Cross-bearing people have
been dying for centuries for the sake
of this ideal. Sadly, millions of people, even today, are born without
freedom and spend their whole lives
in suffering without ever tasting the
blessings of free existence.

It was not long ago that the godless rulers of the twentieth century
had limited freedom of speech, literary expression, praising God, and
even worse, they limited the freedom of silence. The words of Apostle
Paul, “All things are lawful but not
all things are expedient,” were unknown to them. They claimed that
the only lawful things for the people
were those which were of use and
benefit to them and their desire to
rule the world. Had the world accepted Plato’s teaching, that philosophers should govern a state, the
concept of freedom would have been
understood differently as well. Can
we expect more from a tradesman
who thinks that freedom is the same
thing as the sound of a hammer hitting an anvil? Therefore, dear pious
people let us remember all those

who suffer around the world at this
time, because of the lack of freedom
and oppressions of all sorts. We
should especially remember in our
prayers Archbishop Jovan who was
deprived of his freedom by the inhuman rulers in Macedonia. Let us remember a man who is suffering only
because he is defending the purity of
Christ’s Church and of Orthodoxy,
praying that the Newborn Christ will
visit him in prison and encourage
him, so that he may easily endure
His suffering for Christ’s name sake.
May God grant it that each one of
us be deified by this mystery of
God’s incarnation. Let every one of
us feel the spiritual rebirth and understand that He is the only “Way,
Truth and the Life” and that salvation is possible only through Him,
during these days when we expect
Him “Who hath power upon His
shoulders” and whose name is
“Wonderful Counselor, Eternal Father and Prince of Peace”. This is
possible only if we prayerfully immerse ourselves in this mystery of
God’s appearance to mankind in the
form of a man. Through prayer and
pondering of this event, we will understand God’s love for mankind –
love that knows no limits.
Christ is born – peace on earth!
Happy and blessed New Year 2022!

Fr Milorad Loncar
Translated by monk Seraphim

BLESSED ARE THE
MERCIFUL
The Lord has given a firm promise of being merciful to those who
show mercy; to those who show by
their life that they deserve God’s
mercy. If one is “hungry and thirsty
for righteousness” then it will not be
hard for him to fulfill this thing that
is requested of him – to be merciful.
This is how St. Nikolaj of Zhicha and
Ohrid explains it, “He who thirsts for
the eternal righteousness of God,
will he clench in his hands the temporal dust. He who yearns for the
immortal life of the spirit, will he cry

over clothing made of grass.” (Heavenly pyramid, pg 334, book 8)
On one hand, it is easy to show
mercy, but many fail this test. Why
does it happen? For showing mercy
assumes belonging to God and living
a life within God. One has to feel
God with his spiritual being in order
to, without thinking, help those who
need help. If one does not clearly
feel the presence of God in his life,
he then makes calculations over
showing mercy, the basic question
being – is the one seeking mercy (or
alms) really in need of it, or is he just
trying to get by without any effort.
Surely, there are reasons for that
sort of thinking, since we are daily
surrounded by people who have
criminal tendencies of all sorts. But
showing mercy is not an act of intellect where we need to precisely estimate whether someone really needs
help or not. No. Showing mercy and
almsgiving is a reflection of our spiritual condition. It is the result of our
life within God and of our need to
help others, which is the direct consequence of God’s presence in our
lives. This spiritual condition moves
us to merciful acting. Feeling God in
our lives, we automatically feel the
need to help another human being
created by Him.
I
always gladly recall an example of a friend of mine from Beograd who claims to be an atheist.
When I was staying in Beograd during NATO aggression against Serbia,
I was walking down the streets of
Beograd with my friend. An old lady
walked up to us, and seeing me in a
cassock, approached us and said,
“Father, can you help me? I haven’t
eaten in three days.” My friend, even
before I had a chance to react put his
hand in his pocket, took out whatever money he had, without looking
how much it was, gave it to the old
lady and said „Here, take this
granny.“ This was always a beautiful
example of mercy for me, an example where one reacts automatically,
without thinking and calculating. I
also realized from this that God does
not abandon people, even when
they, for one reason or the other,

reject Him. The very fact that God
created man in His own image, and
that He implanted in him the seed of
good, speaks of the healthy foundations of man. God Himself is man’s
foundation. And if God, being the
perfect good, is our foundation, is it
not then only normal that a man has
the desire to do good.
Holy Father’s of Christ’s Church
say, “There is no good outside of
Christ”. This means that a good
deed, which is not done in the name
of Christ, is not recorded in the Book
of Life, because man is called to follow Christ and to do everything he
does in His name. Christ is the Savior of the world. He is the “Alpha and
Omega”, “Beginning and the End of
everything”. If some of us do not
confess Christ then there are serious
problems, even when he shows the
willingness to fulfill some of the
commandments ordered by Christ.
Even if one was to fulfill most of
Christ’s commandments, if he does
not confess the Savior of the world,
he will have problems. The problem
is in the fact that there is no salvation without Christ. In this context
do we need to understand the words
of the Holy Fathers that “there is no
good outside of Christ”. Even if the
things that one does are perfectly
good, if that good is not connected
with Christ and is not done in His
name, it will be of no avail. If good
deeds had power without Christ,
then His sacrifice on the Cross-, His
birth and sufferings would be useless.
Mercy does not only mean giving
of money to those who need it. This
virtue encompasses a much wider
spectrum of deeds. Mercy is shown,
in a way, if we set aside a few
minutes of our time to keep company with someone who needs it; in
comforting those who need comforting, in forgiving offences… If we
forgive people for the offences they
have committed against us, are we
not showing that our hearts are merciful? But all these things – giving of
alms, forgiving, our relation to those
in need, it all implies our correct relation to Christ, our love for Him and
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His redeeming mission and sacrifice. If we understand the mission of
Christ the Savior and His relation to
us, then showing mercy will be our
essential need and desire – a desire
flowing from our very being. In that
case, we could perhaps say, “I do not
do it, but Christ who is within me.”
This is exactly our goal. One needs
to practice giving alms so that he
may come to lave that merciful deed,
so that when he finds himself in the
situation to help someone, he can
feel a blessed feeling of spiritual
content which will fill his whole being.
O Lord and our God, the Savior of
the world and mankind, help us to
love mercy so that Thy words may
refer to us, “Blessed are the merciful
for they shall obtain mercy.” Amen.

Fr Milorad Loncar
Translated by Djordje Baltic

LIVING IN CORONA
TIMES: FEAR NOT THY
NEIGHBOUR
As many as I love, I rebuke and
chasten; be zealous therefore,
and repent.
Rev. 3:19
After many years of living peacefully in the West, where by God’s
providence, we Orthodox also dwell,
we are witnessing tectonic changes
in our democratic society.
Over the last two years, due to the
allegedly deadly threat of the global
pandemic, we allowed the introduction of laws, instructions and
measures that are unthinkable in
this society, where a free and bountiful life is a rightful expectation, or
so we thought.

Because thou sayest, I am rich,
and increased with goods, and have
need of nothing; and knowest not
that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked.
Rev. 3:17

An ordinary virus has shown us
how fragile is the creation of man.
“Covid is a revelation”, states Paul
Kingsnorth, Irish writer and our Orthodox brother, in the essay we
bring you in this issue. “It has lain
bare splits in the social fabric that
were always there but could be ignored in better times.”
As your pastor responsible before
the Lord, every day I see these splits
widen in the most tender fabric of
our society: our families are divided
on those who are for and against the
vaccine, and those who transmit the
virus or not.

T HE F E A R OF T HE V I R U S HA S
“ F O RC ED ” OU R D EM O C R AT I C
G OV E RN M EN T T O E ST A B LI S H
A S SU P R E M E L A W
T HE FE A R O F T H Y N E I G HB O U R ,
D E S E C R AT I N G A N D OP P OSI N G
T H E C HRI ST ’ S LA W TH A T G AV E
T H E C O M M AN D M EN T T O
LO V E O N E AN O TH ER .

Is there a spiritual dimension to
these pandemic measures? “Where-

fore by their fruits ye shall know
them”, says the Lord. As Orthodox

Christians, we have to be watchful of
the true meaning of lockdowns,
passports and QR codes that mark
those who are vaccinated and those
who are not.
It does not mean the question of
vaccines is the question of faith, but
that our relationship to our neighbour is the supreme law how would
one recognise who is with God, and
who is on another side.
Therefore, we should not burden
ourselves with viruses and vaccines,
but we should be vigilant for the
possibility of further erosion to our
freedoms, and therefore how we
would function then as a Christian
community in such unfavourable
conditions.
There are two paths we can follow: one is earthly, which is necessary, but not sufficient; and the
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other is spiritual, which is necessary
and mandatory; the only important
path.
The earthly path, which is still
open in the democratic society we
live in, leads us to openly support
and vote for the politicians who are
willing to cancel the law of “fear thy
neighbour” – that is, to revoke the
restrictive laws and measures that
artificially divide the people and
confront one against another. At the
forthcoming elections, let us put
those politicians as the first preferfence on the ballot, and the ruling
Liberal-Labour duopoly who make
these God-resisting laws, as the last.
The more imporant path we
should walk is the spiritual path to
the Kingdom of Heaven. This is the
path of the Church, which calls us to
be zealous, to repent and to chasten,
so we can unite with God in the Mystery of Holy Communion.
If we have argued about the
masks and the vaccines, let us make
peace. If we have been fearful, let us
find courage. If we have disobeyed
our parents, let us respect them
from now on. Listen to one another,
and do not fear one another. Instead
love one another, and our Lord will
love us.

Fr Milorad Loncar

MY VACCINE MOMENT
Internment. Mandatory medication. Segregation of whole sections
of society. Mass sackings. A drumbeat media consensus. The systematic censoring of dissent. The deliberate creation by the state and the
press of a climate of fear and suspicion. What could possibly justify
this? Perhaps the combination of a
terrible pandemic which killed or
maimed large percentages of those
it infected, and the existence of a
safe and reliable medicine which
was proven to prevent its spread.
This, of course, is what we are said to
be living through. This is the Narrative.

But it is clear enough by now that
the Narrative is not true. Covid-19 is
a nasty illness which should be taken
seriously, especially by those who
are especially vulnerable to it. But it
is nowhere near dangerous enough if anything could be - to justify the
creation of a global police state. As
for the vaccines – often, in an argument, what people think they are arguing about is not the real subject of
disagreement, which is deeper and
often unspoken, if it is even understood. So it is here. The divisions
that have opened up in society about
the covid vaccines are not really
about the covid vaccines at all: they
are about what vaccination symbolises in this moment. What it means
to be 'vaxxed' or 'unvaxxed', safe or
dangerous, clean or dirty, sensible
or irresponsible, compliant or independent: these are questions about
what it means to be a good member
of society, and what society even is,
and they are detonating like depth
charges beneath the surface of the
culture.
I am a writer. I know how to construct stories. I know what makes
them succeed or fail, and I have a
nose for when a story does not hang
together. The covid Narrative is just
such a story. It doesn’t fit together,
even on its own terms. Something is
wrong. The surface tale does not reflect what lies beneath. And what lies
beneath is what interests me now.
We live in an apocalyptic time, in
the original sense of the Greek word
apokalypsis: revelation. What is
happening on the surface is revealing what has always lain beneath,
but which in normal times is hidden
from view. All of the action now is in
the underworld. Beneath the arguments about whether or not to take
a vaccine that may or may not work
safely, glides something older,
deeper, slower: something with all
the time in the world. Some great
spirit whose work is to use these
fractured times to reveal to us all
what we need to see: things hidden
since the foundation of the modern
world.

Covid is a revelation. It has lain
bare splits in the social fabric that
were always there but could be ignored in better times. It has revealed
the compliance of the legacy media
and the power of Silicon Valley to
curate and control the public conversation. It has confirmed the sly
dishonesty of political leaders, and
their ultimate obeisance to corporate power. It has shown up ‘The Science’ for the compromised ideology
it is.
Most of all, though, what the covid
apocalypse has revealed to me is
that when people are frightened,
they can be easily controlled. Over
the last eighteen months, we have
moved smoothly from ‘two weeks to
flatten the curve’ to ‘mandatory injections to avoid prison.’
This weekend, the Australian
army began shifting covid-infected
people into state-run camps. Parts
of the Northern Territories of Australia have entered a ‘hard lockdown’, in which nobody can leave
their house for any reason at all except for urgent medical treatment.
Those who have contracted the virus, or simply been in contact with
someone who has, will now be forcibly ‘transferred’ by soldiers to a government-run camp where they will
be held until the state decrees they
are safe enough to be released.
These ‘mandatory supervised
quarantine facilities’ have been used
to quarantine incoming travellers
for the last year. Now they are being
used to 'contain' Australian citizens.
You can watch this measure being
announced by the government here.
You can watch an interview with
someone who was taken against her
will to the biggest of these camps
here. You can see another Australian
politician fulminating about the ‘unvaxxed’ and what he would like to do
to them here.
If after this you are not filled with
foreboding, then I don’t know what
to say to you.
My own sense of foreboding is
deepening daily. Beneath the

surface, down in those depths, I am
far from the only one who can see
what is emerging. The Narrative
does not hang together, the story
does not gel, but it is doing its job
nonetheless. It is being used to summon forth and justify an unprecedented authoritarian technocracy
which is hemming us all in with no
consent, no debate, and no right to
opt out.
In a short but momentous two
years, this is who we have become.
We in the West, who have spent decades, if not centuries, lecturing the
rest of the world about 'freedom',
and sometimes trying to bomb them
into accepting it. We who invented
this thing called 'liberalism'; we who
are now burying it. It didn't take
much, did it, for our words to be revealed as hollow?
Perhaps you think this sounds exaggerated. Hysterical, even. Just a
few months ago I might have agreed.
A year ago, I almost certainly would.
But a year ago I had not seen what I
have seen now. I had not seen the
smartphone passports, the QR scanners, the meek public compliance,
the deliberate whipping up of fear
and hatred by political leaders. I had
not seen the mandatory vaccination
orders. I had not seen the camps.
We all have a breaking point, and
we all should, because this is the
means by which our human intuition screams to us that something is
wrong. This is mine, my personal
Vaccine Moment.

W HE RE O N C E I W A S O N TH E
F E N C E , N OW I AM F I R M L Y O F F
I T . E V EN I F I W E R E T O BE C ON VI N C E D T HA T T H E S E V A C C I N E S
W O RK ED SA F E L Y , I C O U LD
N E V E R G ET M Y SE LF A V AC C I N E
P AS SP O RT A N D A C Q U I E SC E I N
T H E T E C HN O L O G I C AL S E G R E G A T I O N O F SO C I E T Y . I C O U LD
N E VE R S C A N M Y C OD E W I T H O U T
S HI VE RI N G . I C AN N O T P AR TI C I P AT E I N T HI S .

I will not go along with what is
happening. I will not validate what is
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emerging. I will resist it. I will take
my stand.
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E A ST ER L I TU R GY

But something is happening out
there. It’s as if the Vaccine Moment
is some kind of thoughtform, drifting through the air, settling on millions of us at once like soft rain. Or
perhaps it is more that a fog has suddenly cleared. Perhaps more and
more people are coming to see that
what is happening now is the Rubicon of our age. Nothing will be the
same after this, and it is not intended to be. If we don’t want the future to look like a QR code flickering
across a human face forever, we are
going to have to do something about
it.

Paul Kingsnorth
(link to the full essay)
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