Христос је Победио смрт и даровао живот вечни!
Не може вас свет мрзети; а мене мрзи јер ја сведочим о њему да су
дела његова зла (Јн.7,7). Господ не говори ученицима, будући да је
њима касније прорекао да ће и њих свет омрзети и гонити пошто
их је Он изабрао од света. Због тога осмотрите на оно шта свет
мрзи и знаћете где је Христов удео. На оно што је Христово, што је
најближе Њему и најсаобразније са Његовим Духом свет највише
устаје. То је спољашњи указатељ. Међутим, за спољашње [људе] и
то је довољно. Опет, свет не делује сам, него га на дела његова
подстиче његов кнез – сатана. Његова дела је, међутим, разрушио
Господ и продужује да их руши у верујућим и преко верујућих.
Самом Господу он ништа не може учинити. Стога он своју јарост
обраћа на верујуће у Њега. Пакостећи њима, он хоће да напакости
Господу. Он не делује непосредно, него преко свог оруђа – света.
То не значи да је он снажан. Не бојте се њега, него се, напротив,
храбрите јер је Господ победио свет и његовог кнеза. Он не може
ништа учинити ономе ко му се сам не подаје
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МОЛИТВА ЗА НЕПРИЈАТЕЉЕ НАШЕ
Господе Исусе Христе, Боже наш, прими од мене недостојног
слуге Твога молитву за непријатеље моје и наше, и опрости
нам све грехе наше , буди милостив свим непријатељима
нашим који нас мрзе, или вређају, или прогањају, или муче, и
немој им судити како заслужују, него по великој милости
Твојој обрати их све: неверне правоверју и побожности, а
верне да се уклоне од зла и чине добро - како не би нико од
њих погинуо, због нас, недостојних слугу Твојих.
Господе Милостиви, молим Ти се особито за оне који су ме било чиме увредили или ожалостили, или
ми било какво зло учинили: не кажњавај их ради мене грешнога, него излиј на њих богату благост
Твоју. Молим ти се, Господе, и за оне које сам ја грешни изазвао или навео на грех непријатељства, и
опрости и њима и мени. Сети се Господе, да смо сви ми људи, и да као људи грешимо према Теби и
једни према другима; но Ти, Боже наш, као Творац и Отац наш, милостиво нам опрости и помилуј.
Господе Човекољубиви, Боже Спаситељу наш, опрости нам грехе наше и међусобна непријатељства;
ишчупај, Господе, из срдаца наших свако међусобно незадовољство, самољубиву злобу и
злопамтљивост, и све што може спречавати љубав и умањити братољубље. Јер си Ти Бог милости и
човекољубља, и заповедио си да праштамо и непријатељима својим, и да Ти се молимо за оне који нас
мрзе и гоне. Теби, Једини Човекољупче, слава и хвала за све и сва у све векове. Амин.

Молити се за напријатеље своје
У табору сараценском упитају св. Кирила: „Како хришћани могу ратовати и опет одржати заповест
Христову o мољењу Богу за непријатеље њихове?” На то св. Кирил одговори: ,,Ако су у једном закону
написане две заповести и дате људима на извршење, који ћe човек бити бољи извршитељ закона: онај
који испуни једну заповест или онај који испуни обе?” На то му Сарацени одговоре: „Несумњиво онај
који испуни обе заповести.” Продужи св. Кирил: „Христос Бог наш заповеди нам да се молимо Богу за
оне који нас гоне, и да чинимо добро и њима; но Он исти нам је још рекао: већу љубав нико не може
јавити у овом животу него ако ко душу своју положи за другове своје. И зато ми подносимо увреде,
које непријатељи чине нама појединачно, и молимо се Богу за њих; но као друштво ми се заступамо
један за другог и полажемо душе своје, да не бисте како ви пленећи браћу нашу не запленили c телима
и душе њихове и не погубили их и телом и душом.”

О праштању
Има јунаштва над јунаштвом и подвига над подвигом. Свети Епифаније Кипарски позвао на ручак
Илариона Великог, па да би показао што веће гостољубље према свом знаменитом госту изнесе на
трпезу печено пиле и понуди. Рекне му Иларион: „опрости, но од када се замонаших не једох ништа
заклано!" На то Епифаније: „а ја од када се замонаших не легох никад у постељу докле најпре не
опростих противнику своме!" Удивљен Иларион рече: „твоја је врлина, свети Владико, већа од моје!"
— Ово је велика поука за све нас. Превасходна је ствар пост, али је још превасходнија опраштање
увреда. Постом се човек вежба за великодушност, а опраштањем увреда показује великодушност. Оно
претходи овоме, но само оно не спасава без овога.
Свети Владика Николај српски
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Драга браћо и сестре,

Са радошћу вас обавештавамо да је
Скупштина ЦШО донела одлуку о
фрескописању нашег Светог Храма.
Српска Православна Црква Св.
Архенђела Михаила позива сву своју
верну децу, све људе добре воље да
својим прилозима помогну израду
фресака у нашем Светом Храму.
Свако с љубављу нека да онолико
колико може и заједно ћемо
допринети једном вечном делу у славу
Божију.
Нашој генерацији дата је могућност
да учествује у изради фрескописа.
Када фрескопис буде завршен наш
храм ће бити један од најлепших
православних храмова у Британској
Колумбији.
Унапред благодаримо благодаримо
свима и захваљујемо Богу што нас је
удостојио да будемо део овог дивног
пројекта.
Информације: о. Малиша
Миловановић 604-715-1908

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
СВ. АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА
7837 Canada Way
Burnaby, BC
V3N 3K8
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победу над другим царем, један се од њих радује а
други жалости. Кад један човек победи свога
суседа, онда је под једним кровом песма а под
другим плач. Но нема победне радости на земљи,
која није затрована злурадошћу: обичан
победилац земаљски радује се колико своме смеху
толико и сузама побеђеног противника. Он ни сам
не примећује, како му злоба преполовљава радост.
Кад је Тамерлан победио султана Бајазита, он је
овога ставио у гвоздени кавез и пред кавезом
направио пир и весеље. Његова злурадост била је
сва његова радост; његова злоба давала је хране
његовом весељу. О, браћо, како је злурадост
кратка радост! О, како је злоба отровна храна
весељу! Кад је краљ Стеван Дечански победио
краља бугарскога, он није хтео улазити у бугарску
земљу нити робити бугарски народ, него с бојног
поља упутио се у испосницу, да пости и Богу се
моли. Овај победилац племенитији је од онога. Но
и ова победа, као ниједна људска победа, није
победа без свог жалца за побеђене. И
најплеменитија људска победа је слична неком
сунцу, које би једном половином сипало светле а
другом тамне зраке. Само је Христова победа као
сунце, које сипа светле зраке на све оне који стоје
под њим. Само Христова победа испуњава сва
срца људска неподељеном радошћу. Само је она
без злурадости и без злобе.
Тајанствена победа, рећи ћете? Јесте, али у исто
време објављена свему роду људском, живом и
умрлом.
Великодушна победа рећи ћете? Јесте, и више од
тога. Није ли мајка више него великодушна када
не само једном или двапут одбрани децу своју од
змија, него да би децу спасла за увек, иде храбро у
само легло змија и огњем га сагорева?
Лековита победа, рећи ћете? Јесте, лековита и
спасоносна за навек и навек. Ова незлобна победа
спасава људе од свију зала и чини их бесмртним и чини их бесмртним и безгрешним. Јер бесмрће
без безгрешности значило би само продужени век
злу, продужени век злурадости и злоби. А бесмрће
с безгрешношћу рађа непомућену радост и чини
људе браћом пресветлих ангела Божјих.
Ко да се не радује победи Христа Господа? Гле,
Он није победио ради Себе, него ради нас. Његова
победа није учинила ни већим, ни живљим, ни
богатијим Њега, него нас. Његова победа није
себичност но љубав, није отмица но дар.
Земаљски победиоци односе победу, а Христос је
једини који доноси победу. Ниједан земаљски
победилац, цар или војвода, не жели да се његова

Еванђеље
о Победиоцу смрти
Свети Николај Жички: Беседа на Васкрс
Озебли се скупљају око огња; огладнели се
сабирају око трпезе; намучени у дугоноћној тами
радују се изласку сунца; изнурени претешком
борбом кличу изненадној победи. О, васкрсли
Господе, како си васкрсењем Твојим постао све
свима! О, пребогати Царе, како си једним Твојим
даром напунио све празне руке пружене к небу!
Радује се небо, радује се и земља. Радује се небо
као што се мајка радује када храни своју
огладнелу децу; радује се земља као што се деца
радују када примају храну из руку своје мајке.
Победа Христова једина је победа којој се могу
радовати сва људске бића од првостворенога па до
последњега. Свака друга победа на земљи делила
је и дели људе. Кад један цар земаљски задобије
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победа одвоји од њега и припише другоме; само
васкрсли Господ нуди Своју победу оберучке
свакоме од нас, и не срди се, но радује се, кад ми
Његовом победом постанемо победиоци, то јест
већи, живљи и богатији него што смо.

Уплашивши се од Бога Адам се сакрио међу
дрвета у врту. Као кад питома мачка подивља и
побегне у гору, те се почне крити од домаћина и
хранитеља свога! Од бесловесних створова, над
којима је Адам дотле свемоћно господарио, он је
почео тражити заштите мимо Заштитника свога.
Један грех муњевитом брзином повлачио је други,
трећи, стоти, хиљадити, док се човек најзад није
поскотио и оземљанио, телом и духом. Грешни
пут, којим је Адам ударио, водио је к земљи и у
земљу. Отуда Божје речи: јер си земља и у земљу
ћеш отићи (Пост. 3, 19) исказују не само Божји суд
него и један већ отпочети и нагло напредујући
процес поземљавања и распадања човекова.
Адамово потомство, колено за коленом земљанило
се и распадало се, грешећи са стидом и умирући са
страхом и ужасом. Људи су се крили од Бога за
дрвеће, за камење, за злато и прашину: што су се
више крили, то су се више од правога Бога
удаљивали и правога Бога заборављали. Природа
која је негде лежала пред ногама човековим,
постепено се дигла изнад главе његове, тако да му
је на крају са свим заклонила лице Божје и она му
постала место Бога. И човек је почео обожавати
природу, то јест: њу слушати, по њој се владати,
њој се молити и њој жртве приносити. Но
обожавана природа није могла спасти ни себе ни
човека од смрти и трулежи. Страшни пут, којим је
човечанство ходило, био је пут греха; и тај
злокобни пут водио је непогрешно само ка једном
претужноме граду - ка граду мртвих. Цареви
људски царевали су над људима а грех и смрт
царевали су над људима и царевима. Што се даље
ишло то је бреме греха све веће расло, као грудва
снега кад се котрља низ брдо. Човечји род налазио
се у крајњем очајању онда када се јавио небески
Јунак да спасава.
Тај Јунак је био Господ Исус. Вечно безгрешан и
вечно бесмртан Он је походио трулежно гробље
људског
рода
свуда
просипајући
цвеће
бесмртности. Од Његовог даха бежао је смрад
греха, и од Његове речи мртви у су оживљавали.
Но Он из човекољубља узео је на Себе брдо греха
људског као што се из човекољубља обукао у
смртно тело људско. Али грех људски тако је био
тежак и страшан, да се под његовим теретом и сам
Син Божји срушио у гроб. Блажен по сто пута тај
гроб, из кога потече река бесмртног живота за род
људски! Низ тај гроб Јунак се спусти до Ада, где
разори престо Сатанин и уништи легло свих
злоковарних завера против рода човечјег; уз тај
гроб Јунак се диже до највиших небеса
пропутивши нов пут - ка граду живих.

Земаљске победе су лепше кад се издалека гледају
а ружније и одвратније кад се загледају изблиза,
док се за Христову победу не може рећи кад је
лепша: да ли кад се гледа издалека или изблиза.
Гледајући ту победу издалека ми јој се дивимо као
јединственој по сјају, красоти, чистоти и
спасоносности. Гледајући је пак изблиза ми јој се
дивимо због страхоте непријатеља, који су њоме
скрушени, као и због множине робова, који су
њоме ослобођени. Данашњи дан је више од свих
осталих дана у години посвећен прослављању и
празновању ове победе Христове, те се приличи
загледати ову победу изблиза колико због бољег
познања толико због већег радовања.
Приђимо, дакле, ближе васкрслом и победничком
Господу нашем и запитајмо се: прво, кога је Он
победио васкрсењем Својим? и друго, кога је Он
ослободио победом Својом?
Васкрсењем Својим Господ је победио два
најљућа
непријатеља
живота
људског
и
достојанства људског: смрт и грех. Ова два
непријатеља људског рода рођени су још онда кад
је први човек постао одрођен од Бога погазивши
заповест о послушности према Створитељу своме.
У Рају човек није знао ни за смрт ни за грех, ни за
страх ни за стид. Јер прилепљен уз Живога Бога
човек није могао знати за смрт, и живећи у
савршеној послушности према Богу он није могао
знати за грех. А где се не зна за смрт, не зна се ни
за страх; и где се не зна за грех, не зна се ни за
стид од греха. Чим се човек огрешио о
свеспасоносну послушност према Богу, страх и
стид ушли су у њега; он се осетио бескрајно
удаљен од Бога и наслућивао је косу смрти над
собом. Зато кад Бог викну Адама и рече му: где
си? он рече: чух глас твој у врту, па се поплаших,
јер сам го, те се сакрих (Пост. 3, 7-10). Дотле је
глас Божји крепио, радовао и оживотворавао
Адама, а тада, после учињеног греха, тај исти глас
Божији раслабљавао га, страшио и умртвљивао.
Дотле је Адам гледао себе одевена у ангелску
одећу бесмртности, а тада је угледао себе грехом
раздевена, опљачкана, понижена до скота, и
смањена до кепеца. Тако је, браћо, преужасан и
најмањи грех непослушности према Богу.
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победио
Својим
безгрешним зачећем и
рођењем; па га је
победио
Својим
чистим и безгрешним
животом на земљи; па
га је победио Својим
праведничким
страдањем на Крсту; и
најзад крунисао је све
те победе Својим
преславним
васкрсењем. Он је
постао лек, поуздани
и непогрешни лек
против греха. Ко је
заражен грехом, само
се Христом може
излечити. Ко не жели
да
греши,
само
помоћу Христа може
ту
своју
жељу
остварити. Кад су
људи пронашли лек
против богиња, они су говорили: ми смо победили
ту болест! Исто су тако говорили и онда кад су
пронашли лек против гушобоље, зубобоље,
костобоље и других неких болести. Ми смо те
болести савладали! Ми смо те болести победили!
Пронаћи лек против неке болести, дакле, значи
победити ту болест. Христос је несравњено
највећи Лекар у историји људској, јер је донео
људима лек против болести над свима болестима,
то јест против греха, из кога се рађају све остале
болести и све остале муке људске, и душевне и
телесне. Тај лек - то је сам Он, васкрсли и Живи
Господ. Он је једини и једино поуздани лек од
греха. Ако људи и дан данас греше и од греха
пропадају, то не значи, да Христос није победио
грех, него то само значи, да дотични људи не
узимају једини лек против своје смртоносне
болести; значи, или да још не познају довољно
Христа као лек, или, ако Га познају, да Га ипак не
употребљују из буди каквих разлога. Но историја
сведочи са хиљаде хиљада гласова, да они, који
привише тај лек на душу своју и узеше га у тело
своје, исцелише се и оздравише. Познајући
слабост нашег јестества Господ Христос наредио
је вернима, да Га узимају као храну и пиће под
видљивим обликом хлеба и вина. То је учинио
Човекољубац из безмерне љубави према људима,
само да би им олакшао приступ живоносном леку
од греха и од трулежи греховне. Који једе моје
тело и пије моју крв стоји у мени и ја у њему - и
он ће живети мене ради (Јов. 6, 56-57).

Својом снагом Он
разори Ад, Својом
снагом прослави тело
своје и диже се из
гроба
Својом
сопственом
снагом,
која је нераздељива од
снаге Оца и Духа
Светога. Смирено као
јагње пође незлобиви
Господ на страдање и
смрт, и силно као Бог
издржа страдање и
победи смрт. Његово
васкрсење
јесте
истинити догађај, и у
исто
време
пророчанство и слика
нашега васкрсења - јер
ће затрубити труба и
мртви
ће
устати
нераспадљиви (I Кор.
15, 52).
Упитаће неко: како се то каже, да је васкрсли
Господ победио смрт, међутим људи још увек
умиру? Који год улазе у овај живот кроз мајчину
утробу, они излазе из овог живота кроз смрт и
гроб. То је правило. Само што смрт за нас, који у
Христу умиремо, није више мрачни понор но
рађање у нов живот и повратак у домовину своју.
Гроб за нас није више вечна тама но само једна
капија, на којој нас чекају светли ангели Божји. За
све оне који су испуњени љубављу према
прекрасном и човекољубивом Господу гроб је
постао само последња препона да ступе у Његово
присуство - и то препона слаба као паучина. Зато
славни апостол Павле узвикује: мени је живот
Христос а смрт добитак (Филип. 1, 21). Како да
није Господ победио смрт, кад се смрт више и не
види од Њега? Гроб није више дубоки понор, јер
га је Он испунио Собом; нити је гроб више
мрачан, јер га је Он осветлио; нити је гроб више
страшило и ужас, јер не означава крај живота но
почетак; нити је гроб наша вечна домовина но
само врата те домовине. Разлика између смрти пре
васкрсења Христовог и после овога јесте као
разлика између страшног пожара и пламена једне
свеће. Тако темељна би победа Христова, и тако
Његова победа прождре смрт (I Кор. 15, 54).
Упитаће даље неко: како се то каже, да је васкрсли
Господ победио грех, међутим људи још увек
греше? Заиста је Господ победио грех. Он га је
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Они који греше, хране се грехом, и живот се у
њима постепено губи од греха. Они пак, који се
хране живим Господом, хране се управо животом,
и живот у њима све више умножава, а смрт
умањује. А уколико се живот умножава, утолико
одвратнији бива грех. Бљутава и жалосна сласт
греха замењује се код њих животворном и
радосном слашћу Христа Победиоца.
Благо онима који ову тајну испиташе и окусише у
своме животу. Они се могу назвати синовима
светлости и децом благодати. Кад се иселе из овог
живота, они ће отићи као из болнице, но не више
као болесници.
Питамо се сада: кога је васкрсли Господ ослободио
победом Својом над грехом и смрћу? Да ли само
људе једне народности? или једне расе? или
једнога сталежа? или једнога друштвеног
положаја? Не, никако. Такво ослобођење својство
је злурадих и злобних победа земаљских
победилаца. Господ није назван Јеврејољубац,
нити Гркољубац, нити сиротољубац, нити
аристократољубац,
него
је
Он
назван
Човекољубац. Своју победу, дакле, Он је наменио
човеку, без обзира на све разлике, које људи међу
собом праве. Он је извојевао победу ради добра и
користи свих створених људи, и понудио ју је
свима створеним људима. Онима који приме и
усвоје ту победу Он је обећао живот вечни и
санаследство у царству небеском. Он никоме не
намеће Своју победу, и ако је она тако скупоцена,
него оставља слободу људима, да је усвоје или не
усвоје. Као што се човек у Рају слободно
определио да прими пропаст, смрт и грех, из руку
Сатане, тако има сад слободно да се определи да
прими живот и спасење из руку Бога Победиоца.
Христова победа је мелем, мелем животворни, за
све људе, јер сви су постали прокажени од греха и
смрти.
Тај мелем чини болесне здравим а здраве
здравијим.
Тај мелем мртве оживљава а живима живот
умножава.
Тај мелем умудрава, оплемењава, обожествењава
човека, снагу му повећава стоструко и
хиљадуструко, и достојанство му подиже далеко
изнад свеколике створене природе чак до
узвишености и красоте Божјих ангела и архангела.
О, прекрасни и животворни мелеме! Која рука да
те не прихвати! Које срце да те не привије на ране
своје! Које грло да те опева! Које перо да опише
чудотворност твоју! Која рачуница да изброји
досадашња твоја исцељења болних и васкрсења
мртвих! Која суза да ти благодари!

Ходите, дакле, сви ви, браћо, који се страшите
смрти. Приступите Христу васкрсломе и
васкрситељу, и Он ће вас ослободити од смрти и
страха смртнога.
Ходите и ви сви, који живите под стидом од
јавних и тајних грехова својих, ходите ближе
Живоме Источнику, који омива и очишћава, и који
може најцрњи суд учинити бељим од снега.
Ходите сви ви, који тражите здравља, снаге,
красоте и радости. Гле, васкрсли Христос је
пребогати источник свега тога. Он вас све
болећиво и чежњиво чека желећи да нико не
изостане.
Поклоните Му се телом и душом. Сједините се с
Њим свим умом својим и свим помислима својим.
Загрлите Га свим срцем својим. Не клањате се
заробитељу него Ослободитељу; не сједињавате се
с губитељем него са Спаситељем; не грлите тућина
него најближег сродника и најнежнијег пријатеља.
Васкрсли Господ је чудо над чудима, но Он је баш
као чудо над чудима права природа ваша, права
природа човечја, првобитна, рајска природа
Адамова. Права природа човека и није да робује
бесловесној природи око себе него да влада њоме
моћно, свемоћно. Нити је права природа човека у
ништавности, у болести, у смртности и у
грешности, него у слави и здрављу, у бесмртности
и безгрешности.
Васкрсли Господ скинуо је завесу са истинитог
Бога и са истинитог човека, и показао нам Собом
величину и красоту и једног и другог. Нико не
може познати истинитог Бога осим кроз васкрслог
Господа Исуса, нити ко може познати истинитог
човека осим кроз Њега јединога.
Христос васкрсе, браћо!
Васкрсењем Својим Христос победи грех и смрт,
скруши мрачно царство сатанско, ослободи
заробљени род људски, и разломи печат највећих
тајни Бога и човека. Њему нека је слава и хвала са
Оцем и Духом Светим - Тројици једнобитној и
неразделној, сада и навек, кроза све време и сву
вечност. Амин.
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БОГОСЛОВЉЕ
од многих пријеступа. Јер ако се пријеступом једнога
зацари смрт кроз једнога, тим прије ће они који
примају изобиље благодати и дар праведности у
животу царовати кроз једнога Исуса Христа.
Тако, дакле, као што једним пријеступом дође
осуда на све људе, тако и једним оправдањем дође на
све људе оправдање живота.Јер као што кроз
непослушност једнога човјека посташе многи грјешни,
тако ће и кроз послушност једнога постати многи
праведни.4
Уочавање паралела које постоје између
Адама и Христа Новог Адама је важно због
појашњења
теолошког
значаја
Христовог
оваплоћења као рађања новог човека. Теологија
Христа као Новог (Другог) Адама се разрађује у
Првој посланици светог апостола Павла
Коринћанима.
Јер пошто је кроз човјека смрт, кроз човјека је
и васкрсење мртвих. Јер као што у Адаму сви умиру,
тако ће и у Христу сви оживјети.
Први човјек је од земље, земљан; други човјек
је Господ са неба. Какав је земљани, такви су и
земљани; и какав је небески, такви су и небески.
Адам и Христос су представници читавог
људског рода, тј. човечанске природе. Адам је као
први човек својим сагрешењем пропустио
могућност да у заједници са Богом добије
обожење, што је оставило трага у домену
целокупног људског рода. Зато се као последица
првородног греха појављује смрт. Светом
апостолу Павлу је било важно приказати Адама
као онога у коме се огледа читаво човечанство
због греха и смрти. У оквиру паралеле АдамХристос, Христос се представља као огледало
читавог човечанства које има благодат и вечни
живот. Адамовој непослушности супротставља се
Христова послушност. Последица Адамове
непослушности је смрт, а последица Христове
послушности је вечни живот и обожење. Христов
свеспасоносни чин има јасне последице за цели
људски род јер је Он оваплоћењем примио целу
људску природу, осим греха. Што Христос није
узео на себе, то није ни спасао.

ХРИСТОС НОВИ АДАМ
Човек се у хришћанству доживљава на
посебан начин, као изузетно биће створено од
Бога на крају стварања света. Круна стварања
света је човек. Теолошка дисциплина која се бави
хришћанским схватањем човека и његовог односа
према Богу, свету и другим људима назива се
православна
хришћанска
антропологија.1
Богочовек Исус Христос је почетак и крајњи циљ
православне хришћанске антропологије. Дакле,
истина о човеку и сама тајна човека се у
потпуности открива само и једино у светлу
Богочовека Исуса Христа.2
Христово оваплоћење се доживљавало од
најранијих дана црквене мисли као теолошка
паралела чину стварања света и човека. Апостоли,
као и оци каснијих епоха, јасно су наглашавали
нови однос који је оваплоћењем Христовим настао
између Бога и човека. Паралела између стварања
човека и његовог искупљења и обожења
Христовим оваплоћењем подробније је развијена у
Посланици Римњанима светог апостола Павла. 3
А не само то, него се и хвалимо Богом кроз
Господа нашега Исуса Христа, кроз којега сада
примисмо помирење.
Зато као што кроз једпога човјека уђе у свијет
гријех, и кроз гријех смрт, и тако смрт уђе у све људе,
пошто сви сагријешише. Јер гријех бјеше на свијету
до закона, али се гријех не рачуна када нема закона.
Али смрт царова од Адама до Мојсеја и над
онима који не сагријешише сличним пријеступом као
Адам, који је слика Онога који ће доћи. Али благодатни
дар није тако као пријеступ, јер ако пријеступом
једнога помријеше многи, много се више благодат
Божија и дар у благодати једнога човјека Исуса
Христа изобилно изли на многе. И не би са даром
онако као што би са пријеступом кроз једнога: јер суд
због једнога би осуда, а благодатни дар би оправдање

______________________________
Епископ Јован Пурић, „Христологија“, Ниш, 2012, 18.
Дражен Перић, „Богочовек Христос почетак и крајњи циљ
библијске антропологије“, у „Српска теологија у
двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати“,
књига 17, 2005, ур. Богољуб Шијаковић, 125.
Епископ Јован Пурић, op. cit.,, 19-20.

Рим, 5. 11-19.

9

Да би се победила смрт било је потребно да
се после пада првог човека роди Нови Адам, нови
човек, али не на биолошки начин. Исус Христос
Син Божији се родио као човек од Духа Светог и
Марије Дјеве. Није се родио од мужа и жене као
што се рађају остали људи. По оваплоћењу Син
Божији је створену природу увео у заједницу са
Богом. На овај начин је у Христу поново остварен
првобитни план Божији о спасењу творевине од
смрти. Овим је Христос прекинуо зачарани круг
смрти и поставио нови почетак постојања људском
роду.6
Од суштинског је значаја нагласити да
спасење људске природе постаје могуће
иницијативом од стране Бога. Ако се суштина
Адамовог греха састоји у жељи да постане бог сам
од себе, што неминовно води у смрт, само је
поновни повратак човека у однос са Творцем
могао да ослободи човека од ограничености
људске природе. Спасење и обожење човека могао
је да изврши Нови (Други) Адам, Богочовек
Христос. 7

живот вечни. Крштење, као друго рођење,
показује да природно рођење није довољно за
постојање створених бића. Природно рађање без
крштења не може донети бесмртно постојање
творевини, без обзира на то што је и природно
рођење дар Божији, односно што се и оно збива
вољом Божијом. Потребно је да се оствари
заједница с Богом, тј. Тајна Христова, која је
заједница слободе, да би створена бића остварила
бесмртно постојање. Та Тајна Христова остварује
се кроз Крштење у Св. Литургији, где се
новокрштени Духом Светим сједињује с Христом,
односно где Дух чини новокрштеног чланом Тела
Христовог. Природним рођењем створена бића не
остварују аутоматски и бесмртно постојање. За
бесмртно постојање потребно је да буду крштена
Духом Светим.
Немања Милић,
дипломирани теолог, епархија Канадска

_____________________________
1 Кор. 15. 21-22, 47-48.
Игнатије Мидић, „Проблем смрти у хришћанској
Пожаревац, 2012, 149-151.
Исус Христос јесте савршени и истински онтологији“,
Епископ Јован Пурић,op. cit., 22.

Човек, парадигма и образац онога што би човек
требао бити. У овоме је више него јасно да сва
теологија и антропологија о људској личности
треба да буде христолика и христоцентрична.
Додаћемо да то истовремено значи да је
антропологија нераздељиво повезана и са Црквом,
јер се Христос, као Оваплоћени Син Божији
поистовећује са Црквом као Саборним Телом
Његовим. На основу свега тога говоримо не само о
Охристовљењу човека, него и о потреби
Уцрковљења човека. 8
Човек Светом тајном крштења постаје члан
Тела Цркве које је Христово Тело. Крштење јесте
ново рођење, рођење водом и Духом, рођење за

Дражен Перић, op.cit., 137.
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Велики Петак
–
дан који је
сав ноћ

је страшан али има нешто и страшније од греха
– када човек учини грех и не покаје се, то је још
страшније. Знамо да је Твоје милосрђе
бесконачно, ми то злоупотребљавамо. Али, као
што си мучитељима својим опростио, и нама
ћеш сигурно опростити. Једини услов томе је да
се, целивајући Тебе, одрекнемо и ослободимо
окова наших грехова кроз сузе покајања и да
Одсуство сунца на пођемо путем који си нам једино Ти показао.
небу и одсуство разума Путем који једини води у Царство небеско и
и
срца
на
земљи небеску Србију.
направило је од овога
дана
најцрњу
и
На Велики Петак када се слави успомена на
најстрашнију ноћ на Христово распеће, у нашим храмовима поподне
точку времена. Христос износи се Плаштаница, платно на коме је
на Голготи! Спаситељ на Крсту! Праведник у приказано полагање Христово у гроб, коју верници
мукама! Човекољубац убијен од људи! Ко има целивају све до Васкрса. Плаштаница се поставља
савести, нека се стиди! Ко има срца, нека плаче! на посебно украшен сто, гроб Христов, испред
Ко има разума, нека разуме!
Олтара. На Велики Петак пожељно је ништа не
Било је много страшних и крвавих дана у јести све до изношења Плаштанице.
историји рода људског. Било је дана када су
Један од најлепших српских обичаја који се
устајала царства на царства, народи на народе. није искоренио, чак ни у градовима, јесте фарбање
Тада су се лили потоци људске крви. Падало је јаја за Васкрс. Вредна домаћица васкршња јаја
хиљаде хиљада људских бића, нестајали су читави фарба на Велики Петак, у дан када се иначе ништа
градови, села, нестајале су државе. Али, од свих друго не ради, већ су све наше мисли упућене на
дана, најстрашнији, најкрвавији дан у историји страшни догађај Христовог невиног страдања и
рода људског, јесте дан када је Господ наш узео понижења од људи на Голготи и Јерусалиму.
Крст да пострада ради нас и наших грехова.
Фарбање јаја врши се у спомен на догађај
Дан када човек сиђе са ума и када су када је Света Марија Магдалена, мирносница,
безумници осудили и разапели најправедније биће, путовала у Рим да проповеда Јеванђеље и посетила
Богочовека Исуса Христа. Човек не само да није цара Тиберија. Тада му је у знак пажње као
познавао свога Бога, свога родитеља и Спаситеља, новогодишњи поклон предала црвено јаја и
већ га је одбацио и осудио. Његове божанске руке поздравила га речима: Христос Васкресе! Црвена
које су до тада болесне подизале, мртве боја симболише Спаситељеву невино проливену
васкрсавале, зли људи су приковали на Крст.
крв на Голготи, али је црвена боја истовремено и
Страховите муке је трпео Господ. Није било боја васкрсења јер васкрсења нема без страдања и
и неће бити тако душевног и телесног страдања смрти.
каква је претрпео највећи Добротвор човечанства,
Дечански монаси, Дела љубави
Христос,
Син
Божији.
Али
у
таквим
најстрашнијим мукама, сва освета Спаситељева
била је у овим речима: Оче опрости им, јер не
знају шта чине (Лк 23,4) Има ли веће љубави од
ове? Најзад наступа крај. Сврши се! узвикну Исус
и издахну (Лк. 23, 46). И сама природа познавајући
свога Творца побунила се и успростивила се ономе
што човек ради. Тај страховити призор ни сунце
није могло до краја да гледа. И тек када се многи
поколебаше капетан тада узвикну, Заиста човјек
овај Син Божији беше (Мк 15,39).
Спаситељу наш добри, Ти сиђе са неба, узе
на себе тело људско само да би спасао нас
грешне људе. На земљи си чинио само добра
дела. Из Твојих божанских рана текла је крв
која беше откупна цена за грехове нас мученика
Твојих. Мукама Твојим ми смо спашени. Грех

Молитва Господу Исусу Христу
Запали у срцима нашим, човекољубиви Владико,
непролазну светлост Твога богопознања,
и отвори очи ума нашег да бисмо разумели Твоје
еванђелске заповести, да бисмо, победивши све
телесне похоте, живели духовним животом,
мислећи и творећи све што је Теби угодно. Јер Ти
си просветљење душа и тела наших, Христе Боже,
и Теби славу узносимо, са беспочетним Твојим
Оцем и пресветим и благим и животворним
Твојим Духом, сада и увек и у векове векова.
Амин.
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ЗАШТО БОЈИМО
ВАСКРШЊА ЈАЈА

O васкрсењу мртвих

Обичај бојења васкршњих
јаја потиче из најранијег
периода хришћанства. У
древним цивилизацијама и
културама
јаје
је
симболисало нови живот. Та
симболика се задржала и у
хришћанској култури: као
што пиле пробија љуску јајета и улази у нови
живот, тако је и Христос својим Васкрсењем цео
свет и људски род увео у нови живот.
Постоји неколико древних хришћанских
предања која нам говоре зашто хришћани боје
јаја. Једно од тих предања каже да је Марија
Магдалина, проповедајући хиршћанство, стигла
до Рима. Она је присуствовала страдању
Христовом и била је један од сведока Христовог
Васкрсења. Она је била међу женама које су прве
виделе празан гроб и васкрслог Христа. У Риму
је проповедала цару Тиберију. Када је Тиберије
чуо од Марије Магдалине проповед о Христу и
његовом васкрсењу, насмејао се и рекао да је то
немогуће као што није могуће да јаја у корпи,
коју је Марија донела, постану црвена. Марија
Магдалина је на то узвикнула: “Христос
Воскресе!” и тог тренутка су јаја у корпи постала
црвена.
Друго предање каже да су се Јевреји у
Јерусалиму ругали хришћанима због њихове вере
и говорили су да је Васкрсење немогуће као што
није могуће да кокоши носе шарена јаја. Следеће
године, на дан Васкрса, све кокоши у Јерусалиму
су снеле шарена јаја. Што је човеку немогуће,
Богу је могуће.
Још једно предање каже да је при
Христовом страдању на крсту, крв Његова капала
на снежнобела јаја грлице која је свила гнездо
међу стенама на Голготи. Крв је обојила јаја у
црвено па и хришћани боје јаја у црвено сећајући
се страдања Христовог и Његове невино
проливене крви за све људе.
Без обзира које од ових предања има своју
историјску потврду или позадину (можда имају
сва три), бојење јаја је међу најдревнијим
хришћанским обичајима. Овај обичај сеже до
самих почетака хришћанства па зато вероватно
има и своју конкретну основу у неком стварном
догађај у. Данас се овом обичају највише радују
деца која с љубављу и маштовитошћу сваког
Васкрса украшавају Васкршња јаја.

Али ће рећи ко како ће устати мртви?
и у каквом ће тијелу доћи? (I Кор. 15, 5)
Апостол Павле унапред зна приговоре, које ће неверни
чинити васкрсењу из мртвих, па их унапред и одбија. Како
ће устати мртви? питају се и данас неверни, који ни
телесним очима не виде чудеса васкрсења у природи а
камо ли духовним. Безумниче, продужује апостол, ти што
сејеш, не ће оживљети ако не умре. Док семе у земљи не
умре, не израста биљка, то јест нешто сасвим различито од
семена. Но неверни гледа очима, и не види, него се и даље
пита: како ће васкрснути мртав човек? Како? Онако како је
Христос васкрсао. Он се спустио мртав у гроб, а дигао жив.
Васкресење из смрти показује и природа; но јаче од
природе показује васкрсли Господ. Да би нам олакшао
веровати и надати се — веровати у васкрсење уопште, и
надати се нашем сопственом васкрсењу, Он је сам
васкрсао из гроба, васкрснувши пре тога Лазара
Четвородневнога, и сина Наинске удовице и ћерку Јаиову.
Но у каквом ће телу устати мртви? питају се неверни. У
онаквом у каквом Бог хоће. У Бога је безброј врста тела.
Сва тела пак дели апостол у две групе: у земаљска и у
небеска. У небеска тела, дакле, обући ће се они који су
умрли у земаљским телима: нетрулежно замениће трулежно,
бесмртно замениће смртно, красно замениће ругобно. Но и
у небеском телу човек ће познати себе и друге око себе, као
што човек познаје себе и кад је обучен у просјачке рите и
кад
је
обучен
и
царску
порфиру.
Господе пребогати, не предај нас вечној трулежи, но као
царске синове обуци нас у одећу бесмртну. Теби слава и
хвала вавек. Амин.

О живоме Богу и о живој деци Његовој
Ако, дакле, живимо ако умремо Господњи смо (Рим. 14, 8).
Чији смо кад живимо? Господњи. Чији смо кад умиремо?
Господњи. Чији су праведници? Господњи? Чији су
грешници? Господњи. Господ обухвата све, и живе и мртве,
и садашње и прошле и будуће. Нико није тако
свеобухватљив као Господ Исус. Који од такозваних
добротвора човечанства, од учитеља, вођа, просветитеља,
икада покуша да учини неко добро умрлим? Ту се може
одлучно одговорити: никада и нико! И сама помисао била
би смешна у очима васцелога света — учинити неко добро
мртвима! То је смешно свима онима који мисле, да је смрт
моћнија од Бога, и да оно што она прогута, уништава за
свагда. Но бринути за мртве, и чинити добро мртвим,
престало је бити смешним од откровења Господа Исуса,
који откри, да је Бог — Бог живих и који то и на делу показа
сишавши у ад, да ослободи и спасе душе помрлих
праведника све од Адама па до Његове смрти на крсту.
Свеобухватљив је Господ наш преславни како Својом
видовитом мишљу, јер мисли о свима и види све од жене
рођене, и над гробовима и у гробовима; тако и Својом љубављу,

јер грли све душе праведничке без обзира које их место или
време скрива; тако најзад и Својим трудом, јер се труди за
све њих, да их све ослободи, спасе, уведе у царство и
прослави пред лицем Оца Свог небесног, Духа Светог
Животворног и безбројних светих ангела. Господе, Теби
слава и хвала вавек. Амин.
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(наводим намерно српске јога-сајтове да би се
уочио приступ јоги на овим просторима, што је за
нас у овом тренутку посебно важно): „Lotos je
simbol pun značenja za jogija i aspiranta joge. Lotosov cvet je metafora za traganje jogina. On simbolično predstavlja aspiranta joge koji je u potpunosti ukorenjen u zemlji dok teži ka božanskom...
Mnoga indijska božanstva su prikazana kako sede na
potpuno procvetalom lotosovom cvetu ili držeći lotosov cvet. Boginja obilja i lepote Lakshmi, sedi na
lotosovom cvetu kao prestolu. Lakshmi nas podseća
da možemo iz svake, pa i najgore situacije, stvoriti
lepotu i bogatstvo.” Ово што је наведено не значи
да онај који седне у ову позу аутоматски постаје
хиндуиста, али је сасвим очигледно да
најпознатија јога поза своју симболику има
директно у хиндуистичком ритуалном наслеђу,
као што је у изјави и наведено. Ту напросто не
може бити спора, осим за некога ко не жели да то
прихвати из овог или оног разлога. Сличан је
случај и са многим другим јога позама, о чему се
и
сами
можете
уверити
једноставним
претраживањем њиховог значења и порекла по
Интернету.

Зашто је православно
хришћанство
неспојиво са јогом?
Христос Воскресе, браћо и сестре!

Поред овог примера, може се навести још нешто
што сте такође сигурно уочили у медијима, било
на холивудским филомовима или у рекламама. То
су крајње неуобичајене комбинације састављања
прстију које прате неке позе. Такве положаје
прстију увелико користе и савремена јога, или
„западна” како је неки зову, желећи да укажу на
својеврсну „развезаност“ од хиндуизма као
таквог. У том случају, чему задржавање тих
сплетова прстију ако је циљ само телесно
релаксирање? Порекло тих положаја прстију ћете
такође једноставно открити: довољно је да
потражите изображења хинду божанстава и
њихове руке и прсте. Опет, то не значи да када
саставите, рецимо, кажипрст и палац на обе руке,
а остале прсте раширите, да сте постали
хиндуиста (некада то човек може урадити и са
потпуно другим разлогом). Ипак, ако редовно на
тренинзима практикујете такав покрет, онда
треба да сте свесни да користите директно
ритуално наслеђе хиндуизма. Да би читаоцима
било јасније, то би било, примера ради, донекле
слично као када би неки православац у Индији
учио људе да је за разгибавање зглобова руке и
рамена одлична вежба да ставља на себе често
знак крста и да притом склопи три прста заједно,
а друга два савије.

Тема односа православних хришћана према јоги
је изазвала огромно интересовање у српској
јавности ових дана, што ме је, морам
признати, доста изненадило.
Истинитост пренетог дела изјаве ћемо прилично
лако испитати. На првом месту треба проверити
да ли заиста постоје покрети и позе на
тренинзима јоге који имају конкретно ритуално
наслеђе хиндуизма, као што је наведено. Јога је у
великој мери присутна у мас-медијима тако да је
просто немогуће не приметити специфичне позе
које се на њеним тренинзима користе, тако да
нам остаје само да испитамо њихово порекло.
Најчувенија је дефинитивно поза “Лотосов цвет”
и сигурно сте је сви некада видели. Она је,
веровали или не, коришћена као главни лајтмотив рекламе за ново насеље у Београду – у тој
реклами двоје људи у овој пози седе, а испред
њих су нове зграде обасјане сунцем. Прочитајмо
шта о тој чувеној пози пише на сајту јога студија
Durga у Београду који води особа-тренер са
вишедеценијским искуством практиковања јоге
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То што би неки Индус себе осењивао редовно
знаком крста на наведени начин не чини га и
хришћанином, али он свеједно користи религијско
наслеђе Православља које итекако има своју сврху
и симболику. Ово је оквирна аналогија, у којој
треба тражити суштину да би ствари биле мало
јасније.

према древном ритуалу). Застанимо само на трен и
запитајмо се за тренутак – коме Православни
хришћани благодаре ујутро и увече? Сунцу
створеноме или Сунцу Нествореном? И притом
приметимо да нема чак ни покушаја прављења
симболике од стране јоги инструктора – у јоги
секвенцама се благодари конкретној твари. А
знамо како се клањање и благодарење тварима
Други део изјаве се односи на тезу да неке позе именује
у
теолошком
речнику.
представљају позе благодарења хиндуистичким
божанствима, што је још озбиљнија ствар него Пошто сам детаљно објаснио пренети део изјаве,
претходно, ако се покаже тачном, што ћемо одмах сада бих желео да нагласим једну веома важну
испитати на конкретном примеру. Опет ћу навести ствар да би се стекао шири и дубљи увид у
најпознатију вежбу, а то је такозвани Поздрав телевијску секвенцу. Наиме, телевизија N1 је
Сунцу, који је чувен и на Западу и на Истоку, а и у пренела само један део моје изјаве који сам
Србији, судећи по томе да је извођен пре неколико објаснио у претходна два пасуса, и веома је спорно
дана испред Скупштине у оквиру масовног јога то што нису пренели и други део моје изјаве, иако
перформанса. Уколико опет консултујемо сајт сам на томе инсистирао. Колико је то комично
познатог јога студија Durga у Београду да бисмо испало са њихове стране сведочи чињеница да су
добили објашњење те вежбе, приметићемо да пре моје изјаве навели да је јога за Православну
текст почиње са тезом о томе да је Сунце Цркву спорна због две суштинске ствари, а онда су
обожавано од памтивека и томе слично, а да за сам глатко навели само једну, док је другу неки
термин Поздрав Сунцу стоји да „sanskritska „генијални” уредник просто исекао. А та друга
reč namaskar potiče od namas, što znači `klanjati se` ствар је једнако важна и сада ћу се потрудити да
ili `obožavati` (uobičajena fraza koju koristimo da по сећању наведем доследно шта сам рекао
završimo čas joge `namaste`, takođe dolazi oz ovog новинарки те телевизије у наставку горње изјаве.
korena i znači `klanjam se tebi`).“
Пошто је тражила да будем што краћи и
концизнији, слободан цитат другог дела изјаве
У истом тексту је наведено и мишљење познатог коју сам дао је: „Друга суштинска ствар због које
професора који наводи да „sekvenca asana u Suya је православље неспојиво са јогом јесте у томе што
Namaskar ne samo da budi naše telo već nas poziva da имају различит приступ исцељењу ума.
protegnemo umove do uglova univerzuma,
omogućujući nam da osetimo ogromno prostranstvo За јогу циљ у том погледу се налази у својеврсном
kosmosa unutar pokreta naših tela”, те да она није пражњењу ума од сваке помисли, док је у
„nije ništa manje od otelovljenja Gayatri mantre, svete православном исихастичком искуству метод
molitve Suncu”. Посебно треба обратити пажњу на далеко дубљи: ум треба да се врати себи, да стекне
став овог стручњака да је она својеврсно пажњу, да је веже за Име Исусово кроз труд на
„отеловљење” мантре Сунцу, што ће рећи да она стицању непрестане умне молитве и да се на крају
као скуп телесних вежби спојених заједно спусти у срце”. Због времена сам овај други део
представља неку врста симболичког молитвеног морао тако концизно да конципирам и да не идем
клањања Сунцу као божанству.
у детаље шта је то умно-срдачна молитва, како се
односи према литургијском животу и циљу
Сличне коментаре од људи који су упућени у стицања благодати Божије и томе слично. Као што
историјат настанка ових дванаест спојених јога се да приметити, други део моје изјаве је везан за
поза ћете наћи и код западних и код источник онај систем духовних вежби који је у првом делу
познавалаца јоге. Има, додуше, оних тренера јоге изјаве само најављен на почетку реченице и који је
који у Србији не истичу ове чињенице – иако на крају избачен из прилога. Тај систем духовних
против чињеница не вреди аргументисати – већ вежби је једнако велики проблем када су
наводе неке блаже фразе, попут тога да је у православни у питању, с обзиром да јога у својим
питању „mogućnost da izrazimo zahvalnost Suncu, духовним вежбама суштински антиисихастична –
bez koga bi život na Zemlji bio nemoguć”, као што она даје мир који је привидан, а не суштински. То
стоји на сајту Art of Living, рецимо. То би била је мир који не произилати из благодати Духа
нека врста „секуларне” дефиниције, у којој се Светог и зато је тако једноставно пасти у прелест
Сунце не наводи као божанство, али се ипак људима који годинама практикују јогу и који
наводи да му се током те вежбе благодари, и то после телесних вежби као по правилу желе да уђу
како стоји тамо, најбоље ујутро и увече (управо мало дубље у духовне аспекте вежбе , иако,
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реално гледано, те духовне вежбе пражњења ума
искуства које је веома
од самог почетка прате телесне вежбе које се
важно
и
за
ову
раде, ма колико човек желео да се фокусира само
тематику,
јер
сам
на физички део. Најгоре од свега је што човек
крајем деведесетих био
остаје духовно неисцељен, иако му се чини да је
активан и у стварању
посве другачије: да је тобоже стекао мир
новог
борилачког
помисли, тишину ума и томе слично. Све су то
система који би имао
безблагодатна
стања
која
православним
потпуно хришћанску
хришћанима не могу бити ни метод ни циљ, већ
подлогу, са крајњом
су тешка странпутица која може имати
идејом да православни
страховите духовне последице. Ово је важно
Срби
тренирају
истаћи јер до сада нисам срео ниједног човека
борилачке вештине без
који иде на тренинге јоге, а да истовремено не
икакве примесе зенжели да постигне и умни мир, а не само телесну
будизма. Неко ће се
способност.
сада, читајући пажљиво овај текст, упитати како
је могуће
„оправославити” далекоисточне
Новинарки сам на крају рекао и то да мени лично борилачке системе, али не и јогу? Разлог је
није толико важан став расколничке МПЦ колико једноставан: те борилачке вештине нису настале
недавни став Синода Атинске Архиепископије, о из религијских, већ из практичних потреба, за
коме у телевизијском прилогу није било ни речи. разлику од јоге, која је интегрални део хиндуизма
И притом је цео прилог именован тенденциозним (или браманизма, како се узме). Зен-будистичке
насловом: „Зашто јога смета Православној елементе у познатим борилачким системима
цркви?”. Тако медијски конзументи стичу утисак Далеког Истока је због тога лако отклонити јер се
да се плашимо од некакве конкуренције или чега цео посао своди на уклањање медитације на
већ, што је нетачно. Прави наслов требало је да тренингу, избацивање клањања сликама оснивача
буде: „Зашто је православље неспојиво са јогом?”. система или идиограмима које неки практикују на
Но ако су већ тако ставили, онда им рецимо да самом почетку тренинга, затим уклањање зеннама не смета јога сама по себи, која по духовној будистичких поза које ничему практичном не
дубини није ни до колена исихастичкој пракси служе и свега другог неспојивог са хришћанским
Цркве, већ покушај да се јога представи етосом, док се задржава искључиво техника
вредносно неутралном када је реч о религијској одбране и напада. Поред тога, за разлику од јога
позадини и методу исцељења ума (госпођа у поза и серија које имају религијску позадину,
истом телевизијском прилогу је чак назива ударци
попут
ђако-зукија,
маваши-герија,
науком, што би ваљда требало да имплицира емпија... у каратеу или бацања попут ириминекаву неутралност). Одатле и реакције са наше нагеа, коте-гаешија, коши-нагеа... у аикидоу
стране, јер је православним хришћанима потребно представљају
чисто
практичне
технике
ставити до знања да добро размисле пре него ли неутралисања противника, без религијског
се одлуче на јогирање и сличне духовне предзнака, невезано од тога што су неке од тих
егзибиције.
техника настале посматрањем природних појава,
борби животиња или нечег сличног. У јоги је то
Можда ће некога занимати и откуд то да су дошли чишћење немогуће извести, јер, као што је већ
баш мене да питају за мишљење, с обзиром да ме речено, великих део њеног садржаја вежби и поза
зову углавном на теме информатике и мисије. Ево представља ритуално наслеђе хиндуизма као
о чему је реч. Када сам од стране надлежних религије, при чему технике стицања духовног
предложен као учесник у емисији, прихватио сам мира неодвојиво прате физичке вежбе у оквиру
позив с обзиром на искуство које имам када су јога тренинга.
борилачке вештине у питању и начелно
познавање јоге на теоријском принципу (њу У неким борилачким вештинама је, приметимо,
никада нисам практиковао, осим што сам је изразито лако очистити примесе било какве
теоријски познавао у начелу). Борилачке вештине духовности. Такав је случај са џудоом који је у
сам тренирао и изучавао дуго година и ту имам целости базиран на чистој физици, без готово
сасвим довољно практичног и теоријског икаквих медитативних техника.
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Постоји чак и прича
коју сам чуо сам од
једног
православног
џудисте који тренинг
почиње са Оче наш...
(нисам до сада чуо ни за
једну јога школу која
практикује исто, бар не
у Србији) да је свети
Николај
Јапански
благословио
групу
православних џудиста и
њихово бављење тим
спортом.
Истина,
постоје и борилачки
системи код којих је то
доста тежи задатак,
попут ки-аикидоа, који
представља својеврсну
философију
живота
директно спојену са
духовношћу. Покојни Љуба Врачаревић је доста
урадио на том пољу, будући да је прерадио
традиционални аикидо и готово хируршки
одстранио комплетну духовну позадину, а задржао
само технику, и то ону која је ефикасна.
Последњих пар година живота се спремао и да
формира хришћанску духовну позадину у реалном
аикидоу, што је задатак који је остао његовим
ученицима. Но иако традиционални аикидо има
доста елемената далекоисточњачке философије
који
су
дефинитивно
неприхватљиви
православном хришћанину, чак ни у њему ниједна
техника или серија техника не представља
клањање неком божанству попут Поздрава Сунцу
у јоги. А поред Љубе Врачаревића, наведимо и још
један познати пример успешног преображаја
борилачких система Далеког Истока. То је систем
о. Воје Билбије, који је шотокан карате преобразио
тако што је потпуно задржао технику, а уместо
било какве медитације увео молитву по
православном предању и неке хришћанске
вредносне норме. Он је тако отишао корак даље и
трасирао
пут
православним
борилачким
мајсторима који ће доћи после њега и наставити у
истом
правцу.

разгибавања које спортисти често користе, али у
склопу свог тренинга, а не тренинга јоге, тако да
су потпуно развезани од јога-контекста, тачније,
нису у склопу серија покрета које представљају
клањање било ком „божанству“, немају пратећу
умну
медитацију
и
очишћени
су
од
карактеристичних преклапања прстију у форму
хиндуистичког ритуалног извора. У том смислу
заиста нема спора, но тада већ не говоримо о
тренирање јоге, већ о потпуно другој теми.

Поставимо себи сами на самом крају питање:
зашто православни хришћани у толиком броју
данас „кокетирају” са јогом да су чак и помесне
Цркве, попут грчке и бугарске, морале да реагују
са саопштењима? Одговор је поражавајући: зато
што је савременим хришћанима у великој мери
стран исихастички опит. Ми који смо православни
свештеници сносимо велики део одговорности за
такво стање јер људе не позивамо довољно на то
духовно делање. Исихазам није нешто резервисано
само за монахе, већ треба да је начин живота
свакога од нас, небитно од чина и положаја у
Цркви. Недостатак свести о томе је узрок тужне
слике 21. века у коме неки православни хришћани
свој мир и спокојство траже на тренинзима јоге,
Истине ради, треба рећи да постоје јога покрети уместо да јогине приводе ка исихастичком начину
које можемо назвати условно неутралним. То је живота у литургијском окриљу Цркве.
случај када су уклопљени у други контекст и
очишћени од пратећих религијских символа. На
Свештеник Оливер Суботић, СПЦ, 2015
пример, постоји неколико практичних положаја
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Мисли на Васкрс и за сваки
дан Светле
Седмице
Свети Теофан Затворник
Васкрс
Пасха,
Господња
Пасха!
Господ
нас
је
својим
Васкрсењем од смрти привео
животу. И гле, ово Васкрсење
анђели певају на небесима,
видевши у лицу Господа
Искупитеља светлост уготовљене славе обожене
људске природе, у коју ће се, силом Његовог
Васкрсења, обући сви они који истински верују у
Њега и који му се из све душе прилепљују. Слава,
Господе, преславном Васкрсењу Твоме! Анђели
певају и радују се са нама, предвиђајући испуњење
свога хора. И нас Господе удостој да Те васкрслог
славимо чистим срцем, видећи у Твоме Васкрсењу
прекид трулежности која нас је изједала, сејање
новог пресветлог живота и зрак будуће вечне
славе, у коју си Ти као претеча већ ушао
Васкрсењем нас ради. Не само људски, него ни
анђелски језик није у стању да објасни неизрециву
милост Твоју према нама, преславно васкрсли
Господе!
Светла Седмица
Благовестећи Оваплоћење Господње, анђео
говори: „Радуј се благодатна“! Објављујући
пастирима рођење Христа Спаситеља, он такође
говори: Ево јављам вам радост велику! Међутим,
обавештавајући жене о Васкрсењу Господа, анђео
изговара само: „Устаде, није овде“! Он не додаје:
„Радујте се“, јер ћe радост сама собом испунити
њихова срца чим се увере да је Господ заиста
устао. Тада је то уверење било опипљиво: анђео га
је припремио, а Господ га је својим јављањем
употпунио. И радост је код свих била неисцрпна!
Сада је код нас све украшено – и Црква, и куће и
тргови. Све је у одећи радости, и сви су обузети
општом бујицом радовања. Но, ти се потруди да
своју мисао одвојиш од спољашњег и да, сабравши
се у срцу, примиш истину Васкрсења у свој
ширини, дубини и висини њеној, како би се
показао радостан не само по спољашности, него
како би и у себи самом носио дух радости, који
изнутра извире као извор светле воде која избија
из недра земље.

Јудејци су покушали да светлост Христовог
Васкрсења замагле маглом лажи: „Украли су га
ученици“.
Међутим,
ту нискост
је
било
лако
савладати,
и истина је
победила.
Ипак,
ни
после тога
времена
враг
не
престаје са
покушајима
да замагли
сунце Васкрсења. Ни то не треба да нас смућује!
Од оца лажи шта би се могло очекивати осим
лажи? Он је многе од својих сарадника научио те
су написали читаве књиге против Васкрсења. Та
магла је књигама и расејана. Ви, пак, не узимајте
лоше књиге па се нећете помрачити. Ако се и деси
да случајно наиђеш на такву књигу, узми као
противотровно средство добру књигу да би
освежио главу и прса. Постоји, међутим, и друга
магла од непријатеља – у помислима. Али, и она ће
се одмах развејати као дим од ветра путем здравог
хришћанског
расуђивања.
Проходи
са
расуђивањем све што се десило и лако ћеш, као на
светлости дана, увидети да се све то није могло
остварити ничим другим до силом Христовог
Васкрсења. То убеђење ће за тебе бити тврђава са
које ћеш, утврдивши се, лако одбијати и
побеђивати непријатеље истине.
Истину Васкрсења разум може доказивати својим
разлозима на основу Писма, и силу његових
извођења не може да не призна ни неверујући,
уколико му није заглушено осећање за истину.
Верници, међутим, немају потребу за доказима,
будући да је Црква Божија препуна светлости
Васкрсења. И један и други указатељ на истину је
добар и убедљив. Против разлога разума, ипак,
могу да се изроде и истакну противразлози, а и
вера може да се напада и уздрмава недоумицама и
сумњама које долазе и споља и изнутра. Зар нема,
дакле, тврде ограде за истину Васкрсења? Има!
Она ће се испољити у процесу истребљивања
изопачености душе и тела, и успостављању
почетака новог живота путем силе Васкрсења,
преузете још у светом крштењу. Такав човек ће
ходити у светлости Васкрсења. Њему ће изгледати
безуман свако ко говори против Васкрсења, као
што ће ономе који иде по дану изгледати без
памети онај који говори да је ноћно време.

17

Заиста је пун врлине труд оних који здравим
разлозима побијају лаж која се са напором диже
против истине Васкрсења. И ти читај и
наоружавај се тим разлозима. Но, при свему томе
не лењи се да у себи све више и више начиниш
простора за улазак силе Васкрсења Христовог.
Што се више будеш трудио, све ћеш више дисати
ваздухом Васкрсења, те ћe безопасније постати
све стреле вражје које се одапињу против те
истине. Питаш: „Шта треба да се ради у вези са
тим?“ Ништа посебно! Буди само оно што си
дужан да будеш по завету у који си ступио светим
крштењем, које и јесте наше васкрсење. Пљунуо
си на сатану и на сва дела његова: продужи да се
тако према њему односиш. Сјединио си се са
Христом: остани са Њим. Дела таме и светлости
су позната. Бежи од првих и труди се око других.

Но, чини то без икаквих уступака, чак и
најмањих, како би се у животу држао правила:
нема заједнице светлости са тамом, нити Христа
са Велијаром.
Свети оци су за неке људе, славне по свом
хришћанском животу, похвално говорили да
васкрсоше још пре општег васкрсења. У чему је
тајна таквог живота? У томе што су они усвојили
карактеристичне црте живота после васкрсења,
описане у речи Божијој, учинивши их својим
особинама. Будући живот се представља као
слободан од свега телесног: нема женидбе ни
удадбе, нема храњења трулежном храном, а само
тело постаје духовно. И тако, ко живи као
одрешен од свега телесног, у себе прима елементе
живота после васкрсења. Потруди се да у теби
замре све телесно, и васкрснућеш пре општег
васкрсења. Пут ка томе указује и апостол када
говори: По Духу ходите и похоту телесну нећете

чинити (Гал.5,16). Он уверава да се тим путем
заиста може достигнути очекивано: Ко сеје,
говори он, у дух, од духа ће пожњети живот вечни
(Гал.6,8).
У нама постоје два живота – телесни и духовни.
Дух наш као да је погребен у телу. Када почне да
васкрсава, оживљен благошћу Божијом, он се
извлачи из скривености под телом и појављује у
својој духовној чистоти, и то део по део. Када се
сав извуче из те везаности као из гроба, он излази
у обновљени живот и сам по себи постаје жив и
делатан. Тело, пак, гроб, само по себи јесте мртво
и без дејства, премда се заједно са духом налази у
једном и истом лицу. То је тајна онога што говори
апостол: А где је Дух Господњи, онде је слобода
(2.Кор.3,17). То је слобода од трулежности која
облаже наш нетрулежни дух, или од
страсти, које кваре нашу природу.
Тај дух, који је ступио у слободу
код деце Божије, личи на лептира са
крилима пуним разних боја, који је
прхнуо из своје чауре. А ово су
дивне боје духа: љубав, радост, мир,
дуготрпљење, благост, доброта,
вера, кротост, уздржање (Гал.5.22).
Недеља Томина
Господ мој и Бог мој!, узвикнуо је
свети апостол Тома. Осећате ли са
каквом се снагом он ухватио за
Господа и како га снажно држи? Ни
дављеник се не држи чвршће за
даску која му даје неку наду на
спасење од дављења. Можемо рећи
да још не верује онако како би
требало онај ко се не односи тако према Господу.
Ми говоримо: „Господ Спаситељ“, мислећи при
том да је Он Спаситељ свих, а апостол говори:
„Мој Господ Спаситељ“. Онај ко говори: „Мој
Спаситељ“, oceћa своје спасење, које истиче из
Њега. Осећање спасења је сразмерно и осећању
пропасти из које је Спаситељ извукао спасенога.
Осећање погибли код човека који по природи
воли живот, а који зна да сам себе не може
спасти, присиљава на искање Спаситеља. И када
га нађе и осети силу спасења која из Њега излази,
он се хвата чврсто за Њега и неће да се одвоји,
макар га због тога лишили и самог живота.
Догађаји такве врсте у духовном животу
Хришћанина не замишљају се само умом, него се
збивају на самом делу. Како вера, тако и
сједињење са Христом, код њих постаје јако као
живот и смрт. Само такви искрено узвикују: „Ко
ће ме раставити…“!
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УЧЕЊЕ СВЕТИХ ОТАЦА - КАКО СЕ
СПАСИТИ ОД ИСКУШЕЊА

Св. Кирил Јерусалимски:

“Трпљењем својим спасавајте душе
своје.” (Лука 21,19)

Свакодневно када читамо Молитву Господњу Оче
Наш, ми се молимо “|и не уведи на у искушење
но избави нас злога/лукавога|.” Многи не
разумију шта је то искушење, како се манифестује
и како се избавити од зла у свакодневног животу.
Свако искушење жели да нас одвоји од
поштовања Бога и живота према Божијим
спасоносним заповијестима, а за циљ има – вјечну
пропаст човјека. Пошто је поприште и одбрана од
искушења тј. одбрана од злих сила која нас
нападају тј. искушавају да радимо нешто
противно доброј и праведној вољи Божијој, од
животне важности за сваког православног
хришћанина, Свети Оци и учитељи православне
цркве су оставили поуке вернима. Уз молитву и
уздање у Божију помоћ сваки човјек цијелог
живота будно и истрајно треба да се бори против
искушења, а ако не дај Боже и падне у искушење,
дужни смо да се искрено кајемо тј. одвратимо од
пута који жели да нас одведе у пропаст.
Погибељни пут, пошто је пут лукавога и лажљива
замка, излгеда привлачан и лаган. Али Св.
Подвижници и велики светитељи Цркве
Христове, су лако уочавали све замке и
превазилазили из благодаћу и помоћу Божијом, и
оставили су нама за помоћ и узрастање у
духовном животу блиставе поруке охрабрења и
мудрости које воде ка мирној луци богоугодног и
спасоносног живота.
И сам Господ Исус Христос је након што је био
крштен од стране Св. Јована Крститеља, био
кушан четрдесет дана у пустињи да би и нама
показао да се све може превазићи помоћи
Божијом. Господ одговара искушитељу: “неће
живети човек о самом хљебу, него о свакој ријечи
Божијој” /Лк 4,4/, “Иди од мене сотоно; у писму
стоји: поклањај се Господу Богу својему, и њему
јединоме служи” /Лк, 4,8; 5 Мој. 6,13/; “И
одговарајући Исус рече му: казано је: не кушај
Господа Бога својега” /Лк. 4, 12; 5 Мој. 6,16/.
Својим примјером Господ показује како
слободном вољом превазилази искушење, и како
чврсто и праведно стоји према речима из Светог
Писма и Божијег закона. Господ нам показује
непоколебаност која је живот кроз послушност
Оцу и живот по заповјестима безбједан пут ка
Оцу Небеском и Царству Небеском.
Уводно слово рецензента

„И не уведи нас у искушење“, Господе. Да ли нас
Господ овим учи да се молимо да уопште не
будемо кушани? Не, јер речено је: „Сваку радост
имајте, браћо моја када бивате кушани“ (Јаковљ.
1, 2). Пасти у искушење може да значи и утопити
се у искушењу. Јер је искушење слично некој
реци, преко које је тешко прећи. Зато неки, не
утопивши се у реци искушења, препливају исту
као искусни пливачи, не предајући јој се. А други
нису такви, већ улазе у реку искушења и утопе се.
Као, на пример, Јуда, који је упао у искушење
среброљубља, и није препливао пучину (тог
искушења), већ се удавио и телесно и духовно.
Петар је, пак, упао у искушење одрицања од
Христа, али упавши у њега није се удавио у њему,
већ је храбро препливао пучину и избавио се од
искушења. Ево како други човек (псалмопевац
Давид) који је дошао до савршенства Светих
благодари за избављење од искушења: „Ти си вас
окушао Боже, претопио си нас, као сребро што се
претапа. Увео си нас у мрежу, метнуо си бреме на
леђа наша. Дао си нас у јарам човеку, уђосмо у
огањ и у воду; али си нас извео у одмор“ (Пс. 66,
1012). Видиш ли са каквом смелошћу говоре они
који су победили искушења и који нису
посустали. Речено је: „Извео си нас у одмор“. Ући
у душевни мир (одмор) значи избавити се од
искушења.
Св. Григорије Ниски:
„Не уведи нас у искушење“. Колика је, браћо,
сила у тим речима? Господ различито и са више
имена именује лукавога (непријатеља нашег), као
што су: Ђаво (Мт. 13, 39), Велзевул (Мт. 10, 25),
Мамон (Мт. 6,24), кнез света (Јн. 14, 30),
човекоубица (Јн. 8, 44), лукави, отац лажи (Јн. 8,
44), и другим сличним именима. Можда је једно
од најјаснијих његових имена искушење. Ову
нашу претпоставку потврђује само устројство
Молитве Господње, јер Господ после речи: „не
уведи нас у искушење“, додаје мољење за
избављење од лукавога, чиме означава једну исту
ствар. Онај ко не улази у искушење (напаст), тај је
самим тим ван власти лукавога; а ко је у
искушењу (напасти), тај је у власти лукавога;
следи, дакле, да су искушење (напаст) и лукави
једно исто. Чему нас учи ово мољење Молитве
Господње? Учи нас да будемо слободни од онога
што видимо да је овај свет, а о коме је речено: “
Свет сав у злу лежи (1. Јован. 5, 19).
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очекујемо време подвига да бисмо
показали одсуство славољубивости у
себи и своју храброст.
„Не уведи нас у искушење“. Нечастиви
нам причињава многе невоље, као и
људи, или очигледним наношењем зла
или зломислијем. Понекад и тело
погубно делује на душу; а понекад, због
различитих болести, наноси нам
невољу и страдања. Пошто разне и
многобројне невоље насрћу на нас са
свих страна ми треба да се да молимо
Богу да нам да избављење од њих. Јер
кад Бог заповеди престаје свака мука,
бура се стишава и постиђени лукави се
удаљује; као што је, некада, оставивши
људе, он прешао у свиње, не
осмеливши се, чак, ни то да уради без
Ко хоће да буде изван домашаја лукавога, који наредбе (Мт. 8, 31). Ако нема власти, чак, ни над
нас подстиче на искушења, тај мора у потпуности свињама, како онда може овладати људима које
да се искључи из световног живота. Јер, Бог чува?
искушење се не може дотаћи душе ако
непријатељ (лукави), поставивши на злобну удицу Св. Касијан:
своју световне прелести као мамац, не стави те Овде се поставља значајно питање! Ако се
прелести пред наше очи да би у нама побудио молимо, да не паднемо у искушење, како онда
жељу за искушењем. Ова мисао ће нам бити можемо доказати добродетељ своје постојаности
много јаснија ако је поткрепимо примерима. и одлучности која се тражи у Св. Писму? “
Море често бива страшно када се узбурка, али не Блажен је човек који претрпи искушење“ (Јаковљ.
за оне који живе далеко од њега. Огањ је погубан, 1, 12). Дакле, речи Молитве: „не уведи нас у
али само за материју која гори. Рат је ужасан, али искушење“, значе: не допусти нам да будемо
само за оне који ступе у рат. Ко жели да избегне побеђени у искушењу. Јов је кушан, али не уведен
невоље рата, тај се моли да не дође до потребе да у искушење, јер: „не рече безумља за Бога “ (Јов.
и он ратује. Ко се боји ватре, моли се да не буде у 1, 22), и не упрља уста богохуљењем, што је од
њој. Ко се плаши мора, тај се моли да му не њега захтевао кушач. Искушавани су били
устреба да плови морима. Тако и онај ко се боји Авраам и Јосиф, али ни један од њих не био
заразе лукавога нека се моли да не буде на мети уведен у искушење, јер недан не испунио захтјеве
лукавоме (тј. да не постане роб световне сујете и кушача (ђавола).
страсти). Пошто „свет лежи у злу“ у световним
делима су скривени поводи за искушења; дакле, Св. Максим Исповједник:
онај који се моли да не падне у искушење, не Везујући ово мољење са претходним, учимо да
треба ништа друго да моли до да не буде заведен онај ко из душе не опрости дужницима и чије
свјетовним прелестима. Јер ко то избегне, тај ће срце није чисто пред Богом од сваког
избећи вражји мамац; његову прикривену удицу незадовољства према брату своме и које не сија
неће загристи, неће је прогутати и тако неће пасти светлошћу помирења са ближњима, тај се лишава
Божије благодати и предаје се искушењима
у власт лукавога.
лукавога, а да би очистио своје грехе мора
научити да буде благонаклон према другима.
Св. Јован Златоуст:
“ И не уведи нас у искушење“. Овде Спаситељ Искушење је закон греха који је био припремљен
очигледно указује на нашу ништавност и осуђује (од лукавог) првом човјеку, а лукави је ђаво који
гордост, и учи нас да не одустајемо од подвига и је увео првог човјека у грехопад, тако што га је
да својевољно никуда не журимо: јер ће тиме за саблазнио и увукао у грех, кушајући га оним што
нас и победа бити блиставија и за ђавола пораз му је Бог забранио, и човјек је тако нарушио
тежи. Али, ако смо већ увучени у борбу, дужни Божију заповест. Плод свега тога је био губљење
смо да се држимо смело; а ако за борбу нема бесмртности.
повода, дужни смо да будемо спокојни и да
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Искушењем се назива и увлачење душине воље у
страсти телесне; а лукавим се назива стварни
узрок који побуђује ту људску тежњу к страстима
телесним. Од тога, пак, праведни Судија не
избавља никога осим онога који опрашта
дужницима својим, а ко не опрашта залуду се
моли за опроштај грехова својих. Бог оставља
таквога немилосрдног и непомирљивог човека и
он бива побеђен од лукавога…
Човек треба да зна потребе своје природе тј. да
постоји закон природе људске на једној и
тирјанство страсти на другој страни. Тирјанство
страсти доводи до самовољног удаљавања од
људске природе. Овај први (закон природе)
задовољава природне људске потребе, а други
(закон тирјанства страсти) изопачује људску
природу, која је првобитно створена као чиста и
непорочна. Закон природе људске је такав да
дејством ума људског чува наше биће… и када
узносимо Молитву Господњу, она бива услишена
и Бог нам уместо једне дарује две благодати:
опроштај грехова прошлих и избављење од
грехова будућих, не допуштајући нам да паднемо
у искушење, нити лукавоме да нас пороби, јер
опраштамо дугове ближњима нашим.
Дакле ако желимо да се избавимо од лукавога и
да не паднемо у искушење, уздајмо се у Бога и
опраштајмо дугове дужницима нашим јер: „Ако
ли не опростите људима сагрешења њихова, ни
Отац ваш неће опростити вама сагрешења
ваших“ (Мт. 6,15); (чинимо тако) да би нам не
само били опроштени грехови наши, већ и да
бисмо победили закон греха, не падајући у
искушење и побеђујући родитеља греха лукавога,
молећи се за избављење под руководством
Христа Господа, Који је победио свет, и Који нас
је наоружао заповестима Својим, научивши нас
да одбацимо страсти и да незасито стремимо
Њему као Хљебу Живота, Премудрости и Правде
кроз испуњавање воље Оца Небескога Који нас је
учинио саслужитељима анђелским, који су нам
објавили небеско устројство живота, благоугодно
Богу. И зато (због сличности Анђелима) ми
усходимо к Богу, к Оцу свјетова Који нас је
учинио да будемо заједничари Божанског
природе кроз причешће благодаћу Духа Светога,
чиме постајемо чеда Божија и синови Божији, и
облачимо се у Самог Створитеља те благодати,
Сина Очевог… из Којега, кроз Којега и у Којем
имамо
и
имаћемо
живот
вечни.
Нека молитва наша буде усмерена на ово
тајанствено обожење да бисмо објавили каквим
нас је учинило оваплоћење Једнородног Сина, и

где нас је узнела моћна Десница Човекољупчева,
нас који смо нижи од најнижег, нас који смо
притиснути теретом грехова наших. Узљубимо
још више Онога Који нам је тако премудро
припремио спасење, показавши делом, да је наша
молитва услишена, показавши нам да уистину
имамо Бога за Оца, а не лукавога, који
посредством страсти увек покушава да тирјански
влада нама и који нас уместо у живот води у
смрт. Јер сваки од ова два властодршца (и Бог и
непријатељ Његов ђаво) онима који им се предају
дају сваки своје: Бог им даје живот вјечни, а ђаво
даје смрт онима који му предају под дејством
искушења.
Према Светом Писму постоје две врсте
искушења: једна искушења, која условљава оно
што нам је пријатно и друга, која проузрокују
непријатности и болест. Прва су вољна, а друга
принудна. Из њих (и једних и других) рађа се
грех и нама је заповеђено да се молимо по
заповести Господњој која нас учи да говоримо: „и
не уведи нас у искушење“, и савјетује нам: “
Бдите и молите се да не паднете у напаст“ (Мт.
26, 41)… За оне који су чврсто пригвождени
клинцима греха спасоносне су речи великога ап.
Јакова који позива: “ Сваку радост имајте, браћо
моја, када паднете у различита искушења, знајући
да кушање ваше вјере гради трпљење; а трпљење
нека усавршује дело, да будете савршени
(Јаковљ. 1, 2. 3). И једну и другу врсту искушења
лукави зломислено осматра, и у првим (вољним)
искушењима лови човјека преко привлачности и
узбуђивања телесним сластима, саблажњавајући
душу да одустане од богољубиве настројености; а
друга (принудна) искушења користи, изазивајући
помисли побуне и
хуле на Творца у
души
човјека
притиснутог невољом
и бедом.
Познајући лукавство
нечастивога, ми треба
да се молимо (када се
ради о вољном искушењу) да не отпаднемо од
богољубиве настројености; а када Бог допусти да
паднемо у невољно искушење треба да трпимо
храбро и да (будући у невољи) призивамо
Саздатеља. Нека се нико од нас не саблазни
прелесним сластима лукавога; нека се у будућем
животу избавимо вечних мука и да будемо
причесници неизрецивих добара, која сада само
делимице видимо у Христу Господу нашем, Који
се слави са Оцем и Пресветим Духом.
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Страдање
србске
цркве од
комуниста
– Злочини
против
Бога и
народа
Година 1941. остаће црним словима забележена у
историји православног србског народа. После
априлског слома и капитулације Краљевине
Југославије долази тиранска непријатељска
окупација. Немци, Италијани, Мађари, Бугари и
Арнаути заводе своју крваву страховладу, а у
западним крајевима сломљене и окупиране
Краљевине Југославије ниче злогласна Независна
Држава Хрватска као творевина какву модерни
свет није видео, а историја није забележила.
У свеколиком хаосу и расулу, над народним
несрећама и трагедијама, над раскућеним и
попаљеним
домовима, над прекланим и
ујамљеним Србима преко Дрине и Саве,
силованим србским мајкама и сестрама,
Комунистичка партија Југославије, на челу са
бившим аустро-угарским фелдвебелом Јосипом
Брозом званим Тито, креће у свој крвави поход
градећи своје идеале на несрећи србскога народа.
Још пре почетка Другог светског рата, безбожни
комунисти су ковали планове о касапљењу
Краљевине Југославије и србскога народа.
Комунистичка партија Југославије је на својим
првим конгресима отворено заузела став да треба
срушити Краљевину Југославију као „тамницу“
југословенских народа. Комунисти су на чувеном
комунистичком конгресу у Дрездену децидирано
одлучили и навели Србске Земље које су, после
распада Краљевине Југославије и извођења
њихове револуције, требале да постану државе. На
том конгресу, нажалост, Србија није била
поменута као будућа држава.

комунистичке бескрупулозности јесте уговор о
усташко-комунистичкој сарадњи који су почетком
тридесетих
година
овога
века
у
сремскомитровачком
затвору
саставили
и
потписали Хрват Миле Будак, потоњи србски
крволок и доглавник Анте Павелића, и Јеврејин
Моша Пијаде, доглавник и најближи сарадник
Јосипа Броза чија „Пасја гробља“ и данас сведоче
о његовој улози у Другом светском рату. Моша
Пијаде и Миле Будак су у другом и трећем члану
поменутог уговора прецизирали да:
„вођство југословенске комунистичке партије
свесно своје улоге, признаје да се Балканско
полуострво неће тако дуго моћи комунизирати,
док се српству и православној цркви не сломи
кичма, пошто је познато да су управо ова два
фактора увек спречавала како продирања
Османлија на Запад тако и комунизма и Аустрије
према Истоку. Ради тога ово вођство сложно је у
томе да припреми заједнички терен за
комунизирање
Југославије
и
Балканског
полуострва и за уништење свега што је српско и
православно.
Вођство хрватске усташке организације предосећа,
да ће у случају да не наступи брза промена,
хрватски народ подлећи југословенској подлости и
српској хегемонији, те нуди своју сарадњу свима
подјармљеним народима Краљевине Југославије, а
поготову комунистичкој партији, како би се
пожурио ток догађаја, а према упутима овог
вођства.
Члан 3.
Вођство хрватске усташке организације обавезује
се да ће потпомагати и учествовати у свим
материјалним
издацима,
демонстрацијама,
манифестацијама и разним штрајковним акцијама,
које проводе комунистичке формације.

Вођство комунистичке партије сматра хрватску
усташку организацију као важног фактора и као
помагача у уништењу постојећег стања, у
постизању усташких идеала обећава своју помоћ.
Вођство ових партија обавезује се да ће између
себе избегавати све несугласице и распре, на
пример: путем јавних прогласа, приватних
разговора итд. те да ће се обострано, безусловно
потпомагати у случајевима демонстрација,
револуција или рата, а особито што се тиче
уништења свега оног што је српско и православно,
као што је наглашено у тачки 2. овог Споразума“.
(Овај документ се чува у Архиву војноисторијског института, Недићева грађа, К. 1. Ф. 1.
Д9-9а).

Комунисти нису бирали савезнике у остваривању
свог крвавог плана. Најдрастичнија потврда ове
22

Комунистичка партија Југославије није била само
идеолошка и политичка већ је била и својеврсна
терористичка организација. Комунисти нису
чекали да се распламса ратни пожар да би
кренули у остваривање својих крвавих циљева већ
су и у мирним временима организовали
саботерске и терористичке акције (као, на пример,
када је муслимански
комуниста
Алија
Алијагић са Родољубом
Чолаковићем и групом
терориста Комунистичке
партије у Делницама
убио србског министра
Милорада Драшковића).
Но, Други светски рат је
представљао
идеалну
прилику да комунисти
изађу из илегале и крену
у свој демонски поход.
На њиховом путу је све
требало
да
буде
прегажено. Идеологија и
интерес револуције је
сваком
комунисти
наметао
императив
уклањања свега онога
што је било против њих.
Једина „светиња“ им је
била револуција, која је
по цену убистава најрођенијих и најближих
морала бити изведена. О комунистичким
злочинима
над
недужним
србским
становништвом ће се тек писати и они ће по
монструозности бити уз усташке злочине у
Независној Држави Хрватској.
Као што се из уговора, који су потписали Миле
Будак и Моша Пијаде, да видети, један од главних
циљева усташа и комуниста је био везан за
уништење Србства и Православља. И усташе и
комунисти су се још у првим данима рата у
Југославији устремили на Србску Цркву као
духовни стожер Србства тако што су најпре
убијали србске владике и свештенике.
Србска Црква је била распета на крсту. У
злогласној Независној Држави Хрватској су
убијени епископ бањалучки Платон (Јовановић),
митрополит дабро-босански Петар (Зимоњић),
епископ горњокарловачки Сава (Трлајић), а од
последица усташке тортуре су умрли митрополит
загребачки Доситеј (Васић) и епископ захумскохерцеговачки Николај (Јокановић). Поред
петорице архијереја Србске Цркве, у НДХ је
страдало преко 200 православних свештеника.
Комунисти су највише одговорни за злочиначка
убиства србских свештеника. Према подацима

којима ми располажемо, комунисти су побили
преко три стотине србских свештеника. Они се,
дакле, према броју убијених православних
свештеника не могу мерити са ниједном војском
која се налазила на подручју Југославије од 1941 –
1945. године.
Истражујући ратну штампу наишли смо на
монструозне злочине које
су,
у
скоро
свим
случајевима,
пратили
комунистичко весеље и
песма.
Комунистички
злочинци се нису либили
да певају и играју око
својих жртава, које су
издисале од мука на које
су их безбожни крвници
стављали. Комунисти су се
посебно доказивали у
мучењу и убијању србских
свештеника,
а
своју
мржњу су утиснули и у
песме које су у том
времену певали. Црним
словима
су
остали
записани стихови: „Носим
капу са три рога и борим
се против Бога“, „Ми смо
против Бога и владара,
против Цркве и олтара“,
„Устај сељо, устај роде, да те браним од господе,
од попова мантијаша и осталих зеленаша“ итд.
Тешко је данас утврдити број комунистичких
жртава у годинама рата и непосредно после њега.
Страни историчари су из западних земаља могли
слободније да пишу, али нису имали комплетан
увид у све податке. Енглез Мајкл Лис у својој
књизи „Силовање Србије“(која је недавно
објављена и на нашем језику) наводи бројку од
250.000 убијених Срба у поменутом периоду.
Партизани су највише уживали када су мучили и
убијали србске свештенике и монахе. О
комунистичком Magnum Crimen за време и
непосредно после Другог светског рата ће се још
дуго говорити и писати, али сигурни смо да је
полувековни период владавине југословенских
комуниста најкрвавији период историје србског
народа. (из текста Велибора В. Џомића)
У књизи ђакона Александра Аздејковића
„Голгота
Раковичке
Парохије.
Страдање
свештеника и парохијана од октобра 1944. до
марта 1945. године“ се ређају имена мученика и
потресна сведочења о њиховом страдању.
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Огромна је листа србских свештеника који су
хапшени,
ислеђивани,
мучени,
пљувани,
понижавани и вређани богохулним изразима кроз
комунистичке затворе у Нишу, Идризову,
Лепоглави,
Старој
Градишци,
Пожаревцу,
Сремској Митровици, Голом отоку, Котору,
Никшићу и Приштини. Затворени свештеници
подвргавају се посебном режиму шиканирања и
унижавања. Сваки свештеник бива обријан.
Стављају их у мрачне ћелије, па им онда говоре:
„Моли се Богу да ти помогне. Ја сам ти Бог.” Или:
„Како то, да је тај твој Бог тако немоћан?
Допустио је, да те ухапсимо и држимо овде! Зар не
видиш да смо ми јачи од Бога кога ти исповедаш.
Ми се не молимо Богу, па смо слободни. ”
Чувари су највише волели да организују „забаве”
као што су трке свештеника где би један другог
морали да узјашу. Прво би свештенике постројили
на црту, а затим да по неколико стотина метара
наизменично трчећи носе на леђима један другога.
Многи нису желели да јашу своју браћу, али онда
би на њихова леђа наскочио неки робијаш који је
желео да покаже свој патриотизам, или чуварполицајац, они нису били нимало дарежљиви. Они
би узјаханог свештеника ударали по глави, а
ногама у ребра, терајући га да брже трчи. Навијање
и викање „ватрених навијача” чуло би се изван
затворских зидина. Најгласнији би били када би
неки свештеник под теретом и ударцима пао на
земљу. Онда би полицајац, бесан што губи трку,
зверски наваљивао на њега и тукао га до бесвести.
О овим стравичним догађајима сведочи прота
Милутин Продановић, који каже да је тада у
затвору Забела било 36 свештеника.
Разна понижења су трпели. Скидали су их голе па
тукли, или још горе мучили вешањем о полни
орган, што би се трагично завршило. Углавном сва
мучења и тортуре би се завршавале ликвидацијом.
Неки су живи бацани у јаме, неки живи
претестерисани или су убијани маљем, стрељани
па бацани у реке, неке су тровали сипајући им
отров у кафу, некима су после батинања ишчупали
језик и на крају убили и бацили у Саву, као што је
био случај са протом Бошком Симићем из
Конатица, убијеног 16. новембра 1944. Проту
Милана Туцовића, који је био притворен и осуђен
на 18 година робије, уочи Васкрса су извели из
затворске ћелије, уз речи стражара:
„Излази, попе, идеш да се сретнеш са својим
Богом.”
Крвнички су га ударали будаком, мрцварили и
потом у седећем положају, још живог закопали у

земљу. И многа друга мучења смишљали су
богомрзци и свештеномрзци. Све је било
осмишљано да хапшења и убиства буду на неке
празнике, као што је Велики четвртак, Велики
петак, Васкрс, Бадњи дан, Божић или Слава.
Убијани су и чланови њихових породица, попадије
и деца. Младог свештеника Костадина Новичића,
пароха стојничког, убили су заједно са попадијом
која је била пред порођајем, у шуми у јесен 1943.
године док су бежали од двојице партизана.
Комунисти су највише уживали да јашу
свештенике и тако их исмевали, али често би се
дешавало да се ово смртно заврши, као што је
случај са јеромонахом Емилијаном, старешином
Манастира Раиновац. Њега су јахали, чупали му
косу и браду, шутирали, ударали кундацима и
цепали мантију, а онда га убили. Свештеника
Машана Петровића су тројица комуниста јахала до
брда изнад Умке и ту убили пиштољем 8.
новембра 1944. године.
Неки свештеници су били осуђивани на
дугогодишње затворске казне. По десет, петнаест,
двадесет година. у затворима су умирали од
батинања, глади и ослабљеног здравља, а њихови
гробови се не знају, као и оних који су
ликвидирани. Треба поменути и случај још једног
свештеника, који је био пријатељ и једно време
сабрат оца Недељка Стреличића. Парох реснички,
а касније топчидерски, јереј Сибин Станковић,
који је одмах после рата, ухапшен и једно време
провео у затвору ОЗН-е где је мучен и ислеђиван а
потом пуштен, преминуо је од последица
батинања у мају 1947. године.
Епископа бачког Иринеја (Ћирића) комунисти су
на сваком кораку вређали и провоцирали.
Камењем су гађали двор у Новом Саду, и док су
пуцала стакла, једна од каменица га је погодила у
потиљак. Владика је пао као покошен, а само га је
Бог спасао од разјареног и подивљалог народа који
је хтео да га линчује. У месту Оџаци када је дошао
да служи Свету Литургију, комунисти су га засули
каменицама и вероватно би га и убили да ђакон
није скочио и својим тело заштитио владику
Иринеја, а потом га је свештеник Миливој
Степанов изнео кроз прозор. Од силних удараца
задобио је тешке телесне повреде, са трајним
сушењем кичмене мождине, те је све до своје
смрти 1955. године провео у кућном притвору, у
болесничкој соби.
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Мучен и понижаван је и Епископ бањалучки а
потом жички Василије (Костић).
Организујући митинг против
њега, протерали су га из Бања
Луке. Када је владика пошао ка
железничкој станици, успут су
му псовали Бога и вређали га, а
на самој станици су га и физички
напали, шутирали, ударали по
слабинама и леђима. Највише су
га ударали по глави, парадајзом,
шљунком
и
каменицама;
оборили камилавку са главе и
изгазили, затим пљували у лице
и покушавали да га вуку за
браду… О овоме сам владика
Василије
извештава
Свети
архијерејски синод, где пише:
„Каменицом су ме ударили по
десној обрви и носу. Два пута
сам био оборен на перону и пао преко шине.
Једни су ме вукли на једну, а други на другу
страну, те су ми поцепали пелерину и горњу
мантију…Иако су ме милицајци уверавали да су
ми ствари убачене у вагон, оне су остале у Бања
Луци, и ја сам допутовао без њих у Београд. На
две-три станице улазили су у мој купе младићи и
девојке, подсмевали ми се и вређали. Једна
ученица, гледајући у мене, говорила је
присутнима: ’Видите колика му је брада! Срам га
било! Издајник један. Колико ли је наших поклао
на Дрини! Ех, овако би га клала!’, завршила је
показујући десном руком као да у њој држи какав
нож или мач.” Владика је и касније у Београду од
комуниста прозиван и провоциран, а 1971. године
су га хапсили, извели на суд и осудили на
прекршајну казну коју је издржао у краљевачком
затвору.
Епископа хвостанског Варнаву (Настића) осудили
су на једанаест година затвора. Комунисти су га
кривили за злочин издаје, слабљење војне и
економске моћи државе, као и ширења
националне и верске мржње. На све свирепости и
муке у затвору одговарао је певањем тропара и
молитвом, што је безбожне стражаре доводило до
лудила. Приликом премештања у сремскомитровачки затвор, био је везан жицом заједно са
једним римокатоличким жупником. Тако везани,
одведени су до железничке станице и стрпани у
вагон. Дошавши на железничку станицу
Славковце код Сремске Митровице, њихов вагон
су одвојили од композиције и оставили на
споредном колосеку. Негде иза поноћи,
локомотива при пуној брзини ударила је у тај
вагон са осуђеницима. Од силног удара само их је

једанаест преживело. Епископ Варнава је заједно
са жупником испао кроз прозор,
поломивши обе ноге и руку, док
је жупник на месту остао мртав.
Полиција
је
забранила
окупљеном
народу
да
повређеним људима пружи
помоћ. Чак ни лекари нису
смели да приђу док нису дошли
припадници ОЗН-е, који су их
камионима
превезли
до
затворске болнице. Касније је
пуштен у кућни притвор и више
пута пребациван из манастира у
манастир где је био под
надзором
УДБ-е.
Епископ
Варнава
је
после
седамнаестогодишњег страдања
отрован 12. новембра 1964. године, у педесетој
години живота у Манастиру Беочин.
Неки од Епископа су убијени а њихов гроб до
данас нам није познат. Такав је случај са
Митрополитом
црногорско-приморским
Јоаникијем (Липовцем) који је због великог
прогона комуниста покушао да напусти земљу са
седамдесет
свештеника.
Пут
страдања
Митрополита Јоаникија био је од Цетиња до
Зиданог моста у Словенији, где су комунисти све
свештенике стрељали, а њега ухапсили и
пребацили до Београда и даље до Аранђеловца.
Тамо је у јуну 1945. године убијен и покопан у
некој од тајних гробница, која до данас није
пронађена.
Овакву стравичну судбину одредили су
припадници ОЗН-е и УДБ-е за око 500
свештеника и монаха СПЦ. Број убијених
клирика је сигурно већи јер је данас веома тешко
прикупити имена побијених богослова и
искушеника.
Писци књига о комунистичким злочинима су
свим жртвама комунистичке тираније исплели
мученички венац славе. Они постадоше небеска
Светила земаљској Србији и квасац Православних
хришћана и Срба за будућа времена. Сведоци
победе живота над смрћу. Мучеништво и
страдање србског народа јесте мучеништво и
страдање Србске Православне Цркве. Историја и
живот србског народа и његове Цркве су кроз
векове сједињени крвљу и костима мученика,
свештеномученика и новомученика. Они су
темељ нашег народа и наше Цркве. Преко њих ми
смо везани за небо.
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Свети Владика Николај Србски је још тих година
великих страдања написао тропар свим
страдалницима
за
веру
Христову,
Новомученицима Србским:

Тропар гл. 8
Због верности Богу и Божијој правди
пострадасте телом, земља се растужи;
Ал, спасосте душе, небо се весели.
А преци се ваши распеваше Небом,
На капији Раја сретоше вас с песмом:
Имена су ваша у књизи Вечности,
Улазите у Рај, децо бесмртности!
Ми на земљи, род ваш, кличемо вам у глас:
Новомученици Србски, молите се за нас!

Молитва за српски народ
владике Николаја Велимировића

„Други светски рат јасно је свима доказао да су
људи заборавили хришћански пут и његове свете
прописе, и изгубили своју душу, продавши је
ђаволу, а своје срце испунили мржњом према
ближњима јер су из овога срца избили Бога и
постали духовни сиромаси.”…„Срби нису
навикли на уживања, него више на страдања,
каква су наши преци у прошлости доживљавали.
Осврнимо се на живот и рад, мучеништво
оснивача хришћанске религије Исуса Христа. Он
се свега одрицао у животу да би на тај начин
пружио доказа људима, какав треба да буде живот
на земљи, да би се добио вечни живот на небу.”…
„Издржите часно, децо моја! Бог је са нама! Ова је
сила кратког века! ” (Патријарх србски Гаврило,
Београд 1990)
Више можете прочитати у следећим издањима
која су објављена и електронски (пројекат Растко
@rastko.rs) :
В. Ђурић, Голгота Српске Православне Цркве
С. Б. Јовић, Утамничена Црква,
В. Џомић, Страдање Србске Цркве од комуниста

Момчило Гргуревић
(1906-1945)
новомученик Митрополије
дабробосанске

Спаси, Господе, народ свој, и спаси мене.
Ако не спасеш народ, твој и мој, а спасеш мене, ја
ћу се у Рају осећати у туђини.
Услиши, Господе, молитву праведника Твојих
Саве и Немање, те грешни народ спаси Твој, иако
је грешан.
Не помилуј само јунаке, него многе, да би многи
сродни на земљи били сродни и на небу. Нека би
суза твоја, Христе, у Гетсиманији, очистила
милионе покајника, и свака кап крви Твоје на
Голготи милионе милиона. Алилуја!
Лако Ти је спасити праведнике, но Теби није
тешко спасити ни грешнике који греше, али мрзе
свој грех. Праведници се спасавају не својом
праведношћу, но милостивом молитвом за
грешнике.
Услиши, Господе, молитву праведника Твојих за
грешни народ и спаси народ, јер је народ Твој,
иако је и грешан. Како си спасао Твој руски народ
у смутно време по молитви праведника Сергија и
Хермогена, тако спаси и Твој српски народ у
време забуне по молитви праведника Твојих, Саве
и Немање.
Како си спасио Цариград много пута по
милостивој молитви Мајке Твоје, Христе, тако
спаси сада Српску цркву по молитви Богородице
и свих славских светаца српских, Твојих
угодника.
Како си спасавао Јерусалим од незнабожаца и
кривоверника, тако спаси и Београд од
безверника, да се гласи спасење од Тебе, а не од
људи.
Изнеможе народ Твој од чекања, не кушај до краја
стрпљење његово, Господе. Господе, изнеможе
народ Твој од чекања.
Сва се земља покри труповима верних Твојих, не
можемо да копамо и да мотика не звекне о кости
сродника наших и не одјекне болно у душама
нашим.
Нема њиве која није гробље, нити дрвета које није
надгробни споменик. Сва је српска земља гробље.
Смилуј се, Господе, и спаси народ Твој, са мном
или без мене. Амин.
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Подршка за СПЦ у Црној Гори

Српска Православна Црква
Епархија канадска
ЦШО св. Арх. Михајла,
Бурнаби, Канада
Ванкувер, 31 дец 2019.године

ПИСМО ПОДРШКЕ

Ваше Високопреосвештенство, Ваша Преосвештенства, пречасни Оци, богољубиво
монаштво, драга браћо и сестре,

Црквено Школска Општина Српске Православне Цркве “Свети Архангел Михаило” из
Ванкувера, Канада, упућује подршку својој браћи и сестрама у Црној Гори да истрају у
очувању српских Светиња и српског идентитета у овим тешким тренуцима.
Сматрамо да је Закон о Вјероисповијести који је изгласан у Црногорском парламенту без
претходног адекватног дијалога и усаглашавања усмерен против Митрополије Црногорско
Приморске као и епархија Будимљанско-никшићке, Милешевске и Захумско-херцеговачке
Српске Православне Цркве у Црној Гори и да се на овај начин покушава преотети њихова
имовина и оспорити вишевјековни идентитет.
Српски народ, ма гдје живио, у било којој држави и на било којем континенту, је један
Светосавски народ са истом православном душом и искрено саосећа са својом браћом и
сестрама који бране наше заједничке Светиње. Српски народ је у својој страдалачкој историји
пролазио кроз разна искушења и тешкоће али је остао вјеран својој Православној вјери а уз
Божју помоћ, тако ће бити и у будућности.
Управни Одбор
Црквено-школске Општине
Св.Арх.Михајла, Бурнаби, Канада

Свештеник,
Малиша Миловановић

Предсједник ЦШО,
Петар Атанацковић
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Помаже Бог, Браћо и Сестре,
МИР БОЖЈИ,
РОДИ

ХРИСТОС

СЕ

Хвала Вам што сте вечерас
дошли да дамо подршку нашој браћи
и сестрама у Црној Гори који воде
једну од најтежијих борби у својој
историји
за
очување
своје
Православне Вјере и свога Српског
идентитета. Кажем једне од најтежих
борби зато што је ово борба међу
браћом,
кумовима
и
пријатељима.
Православна Црна Гора је дуго ћутала,
ћутала је јер није знала како да се брани у новим
условима који су камуфлирани наводном
демократијом и цивилизацијом.
Под окриљем демократије и
цивилизације призната је такозвана Република
Косово иако је како каже садашњи премијер Црне
Горе, Душко Марковић, 80% становника Црне
Горе било против тога.
Под
окриљем
демократије
и
цивилизације Српски језик и ћирилица се
потискују из школа и свакодневне употребе иако
по последњем попису преко 60% становника
говори Српским језиком. Црна Гора се одриче
ћирилице иако је на Цетињу 1494, последњи
средњовјековни Господар Зете Ђурађ Црнојевић
штампао Октоих, прву ћирилићну књигу.
Под окриљем демократије и
цивилизације, без референдума, у Скупштини је
такође изгласан и улазак у НАТО савез иако је по
свим анкетама већина становника Црне Горе била
против уласка у НАТО.
Све је то скоро ћутки отрпјела
Православна Црна Гора али није више могла да
ћути када је Скупштина Црне Горе изгласала
Закон о Вјероисповјести којему је главна сврха да
се Српској Православној Цркви у Црној Гори
отме имовина. Требамо да знамо да су дубоки
коријени Светосавске Цркве у Црној Гори јер не
заборавимо да је Црна Гора била теократска
држава од краја 15 вијека до средине 19 вијека,
пуних 350 година.
Такође, власт у Црној Гори је претходно
потписала темељне Уговоре са Исламском,
Јеврејском и Римо-Католичком заједницом тако
да је власништво њихових богомоља изопштено
из овог Закона.
Ћутала је православна Црна Гора до сада,
али нека је и ћутала када је на овакав диван начин
проговорила. Проговорила је православна Црна
Гора на начин како то доликује правим

Хришћанима, служењем
молебана, литијама и
позивањем на мир и
братску љубав.
Позива наша Света
Православна Црква у
Црној Гори на челу са
Митрополитом
Амфилохијем, Владикама
Јоаникијем, Методијем и
Арсенијем, нашу одрођену
браћу и сестре да се врате
под њено окриље, да се
врате прађедовској вјери, својој историји и
традицији.
Васкрсла је Црна Гора
на челу са њеним Митрополитом Амфилохијем
који је успио да са својим вјерним народом
обнови преко 650 Цркви и Манастира и сагради
Храм Христовог Васксења у Подгорици као и
велелепну Цркву Светог Јована Владимира у
Бару. Подсјетимо се да је Митрополит
Амфилохије када је дошао 1990 године у Црну
Гору затекао само око десетак свештеника и
монаха а данас Митрополија Црногорско
Приморска има највише монаштва од свих
Епархија Српске Православне Цркве. Васкрсла је
Црна Гора, Светог Василија Острошког, слава му
и милост, Светог Петра Цетињског, Светог
Арсенија Сремца другог Српског Патријарха чије
се мошти чувају у Манастиру Ждребаоник код
Даниловграда, Светог Стефана Пиперског и
Светог Јована Владимира.
Препустила је Црна Гора својим свецима да
је воде и да се боре заједно са њом за очување
своје Православне вјере и Српског идентитета на
хришћански начин, молитвом, крстом и литијама.
До сада је Црна Гора била позната као Српска
Спарта а од сада ће бити позната као Српска
Света Гора.
Сјетимо се сви ријечи Светог Владике Петра
Другог
Петровића
Његоша,
Ловћенског
Тајновидца, који каже - Коме закон у топузу
лежи, трагови му смрде нечовјештвом и због тога,
молимо се браћо и сестре да Црна Гора истраје у
својој Хришћанској борби, молитвом и литијама,
да се мир врати међу браћом и сестрама и да се
васкрсла духовност и слављење Христовог имена
настави и послије повлачења овог Закона.
МИР БОЖЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ –
ВАИСТИНУ СЕ РОДИ
Председник ЦШО Св. Архангђела Михаила
Петар Атанацковић, Молебан за Црну Гору, 2019
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По повратку у ослобођену Отаџбину и стварању
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, краљ Петар
није дочекао да види своју задужбину коначно
завршену. Умро је 16. августа 1921. године, а
његов
наследник,
краљ Александар
I
Карађорђевић, лично се старао о њеном
завршетку. Дрворезац Нестор Алексијевић из села
Осоје код Дебра, радио је иконостас у дрворезу
дворске капеле на Опленцу. Црква је поново
освештана 9. септембра 1930. Осветио ју
је патријарх
Варнава уз
саслужење
епископа темишварсковеликокикиндског Георгија и захумскохерцеговачког Јована У њој је обављано
богослужење до 1947.
Мозаик
Цео мозаик састоји се од 725 сликаних
композиција (513 у храму и 212 у крипти), на
којима се налази 1.500 фигура. Укупна површина
мозаика је 3.500 m2, са 40 милиона разнобојних
стаклених коцкица, које имају 15.000 разних
нијанси боја.[4] Мозаицима у цркви се бавио
архитекта Николај Краснов.[6]

Црква Светог Ђорђа
на Опленцу

Крипта
Намењена за сахрану умрлих чланова династије
Карађорђевића, крипта се налази под целом
црквом Св. Ђорђа.

Године 1903. краљ Петар I Карађорђевић је
изабрао место 337 метара високо, на врху Опленца
као локацију за своју задужбину, цркву Св.
Ђорђа. 1. маја 1910. године започета је градња
цркве, према плановима Косте Ј. Јовановића.
Краљеви
родитељи,
књаз Александар и
књагиња Персида пренети су у задужбину 29.
децембра 1911. (тј. 11. јануара 1912. по н. к.) [1]. У
јесен 1912. године црква је већ била скоро
довршена и чекала на освећење. Митрополит
српски Димитрије је освештао цркву.
У затишјима између балканских ратова 1913.
године и Првог светског рата 1914. године
наступио је застој у довршењу цркве. Када је
Аустроугарска окупирала Србију, пред зиму 1915.
године, црква је била изложена бруталном
пљачкању – скинут је и однет бакарни покривач са
кубета и кровова, као и бакарна украсна оплата са
портала. Нестали су и громобран и звона.
Полупани су многи прозори, мермерни стубићи и
орнаменти. Под изговором да ту може бити
склоњена важна архива, окупатори су оскрнавили
гробове у крипти.

Крипта цркве Светог Ђорђа
У крипти се налази 39 гробница. На Опленцу је до
сада
сахрањено
28
чланова
Династије
Карађорђевића. Шест генерација породице
Карађорђевић је сахрањено у крипти:
Прва генерација - Марица (рођена Живковић),
мајка Карађорђева (умрла 1811).
Други нараштај - Карађорђе (у саркофагу у
храму) и његова супруга Јелена (1764–1842).
Трећи
нараштај –
Карађорђев
син,
кнез Александар, и његова супруга Кнегиња
Персида (1813–1875), кћи ваљевског војводе
Јеврема Ненадовића.
Четврти нараштај – деветоро деце Кнеза
Александра и Кнегиње Персиде: Клеопатра (18351855), Алексије (1836-1840), Светозар (1841-1847),
краљ Петар I (у саркофагу у храму), чија је
супруга Кнегиња Љубица – Зорка (1864–1890), кћи
црногорског Кнеза Николе Петровића, сахрањена
овде у крипти; затим Јелена (1846–1867), Андреја
(1848–1864), Јелисавета (1851–1852), Ђорђе (1856
–1888) и кнез Арсен (1859–1938).
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2013. године). Деца Кнеза Павла и књегиње
Олге: Кнежевић
Никола (1928-1954)
(остаци
допримљени са гробља Лозане у Швајцарској 28.
септембра 2012. а сахрањени 6. октобра 2012.
године) и кнез Александар (1924-2016).
Од десеторо деце Кнеза Александра и Кнегиње
Персиде, само њихово најстарије дете, кћи
Полексија (1833–1914), није овде сахрањена. Она
је била удата за историчара и министра Косту
Николајевића (1821–1877) и са њим изродила
шесторо деце. Њихово пето дете по реду, Персида
- Ида Николајевић (1860-1945), није се удавала и
посветила се васпитању и неговању деце свога
ујака, краља Петра I. Ова достојанствена жена је
провела окупацију 1941–1944. године у Тополи,
вољена од мештана. Преминула је 30. јуна 1945.
Пети нараштај – деца краља Петра I и Кнегиње године на Опленцу у ослобођеној Тополи и два
Зорке: Милена (1886–1887), Ђорђе (1887–1972) и дана касније, 2. јула, сахрањена у крипти.
супруга Радмила (девојачко Радоњић, 1907–1993),
краљ Александар I Карађорђевић (1888–1934) Брдо Опленац са црквом Светог Ђорђа
његова
супруга краљица
Марија (1900-1961)
(остаци допримљени из Фрогмор гробља у Великој Гробнице су попуњаване без посебног реда и без
Британији 29. априла 2013. а сахрањени 26. маја поштовања критеријума, као што су: генерацијско
2013. године ) и Андрија (1890–1890, живео само начело, степен сродства, редослед у смрти. Тако,
23 дана). Деца Кнеза Асена и књегиње Ауроре: посетилац се може донекле збунити, поготово што
Кнез Павле (1893-1976), његова супруга Кнегиња се нека имена понављају (две Јелене, две Персиде
Олга (1903-1997) (остаци допримљени са гробља и двојица Андрија). Ипак, крипта у цркви Св.
Ђорђа на Опленцу је по нечему изузетна, у смислу
да су ту сахрањени остаци највише чланова
владалачке српске династије. Ту је, истовремено,
сахрањено највише владара на једном месту. Од 28
гробова Династије Карађорђевића, пет припадају
владарима, и то гробови Вожда Карађорђа и краља
Петра Првог у саркофазима у цркви и краљ
Александар I, кнез Александар, краљ Петар II и
Намесник кнез Павле у Крипти. Такође украшена
по свим површинама мозаиком, крипта чини
нераздвојну и јединствено лепу целину са храмом.
Црква св. Ђорђа на Опленцу (са гробницом),
заснована на најбољим традицијама српско-византијског неимарства, представља, по оцени
историчара уметности Миодрага Јовановића
„грађевину изузетно чврсте тектонике и чистог
Лозане у Швајцарској 28. септембра 2012. а архитектонског израза“. Њено сликарство, чинећи
у мозаику праву аналогију са најлепшим
сахрањени 6. октобра 2012. године)
остварењима српске средњовековне уметности, на
Шести нараштај – деца краља Александра I и коју се формално и тематски наслања, јесте
краљице Марије: Краљевић Томислав (1928–2000), „оригинално смишљена целина, хомогена и
краљ Петар II (1923-1970) (остаци допримљени из јединствена у целокупној српској уметности“ (П.
САД 22. јануара 2013, а сахрањени 26. маја 2013) Пајкић). Као импозантан споменик, видљив на
његова супруга краљица Александра (1921-1993) десетине километара унаоколо, ова црква је
(остаци допремљени из Татој гробља у Грчкој 9. истовремено и сведочанство о вековном
прегнућу
и
уметничком
маја, а сахрањени 26. маја 2013), Краљевић државничком
изражавању
.
Андреј (1929-1990) (остаци допримљени из
Илиониса, САД 15. маја, а сахрањени 26. маја
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Обнова задужбине

Симбол Тополе је Карађорђе. Симбол Династије
Карађорђевића је Опленац, који је то постао
од 1903. до 1930. као јединствена историјска
целина. Временом, настала је Задужбина краља
Петра I Карађорђевића. Комунистичке власти су је
укинуле 1947. године. 1990. године, запослени у
установама које су претходно биле део Задужбине
су самоиницијативно на Видовдан прогласили
обнову рада задужбине. Одбацили су тада
постојећи статус и променили назив „Центар за
културу Душан Петровић Шане” у „Задужбина
краља Петра I”. Након првобитног отпора, власти
су попустиле и задужбина је званично и легално
призната 7. фебруара 1993. године, када је и
поново почела са радом. Део имовине (имања и
зграда) је враћен. Већи део имовине није враћен до
данас.
Преузето са Опленац вики

Једном патриоти који каже:
ДОВОЉНО ЈЕ БИТИ ДОБАР
СРБИН А ВЕРА ЈЕ
СПОРЕДНО

кротост
Дечанскога,
смерност
Урошеву,
пожртвовање Лазарево, витештво Страхињино,
правдољубље Марково, срце Југовића мајке,
поуздање Миличино, благост Јевросимину, милост
Косовке девојке, трпељивост поробљеног робља,
видовитост слепих гуслара, мудрост српских
попова и калуђера, стидљивост народних девојака,
надахнуће народних певача, даровитост народних
занатлија, отменост народних ткаља и везиља,
јасноћу народних пословичара, умереност и
одмереност српских сељака, сјај крсне славе свих
крштених Срба.
Но није ли све ово од вере? Ваистину, и основа и
потка свему набројаном јесте вера Христова. Ако
ли ти немаш у себи ниједну од побројаних врлина
славних ти предака а ипак се називаш Србином,
онда си само једна чувена фирма на празном
дућану. А то, мислим, не желимо ни ја теби ни ти
себи.

Рећи некоме: буди добар Србин а вера је споредно,
исто је што и рећи једној овци: буди ти само
угојена
а
паша
је
споредно!
Не може нико бити добар Србин а да пре свега
није добар човек. У свету пак нити је било нити
има икакве силе, која може човека учинити
савршено добрим, осим силе вере Христове.
Немој, дакле, желети Српство без садржине.
Не био ти човек без памети путовођ ни Србин без
вере ортак.

"И ја кажем: довољно је бити добар Србин, али по
угледу на најбоље и најславније Србе, који су се То ти желим и поздрављам."
јавили на изложби људи у овоме свету за минулих
хиљаду година. Но не смем да кажем као ти: вера Св Владика Николај Велимировић, из књиге
је споредно! Јер би ме сви Срби утерали у лаж. Мисионарска писма, 15-то писмо
Добар си Србин, ако имаш слатку душу краља
Владимира,
издржљивост
Немањину,
христољубље Савино, ревновање Милутиново,
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и слова у књизи из које је
изгледало као да ће да чита.
Потом ми је свети човек рекао:
„Дошао сам, по заповести Мајке
Божије да те посетим јер си то
заслужио. Примио си у твој дом
њене сузе које стално лије ради
србског рода. Она ми је рекла да
ти кажем да долази тешко време.
Децу своју склањај и на њих
добро пази. Чешће их води на
Божију службу на коју и сам, на
Њену радост, на велике годове
долазиш. Труди
се да на
службе не касниш, и да долазиш
на време. Мајка Божија је била
радосна када си на Савиндан
довео децу да рецитују. Посебно
је била радосна када ти је у храму видила синчића
који је дуго времена ходао на штакама. Док су они
рецитовали колико су знали, стално су гледали у
њену икону која стоји са десне стране изнад
излазних врата твога Божијег храма. (То је била
Лепавинска Икона Божије Матере). Ништа ни од
кога не узимај да читаш, а то исто не дај ни деци,
јер постоје велики непријатељи Православне
цркве. Све што те занима у вези тога, обрати се
свештенику твоје цркве и он ће ти помоћи, како
теби и твојој деци. Долази време великих
отимачина, присвајања туђег. Ништа ничије не
узимај. Моли се Богу за здравље, ради и Бог ће ти
ПРВО ВИЂЕЊЕ СВ. ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА
дати све што је најбоље. Одведи децу на Велики
У суботу 29. јануара ове 2000 год. у 1 час и 15 Петак у храм Божији, нека се помоле Богу, нека се
минута, пробудила ме је ћерчица. Устао сам да провуку испод плаштанице јер им је то корисно за
упалим светло. Те ноћи није било струје, па сам здравље.“
упалио свећу. Ћерчица ме је чврсто загрлила и
поново заспала. Угасио сам свећу. После тога је „Сви анђели моле Господа да помогне србском
некаква блага светлост осветлила нашу собу. роду. Господ неће за то да чује све док се србски
Супруга, ћерчица и синчић су спавали. Засветлило род ускоро не покаје па ће га тек тада проћи
је у соби, као да је неко прошао испод прозора са невоље које су га задесиле.“
упаљеном свећом или као да је месец изашао иза
облака. Док сам размишљао шта ли то може да Светац Божији плаче. Сузе му се сливају низ браду
буде, одједном се у соби појавио крупан човек, и он их руком брише. И наставља да говори:
беле браде до појаса. Светац је у руци држао „Избегавај да радиш кад су нерадни дан, колико
велику црвену књигу која је на предњој корици год можеш. Немој да гледаш телевизију“.
имала велики златни Крст. Позвао ме је по имену.
Окренуо сам се и хтео да устанем али ми је он Листајући књигу окрете лист са сликом војске. Ту
рекао да не устајем. Крст са књиге му је је сва војна опрема, авиони, камиони… Запитах га
осветљавао лик. Могао сам га видети до пола. шта то значи. Одговори ми: „Ова војска нити чува
Када је затворио књигу, оне светлости је за земљу, нити чува народ она чува сопствену власт“.
тренутак нестало. Тада је узео, извадио из велике Запитах да ми каже ко је он. Рече ми да је један од
књиге једну мању књижицу од свега неколико највећих пророка Православља. Питај твог
листова са корицама, на којима је био један мањи свештеника и он ће ти рећи.
златни Крст. Од тог крста је такође сијала
+++
светлост да се поново видело лице тог човека, као

Зашто плаче један од
највећих пророка
Православља. Три
сновиђења Св. Владике
Николаја Жичког
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Када је Зоран Васиљевић дошао у стан
свештеника, видео је фотографију владике
Николаја, и икону св. Владике и схватио да му се
он те ноћи јавио. Упоредио је и његов глас са
аудио касете, тј. снимњен његов говор на
парастосу
Блаженопочившем
краљу
Александру поводом 20 годишњице његове
мученичке смрти. Тада је схватио да је светац који
му се јавио и који је плакао за србским родом
светитељ Николај Велимировић.

ПРВО СНОВИЂЕЊЕ

У фебруару месецу ове 2001. год. имао сам
необичан сан, повезан са виђењем које сам имао
после првог Савиндана по бомбардовању
Југославије. Тад ми се јавио св. владика Николај
Велимировић, и рекао да Богомајка плаче, и
анђели плачу, а и владика је плакао, и сви се моле
да Бог спасе србски народ, али Бог неће да чује
нити да им услиши молитву, док се србски род не
покаје. Сад ми је у сну око пола два у ноћ,
Ја његов свештеник, Марјан Кнежевић, био сам објашњено виђење.
већ написао акатист светитељу жичком и
охридском и свесрбском Николају лелићком и Један монах ми дође кући и позва ме да пођем са
свеправославном, али службу му тада још нисам њим до његовог манастира – до Косовске
завршио. Никако да за то добијем времена. После Грачанице. Пођох са њим и седосмо обојица у
овог Зорановог виђења сам убрзо завршио и аутобус. У аутобусу је био још само возач. Питао
сам га да ли ће још неко путовати са нама. Он ми
службу.
је рекао да су сви већ тамо стигли, осим мене. Твој
Виђење је имао 32 годишњи Зоран Васиљевић, земљак, св. владика Николај је гледао по народу и
приметио да те нема и посла ме по тебе.
земљ. из села Станине Реке код Ваљева.
+++
Ово писаније је сачињено на Усекованије Главе св.
Јована Крститеља. Попут Претече Господњег,
свети владика Николај призива на покајање, да би
нас Господ сачувао од великих невоља које Господ
припрема да све непокајане ишибају, и приведу на
путеве спасења, а покајане сачува од сваког зла.
Ако се оглушимо о последњу опомену светог
владике, и једног од највећих пророка
православља, вихор предстојећег рата ће нас
однети ко зна куда.
Ако се не покајемо пред Богом за све своје
грехове: неверје, маловерје, чедоморства, врачања,
гатања, кршења поста, непоштовања празника,
кривоверја, Господ ће окренути лице своје
потпуно од нас, Богомајка ће престати да ради нас
плаче и да се моли за нас Анђели ће такође
престати да роне сузе ради нас, и тада ће све
могуће невоље бити близу. Смрт и огањ и пушење
дима биће наша свакодневница. Покајмо се док
није касно, са сузним очима нас призива покајању
свети лелићки Владика.
Нека на свим нашим барјацима које подижемо са
једне стране буде Крст, најмоћније знамење
против врага а са друге стране да пише: Покајмо
се. И ако се ускоро покајемо, Господ ће нас
избавити од свих невоља.

Стигли смо у манастир Грачаницу. Грачаница се
сијала од лепоте. Ја и мој пратиоц смо стали на
малу узвишицу са северозападне стране. Свуда
око манастира је било много народа који је клечао
сузе лио и Богу се молио. Пред вратима манастира
у блиставим одеждама стајао је владика Николај
окружен анђелима у предивним одеждама. Сви су
они плакали и брисали сузе (владика Николај
омофором, а анђели орарима). Мој пратиоц монах
ми је рекао: Ево овај сан ће да ти сликовито
објасни виђење које си имао. Упамти добро шта
ти је у виђењу прошли пут рекао св. владика:
Богомајка плаче и анђели плачу, (и св. владика је
плакао кад ти је говорио) и моле се да Бог спасе
србски род а Бог за то неће да чује док се србски
народ не покаје.
Сиђосмо са брежуљка са кога се добро видео
народ који клечи. Монах, мој пратиоц, ми је рекао:
Ово је пред нама србско робље. (Можда је монах
хтео да каже да је цела наша земља поробљена, и
да смо сви робље, јер се други народи мешају у
унутрашње ствари наше земље).
Када смо сишли са брежуљка да би пришли народу
који клечи и заузели место да уђемо у манастир,
св. Владика и анђели су први ушли. Ја сам га
запитао, како је сачуван манастир да се не поруши.
Он је одговорио, да смо једва успели да га
одбранимо. (То говори да је тај монах један од
монаха из вишњег света).

Свештеник Марјан Кнежевић
+++
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Дошао сам испред манастира до места где је
клечало србско робље. Од њихових суза земља је
била влажна да сам бирао где да станем да ми вода
од суза не уђе у ципеле. Монах ми је рекао: Не бој
се, ова земља је окупана крвљу светих мученика, и
сада сузама робља србског али упамти добро речи
које ти је у виђењу објавио св. владика, то значи да
није довољно било покајања да би нас Господ
спасао. Потребно је још суза излити, да би нам се
смиловао Господ и спасао нас од непријатеља
наших.
Мој пратиоц и ја смо остали сами да последњи
уђемо у цркву. Он је ушао, а ја сам се пробудио.
Ово знам да је сан. Док оно пре је било виђење.
Мене, свештеника Марјана Кнежевића питао је
Зоран Васиљевић, зашто да се њему јави св.
Владика, код толико других, којима се по његовом
мишљењу требао пре јавити него њему. Зоран кад
прича мало замуцкује. У једном од разговора ја
сам га упитао да ли мрзи кога? Рекао ми је да
никога не мрзи. Ја сам му рекао да му се због тога
јавио св. владика. Јер, мржња је коров сатански
посејан у душе људске. Молити се за непријатеље
своје је врло угодно Богу, по љубави постајемо
слични Небеском Оцу. И св. Владика Николај се
молио за своје непријатеље попут св. Силуана
Атонског.
свештеник Марјан Кнежевић
ДРУГО ВИЂЕЊЕ СВ. ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА
Дана 25. јула, пред прве петле око 2 сата и 30
минута, имао сам по други пут виђење светитеља
Николаја (Велимировића). Јавио ми се као и први
пут, са светим Еванђељем у рукама, на коме је био
велики златан Крст, чија је светлост обасјавала
светитеља. Сузе су му се сливале низ лице. Хтео је
да као и први пут отвори Еванђеље и говори ми из
Њега, али од суза није могао то да учини.
Непрестано је једном руком брисао сузе. Када сам
му ја рекао: „Светитељу што ми нешто не
кажете?“, он ми је рекао, да нема ништа да дода
ономе што је већ рекао. Добро упамти шта сам ти
прошли пут рекао: „Анђели плачу, Богомајка
плаче и моле се Господу да Бог спасе Србски род,
а Бог неће да за то чује док се Србски народ не
покаје.“ Тада ми је св. Владика разрешио и једну
моју недоумицу. Када са био у Владикиној
задужбини – Лелићу, испред врата сам био чуо
глас св. Николаја који ми је реко да уђем у храм и
станем код његових моштију. Дошао сам и стао
код ногу светитеља. Један монах ми је цело време
говорио да не стојим ту него да се померим. Ја сам
се један корак измицао и кад би тај монах отишао
ја бих се враћао. Св. Владика ми је у виђењу рекао
да нисам погрешио што сам њега слушао јер је он

ту најстарији.

+++
Пре овог виђења, 25. фебруара је имао сан као да
је у Косовској Грачаници, (о којој је већ било
речи) заједно са србским робљем које се клечећи
моли. Пред вратима манастира је св. Владика са
анђелима и сви плачу. Тада ми је један грачанички
монах рекао, мој пратиоц у сну, да добро упамтим
поруку св. владике Николаја из првог виђења, да
се анђели и Богомајка плачући моле, да Бог спасе
србски народ а Бог неће да га спасе док се не
покаје. Тај сан му је био тумачење првог вићења.
Пре овог сна Зоран Васиљевић је имао сан, као да
се налази у цркви на Ставама. У олтару је
свештеник Марјан, који клечи поред св. владике са
његове леве стране. Св. Владика служи службу. У
храму су само свештеников син и супруга. Син је
као и обично за певницом. Виђење је кратко
трајало.
ДРУГО СНОВИЂЕЊЕ
Уснио сам, у среду 10. 07. 2002. год. у 1 ч. и 15
мин. св. Владику Николаја (Велимировића) свог у
сузама. Рече ми: чедо моје, Господ ускоро шаље
велике невоље. Да би све то преживели и што
безболније поднели, морамо добро опрати своја
прљава лица и морамо се исповедити и покајати.
Свакога од нас стићи ће онолика казна колико смо
заслужили.
+++

НАЈНОВИЈЕ СНОВИЂЕЊЕ
5. септембра 2002. год. 01 ч. и 15 мин.
Поново сам уснио владику Николаја који ми каже:
чедо моје, треба погледати у архивима, и све што
је црквено или народно некада било да се поново
врати старом власнику на располагање.
Чедо моје, поред казни од Господа, србски род,
посебно поглавари и старешине ваљевског краја,
настоје да руше светиње. Тако једну нама драгу
хоће да поплаве таласи велике воде. (ман.
Ваљевска Грачаница)
У одбрану ове светиње траба се укључити цео
србски народ, тако да ову вест посебно треба
објавити у целој епархији, тј. у целом ваљевском
крају, рећи поглаварима православне цркве, свима
онима који могу да помогну. У случају да до овога
не дође, ако се настави мирно гледати како се
врше припреме за топљење ман. Грачанице,
уследиће велика казна. Када објекат буде завршен
тада ће уследити његово пуцање и цео град ће
бити у опасности. Када им буде најсрећније биће
нам најтужније.
+++
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Let us say it to all and make glad all and everyone,
even those who hate Him, the Resurrected God Man,
and us, His inheritance here on earth, and those who
do not believe and still doubt that He is the Redeemer
and Savior of the world.
Brothers and sisters and dear spiritual children, the
essence of the mystery of Christ’s Resurrection is this,
that “He Who Is,” is at the same time both the Son of
God and the Son of man, and He has already on the
Cross on Great and Holy Friday, and finally on this
day of the Resurrection, conquered Satan and defeated
his rule and power. Death and Hades are defeated. The
Holy Apostle Paul in victorious elation asks: “Death,
where is your sting? Hades, where is your victory?”
St. Basil the Great, archbishop of Cappadocia, contemplating the mystery of the Resurrection, further
explains the words of the Holy Apostle Paul by saying
that the Lord Jesus Christ gave Himself in our place to
death, “which had kept us who were sold to sin in
slavery, and having descended through the Cross into
hades, sundered the chains of death; and rose on the
The Serbian Orthodox Church to her spiritual children third day, opening to all the pathway to resurrection
at Pascha, 2020 from the dead. He, Christ the Lord,” says Saint Basil,
+IRINEJ
“has become the First Fruit of the dead, the First-Born
from the dead, so that He can be everything and all,
By the Grace of God
being the first in everything.”
Orthodox Archbishop of Pec, Metropolitan of Belgrade Karlovci and Serbian Patriarch, with all the Hi- Amazed at the wonderful Resurrection from the tomb,
erarchs of the Serbian Orthodox Church to all the cler- the church poet sings, "Lord, how you were born of
gy, monastics, and all the sons and daughters of our the Blessed Virgin and how you were raised from the
Holy Church: grace, mercy and peace from God the tomb, we do not know, but we glorify You as Savior
Father, and our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, and Redeemer." Celebrating with him the Resurrection
with the joyous Paschal greeting:
of Christ, we are also amazed at this great mystery and
sing: "Christ is risen from the dead! Trampling down
Christ is Risen!
death by death and upon those in the tombs bestowing
This is the day of Resurrection; let us be illumined by life!” Like the sons of Israel, who when they had
the feast!
crossed the Red Sea gave thanks and praise to God;
Let us embrace each other joyously! Let us say even to we likewise, brothers and sisters and dear spiritual
those
children, having gone through the sadness and sorrow
who hate us: Let us forgive all by the Resurrection; of Great and Holy Friday and Saturday, and finding
and so let us cry: Christ is risen from the dead,
ourselves in the joy of the Resurrection, we bring
trampling down death by death,
praise to God and exclaim: glory to You, O Lord, our
and upon those in the tombs bestowing life!
Savior and our Redeemer, who saves us from the pow[The Stichera of Pascha from Matins]
er of sin, death and the devil!
Here we are, dear brothers and sisters and dear spiritual children, in the festivity and joy of the great Feast
Day: Pascha. Today is the Feast Day of the Resurrection of our Lord Jesus Christ. Let us rejoice and celebrate! Pascha is our greatest feast day, the feast of the
victory of Life over death, God over Satan, Man, in
Christ Jesus, over sin. Christ is risen from the dead!

In the truth of the Risen Christ, who appeared to the
myrrhbearing women, the apostles and others, we
stand and we are! The resurrected Lord Jesus Christ is
the unwavering Foundation of not only our faith and
our Church, but our entire existence and all that is.
The Holy Apostle Paul said: "If Christ is not resurrected, then our faith is in vain, our hope is in vain, we are
still under sin!"
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In the Resurrection is found the meaning of all that
exists, and without the Resurrection, everything, even
life itself, is meaningless. The mystery of the Incarnation of God, the Logos, that is, His birth in Bethlehem
and His suffering as the Lamb of God in Jerusalem, as
well as all that happened not only in Jerusalem and
Judea, but throughout the entire history of the world,
is revealed in the Resurrection of the Lord Jesus
Christ.

tha? And didn't 1917 look like our funeral and burial
in "blue graves"? And behold the miracles! The very
next year, 1918, was the year of our victory; the year
our freedom and of our resurrection, and 1920 was the
year of our church and spiritual renewal.
Looking at this marvelous work of God in our history,
we can exclaim with the Psalmist: Great are You, O
Lord, and Your works are marvelous, and there is no
word sufficient to hymn Your wonders! Truly miraculous are the events of the liberation and unification of
We, brothers and sisters, the Christ-bearing Serbian our people, which preceded the restoration of our
people, view ourselves and our history in the light of church unity and our Patriarchate. All of us are inexothe Resurrection of Christ. We are people of the Cross rably reminded of the miraculous deliverance of the
and Resurrection. We suffer
children of Israel from
with Christ, and with Him we
Egypt, their wandering
resurrect. All of our history is
through the Sinai, and their
cross-bearing
and
Christentering into the Promised
resurrectional, located between
Land. Unfortunately, after
Golgotha and the Resurrection.
all that, we again, through
Last year, we celebrated the
our own and others' guilt,
grand jubilee, the eight hundred
found ourselves at a historiyears of autocephaly of our
cal crucifixion, and by the
Church. In that jubilee, we have
grace of God, once again,
looked at the breadth, depth and
resurrected... And so, beheight of our existence for the
hold, to this day!
past eight hundred years. This year of the Blessing of
the Lord, we are celebrating the 100th anniversary of As we celebrate the Resurrection of Christ, let us rethe restoration of the status of the Patriarchate of our member, dear spiritual children, our brothers and our
Church. After the Golgotha suffering by our people sisters in our martyred Kosovo and Metohija! Let us
and our Church in the 19th century and in the first pray for them that the Lord gives them the strength
decades of the 20th century, the Metropolitanates and that, through their endurance of every injustice and
Dioceses of our Church, fragmented into the territories tribulation, they may work out their own and our salof previous empires and states, merged into a single vation, that they may never lose faith in the ultimate
Serbian Orthodox Church, thus restoring our ancient victory of the Good, and that they may believe that the
Patriarchate of Pec. It was a blessing from God to our Lord, God of mercy and goodness, is always with
people and our Church for our -- until then unprece- them and with all who follow God's ways!
dented -- suffering and demonstrated endurance. Perhaps, the Holy Martyr Deacon Avakum has expressed Likewise, brothers and sisters, we remember our
it the best when, refusing to renounce the Orthodox brothers and our sisters in Montenegro who suffer
Faith in the face of torture and dreadful death, ex- great lawlessness and injustice. Lawless ''laws '' have
claimed, "The Serb belongs to Christ, and rejoices in abolished truth and justice in Montenegro. The once
death!" God has blessed our unity in the battle for the proud and admirable Montenegro, known for its valor
victory of truth and justice. With the grace of the Holy and heroism, today seeks to take away from our
Spirit and with the strength of unwavering faith, hope Church what has been hers for centuries, what the enand love, we have restored the Patriarchate of Pec over
tire Serbian people, with their bishops, clergy and mothe entire area inhabited by Orthodox Serbs, to the joy
nastics, have built and created. The sanctuaries of
of our ancestors, and to the delight of us all.
Montenegro, many of them older than Montenegro
Previously, dear spiritual children, like ancient Israel, itself, are the sanctuaries of the people, and in them
we have passed through Golgothas and terrors, across the Holy Liturgy is being sung and will continue to be
the blue seas and their depths, and then experienced sung throughout the centuries, by the prayers of Saint
freedom and unity. The Golgothas and Resurrections Basil of Ostrog, Saint Peter of Cetinje, the holy new
of our history tell us that we must never, even on martyrs who suffer at the unbrotherly hands of
Great and Holy Friday, lose faith and hope in God. ‘domestic’ people who wage war against God, and
Wasn't the year of 1915 the Great Friday in our recent through the prayers of all the holy people of God.
history? Wasn't 1916 the year of our Albanian Golgo36

Let us remember today our martyred brethren in Syria,
Iraq, and around the world, all those who suffer from
human injustice and greed! One of the most beautiful
and most important countries in the world - Syria - has
been nearly destroyed by evil and violence. Let us pray
today for all of them and for all suffering people that
the Lord will deliver them out of the hands of unrighteous people!
Today we especially remember and wholeheartedly
greet with, Christ is risen, our brothers and sisters in
Ukraine, led by their Metropolitan Onufri, all metropolitans, archbishops and bishops, monastics and clergy, who are victims of the un-ecclesiastical, indiscriminate and self-serving actions of our time! Let us pray
for those who are suffering and entrust them to the Risen Christ Himself to save them and deliver them from
the hands of the lawless!
Dear brothers and sisters and dear spiritual children,
This year, we are arriving at and celebrating Pascha
under difficult circumstances, in such distress as in
which we have rarely welcomed and celebrated it in the
past. We live in the days of a pandemic which has suddenly befallen humanity. The whole world is affected
and threatened by a single virus. Will the proud and
selfish man of today draw any conclusion from that
fact? Or will he continue, without repentance and without love, to persevere in the suicidal project of creating
his false worldly paradise in which there is no place for
either God or for man as a godly, spiritual being? In the
face of such adversity we must do everything we can to
help ourselves and others understand and support the
efforts and programs of the competent health, sanitation and government institutions which are undertaking
efforts to protect us from infection. This may be difficult for us at the moment, but we must accept and support everything that is of general benefit and subordinate ourselves and our behavior. Above all, we pray to
the Lord God to deliver us from this epidemic and similar dangers! Let us pray to God, let us participate regularly and actively in the Divine Liturgy, repent of our
sins, and take care of our own health and that of others!
This is an opportunity for us to think carefully about
ourselves and the whole world. Look, one virus has
shaken and brought to its knees the whole world and
put the health and lives of millions of people at risk!
"Calm down, O you prideful man!" - advised Dostoevsky in his time. His message is, we would say, more
relevant today than it was when it was delivered.
In the joy of Christ's Resurrection, we have all of you,
dear spiritual children, you in our homeland and you
scattered throughout the world, in our prayers and paternally greet you all with the all-joyous salutation:
Christ is Risen!
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Given at the Serbian Patriarchate in Belgrade at
Pascha 2020.
Your intercessors before the Resurrected
Christ:

Archbishop of Pec,
Metropolitan of Belgrade-Karlovci and
Serbian Patriarch IRINEJ
Metropolitan of Montenegro and the
Coastlands AMPHILOHIJE
Metropolitan of Zagreb and Ljubljana PORFIRIJE
Metropolitan of Dabro-Bosna CHRYSOSTOM
Bishop of Sabac LAVRENTIJE
Bishop of Srem VASILIJE
Bishop of Banja Luka JEFREM
Bishop of Budim LUKIJAN
Bishop of Banat NIKANOR
Bishop of New Gracanica-Midwestern America LONGIN
Bishop of Canada MITROPHAN
Bishop of Backa IRINEJ
Bishop of Great Britain and Scandinavia DOSITEJ
Bishop of Western Europe LUKA
Bishop of Zicha JUSTIN
Bishop of Vranje PAHOMIJE
Bishop of Sumadija JOVAN
Bishop of Branicevo IGNATIJE
Bishop of Zvornik-Tuzla FOTIJE
Bishop of Mileseva ATANASIJE
Bishop of Budimlje and Niksic JOANIKIJE
Bishop of Düsseldorf and Germany GRIGORIJE
Bishop of Ras and Prizren TEODOSIJE
Bishop of Western America MAXIM
Bishop of Gornji Karlovac GERASIM
Bishop of Eastern America IRINEJ
Bishop of Krusevac DAVID
Bishop of Slavonia JOVAN
Bishop of Austria and Switzerland ANDREJ
Bishop of Bihac-Petrovac SERGIJE
Bishop of Timok ILARION
Bishop of Nis ARSENIJE
Bishop of Australia and New Zealand Metropolitanate SILUAN
Bishop of Buenos Aires and South Central America KIRIL
Bishop of Dalmatia NIKODIM
Bishop of Osek-Polje and Baranja HERUVIM
Bishop of Zahumlje and Hercegovina DIMITRIJE

Vicar Bishop of Moravica ANTONIJE
Vicar Bishop of Remezijan STEFAN
Vicar Bishop of Mohac ISIHIJE
Vicar Bishop of Diokleia METODIJE
THE ORTHODOX ARCHDIOCESE OF OCHRID:
Archbishop of Ochrid and Metropolitan of Skoplje JOVAN
Bishop of Polog and
Kumanovo JOAKIM
Bishop of Bregalnica MARKO
Vicar Bishop of Stobi DAVID

St. John Chrysostom:

Wherefore, if you desire to become equal
to the apostles, there is nothing to hinder
you. . .

St
Theophan the Recluse
In order that you may move your will more easily to
this one desire, in everything—to please (God and to
work for His glory alone—remind yourself’ often,
that He has granted you many favours in the past and
has shown you His love. He has created you out of
nothing in His own likeness and image, and has made
all other creatures your servants; He has delivered
you from your slavery to the devil, sending down not
one of the angels but His Only-begotten Son to redeem you, not at the price of corruptible gold and
silver, but by His priceless blood and His most painful and degrading death. Having done all this He protects you, every hour and every moment, from your
enemies; He fights your battles by His divine grace;
in His immaculate Mysteries He prepares the Body
and Blood of His beloved Son for your food and protection. All this is a sign of God’s great favour and
love for you; a favour so great that it is inconceivable
how the great Lord of hosts could grant such favours
to our nothingness and worthlessness.

Wherefore, if you desire to become equal to the apostles, there is nothing to hinder you. For to have arrived at this virtue only suffices for your not at all
falling short of them. Let no one therefore wait for
miracles. For though the evil spirit is grieved, when
he is driven out of a body, yet much more so, when
he sees a soul delivered from sin. For indeed this is
his great power. [Acts 8:10] This power caused
Christ to die, that He might put an end to it. Yea, for
this brought in death; by reason of this all things have
been turned upside down. If then thou remove this,
you have cut out the nerves of the devil, you have
bruised his head, you have put an end to all his
might, you have scattered his host, you have exhibited a sign greater than all signs.
The saying is not mine, but the blessed Paul’s. For
when he had said, Covet earnestly the best gifts, and
yet show I unto you a more excellent way; [1 Corinthians 12:31] he did not speak next of a sign, but of
charity, the root of all our good things. If then we
practice this, and all the self-denial that flows from it,
we shall have no need of signs; even as on the other
hand, if we do not practice it, we shall gain nothing
by the signs.
Bearing in mind then all this, let us imitate those
things whereby the apostles became great. And
whereby did they become great? Hear Peter, saying,
Behold we have forsaken all, and followed You;
what shall we have therefore? [Matthew 19:27] Hear
also Christ saying to them, ‘You shall sit upon twelve
thrones, and, every one that has forsaken houses, or
brethren, or father, or mother, shall receive an
hundredfold in this world, and shall inherit everlasting life.’ From all worldly things, therefore, let us
withdraw ourselves, and dedicate ourselves to Christ,
that we may both be made equal to the apostles according to His declaration, and may enjoy eternal
life; unto which may we all attain, by the grace and
love towards man of our Lord Jesus Christ to whom
be glory and might forever and ever. Amen.
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Respecting Your Parents

St. Nikolai Velimirovich:

About How God Whitens the
Repentant Sinners
“Though your sins be like
scarlet, they may be as white as
snow; though they be red like
crimson, they shall be as
wool” (Isaiah 1:18).

O, the boundless mercy of God!
In His greatest wrath upon the
faithless and ungrateful people,
upon the people “laden with iniquity, a seed of evildoers, children that are corrupters” (Isaiah 1:4), as “princes [rulers] of Sodom” (Isaiah 1:10) and upon the people who have become as the “people of Gomorrah” (Isaiah 1:10) – in
such wrath, the Lord does not abandon mercy but rather calls them to repentance. Just as after terrible
lightnings, a gentle rain falls. Such is the Lord longsuffering [patient] and full of mercy and “neither will
He keep His anger forever” [Psalm 102:9 (103:9)].
Only if sinners cease to commit evil and learn to do
good and turn to God with humility and repentance
they will become “white as
snow.” The Lord is mighty and
willing. No one, except Him, is
able to cleanse the sinful soul of
man from sin and, by cleansing, to
whiten it. No matter how often
linen is washed in water with ashes and soap, no matter how often
it is washed and rewashed, it cannot receive whiteness until it is
spread under the light of the sun.
Thus, our soul cannot become
white, no matter how often we
cleanse it by our own effort and labor even with the
help of all legal means of the law until we, at last,
bring it beneath the feet of God, spread out and
opened wide so that the light of God illumines it and
whitens it. The Lord condones and even commends all
of our labor and effort, i.e., He wants us to bathe our
soul in tears, by repentance to constrain it by the pangs
of the conscience to press it, to clothe it with good
deeds and in the end of ends, He calls us to Him:
“Come now,” says the Lord, “and let us reason together” (Isaiah 1:18). That is, I will look at you and I will
see if there is Me in you and you will look upon Me as
in a mirror and you will see what kind of person you
are.
O Lord, slow to anger, have mercy on us before the
last wrath of that Dreadful Day.

The Lord who, on Sinai, gave the Fifth Commandment:
"Honour thy father and thy mother", showed by His own
example how one must reverence one"s parents. Hanging in
agony on the Cross, He remembered His mother, and, indicating the Apostle John, said to her: "Woman, behold thy
son!", and to John: "Behold thy mother!" And, with this
concern for His mother, He breathed His last. John had a
home on Sion in Jerusalem, where he settled the Mother of
God and left her to pass her remaining days on earth. By
her prayers, her kindly advice, her meekness and patience,
she was of immense help to her Son"s apostles. She spent
virtually the rest of her life in Jerusalem, often going round
the places that reminded her of the great events and the
great works associated with and performed by her Son. She
especially visited Golgotha, Bethlehem and the Mount of
Olives. Of her journeys farther afield, her visit to St Ignatius the God-Bearer is recorded, as are those to St Lazarus
the Four-days-dead, Bishop of Cyprus, to the Holy Mountain, to which she gave her blessing, and her stay in Ephesus with John during a fierce persecution of Christians in
Jerusalem. In old age, she often prayed to her Lord and
God on the Mount of Olives, on the spot from which He
ascended, to take her from this world.
One day, the Archangel Gabriel appeared to her and revealed that she would enter into rest in three days" time,
and the angel gave her a palm-branch to be carried in her
funeral procession. She returned home with great joy, with
the heartfelt hope that she would see Christ"s apostles once
more in this life. The Lord fulfilled her desire and all the
apostles, brought by angels and clouds, gathered together at
John"s house on Sion. It was with great joy that she saw the
holy apostles, and she encouraged, advised and upheld
them, then peacefully gave her soul into God"s hands without the slightest physical pain or struggle. The apostles
took the coffin containing her body, from which an aromatic fragrance arose, and, accompanied by many Christians, took it to the Garden of Gethsemane, to the grave of
Ss Joachim and Anna. By God"s providence, they were
hidden from the wicked Jews by a cloud. A Jewish priest,
Antony, touched the coffin with his hand, intending to
overturn it, but at that moment an angel of God cut off both
his hands.
He cried out with the pain, begging the apostles" help, and
was healed in confessing his faith in the Lord Jesus Christ.
It was left to the Apostle Thomas, who was delayed, again
by God"s providence, to reveal a new and glorious mystery
about the holy Mother of God. He arrived on the third day,
and desired to embrace the body of the holy and most pure.
When the apostles opened her grave, he found only the
winding-sheet - the body was not in the grave. That evening, she appeared to the apostles, surrounded by a multitude
of angels, and said to them: "Rejoice; I will be with you
always!" It is not known exactly how old the Mother of
God was at the time of her falling-asleep, but the prevailing
belief is that she had reached the age of sixty.
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Quotes of wisdom
by Nikola Tesla
Nikola Tesla was a Serbian American inventor, engineer, futurist and physicist best
known for his contributions to designing
modern alternating current electric supply. He
was born on the 10th of July in 1856 and
passed away on the 7th of January, 1943.
Tesla's legacy lives on today in books, radio,
film, tv, music, live theater, comics and even
video games. He is an inspirational character
who received no fame, fortune, and little
credit during his life. But the impacts of his
inventions have transformed our world. Here
are some of our favorite quotes by Tesla.
+++

It is paradoxical, yet true, to say, that the more we
know, the more ignorant we become in the absolute
sense, for it is only through enlightenment that we
become conscious of our limitations. Precisely one of
the most gratifying results of intellectual evolution is
the continuous opening up of new and greater prospects.

Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off
through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to
reality.
I don't care that they stole my idea . . I care
that they don't have any of their own"

“If you want to find the secrets of the universe, think
in terms of energy, frequency and vibration."
“The scientists of today think deeply instead of clearly. One must be sane to think clearly, but one can
think deeply and be quite insane."
“The present is theirs; the future, for which I really
worked, is mine."
“The day science begins to study non-physical phenomena, it will make more progress in one decade
than in all the previous centuries of its existence."
“If your hate could be turned into electricity, it would
light up the whole world."
“My brain is only a receiver, in the Universe there is
a core from which we obtain knowledge, strength and
inspiration. I have not penetrated into the secrets of
this core, but I know that it exists."

“What we now want is closer contact and better understanding between individuals and communities all
over the earth, and the elimination of egoism and
pride which is always prone to plunge the world into
primeval barbarism and strife... Peace can only come
as a natural consequence of universal enlightenment..."
“I do not think there is any thrill that can go through
the human heart like that felt by the inventor as he
sees some creation of the brain unfolding to success .
. . Such emotions make a man forget food, sleep,
friends, love, everything."
“Our virtues and our failings are inseparable, like
force and matter. When they separate, man is no
more"
“Let the future tell the truth, and evaluate each one
according to his work and accomplishments. The present is theirs; the future, for which I have really
worked, is mine"
“All that was great in the past was ridiculed, condemned, combated, suppressed — only to emerge all
the more powerfully, all the more triumphantly from
the struggle."
“Life is and will ever remain an equation incapable of
solution, but it contains certain known factors."
“We crave for new sensations but soon become indifferent to them. The wonders of yesterday are today
common occurrences"
“Invention is the most important product of man's
creative brain. The ultimate purpose is the complete
mastery of mind over the material world, the harnessing of human nature to human needs."
“The individual is ephemeral, races and nations come
and pass away, but man remains."
“What one man calls God, another calls the laws of
physics."
“Great moments are born great opportunity"
“So astounding are the facts in this connection, that it
would seem as though the Creator, himself had electrically designed this planet..."
“Most certainly, some planets are not inhabited, but
others are, and among these there must exist life under all conditions and phases of development."
“The scientific man does not aim at an immediate result. He does not expect that his advanced ideas will
be readily taken up. His work is like that of the planter—for the future. His duty is to lay the foundation
for those who are to come, and point the way."
“But instinct is something which transcends
knowledge. We have, undoubtedly, certain finer fibers that enable us to perceive truths when logical
deduction, or any other willful effort of the brain, is
futile."
“Of all things, I liked books best."
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IT IS ENOUGH TO BE A GOOD SERB
AND FAITH IS ASIDE?
" And I say: it is enough to be a good Serb, but
according to the reputation of the best and most famous Serbs, who have reported at the exhibition of
people in this world in the past thousand years. But I
can't say like you: faith is side! Because all the Serbs
would force me into a lie.

You are a good Serb, if you have a sweet soul of King
Vladimir, endurance of Nemanja, Christ of Sava, zeal
of Milutin, meekness of Decanski, humility of Uros,
sacrifice of Lazar, Knighthoog of Strahinja, justice of
Mark, heart of Jugovic's mother's; confidence, gentleness of the grace of Jevo, the grace of the girl enslaved
slaves, clairvoyance of blind guslars, wisdom of Serbian priests and monks, the shyness of folk girls, inspiration of folk singers, gifted folk arts’ men, clarity of
folk weavers, clarity of folk proverbs, moderation and
measurement of Serbian peasants, the glory of the
baptism of all the baptism of all the baptism of all
Serbs.
But isn't this all from faith? Indeed, both the basis and
the beginning of everything listed is the faith of
Christ. If you don't have any of the counted virtues of
famous ancestors and yet you call yourself a Serb,
then you are just one famous company on an empty
store. And that, I mean, we don't want you or you.
To say to someone: be a good Serb and faith is aside,
is the same as saying to one sheep: be fat and meadow
is aside!

What is it Priceshe? (Holy Communion)
Communion is one of the seven Holy Secrets. The highlight of love and togetherness between God and man is the
Holy Secret of Communion. In that secret under the form
of bread and wine, a Christian receives the true Body and
the true Blood of the Lord Jesus Christ. Just like ordinary
bread and ordinary wine needed to refresh a man's body, so
is Communion in the form of bread and wine the invigoration of the Christian soul. Christ says: " Truly, verily, I say
to you, if you do not eat the bodies of the Son of Man and
do not drink His blood you have no life in you. Whoever
eats my body and drinks my blood - has eternal life, and I
will resurrect it in the last day. Because my body is a real
dish, and my blood is a real drink. Whoever eats my body
and drinks my blood - abides in me and I in it... That is the
bread that came down from heaven. Not as the fathers ate
and died; whoever eats this bread will live forever " (Jn 6,
53-58).
For a believer to be able to take communion with holy
gifts, he has to be fully prepared for it. If a believer is
healthy, then his preparation is stricter. Today, believers are
usually communion during fasting (Christmas, Easter, Petrovski and Gospojinski). Before communion, the believer
fasts for a week. For people who are sick, preparation is
mild, as far as eating is concerned. The communion is accessed only then after the believer confessed. If the confessor relieved him of his sins and determined that he is ready
for St. Communion - he will be communion.
It is desirable for believers to be communion as often as
possible, in order to be in constant fellowship with the Lord
Jesus Christ, for the benefit of their mental and body
health. In the first centuries, that's how Christians did.
That's why they lived under God's special grace, so they
lived in love and fellowship, not even afraid of torture by
the Gentiles. Christ, whom they received in Communion
under the form of bread and wine, gave them strength for
courage and holy life.
There are cases when mandatory preparations for Communion can be left out. This refers to severe patients, who
are tied to bed with a disease, or the disease of such a character is to demand quick Communion, so that the patient
can unite with God before death. That Communion is usually done in the home itself. The priest brings holy gifts to
the home of the sick, previously confesses him, and conceive him.

No one can be a good Serb without being a good man
first of all. In the world there was neither nor is there
any power, which can make a man perfectly good,
except the power of the faith of Christ.
Do not, therefore, want Serbia without content.
You were not a man without a mind, a traveler nor a
Serb
without
faith
buddy. It should be noted here that not every communion of a paThat's what I wish and salute you."
tient can be considered the last. There are patients who are

tied to bed with illness, so it is impossible for them to come
to church for Communion. In that case the priest himself
St. Bishop Nikolaj Velimirovic, from the book comes to the patient and communions him for the health of
Missionary letters, 15th letter
soul and body.

Whenever a believer is in the pierlica to receive the body
and blood of the Lord Jesus Christ, he should bow before it
as in front of the most holy secret, trying to dedicate
thought and feelings exclusively to God and his love for
man.
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How This Serbian Fresco
Became The First Image
Sent To Space
Serbia takes its monasteries pretty seriously, and those tranquil complexes are often home to
some of the most astounding spiritual art on the continent. One particular fresco has more than
just religious history behind it, as it was used in attempts to bridge the gap between ideologies,
nations and even universes. This is the story of Serbia’s White Angel.
Anonymous beginnings
Well, that should really be Serbia’s Beli Anđeo. The fresco in question started life as little more than a choice
detail on another piece of art, the early 13th-century Mironosnice na Hristovom grobu (Myrrh-bearers on
Christ’s Grave) in the Mileševa Monastery. The androgynous spirit came to symbolize peace and reconciliation between nations, and there was much need for both of those things in the mid- to late-20th century.

With the Cuban Missile Crisis in the rearview mirror, the nations of Europe decided to send a satellite signal to North America in order to extend the hand of peace. The image was sent in 1963,
and the picture in question was none other than Serbia’s White Angel.
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The Unknown Artist
You’d think the artist behind the first image in
space would have men and women queuing up to
sing his or her praises, but you’d be wrong. The
author of the White Angel is still completely unknown, with many assuming that it was the work
of an anonymous Greek artist. The fresco went
completely undiscovered for centuries, sitting in
Mileseva Monastery along with many other pieces
of spiritual art that were revered by all and sundry.
The Ottomans weren’t particularly fond of the
Serbs retaining an icon of their own to keep the
flame of hope burning, so the decision was made
to lay waste to the monasteries and churches of the
Serbian Orthodox faith. Mileseva didn’t escape
this, and the pinnacle of Turkish repression started
here in 1594.

tion saw it begin to peek back through the paint, and it
was thus restored in the 20th century. The technique
and precision of the painting could finally be properly
The Serbs had risen up (unsuccessfully) against the appreciated, and the White Angel became one of the
Ottomans, and the Grand Vizier made the decision to most important frescoes in all of Serbia.
remove Saint Sava’s remains from Mileseva, take
them to Belgrade, and set them on fire on Vracar Hill.
The monolithic church that now carries Sava’s name It retains this position today. It would be an integral
was built on the very same spot.
part of Serbian spirituality whether or not it had been
sent to the space to diffuse tensions. Bishop Nikolaj
Velimirović (who posthumously was granted sainthood) described looking at it as ‘identical to a prayer’.
The Resurrection
That seems somewhat blasphemous, but who are we
When Mileševa was restored soon after, the White to argue with the New Chrysostom?
Angel was actually painted over. The fresco could
well have been lost forever, but centuries of degrada- There are plenty of incredible frescoes in Serbia. The
mosaic at Oplenac may be the most
artistically impressive, but none
carry quite as much weight and historical responsibility as the one that
was almost lost by negligence and
obliteration. The White Angel is
now an international symbol of
peace. Maybe the aliens will come
round to us soon…

Source:

John William Bills, Serbia's White

Angel fresco | © The Yorck
Project / WikiMedia Commons
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The Frescos Project
Dear Brother and Sisters,
We rejoice to inform you that ChurchSchool Assembly has brought a decision
to start writing (painting) frescoes inside
our Church.
St. Archangel Michael Serbian Orthodox
Church
invites
faithful
children,
and all people of good will, to give donations to help us with frescoes painting for
our Church.
If everybody gives a donation we will be
able to complete projects of frescoes inside the Church.
An opportunity is given to our generation
to be a part of frescoes painting project.
Once frescoes are complete our Church
will be one of the most beautiful churches
in British Columbia.

We thank you all in advance and we
thank God for giving us a chance to be a
part of such
an important project for our Church.
Information: Very Reverend Malisa Milovanovic 604-715-1908
ST. ARCHANGEL MICHAEL
SERBIAN ORTHODOX CHURCH
7837 Canada Way
Burnaby, BC
V3N 3K8
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МОЛИТВА ЗА НЕПРИЈАТЕЉЕ НАШЕ
Господе Исусе Христе, Боже наш, прими од мене недостојног
слуге Твога молитву за непријатеље моје и наше, и опрости
нам све грехе наше , буди милостив свим непријатељима
нашим који нас мрзе, или вређају, или прогањају, или муче, и
немој им судити како заслужују, него по великој милости
Твојој обрати их све: неверне правоверју и побожности, а
верне да се уклоне од зла и чине добро - како не би нико од
њих погинуо, због нас, недостојних слугу Твојих.
Господе Милостиви, молим Ти се особито за оне који су ме било чиме увредили или ожалостили, или
ми било какво зло учинили: не кажњавај их ради мене грешнога, него излиј на њих богату благост
Твоју. Молим ти се, Господе, и за оне које сам ја грешни изазвао или навео на грех непријатељства, и
опрости и њима и мени. Сети се Господе, да смо сви ми људи, и да као људи грешимо према Теби и
једни према другима; но Ти, Боже наш, као Творац и Отац наш, милостиво нам опрости и помилуј.
Господе Човекољубиви, Боже Спаситељу наш, опрости нам грехе наше и међусобна непријатељства;
ишчупај, Господе, из срдаца наших свако међусобно незадовољство, самољубиву злобу и
злопамтљивост, и све што може спречавати љубав и умањити братољубље. Јер си Ти Бог милости и
човекољубља, и заповедио си да праштамо и непријатељима својим, и да Ти се молимо за оне који нас
мрзе и гоне. Теби, Једини Човекољупче, слава и хвала за све и сва у све векове. Амин.

Молити се за напријатеље своје
У табору сараценском упитају св. Кирила: „Како хришћани могу ратовати и опет одржати заповест
Христову o мољењу Богу за непријатеље њихове?” На то св. Кирил одговори: ,,Ако су у једном закону
написане две заповести и дате људима на извршење, који ћe човек бити бољи извршитељ закона: онај
који испуни једну заповест или онај који испуни обе?” На то му Сарацени одговоре: „Несумњиво онај
који испуни обе заповести.” Продужи св. Кирил: „Христос Бог наш заповеди нам да се молимо Богу за
оне који нас гоне, и да чинимо добро и њима; но Он исти нам је још рекао: већу љубав нико не може
јавити у овом животу него ако ко душу своју положи за другове своје. И зато ми подносимо увреде,
које непријатељи чине нама појединачно, и молимо се Богу за њих; но као друштво ми се заступамо
један за другог и полажемо душе своје, да не бисте како ви пленећи браћу нашу не запленили c телима
и душе њихове и не погубили их и телом и душом.”

О праштању
Има јунаштва над јунаштвом и подвига над подвигом. Свети Епифаније Кипарски позвао на ручак
Илариона Великог, па да би показао што веће гостољубље према свом знаменитом госту изнесе на
трпезу печено пиле и понуди. Рекне му Иларион: „опрости, но од када се замонаших не једох ништа
заклано!" На то Епифаније: „а ја од када се замонаших не легох никад у постељу докле најпре не
опростих противнику своме!" Удивљен Иларион рече: „твоја је врлина, свети Владико, већа од моје!"
— Ово је велика поука за све нас. Превасходна је ствар пост, али је још превасходнија опраштање
увреда. Постом се човек вежба за великодушност, а опраштањем увреда показује великодушност. Оно
претходи овоме, но само оно не спасава без овога.
Свети Владика Николај српски

