Божић

нам доноси радосну и дивну вест да је вечни
Син Божји постао Човек, Богочовек Исус Христос.
Оваплоћењем Његовим испунило се пророштво
пророка Исаије: Ето, Девојка ће зачети и родиће
Сина, и наденуће му име Емануил, што ће рећи: С
нама Бог (Мт 1, 23; Ис 7, 14).
Од тог дана, па до краја века, Бог је са
нама и ми
смо Божји. Син Божји је сишао на земљу,
а човек се
успео на небо. Све се сјединило. Анђели
са
људима
певају, а људи учествују у анђелском
животу.
Свети Јован Златоуст назива Божић мајком свих празника и,
дивећи се Рођењу Божјем као чудесној тајни, прославља га
говорећи: „Гледам чудновату тајну. Гласове пастирâ чујем у ушима
својим. Анђели певају, арханђели поју, серафими славослове, сви
празнују гледајући Бога на земљи, а човека на небесима. Бога,
Који се на небесима налази, гледају као Онога Који је Узрочник
Свог силаска на земљу. Човека, који је на земљи, гледају како се
човекољубљем Божјим нађе на небу.“ Бестелесни Бог узима тело,
Невидљиви бива видљив, Онај Коме нико не могаше да се
приближи постаје опипљив, Безвремени добија почетак, Син
Божји постаје Син човечји. Ово јављање Божје у нашем свету и у
нашем животу почетак је нашег сопственог уласка у свет Божји.
Дакле, смисао Божића јесте у томе да је Бог дошао људима како би
се они приближили Њему.
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Божићна посланица
епископа канадског

Рођење Твоје Христе Боже наш,
Засија свету светлост познања…

здравље, сами су умрли…И ова врста смрти из
побожности и чврсте вере ни по чему није нижа од
мучеништва. Они су рукама својим узимали тела
светих и држали их на коленима,
затварали им очи и уста, носили их на
леђима као децу, намештали их, служили
им, измивали их и облачили».
Упоредимо то време са овим нашим
временом. Ништа се не разликује. Зар и
данас нема таквих дивних примера лекара
и медицинског особља по болницама,
старачким домовима и манастирима, који
су положили и полажу своје животе да би
друге спасли, не гледајући које су вере,
нације, расе или сталежа? Они заиста
потврђују Христове речи: «Од ове љубави
нико нема веће, до ко живот свој положи
за пријатеље своје» (Јн. 15, 12). Нема већег
дара Христу од тога дара! Нема веће
врлине од љубави (I Кор. 13, 1-3). Наша вера треба
да кроз љубав дела (Гал. 5, 6). Јер вера без дела је
мртва (Јак. 2, 26).
Ова зараза однела нам је нашег првојерарха,
тихог и смиреног, блажене успомене Патријарха
Иринеја, веома угледног и трудољубивог блажене
успомене Митрополита Амфилохија, и блаженог
помена врлог Владику Милутина, више
свештеника и много верника. Вечан им помен и
Бог да им душу прости!
Драга браћо и сестре,
Чувајмо себе и чувајмо наше ближње. Јер
чувајући себе чувамо и њих, не излажући их
опасности. А и они, чувајући себе, чуваће нас. Ако
не можемо да запалимо бадњак, запалимо нашу
веру према Христу у срцима нашим. Ако не
можемо за загрлимо једни друге, загрејмо срца
љубављу и молитвом нашом Господу Исусу
Христу, за све оне који пате и страдају. Тако
дочекајмо Његово Рођење. Ако не можемо да
прославимо славу по нашем српском обичају,
помолимо се искрено своме заступнику са надом
да већ следеће године буде она лепша и свечанија.
Желећи Вам много физичког и духовног
здравља, ради победе над свим овим невољама,
пред ове светле божићне и новогодишње
празнике, од срца Вас поздрављамо радосним
речима:

Драга браћо и сестре,
Ево нас у току божићњег поста којим треба
да се што достојније припремимо за празник
Христовог Рођења, када се заиста показало да је с
нама Бог, Емануил. Ове године, нећемо, као
обично, прославити овај празник радости, или
празник домаће цркве, због пандемије вируса
ковид 19, која је наишла на цели свет.
Многи нас питају: Како ћемо ове године
прославити божићне и новогодишње Празнике?
Одговарамо им: Онако како будемо могли.
Односно, онако како нам време и услови буду
дозволили. Најпре, прославимо духовно, колико
год можемо или нам се допушта, учествујући на
Светим богослужењима, а посебно на Светој
Литургији, и причешћујући се Светим Тајнама.
Није ово једини пут кад се Црква нашла у
невољи. Ко зна колико су пута хришћани првих
векова морали тајно да прослављају по
катакомбама, скривајући се од римских царева и
гонитеља. Или, како су наши преци прослављали
ове празнике за време вишевековног отоманског
ропства? И каквих је све болести било, то само Бог
зна. Морали су се борити и против њих. Ево како о
најезди куге пише Св. Дионисије Александријски:
МИР БОЖИЈИ - ХРИСТОС СЕ РОДИ!
«Многи од наше браће, из превелике љубави, не
СРЕЋНА
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марећи за свој живот, брину се један за другога,
посећују болеснике, дворе их непрестано, лече их
Ваш молитвеник пред Богомладенцем
ради Христа; они су добровољно умрли заједно са
Христом,
њима, узимајући на себе њихова страдања,
испирајући им ране предано. Многи од оних који
су се тако трудили око болних и повратили им ЕПИСКОП КАНАДСКИ

Христос се рађа - прослављајте! Христос са
небеса - сусрећите! Христос на земљи - узвисите
се! “Певајте Господу сва земљо”(Пс. 95, 1); и да
обоје заједно кажем: “Узвеселите се небеса и
зарадуј се земљо”(Пс. 95,11) - зарад Наднебескога,
који затим (постаде) Земаљски. Христос је у телу страхом и радошћу обрадујте се; страхом - услед
греха, радошћу - ради наде. Христос је од Дјеве жене девственујте, да Христу мајке постанете. Ко
се не би поклонио Ономе од почетка? Ко не би
славио
Последњега?
Опет се тама развејава, опет настаје светлост
(Пост. 1,2-4); опет Египат бива кажњен тамом,
опет стуб (светлости) обасјава Израиљ (Изл. 10,
21: 13, 21) - “Народ који седи у тами” незнања,
нека види велику светлост (бого)познања (Ис. 9,
2). “Старо прође - ево све ново постаде”(2 Кор. 5,
17). Слово (старозаветно) се повлачи, Дух осваја.
Сенке нестају - Истина наступа (Рм. 7, 6: 2 Кор. 3.
6; Кол. 2, 17: Јевр. 8. 5:10, 1). Мелхиседек се
испуњује: Онај који је (као Бог) без матере постаје (сада као Човек) без оца (Јс»р. 7, 3): без
мајке претходно (у првом рођењу), а без оца у
другом (рођењу, тј. оваплоћењу). Закони природе

се укидају! Јер треба да се испупи горњи свет.
Христос заповеда, немојмо се успротивити.”Сви
народи запљескајте рукама”(Пс. 46, 2), “јер нам се
роди Дете, Син нам се даде, Којега је власт на
рамену Његовом јер се узноси заједно са Крстом и назива се име Његово: Анђео Великог - то јест
Очевог - Савета”(Ис. 9, 5). Нека Јован узвикне:
“Припремите пут Господњи”(Мат. 3, 3). И ја ћу
узвикнути значење овога дана: Бестелесни се
оваплоћава, Реч (Логос;) добија дебљину (тела),
Невидљиви бива виђен, Недодирљиви постаје
опипљив, Ванвремени добија почетак, Син Божји
Син Човечији постаје, “Исус Христос - јуче и
данас и у векове исти” (Јевр.13,8). Јер се Бог јави
људима рођењем, прво (као Бог): Онај Који Јесте и
свагда Јесте из Свагдасуштога изнад узрока и
разлога - јер нема већег логоса од Логоса (нема
вишег смисла од Смисла); а друго (као Човек):
постао је касније ради нас - да би Дародавац бића
даровао и добробиће. Или боље речено: пошто
смо услед зла склизнули (=отпали) од добробића,
да нас у исто поново врати кроз оваплоћење. Име
пак јављању је - Богојављење, а рођењу –
Рождество.
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То је наше светковање, то данас
празнујемо: Божији долазак људима - да бисмо ми
Богу дошли, или, да тако кажем погодније:
повратили се. Да свучемо са себе старога човека и
да се у новога обучемо (Еф. 4, 24). И као што смо
у Адаму умрли, тако у Христу да оживимо (1 Кор.
15, 22), да се са Христом заједно родимо, и
сараспнемо, и сапогребемо, и саваскрснемо. И као
што су (грехом Адамовим) од добрих ствари
дошле жалосне, тако ће (са Христом) од жалосних
опет повратити се добре. Јер тамо где се умножио
грех, онде се још већма умножи благодат”(Рм. 5.
20).
И ако (нас) је окушање (забрањеног плода)
осудило, колико (нас) је већма оправдало
Христово страдање? Зато празнујмо, не вашарски,
него божански: не светски, него надсветски. А
како ће бити то (празновање)? - Немојмо венцима
китити капије. Нити улице украшавати, немојмо
очи засићавати, ни уши музиком заглушивати, ни
грло развраћати (сластима), нити додирима
уживати - свим тим за порок погодним путевима и
уласцима за грех. Немојмо се одавати
преједањима и опијањима, са чиме је спојен
телесни неморал (Рм. 13, 13), јер су злих учитеља
лекције зле, или још тачније: од злог семења зли
су плодови. Не настојмо да једни друге
побеђујемо у неумерености. А за мене је
неумереност све што је сувишно и преко потребе,
нарочито док други (око нас) гладују и оскудевају,
који су од исте иловаче и истог састава.
Ми пак, који смо поклоници Логоса, ако и
треба у нечем да уживамо, уживаћемо у речи и
закону
божанском и у приповедањима
(божанским) о другим (догађајима) и о овима који
сачињавају данашњи празник - да нам уживање
буде својствено и блиско Ономе који нас је саздао.
Очев Израз и Реч - долази у Своју слику (у
човека), и тело узима ради тела (мојег), и с душом
умном се сједињује ради моје душе, очишћујући
слично сличним. И у свему, осим греха, постаје
човек, зачет од Дјеве, која је и душом и телом
предочишћена Духом (Светим) - јер је требало и
рођење почаствовати и девственост испоштовати.
О, новога ли мешања! О, чуднога ли сједињења!
Онај који ЈЕСТЕ - постаје и Нестворени ствара се,
и Несместиви бива смештен, кроз разумну душу
која је посредовала између Божанства и грубости
тела; и Богати осиромашује, јер узима
сиромаштво мојега тела, да бих се ја обогатио
Његовим Божанством; и Пуни се испражњава,
умањује се за кратко од Своје славе да бих се ја

причестио Његовом пуноћом (Фил. 2, 6-8; Кол. 2,
9 -10). Какво је то богатство доброте, Каква је то
тајна ради мене! Имао сам удела у лику (Његовом)
и нисам сачувао; сада Он узима удела у телу
моме, да би и лик спасао и тело обесмртио. И
(тако) другу заједницу заједничари, много
преславнију од оне прве утолико што је тада дао
нама оно боље, а сада узима удела у лошијем. То
је од оног првог богоприличније, то је узвишеније
за оне који ум имају. Шта ће нам на то рећи
клеветници (јеретици), оптужитељи онога што је
за похвалу, мрачњаци око светлости, неуки у
мудрости, за које Христос узалуд умре, некорисна
створења, творевине Лукавога?
Зар за доброчинство оптужујеш Бога? Зар
је зато Он мали што је ради тебе смирен? Зар зато
што је дошао по изгубљену овцу Пастир Добри Који душу (своју) полаже за овце - на горе и
планине где си ти приносио жртве и нашао
залуталу (овцу) и нашавши узео Је на рамена (Лк.
15, 4 - 6; Јн. 10. 11), на којима (Му) је и дрво
(Крста), и узевши повратио ју је у виши живот, и
повративши је прибрао је онима које су остале (тј.
Анђелима)? Само једно омрзни око Христовог
рођења - Иродово убиство деце (витлејемске); или
можда боље: успоштуј и ту жртву која је истог
узраста са Христом, жртвовану пре Опште Жртве.
Ако (Христос) бежи у Египат, добровољно бежи с
Њим, јер је добро бежати са прогоњеним
Христом. Проходи беспрекорно кроз све Христове
узрасте и снаге, као ученик Христов. После тога
поучавај у храму, изагнај (из храма) оне
боготрговце (Јн. 2, 14 - 16); буди каменован, ако и
то треба претрпети: провешће те кроз оне који те
гађају, добро знам да ће проћи и кроз њих, као
Бог, јер се Логос не може каменовати. Ако будеш
приведен Ироду, немој много одговарати:
успоштоваће те и (твоје) ћутање више него других
многе речи. Ако будеш шибан, затражи и оно
остало. Окуси жучи - ради окушања (Адамовог);
напој се оцтом, тражи пљувања, прими шамарања
и ударања; окити се трновим венцем - строгим по
Богу животом; огрни се пурпурном кабаницом,
прими трску, нека ти се (ругалачки) клањају они
који исмевају истину. На крају, сараспни се (с
Христом), саумртви се (с Њим), сапогреби се (с
Њим) добровољно, да би и саваскрсао (с Њим), и
сапрославио се, гледајући Бога колико је (то)
могуће и виђен будући (од Њега), у Тројици
поклањанога и слављенога, Којег и сада желим да
нам се јавља јасније, колико је доступно
свезанима телом, у Христу Исусу Господу нашем,
Коме слава у векове. Амин.
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Рождество Господа и Бога и
Спаса нашега
Господа Исуса Христа

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

„А кад се наврши вријеме, посла Бог Сина својега
јединороднога“ (Гал 4, 4), да спасе род људски. И
кад се испуни девет месеци од благовести, коју
јави архангел Гаврил Пресветој Деви у Назарету,
говорећи: „Радуј се, благодатна… ево зачећеш и
родићеш сина, и надјени му име Исус“ (Лк 1, 18 и

РАСУЂИВАЊЕ
Господу Исусу рођеном у Витлејему најпре се
поклонише пастири и мудраци (звездари) c
Истока, дакле, најпростији и најмудрији овога
света. И дан-данас најискреније се клањају
Господу Исусу, Богу и Спасу, најпростији и
најмудрији овога света. Покварена простота и
полуучена мудрост вазда су били непријатељи
Христова Божанства и Његовог Јеванђеља. Но
ко су били ови мудраци c Истока? Ово питање
је нарочито проучавао св. Димитрије Ростовски.
Он тврди, да су они били цареви неких мањих
области или појединих градова у Персији,
Арабији и Мисиру. У исто време били су они
велики учењаци у звездарству (астрономији).
Њима се јавила она чудесна звезда, која је
наговештавала рођење Новога Цара. По св.
Димитрију та се звезда њима јавила на девет
месеци пре рођења Господа Исуса, тј. у време
зачећа Пресвете Богородице. To време од девет
месеци они су провели у проучавању те звезде, у
припремању за пут и у путовању. Стигли су у
Витлејем ускоро по рођењу Спаситеља света.
Један од њих звао се Мелхиор. Он је био стар, сед,
са дугом белом косом и брадом. Он принесе
Господу на дар злато. Други се звао Гаспар; лица
црвена, млад и без браде. Он принесе Господу на
дар ливан. Трећи се звао Валтазар, лицем црн и
врло брадат. Он принесе Господу на дар измирну.
Њихова тела по смрти пренета су у Цариград, из
Цариграда у Милано, a из Милана у Келн. Могло
би се још додати, да су ова тројица мудраца били
представници три главне pace људске, које су
произашле од Нојевих синова: Сима, Хама и
Јафета. Персијанац је представљао Јафетите,
Арабљанин Семите a Мисирац Хамите. Тако да се
може рећи: кроз њих тројицу цео род људски
поклонио се ваплоћеном Господу и Богу нашему.
(Из Пролога Св Владике Николаја)

31). У то време изиђе заповест од кесара Августа,
да се попише сав народ у Царевини римској.
Сходно тој заповести требаше свако да иде у свој
град и тамо се упише. Зато Јосиф Праведни дође с
Пресветом Девом у Витлејем, град Давидов, јер
обоје беху од царског колена Давидова. Па како се
у тај малени град слеже много народа ради
пописа, не могоше Јосиф и Марија наћи конака ни
у једној кући, због чега се склонише у једну
пећину овчарску, где пастири овце своје
затвараху. У тој пећини, а у ноћи између суботе и
недеље, 25. децембра роди Пресвета Дева
Спаситеља света, Господа Исуса Христа. И
родивши Га без бола, као што Га је и зачела без
греха, од Духа Светога, а не од човека, она Га сама
пови у ланене пелене, поклони Му се као Богу и
положи Га у јасле. Потом приђе и праведни Јосиф,
и он Му се поклони као божанском плоду
девичанске утробе. Тада дођоше и пастири из
поља, упућени од ангела Божјег, и поклонише Му
се као Месији и Спаситељу. И чуше пастири
мноштво ангела Божјих где поју: „Слава на

висини Богу и на земљи мир, међу
људима добра воља“ (Лк 2, 14). У то
време стигоше и три мудраца с Истока вођени
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Житије
Преподобног Оца
нашега Симеона
Мироточивог
(Стефана
Немање)
Живот преподобног до
одрицања од престола
Велики подвижник, преподобни
отац наш Симоен МироточивиСтефан Немања, био је најпре
велики владалац српског народа,
ујединитељ српскиx земаља, творац
независне српске државе, бранитељ
Православља, истребитељ јереси.
Стефан Немања родио се у Зети, у
месту Рибници. Свето крштење
прима у цркви Светих Апостола
Петра и Павла, која се налази
северно од Новог Пазара на ушћу
реке Дeжеве. Kao млад Стефан
добија на управу од свог оца
Топлицу, Ибар и Расину. Мудар и
окретан он најпре постаје Рашким
Жупаном 1149 Г. А затим од 1165 Г.
Постаје велики Жупан Србије. Он
обнови
Рашку,
придоби
од
приморске земље област Зету са
градовима, од Рабна оба Пилота, од
Грчке земље Патково цело Хвосно и
Подримље, Кострац, Дршковину,
Ситницу, Лаб,Липњан, Глубочицу,
Поморавње и Левче. Најпре је
Немања као и његов отац у
државном погледу био у узвесној
зависности од Грчког Цара, али се
временом ослободио те зависности и постао
потпуно самосталан владалац. Предстолница му је
била град Рас који се налазио код данашњег Новог
Пазара. Упоредо са уједињењем српских земаља
Стефан Немања се ревносно трудио на
утврђивању Православне Вере. Прво је сазидао
храм Пресвете Богородице на ушћу реке Косанице
у Топличкој области. Недуго затим подиже храм
Светом Николају Мирликијском Чудотворцу на
ушћу реке Бањске. Недуго после зидања обадва
храма Стефан дође у сукоб са својом браћом под

оптужбом да се није договаро са њима. На превару
беше ухваћен и заточен у једну пећину у
Топличком крају. Али милошћу Божијом и
молитвама Светом Великомученику Георгију,
Стефан се извуче из заточења и у знак захвалности
подиже Цркву у част Светог Георгија у граду
Звечану.
Када зломислива браћа најмише војнике из
Њемачке, Грчке, Угарске и поведоше против
Стефана Немање и уђоше у његову територију до
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места званог Пантин он из дубине срца вапајаше
Господу своме Христу и светом Георгију за
помоћ. Налазећи се са својом војском близу
Звечана он Господу своме Христу и светом
Георгију за помоћ. Налазећи се са својом војском
близу Звечана он одабра неколико свештеника и
посла их у храм Светох Георгија гдје они
одслужише свеноћно бдење и јутарњу службу,
потом Свету Божанствену Литургију.

Гогородици и светим угодницима његовим
заштитницима твојим који крепком руком
подржавају твоју власт неподређену, слободан сам
јавити твојој моћи да се теби мрска и проклета
јерес већ укорењује у твојој држави. Немања
одмах сазва сабор на који позва архијереја
Јевтимија, све игумане са монаштвом, јереје,
старешине и велможе. На сабору би донесена
одлука да се јерес Богумилска искорени која беше
произишла од Аријевске јереси. Немања посла
војску против јеретика, покажњава их на разне
начине а нихове богохулне књиге попали.
Духовно ујединивши харод једновјерјем Немања
се даде на посао да присаједини својој држави и
остале области насељене Црбина а које су биле
под Грцима.

А када после тога Свештеници прилегоше да се
одморе, једном од њих дође свети брзи помоћник
и јави му се у војничком облику. Ужаснут
свештеник га упита: Ко си ти господине? А он
рече ја сам слуга Христов Георгије, послан сам
Господом Богом у помоћ господину твоме да
крсним оружијем побједим непријатеље његове и
разрушим њихове сујетне намјере. Свештеник
одмах извести Стефана Немању и сутрадан би
силна битка. Помоћу Божијом и Светог
Преславног Великомученика Георгија Немања
побиједи своје непријатље и иноплемене народе.
Потом се врати у државу своју и живљаше
благодарећи
Господу
Христу,
Пресветој
Богородици, брзом у невољама помоћнику Светом
Чудотворцу Николају и саборцу у биткама Светом
Великомученику Георгију који га сачува
неповређеног од противника. Ту изроди синове и
кћери, васпита их у сваком добровјерију и
чистоти, научи их страху Божијем.

Одрицање од престола и монашење
Када се наврши тридесет и седам година
Владавине Стефан Немања се повуче са престола
и изабра сина Стефана за свог наследника
говорећи: Овога имајте уместо мене! Корен добри
који је изашао из моје утробе. Њега постављам на
престо у држави Христом ми дарованој. На
Благовести 25-тог марта 1195.Г. Стефан Немања
се замонашује и добија име Симеон.
Истог дана и супруга му Ана прима монашки
анђеоски лик и добија име Анастасија. По
монашењу Симеон оде у манастир Студеницу коју
он и сазида а Анастасија у манастир пресвете
Богородице у Рас. У души Симеуновој била је
ватрена жеља да се придружи сину своме монаху
Сави на Светој Гори. И монах Саво се усредно
молио Господу да његов отац одбаци сва
овоземаљска звања и славу и част и да им се
придружи на светој Гори Атонској.

Христољубиви владалац Стефан немања пун свете
ревности за божанске истине православне вере
потруди се исповеднички да искорени јереси у
свом отечеству. Једном приликом један од
правоверних војника његових рече му: Ја сам
један од најмањих слугу твојих и видевши ревност
твоју према Господу Христу и Пресветој
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Одлазак преподобног Симеона на
Свету Гору и његов живот у њој

По сведочењу Светог Саве у седми дан мјесеца
фебруара Свети Симео поче побољевати, а пред
само упокојене свети старац га замоли: Чедо моје
учини ми љубав метни ме на расу која ми је за
погреб и спреми ме потпуно на свештенички
начин како ћу у гробу лежати. И порстри ми
рогожу на земљу и положи ме на њу. И стави ми
икону Пресвете Богородице у руке и камен под
главу, да ту лежим док не одем пред Господа.
Преподобни Симеон се упокојио 13-тог фебруара
(по старом клендару) 1200 године када му је било
86 година.

Сазвавши своје синове Стефана и Вукана те
остале велможе, монах Симеон их подсети да
требају владати земњом Србијом са стархом
Божимим и сваком понизношћу пред Господон па
отпутова у Свету Гору осмог октобра 1197.Г. З
манастир Ватопед стиже 2-гог новембра гдје се
сусреће са својим сином монахом Савом. Сви
монаси Свете Горе шромише га са великом
радошћу. И пошто проведе извесно време у
Ватопеду монах Симеон зажеле наћи место
спасења свима који долазе одасвуда. И измоли у
Цара Кир'Алексе пријатеља свога пусто место
ради подизања манастира у Светој Гори. И
нашаши место звано Хиландар монах Симеон са
сином Монахом Савом посла писмо свом сину
владаоцу Стефану да им пошаље довољно
средстава за подизање манастира посвећеног
Ваведенију Пресвете Богородие. И уз помоћ
Стефанову монах Симеон и монах Сава подигоче
дивни манастир Хиландар гдје свети симеон
проведе годину и пет мјесеци.

Преподобни Оче Симеоне Моли Христа Бога за
нас.
Житије Св. Симеона од Преподобног Аве Јустина
Ћелијског за Белог Анђела
припремио Милорад Савановић
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Животопис Његове Светости
Архиепископа пећког,
Митрополита београдскокарловачког блаженопочившег
Патријарха српског Иринеја
Његова Светост Патријарх српски Г. Иринеј
(Гавриловић) рођен је у селу Видова, код Чачка,
1930. године од оца Здравка и мајке Милијане.
На крштењу добио је име Мирослав. У родном
селу завршио је основну школу, а потом
гимназију у Чачку. По завршетку гимназије
уписао се и завршио Богословију у Призрену, а
затим и Богословски факултет у Београду. По
завршеном факултету одлази у војску. По
повратку из војске убрзо бива постављен за
суплента (професора) Призренске богословије.
Пре ступања на дужност професора, октобра
месеца 1959. године, у манастиру Раковица, од
стране Његове Светости Патријарха Германа,
прима монашки чин, добивши на постригу име
Иринеј.
Истога месеца, на празник Св. Петке, 27. октобра
1959. године, у цркви Ружица испод
Калемегдана, бива рукоположен
у чин
јеромонаха. Док је службовао као професор у
Призренској богословији, упућен је на

постдипломске студије у Атину. Године 1969.
бива постављен за управника Монашке школе у
манастиру Острог, одакле се, затим, враћа у
Призрен и бива постављен за ректора Призренске
богословије. Са те дужности је, 1974. године,
изабран за викарног епископа Њ.Св. Патријарха
српског, са титулом епископа моравичког.
Годину дана касније, 1975. године, изабран је за
епископа нишког, где је служио све до
постављења за Патријарха српског.
Патријарх српски Иринеј остварио је значајне
подухвате као епископ нишки. Године 1987.
почела је изградња новог хиландарског метоха,
храма Св. Саве у Нишу, чије је темеље осветио
епископ нишки г. Иринеј. У време ступања
владике нишког Иринеја на патријарашки трон, у
изградњи је било око 40 храмова на територији
Нишке епархије, са приближно истим бројем
цркава у обнови.
За време епископске дужности Патријарха
Иринеја, народ се у све већем броју враћао
Цркви, а Епархија нишка интензивно је радила на
успостављању раскинутих веза са народом, након
пола века комунистичке власти. Године 1998,
први пут после 50 година, за храмовну славу
нишке Саборне цркве – Духове, обновљена је
велика литија улицама Ниша. Развијена је
просветна и издавачка активност, нарочито у
манастирима и црквама ове Епархије.
Избор за Патријарха српског
Епископ нишки Иринеј изабран је за Патријарха
српског
на
изборном
заседању
Св.
Архијерејског сабора СПЦ, 22. јануара 2010.
године, који је започео Св. Архијерејском
Литургијом у Саборном храму. Након тога,
уследио је призив Светог Духа у Патријаршијској
капели Св. Симеона Мироточивог.
Изборним сабором председавао је Његово
Преосвештенство Епископ шабачки Лаврентије,
као најстарији епископ по рукоположењу у нашој
Цркви. Од 44 члана, колико чини Св.
Архијерејски сабор, 34 архијереја су испуњавала
услов да буду кандидовани за новог Патријарха
српског. Тајним гласањем архијереји су
предлагали кандидате, од којих су у ужи избор
ушла тројица архијереја, добивши више од
половине гласова чланова Изборног сабора. У
првом кругу кандидат за патријарха је постао
Митрополит
црногорско-приморски
г.
Амфилохије, у другом кругу епископ нишки
Иринеј, док је трећи кандидат, изабран у
четвртом кругу, био епископ бачки Иринеј.
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Високопреподобни
архимандрит
Гаврило,
настојатељ манастира Лепавина (Митрополија
загребачко-љубљанска) са Св. Јеванђеља изабрао
је коверат са именом новог српског Патријарха,
предајући га епископу шабачком Лаврентију,
који га је и саопштио име новог Архиепископа
пећког, Митрополита београдско-карловачког и
Патријарха српског – г. Иринеја (Гавриловића).
Након тога, служено је благодарење, а Свјатјејши
Патријарх Иринеј се у беседи обратио браћи
архијерејима. Звона Саборне цркве означила су,
око 14:15, да је изабран нови Патријарх српски.

следбеник. "Зато се овог тренутка моја мисао
усмерава према Богу, Спаситељу нашем,
Архипастиру Цркве, који ме је добротом и
милошћу Својом наградио", истакао је Патријарх
српски Иринеј.
Светој Литургији су присуствовали и високи
представници осталих конфесија, као и
представници државног врха Републике Србије и
Републике Српске, чланови краљевске породице;
бројни народ, свештенство и монаштво.
Упокојио се у Господу у петак, 20. новембра
2020. године у 7:07 часова у Војној ковид
болници „Kарабурма“ у Београду.

Устоличење Патријарха српског г. Иринеја

Извор:
Ризница литургијског
богословља и живота, 2020

Нови
Свјатјејши
Архиепископ
пећки,
Митрополит београдско-карловачки и Патријарх
српски г. Иринеј (Гавриловић) устоличен је
свечано 23. јануара 2010. године, у Саборном
храму Св. Архангела Михаила у Београду, на
крају Св. Литургије. Саборску Св. Архијерејску
Литургију служио је новоизабрани Патријарх
српски Иринеј, уз саслужење архијереја,
свештенослужитеља и ђакона СПЦ, као и
представнике Руске и Грчке цркве. Његова
Светост Патријарх Иринеј устоличен је у
патријарашки трон као 45. поглавар Српске
Православне цркве и наследник Св. Саве
Првопрестолног.
Досадашњи чувар трона српских патријараха,
Митрополит црногорско-приморски Амфилохије,
предао је Патријарху Иринеју патријарашке
инсигније – панагију, жезло и белу патријарашку
пану, пожелевши му да буде достојан наследник
Св. Саве и свих осталих светих и часних његових
претходника. У својој приступној беседи,
Патријарх Иринеј је истакао да је то велики дан и
за њега лично и за нашу Цркву и наш народ, јер
је српски патријарх увек представљао, пред
Богом и у историји, пуноћу свог народа, делећи
судбину његову, његове трагедије, али и његове
радости. Патријарх Иринеј признао је и да је
његово срце устрептало пред питањем да ли је
достојан овог високог звања, почасти и
одговорности. Исказао је благодарност онима
који су га изабрали и указали му поверење.
Настављајући пут Свјатјејшег Патријарха Павла,
говорио је да се осећа немоћним пред тако
великим крстом који га очекује у ова смутна
времена, али да се ослања на речи Св. апостола
Павла, "Све могу у Христу који ми моћ даје".
Беседио је о српским патријарсима од времена
Св. Патријарха Гаврила (Дожића) до Патријарха
Павла, свестан тежине бремена и одговорности
које ће морати понети као њихов наследник и

Животопис блаженопочившег
Митрополита црногорскоприморског Амфилохија
Mитрополит црногорско-приморски Амфилохије
(Радовић) је рођен на Божић 7. јануара 1938.
године у Барама Радовића у Доњој Морачи, од
оца Ћира и мајке Милеве, рођене Бакић.
Световно име му је било Ристо. Потомак је по
сродству војводе Мине Радовића, једног од првих
племенских капетана црногорских, који је
присајединио Морачу Црној Гори 1820. године.
Будући митрополит је провео детињство у
патријархалној породици, која је остала верна
Православљу и заветима предака у тешким
послератним временима нарастајућег атеизма
под комунистичком влашћу. Основну школу је
завршио у манастиру Морачи, а Богословију
Светог Саве у Раковици у Београду. Дипломирао
је на Богословском факултету у Београду 1962.
године. Упоредо са Богословским факултетом
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студирао
је
класичну
филологију
на
Филозофском факултету у Београду.
Велики
утицај
на
духовно
узрастање
митрополита
Амфилохија
извршили
су
Преподобни отац Јустин Поповић, велики
богослов и духовник Српске Православне Цркве,
и светогорски старац Пајсије.
После завршеног факултета, постдипломске
студије наставља у Берну и Риму, где је
магистрирао на Источном понтификалном
институту (1965). Одатле одлази у Грчку, где
борави седам година и где прима ангелски образ
и свештенички чин. У том периоду, у Атини је
одбранио докторат о Светом Григорију Палами,
који је привукао пажњу ондашње европске
теолошке јавности. После годину дана
проведених на Светој Гори одлази за професора
на Православни институт Светог Сергија у
Паризу, а од 1976. године постаје доцент, па
редовни професор на Богословском факултету
Светог Јована Богослова у Београду (касније
Православног
богословског
факултета
Универзитета у Београду), на катедри за
Православну
педагогију
(катихетику)
са
методиком наставе. У два мандата био је и декан
факултета. Докторат honoris causa Московске
духовне академије примио је 2003. године,
Института теологије Белоруског државног
универзитета
у
Минску
2008.
године,
Православног теолошког института Светог
Сергија у Паризу 2012. и Санкт-петербуршке
духовне академије 2014. године. Oдлуком
Националног комитета друштвених награда
Руске Федерације 2001. године одликован je
орденом Ломоносова, који му је уручен на
свечаности у Кремљу у присуству око 4.000
угледних званица. За почасног члана Словенске
академије књижевности и уметности изабран је
2015. године.
Говорио је грчки, руски, италијански, њемачки и
француски језик, док је користио у научном раду
старогрчки, латински и црквенословенски.
Свети Архијерејски Сабор Српске Православне
Цркве изабрао га је маја 1985. године за
Епископа банатског. Хиротонисао га је 16. јуна
1985. године у београдској Саборној цркви
Патријарх српски Герман уз саслужење:
Митрополита црногорско-приморског Данила,
Епископа бачког Никанора, браничевског
Хризостома, жичког Стефана, шумадијског Саве,
далматинског Николаја, тимочког Милутина,
зворничко-тузланског Василија, аустралијсконовозеландског Василија, бањалучког Јефрема и
мачванског Данила. Међу њима био је и
Митрополит кефалонијски Прокопије, који је га

је својевремено у Грчкој замонашио, а потом и
произвео у архимандрита. Устоличен је 21. јула
1985. године у Вршцу.
Одлуком Светог Архијерејског Сабора Српске
Православне
Цркве
Епископ
банатски
Амфилохије је децембра 1990. године изабран за
Митрополита
црногорско-приморског
са
сједиштем на Цетињу. Свечано устоличење за
Митрополита црногорско-приморског, зетскобрдског и скендеријског извршио је Патријарх
српски Павле са епископима 30. децембра 1990.
године у Цетињском манастиру.

Митрополит Амфилохије је био члан Светог
Архијерејског Синода Српске Православне
Цркве у више сазива. Предсједавао је тим
тијелом и био замјеник обољелог Патријарха
српског Павла од краја 2007. године до његовог
упокојења, као и местобљуститељ Патријарашког
трона од упокојења патријарха Павла, 16.
новембра 2009. до избора Патријарха српског
Иринеја 22. јануара 2010. године. Администрирао
је Епархијом рашко-призренском од маја 2010.
године до устоличења Епископа рашкопризренског Теодосија крајем децембра исте
године.
Администрирао
је
Епархијом
буеносајреском која је установљена на његов
предлог) од њеног оснивања у мају 2011. до
избора тадашшњег Епископа диоклијског Кирила
(Бојовића) за њеног епархијског архијерејска
2018. године.
Уснуо у Господу 30. октобра 2020 године у
Клиничко-болничком центру Црне Горе у
Подгорици.
Извор: Митрополија црногорско-приморска, 2020
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Благодаримо
г. Војиславу
Николићу на

прилогу за наш
часопис Бели
Анђео

Посета Патријаха 2014
БЛАГОСЛОВ ПАРОХИЈИ
СВ. АРХАНГЕЛА МИХАЈЛА
На дан св. Јустина Ђелијског 14. јуна 2015. године,
верни народ у Ванкуверу и околини имао је част да
буде удостојен посете Патријарха српског Г.Г
Иринеја. У овим географски удаљеним, тачније
најзападнијим парохијама СПЦ, наш верни народ
живи више од сто година, и до сада није имао
овакво велику част да наследник св. Саве у трону
Српске Православне Цркве дође у посету. На св.
Архијерејској Литургији, на којој је началствовао
Патријарх српски, саслуживали су протојерејставрофор Василије Томић, протојереј-ставрофор Мирослав Дејанов, протојереј-ставрофор Драго
Кнежевић, протојереј Малиша Миловановић, јереј Марко Радмановић, и протођакон Дамјан Божић.
Велику част смо имали јер су са нама саслуживали и свештеници Руске Православне Цркве Сергије
Оверт и Евстафиј Хрипунов, који су дошли у наш храм са својим парохијанима. После причешћа
верних, Патријарх се обратио верном народу, и у надахнутој беседи нас све поучавао вери нашој
прадедовској и светосавској, о значају нашег језика и о чувању нашег идетитета у дијаспори. Потом,
добротом вредних сестара из КСС “Косовка девојка” у пуној сали уприличен је свечани банкет, на
коме су се могле чути песме деце из српске школе, и девојака из фолклорне групе “Млада Србадија”.
Патријарха и госте поздравили су председник УО господин Љубомир Котур и протојереј Малиша
Миловановић. На крају, Патријарх се свима захвалио на величанственом дочеку, и поручио нам да се
молитвено уздижемо, и Богу обраћамо, да своју децу доводимо у наше храмове, и да свој језик и
културу негујемо.

Освећење нашег Светог Храма од стране Митрополита Амфилохија и Епископа Лонгина
Поред великог благослова посете блаженопочившег
патријарха српског Иринеја нашој парохији 2014.
године, такође смо имали велику част и велики
благослов Божији да нас посети и блаженопочивши
Митрополит Амфилохије. Митрополит Амфилохије је
боравио код нас неколико дана приликом освећења
нашег светог храма. У суботу 5. марта, 2006. уз
присуство многих верних ујутро је освећена
новоизграђена црква.
Првом Литургијом која је служена у нашем Светом
Храму
началствовао
је
Његово
Високо
Преосвештенство
Амфилохије
са
Његовим
Преосвештенством Г.Г. Лонгином. Саслуживали су
протојереј ставрофор Будимир Анђелић, протојереј
Мирослав Дејанов из Ванкувера, протојереј Милован Средојевић, протојереји Михаил Фоурик и
Јохана Ајоуб из Америчке православне цркве, протојереј Војин Павловић, јереј Николај Кондратјев из
Грчке православне цркве и јереј Десимир Видовић, тадашњи парох цркве Св. Арханђел Михаило.
Милозвучно је отпојавао хор Обилић под диригентском палицом Јоване Ивановић.
Приликом сваког сусрета са Блаженопочившим Митрополитом Амфилохијем у Србији, Високо
Преосвећени Владика је увек радо питао за нашу парохију и како напредује наша Црква и
преносио нам своје благослове и молио се за нас.
Нека је Вјечна Памјат и слава, овим неболетним орловима наше Свете Православне
Цркве, Његовој Светости Патријарху српском Иринеју и Високо Преосвећеном
Митрополиту Амфилохију.
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Ако пристанемо да нам
узму Косово, нестаћемо
са лица земље

Епископ бачки др Иринеј: Божићни
интервју Печату (2020),
разговарао: Милорад Вучелић
Ваше Преосвештенство, година за нама била је
изузетно тешка за цео свет. Пандемија ковида
19, која још увек бесни, настављање оштрих
геополитичких сучељавања и свих других
глобалних сукоба, донели су огромна
искушења, патњу и страдање. Оваквој
судбини није умакла ни Србија, а чини се да је
одлазећа година, поготово њена завршница,
била
посебно
страдална
за
Српску
Православну Цркву. Упокојили су се
патријарх Иринеј и митрополит Амфилохије,
епископ
ваљевски Милутин и
други
припадници свештенства СПЦ. Како се
борити с овако тешким губицима? Како
истрајати и одржати снагу у овом времену?
И поред свега што се догађа у свету и у нашем
народу, овде у његовој матици и у расејању,
дужни смо да истрајемо у вери, нади и љубави.
Опасни – често, нажалост, и смртоносни – вирус
који још увек бесни, како с правом констатујете,
није угрозио само здравље и живот милионâ
људи већ и човека као личност и као заједницу.
Човек не може, по самој својој богоданој и
боголикој природи, да живи сâм, без заједништва
и општења са својом браћом и сестрама, са
својом ужом и широм породицом, са ближњима и
даљњима, са другим људским бићима уопште, са
укупном створеном природом. Данас је oн,
међутим, даноноћно под унакрсном ватром
порукâ и опоменâ да мора у изолацију, да је
дружење са другима крајње ризично, да, у име
преживљавања и очувања здравља, треба имати

„социјалну дистанцу” у односу на ближње
(каквог ли накарадног израза уместо нашег,
српског, растојања или одстојања, али ни у ком
случају „социјалног”!), да се одговорност према
себи и према другима састоји, до даљњега, у
„вештини да живиш сâм” уколико и колико је то
могуће… Некадашња изрека homo homini lupus
(човек је човеку вук) данас би могла да гласи: Homo homini virus (човек је човеку вирус).
Не заступам, наравно, тезу да је вирус корона
безазлен и безопасан (напротив!), – јер безазлен и
безопасан није ни обични вирус сезонског грипа,
– али не могу да се отмем утиску да неки центри
моћи,
вероватно
наддржавни,
глобални,
злоупотребљавају епидемију и њоме изазвану
општу невољу тако што производе и разносе још
опаснији духовни вирус – страх, несигурност,
безнађе, депресију. Наш народ је одавно из
искуства знао да је рат некоме рат, а некоме брат.
У планетарном контексту данашњице и
сутрашњице то значи: после короне сиромашни,
та јадна и гладна већина човечанства, биће – и
већ јесу – још много сиромашнији и у сваком
погледу угроженији, а богати, та мањина од
највише неколико процената људи у чијем
власништву се налази више од деведесет одсто
добара и ресурса, биће – и већ јесу – још много
богатији и, што је кудикамо горе, незаситији.
Ипак, песимизму нема места: господар историје
није човек, а поготову то није саможиви,
безобзирни, добровољни потчовек или рашчовек,
како се изражавао свети Јустин Ћелијски.
Господар историје јесте Богочовек, Христос, а Он
је Оваплоћена Љубав. Он је Хлеб наш насушни.
Он је Лек бесмртности. Он је Васкрсење и Живот.
Његов суд о смислу људске историје биће
коначан, за неке страшан, а за друге радосно
очекиван. Од искони, пре света и времена, беше
Он, вечна Реч Божја. Он је и сада присутан међу
нама и у нама, за неке невидљиво, а за неке и
видљиво. Због свега тога нас наша света Црква
непрекидно позива: горе срца, заблагодаримо
Господу, сами себе, и једни друге, и сав живот
свој Њему поверимо! Јер, Он се родио да би све
нас препородио. То ћемо најјаче осећати ускоро,
о Божићу. На потпуно исти начин треба да се
осећамо и по губитку тројице наших духовних
челника, блаженопочивших патријарха Иринеја,
митрополита Амфилохија и епископа Милутина.
Њихов одлазак, боље рећи прелазак или
пресељење
(то
значе
старински
изрази престављење и преминути), њихова смрт
(црквеним
речником
речено,
њихово упокојење или уснуће у Господу) јесте али
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је још већма добитак: овде на земљи Бога су и
Цркви Његовој служили, а исто то, верујем, чине
и чиниће и онде где су сада њихове душе, пред
Лицем Божјим и у заједници са свима од
памтивека светима, спасенима и помилованима.
Ако је тачно да се одласком њених великих
архијереја Српска Црква заљуљала јер, како
рече песник, скршила су се два њена носећа
стуба, шта бисте издвојили као најважније и у
овом времену најпрече да би се не само
учврстили њени преостали стубови већ и
оснажили
–
верујемо
неуништиви
–
православни црквени темељи?
На ово питање сам добрим делом већ одговорио.
Али додаћу још понешто. „Крилата реч” да се
наша Црква заљуљала јер су се скршила два
њена носећа стуба звучи лепо и речито у
песничком језику. Она заправо изражава љубав и
поштовање према покојницима. У њеном
суштинском, стриктно богословском, значењу
ова реч не може, међутим, бити схваћена
дословно. Црква као богочовечански организам,
као нерукотворени Дом Божји (узгред буди
речено, по мишљењу многих филолога словенска
и српска реч Црква етимолошки и потиче од
грчке речи која значи Дом Божји), уопште се не
може „заљуљати”. Она је, по апостолу Павлу,
непомериви Стуб истине и неосвојива Тврђава
истине. По речима Самога Господа Христа, њен
Камен темељац је такав да њу „ни врата пакла не
могу надвладати”. Могу се, делимично и
привремено, заљуљати, па и скршити, само
одређене
историјски
условљене
црквене
структуре, чак и читаве локалне Цркве, али не и
Црква у својој саборној пуноћи.
Нема више многих славних малоазијских Цркава
које се спомињу у Светом Писму Новог Завета и
које су основали апостоли Христови, али Црква и
даље живи, свуда, па, као „мало стадо“ Христово,
и у Малој Азији. Ово важи, мање или више, и за
друге апостолске Цркве на Блиском и Средњем
Истоку и у Африци, али Црква и даље живи,
свуда, па и у том делу света, чак и у Саудијској
Арабији. Првобитну Цркву чинили су Христос и
шака људи око Њега, људи из дубоке провинције
тадашњег „цивилизованог света“, друштвено
безначајних и у јавности свога времена
практично непостојећих. Кроз само три века она
је постала свудаприсутна у тада познатом свету.
Диоклецијан је веровао да ју је коначно скршио, а
само десетак година касније она постаје
владајућа вера. И Стаљин је мислио да је у својој
империји безбоштва и нечовештва (зачудо, ова
два појма су неодвојива!) уништио Цркву, али је

он исти, после Хитлерове најезде, морао да шаље
међу народ и војску владике и свештенике из
тамницâ и логорâ које није стигао да побије и да
у доброј мери врати Цркви слободу или бар
фамозни „толерантни однос“ према њој. Његов
потоњи наследник Хрушчов обећава грађанима
Совјетије да ће им на телевизији показати
„последњег живог попа“, да би после свега
две-три деценије Православна Црква у
обновљеној историјској Русији била главна
духовна и морална снага.
Брисел је одбио не само да у устав Европске
Уније унесе молитву Богу него и да бар спомене
историјску чињеницу да савремена европска
култура и цивилизација има јудеохришћанске
корене, али зато Владимир Владимирович Путин,
Европљанин више од свих бриселских бирократа
заједно узетих, враћа Бога у устав нове, праве,
хришћанске и православне Русије. „Већи је Онај
Који је у нама него онај који је у свету“, пише у
Новом Завету, при чему се под светом не
подразумева свет који је створен да буде рај,
односно Царство небеско, него пали свет греха,
зла и смрти. Да питање које постависте
конкретизујемо: отидоше од нас – и остадоше са
нама – Иринеј, Амфилохије и Милутин, али Бог
Живи и Истинити, Који не оставља Себе
непосведоченим ни у једном покољењу, подићи
ће њихове достојне наследнике и настављаче. Ја у
то не сумњам. Надам се да не сумњате ни ви, мој
верни вишедеценијски пријатељ и сабеседник.
Још на Критском сабору указали сте на
мањкавости у савременим покушајима да
Православље добије неку врсту „источног
папе“, па сте и објавили текст о својим
неслагањима с таквим приступом. Каква
еклисиолошка позиција треба да се заузме у
наше доба да бисмо избегли искушења
централизације, али и анархије?
На ово кратко питање могао бих да одговорим
веома опширно – тако да одговор заузме
цео Печат. Када би се сабрало све што је с тим у
вези написано, били би то читави томови, а не
само једна књига. Али овде ћу, поштујући
расположиви простор, сажети тему на оно
најбитније.
У чему се суштински разликују православна и
римокатоличка еклисиологија иако и једна и
друга признају постојање првенства у Цркви?
Римокатоличка Црква прихвата примат римског
епископа, папе, као првенство власти, као
врховни ауторитет при доношењу одлука које се

13

тичу Цркве у целости. Папа је практично изнад
сабора епископâ: чак и кад би били сабрани сви
римокатолички епископи и нешто одлучили, папа
има начелну могућност да стави вето и да само
он донесе одлуку. Структуру Римокатоличке
Цркве можемо сликовито да прикажемо као
пирамиду у чијем подножју се налазе верници,
изнад њих су свештеници, изнад ових епископи,
а на самом њеном врху налази се папа.
Оваква структура је нашла свој израз у познатој
латинској изреци Roma locuta, causa finita (Рим је
рекао, ствар је свршена). Истини за вољу,
„пирамидално” устројство Цркве знатно је
ублажено, премда не и укинуто, на другом
ватиканском сабору (1961 – 1965) тако што је
прихваћено учење Светог Писма и светих Отаца
Цркве, у континуитету неговано и сачувано у
Православљу, да Цркву сачињава Народ Божји,
који обухвата све њене чланове без разлике –
епископе, свештенике, монахе, вернике…

одузима достојанство првог међу епископима.
Његово
првенство
није првенство
власти него првенство части. Он јесте први, али
не први изван или изнад сабора него први у
сабору, „први међу једнакима” (primus inter
pares), а никако не „први без једнаких” (primus
sine paribus), на што већ вековима претендује
епископ „старога” Рима, а одскора одскора и
епископ
„Новога
Рима”,
односно
Константинопоља, Цариграда, данас Истамбула.

Обе претензије су за православно схватање
природе и устројства Цркве неприхватљиве.
Према 28. канону Четвртог васељенског сабора
епископ
Новога
Рима
задобија
исто
„преимућство части” које ужива епископ Рима у
тада јединственој Цркви, али се при набрајању
или у диптисима налази на другом месту, иза
римског епископа, јер је римско првенство части
старије и потиче из апостолске епохе. Ниједном
од њих канон не приписује првенство власти.
За разлику од устројства Римске Цркве, Такав појам у канонима Цркве уопште не
Православна Црква не личи на пирамиду. Пре би постоји.
јој одговарала слика дома, велике куће са много
станова и укућана, где свако има своју Укратко речено, Цркву одликује саборност, а
специфичну функцију. Посебно важну службу не монархија. Однос између првог по части
врше епископи. Они општецрквена питања епископа и епископског сабора је притом
решавају на саборима, при чему ниједан од њих, динамичан, али једини могућ: нити први може да
чак ни онај који председава на сабору, није изнад одлучује сâм, без сабора, нити сабор сâм, без
сабора. Све одлуке се доносе или једногласно првог епископа, како налаже 34. апостолски
или већином гласова. Председавајући нема право канон. Богочовечанска равнотежа и хармонија
вета и може бити надгласан, али то му не
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одликују не само Личност Христову већ и Тело
Његово, Цркву Божју. Мој скромни коначни
одговор на ваше питање гласи: саборност је
једини могући пролазак велике историјске Лађе
зване Црква између Сциле централизације и
Харибде анархије.
Духовно сте узрастали на Косову и Метохији,
које је, за Вас и за све православне у нас,
истинска Стара Србија. Патријарх Иринеј
нам је завештао одбрану Косовског завета и
за будућност. Има ли наде да га одбранимо?

Стара Србија је за наше претке био
недвосмислени и неупитни именитељ за Косово
и Метохију, јасан свима, а нарочито странцима
тога доба. У наше време, махом међу
омладином, родила се нова девиза: Косово је
срце Србије! (подразумева се, наравно, и
Метохија). Доживљај Косова и Метохије као
свете, заветне српске земље у новим
нараштајима, можемо слободно рећи, још је јачи
и изразитији него у ранијим нараштајима. То
веома охрабрује и ја у томе видим Божји
благослов и укрепљење за још снажнију борбу за
наше светиње и наш народ на Косову и
Метохији.
Са друге стране, постоје различити процеси
којима се умањује значај не само уставног
поретка Србије у погледу Косова и
Метохије него и наших тапија на ту заветну
земљу. Ти процеси, недовољно познати нашој
широј јавности, одигравају се на неким страним
универзитетима и у извесним научним
институтима. Пишу се дисертације и научни,
односно квазинаучни радови са темом наводне
српске митоманије у вези са Косовом и
Метохијом. Списатељима таквих сочињенија
основна је намера да историју и културу наше
јужне покрајине „објасне” помоћу наводне
великосрпске
политике
и
српских
територијалних аспирација у 19. веку. По
креаторима ових теза, покушај тек ослобођене
младе српске државе да ослободи свој народ у
Босни и Херцеговини и прошири се ка западу,
наишла је на бедем великих сила. Стога је, опет
по њима, била принуђена да се окрене ка југу –
Рашкој, Косову, Метохији и Македонији. На ове
конструкције, које се потом пласирају
политичким и другим утицајним круговима,
надовезују се бајке шиптарских квазинаучника,
по којима су косовско-метохијски манастири
баштина фантомских, измишљених албанских

великаша из
измишљотине.

рода

Нимани

и

сличне

Циљ им је заједнички: да се задужбине наших
светитеља, краљева и царева одузму не само од
државе Србије него и од наше Цркве и да буду
предате
Албанцима.
Ова
псеудонаучна
демонтажа српских националних права и циљева
који су били природни ток развитка српске
државе после ослобођења од турског ропства
плаћена је и наручена, а сервира се научним и
политичким круговима по свету као истина.
Квазинаучне студије и дисертације те врсте
добрим делом су, нажалост, писане руком људи
пониклих у Србији која им је све пружила, а они
су јој рекли хвала тако што су свој научни рад и
таленат огласили на продају и упрегли се у
службу туђим интересима. Овакве појаве
увећавају и умножавају одговорност наших
научних установа, Академије наука, историјских
института, универзитетских катедри за историју,
појединаца историчара, али и надлежних
министарстава, као и научних кадрова у крилу
наше Цркве. Сви морају да уложе напор да
истина не остане скривена. Ово није борба на
једну, две или три рунде. Ово је борба
непрестана.
Духовно благо које смо наследили, видљиво у
нашим светињама свуда где живи српски народ,
наша славна историја, најзад – тачније најпре –
вера коју имамо и која, уз наш труд,
благодатним силама изграђује све нас,
појединачно и као заједницу, јесу онај залог са
којим слободно и без бојазни ступамо у одбрану
онога што желе да нам преотму и присвоје.
Остају и остаће речи нашег блажене успомене
патријарха Иринеја: „Може Косово да буде
отето, да буде окупирано, као што и јесте данас,
али Србија никада не може да каже: Ми то
поклањамо. Јер, оно што се поклони, заувек се
губи, а оно што је силом отето, једног дана ће
бити враћено.” То су надахнуте речи које говоре
и о вери, и о нади, и о унутрашњој спремности и
решености да своје одбранимо, а туђе
признајемо и уважавамо.
Уосталом, јасно је: онај ко жели да нам одузме
део територије, не жели само наше Косово, део
нас. Он жели све наше! Он жели да нас не буде!
А Косово је ту само почетак. Отуда и онај
поклич – Косово је срце Србије –погађа саму
суштину. Ако пристанемо да нам узму Косово,
нестаћемо са лица земље.
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Велику пажњу је, у доба покушајâ да се
забрани
традиционално
причешћивање
православних из једног путира, привукла
Ваша
темељна
расправа
у
одбрану
светопредањског начина причешћивања, а
против квазихигијенског тоталитаризма.
Колико се, по Вашем мишљењу, секуларноатеистичка пропаганда данас претвара да jу је
само брига за „јавно здравље“? Да ли је у
нашем друштву могућ озбиљан дијалог на ту
тему?
Већ неколико месеци, ево, живимо у атмосфери
пандемије коронавируса. Тужно и мучно
расположење, које се, углавном преко медијâ,
неисцрпно долива јавности, као да је и само
виросолике природе, те основној болести, која
хара и у случају заразе изазива тешке последице,
понекад и са исходом трагичним по живот, као
да додаје замах и силу. Озбиљности саме
болести, њеном ритмичном ширењу и опадању,
као и напорима да се ова озбиљна болест до краја
проучи, труду лекара да спасавају људске животе
и зауставе ширење болести, православни
хришћанин додаје и своју веру да Бог не оставља
Народ Свој. Та вера није нека догматска или
идеолошка премиса или став: није дефиниција
која се прокламује. Ради се о вери у правом
смислу те речи, о оном благодатном настројењу
са којим личност дише и живи и на којој је, по
Божјем Промислу, устројена сва васељена. У
временима искушења, личних и народних, вера,
која најпре доноси смирење, а онда и трезвеност
у размишљањима и поступцима, јесте и
превенција и лек. Отуда и „медицински” наслов
невелике књижице Свето Причешће – Лек
бесмртности. То је израз који је свети Игњатије
Богоносац први употребио говорећи о светој
Тајни Евхаристије, Тајни у којој се, тако ми
верујемо, истински – не ритуално, привидно или
символички – причешћујемо, тојест сједињујемо
са Христом, Господом и Спаситељем нашим.
Поред не малих искушења која доноси ширење
необичне и опаке болести, хришћане је –
ограничавамо се на хришћане и на наше
поднебље – дочекало својеврсно гоњење Цркве.
Она је, мимо свих осталих сегмената друштва, а
свакако и са оне стране здравог разума,
проглашена несавесним и готово јединим
узрочником ширења болести. Чули су се и
предлози о затварању храмова и – што је готово
исто, ако не и горе! – о томе да Црква одустане
да буде оно што у суштини јесте, света
Евхаристија. На то су се захтеви о промени
начина служења свете Литургије у крајњој

линији и сводили. Беспредметно је овде говорити
о „теолозима” који су на ту тему, објављујући
своје „научне” погледе, збуњивали верујући
народ.
Најблаже речено, иако сматрамо да су ти
коментари почивали на незнању, великом
узрочнику свакојаких недоличних поступака,
ипак неразумевање основних чињеница једне
традиције, једног општег става, јединствене воље
великог дела српског светосавског народа – и не
само неразумевање већ и поигравање са њима –
од стране оних који устају у тобожњу одбрану
здравља и спречавање заразе, сматрамо крајње
увредљивим и нецивилизованим.
Православни хришћанин зна да су те оптужбе без
основа. Хришћанској души је страно и
светосавском етосу непознато – нарочито у
временима друштвених криза, општих невоља и
несрећа – осећање несолидарности, небрига о
другоме, саможивост, искључивост, немарно и
бесловесно излагање других опасностима, у овом
случају опасности од заразе. Разумне мере
заштите и превентиве, које су држава и стручни
тимови прописали, хришћанин поштује. Он се,
уосталом, вазда труди да ничим не искушава
Господа Бога свога величајући своју веру као
загарантовану заштиту, али и да не искушава
своје ближње, њихову веру, трпељивост и
слабости које људска природа исказује.
Хришћанин је, међутим, дубоко свестан и
чињенице да свакодневни живот људи не може и
не треба да се претвори у непрестану,
неизлечиву, трајну епидемију и пандемију страха
и немоћи. Је ли нормално стање да се једни
других плашимо, да једни од других зазиремо, да
једни друге избегавамо, да ближње своје
сматрамо за даљње, туђе? Је ли нормално да
своју браћу, сестре, родитеље, децу, браћу и
сестре по вери, пролазнике на улици, видимо не
као благослов и дар Божји нама него као
потенцијални извор опасности, болести и смрти?
Философски солипсизам је тек блага, безболна
теорија према овом ставу потпуне себичности: ја
сам потпуно заштићен тек онда када сам сâм и
када нисам са другима (што и значи израз
„превентивна изолација”).
Напротив: истина живота у коју хришћанин
верује јесте да је Бог створио човека као биће
заједнице и да се само у заједници љубави одвија
истински људски живот, никако не у гордој,
самодовољној, присилној или добровољној
усамљености која се препоручује из страха, за
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очување макар и сопственог биолошког живота
или из било ког другог интереса. Православни
хришћанин разуме своју сабраћу, пријатеље,
сараднике у послу, суседе и друге који немају веру
у Бога. Зна да је за њих све опасност. Зна да они не
схватају или не прихватају просту чињеницу да,
ако нас Бог не чува, све је опасност по људски
живот, од ноћног сна до изласка на улицу, од
шетње парком до великих друштвених сукоба и
ратова. Православни хришћанин верује, међутим,
и зна да свуда и свагда нас чува Бог, војска
Његових светих анђела и сабор Његових светих
угодника и да увек устројава све тако да нас води
ка вечном спасењу, а никако ка погибли. Без те
вере свакодневни живот се претвара у сталну

богочовечанске заједнице. Сасвим су друге
природе препоруке које Црква упућује и које је
увек упућивала својој духовној деци – да
непрестаним подвигом, свакодневним трудом,
усрдно, изграђују своју веру, да унапређују свој
живот у љубави, братском и сестринском
саосећању са свима, а најпре са својом
непосредном околином, и да узрастају у сваком
духовном
добру.
Са
истом
усрдношћу православни хришћанин мисли о свим
људима, о људима других вера, као и о онима који
не верују… Никога не гледа са нетрпељивошћу и
са висине. За све се моли да дођу у познање
Истине и тако остваре своје спасење. Када злоби
не узврати злобом, већ је остварио духовни
напредак, већ је учинио
велики корак и извео
истинску
револуцију
у
свету, победивши зло и
поставши истински верник и
сведок Господњи.

Нећемо претерати ако
кажемо да сада живимо у
времену ненормалности у
готово свим доменима
живота. Упркос томе што
су, како је већ примећено,
овогодишња
славска
честитања „подсећала на
време ратова, санкција и
изолација, док сечењу
славског колача често не
присуствују
ни
сви
чланови уже породице“,
можемо ли, и хоћемо ли с
више
охрабрења
и
поуздања у долазак бољих прилика дочекати
агонију страха и бесмисла. Страх неће никога предстојећи најрадоснији хришћански празник
спасти од судњега часа; никога није спасао такав Божић?
страх. Кад изиђемо пред Лице Божје, Он нас
Својом љубављу
Хоћемо, бесумње хоћемо. У то име и Вама, драги
спасава ако смо иоле били верни Њему, светој
Цркви Његовој, у богочовечанској заједници
љубави, оличеној у Личности Господа нашега
Исуса Христа, у заједници не само једног
нараштаја него и свих покољења кроз векове, како
у нашем роду, у духовном наручју нашега
првосветитеља, Светога Саве, тако и са свима
светима Цркве Божје.

пријатељу, и свим читаоцима Печата честитам
наступајуће празнике Рождества Христова и
наступајућу нову годину доброте Господње.
Мир Божји, Христос се роди! Срећна – или бар
срећнија – нова година!

Хришћанин треба да у пуној мери уважава
медицинске препоруке и државне мере све док те
мере не угрожавају суштину људског живота,
једноставног, свакодневног људског живота,
живота
боголике
личности
и
Цркве,
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Напомена: Због недостатка простора у нашем
часопису одабрали смо најактуелнија питања из
овог изванредног интервјуа који је објављен у
недељнику Печат.
Извор: недељник Печат бр. 646,
Београд, 25. децембар 2020, стр. 6 – 21.

Овим Оросом вере је потврђена пракса Цркве и
светоотачко предање првих вијекова да се
изображавају свети људи и догађаји из свештене
црквене историје. Још од времена првих хришћана
унутрашњост простора гдје су се хришћани
окупљали на молитву и Свету Евхаристију,
украшавали су се ликовима светих што ће кроз
вјекове процвјетати у иконостас и фрескопис.
Фрескопис открива љепоту и пуноћу наше вјере и
чува догматско учење које неприкосновено
указује ка Једином Истинитом Богу Христу
Спаситељу. Сликовито указује на апостолско
сведочење свега што су чули и видјели од Христа.
Црква као Икона Царства Небеског на земљи
изображава Божији Лик и фрескопис је живо
предање цркве у сликама и бојама.
Кроз
фрескопис оживљује се наша припадност црквеној
заједници чега смо саставни дио и по насљедству
вјере и по властитом избору.

Свети смисао
фрескосликарства
“Да се паралелно са знаком Часног и Животворног
Крста постављају часне и свете иконе – које су
одговарајуће урађене од боја и мозаика и другог
материјала – у светим Божјим црквама, на
свештеним сасудима и одеждама, на зидовима и
даскама, у кућама и по путевима и то: икону
Господа и Бога и Спаса нашег Исуса Христа, и
Пречисте Владичице наше Свете Богородице, и
Чесних Анђела, и свих Светих и Преподобних
људи. Јер уколико се ове стално посматрају у
иконичким (ликовним) изображењима, утолико се и
они који их гледају покрећу ка жељењу и
подражавању самих Оригинала. (...) Јер част која се
одаје икони [лику], прелази на Оригинал [прволик]
и ко се поклања икони, поклања се личности онога
који је на њој насликан.” (Орос вере Седмог
васељенског сабора одржаног у Никеји 787. год.).
(Јевтић, 1988: 32-33)

По фрескама препознајемо православне храмове.
Есхатолошки карактер православног храма и
литургијског простора естетски је украшен
фрескама, иконама, одеждама свештеника и
светим сасудима да се нагласи Небеско Царство.
Фрескопис храма и свете иконе, и цјелокупни
освећени простор, са својим архитектонским
рјешењем и унутрашњим дизајном има за
узвишени циљ да оживи осјећај присуства
Божијег у сваком човјеку који приступа у Храм
Живог Бога.
Aрхитектура
Цркве
и
њена
прелијепа
унутрашњост одају о светост мјеста и небеског
царства о коме чезнемо и коме тежимо. Тамјан
освећује чула и подстиче на узвишене мисли,
кријепи душу и тијело, а милозвучно појање утиче
на умно-срдачни доживљај божанствене литургије
и осталих богослужења. Све је тако савршено
Творац уредио да се свако људско биће осјећа
тако прелијепо у Кући Оца Небеског. Фрескопис
је као њежни одраз и вољени загрљај Оца
Небеског за сваког живог човјека.
Да би се традиционални православни образац за
програм и распоред фрескописања одржао
поштују се установљени црквени канони који
чувају свету богослужбену и литургијску намјену
освештаног Храма.
Развој типика црквене умјетности и канона се
постепено одвијао уз праћење развоја богословске
мисли, правилног тумачена литургије, беседа и
омилија, богослужбених текстова.
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Познати су сликарски приручници: Елпијев из IXX вијека, Ираклијев из X вијека, приручник
свештеника Теофила, Типик о Зидном сликарству
Нектарија Србина из XVI вијека. Познат је такође
Први јерусалимски рукопис Ерминија из XVII
вијека и Књига Попа Данила из 1674. године
(Развој свештене уметности, 2009).
Распоред и програм фрескописа доказује да
фрескопис није реализам и технике које се користе
откривају виши и небески смисао. Боје фресака
симболично представљају учење и историју
Цркве. Плава позадина се често користи и
означава људску природу која треба да се
преобрази и обожи кроз подвиг у личном и
општем спасењу кроз светотајински живот у
Цркви.
Бог је Творац и материјалног и нематеријалног
свијета. Зато када се користи златна боја у
фрескописању означава се постојаност истине
учења Цркве јер злато је трајно и увијек исто, тако
и Истина Христове науке је увијек иста (Јевр. 13,
8). Симболично златна боја представља
нестворену Божју свјетлост која сија јаче од
сваког злата. Ореол и сјајна светитељска лица су
озарена божанском свјетлошћу.

Теолошки значај фрескописа

предање Светих Отаца. Фрескопис сликовито и
тајанствено повезује небо и земљу и употпуњава
унутрашњост Цркве.
Светоотачко предање и богословље очувано је у
ликовима Св. Три Јерарха, Св. Николаја
Мирликијског Чудотворца, Светих пустињака и
мученика, првомученика Архиђакона Стефана, Св.
Георгија, Св. Димитрија. Српски светитељи су
такође неизоставни дио шеме фрескописа од Св.
Саве,
Св.
Симеона
Мироточивог,
Св.
Великомученика Кнеза Лазара, Св. Василија
Острошког, Св. Петке, Св. Николаја Жичког, Св.
Стефана Дечанског, Св. Арсенија, Св. Петра
Цетињског и светих српских мученика.

Источник Живота
Према Апостолском Канону православни храмови
и олтари су окренути према Истоку одакле ће као
муња са Истока бити други Христов долазак /
Матеј 24:27, Апостолски канон (1, II, 57). Олтар
представља Престо Божији, символише Небеса,
духовну свјетлост и Сина Праведности, Христа.
Олтарски дио храма је одвојен иконостасом од
брода Цркве и живопише се литургијским
свештеним радњама, и по зидовима се осликавају
прво сви велики празници, од олтара према наосу,
пјевницама те средишњем дијелу цркве, куполе и
припрате. Тематска цјелина фрескописног циклуса
сваког Храма има у себи најважније празнике и
догађаје из Светог Писма. У свакој Цркви или
манастиру за одабир фрескописа постоји договор
епископа, надлежног свештеника или игумана са
ктиторима и вјерним народом, о потребама и
значајним светитељима везаним за сваку
појединачну Цркву.

Фрескопис повезује Стари и Нови Завет у једну
цјелину. Осликавају се старозавјетна пророштва о
најави доласка Месије, а затим се осликава
стварање
Новог
Завјета
кроз
Христово
Оваплоћење, те све велике догађаје Христовог
Спаситељског дјела на земљи, Христових чуда,
Преображења, Распећа и жртве на Крсту, Славног
Васкрсења, Вазнесења на небо. Фрескопис описује
Дјела Апостолска и оснивање Цркве Христове на
Олтарски дио фрескописа је сав посвећен служењу
земљи на празник Педесетнице.
Божанствене Литургије, те се углавном у олтару
Историјске билблијске личности и учење цркве, осликава Агнец и Причешће Апостола а затим
догађаји из црквене историје и из живота црквене преко Великих празника илуструје остале црквене
заједнице од њених првих дана су описане догађаје у броду и припрати цркве. Из Књиге
фрескама. Овековјечена су мученичка и страдална Постања о Домостроју Божијег о спасењу
житија светих мученика и пророка, сачувано човечанства осликава се кроз лик Пантократора,
догматско богословље Цркве о Богочовеку
Бог Творац и Сведржитељ васељене, те
Христу, ороси васељенских сабора и Символ вере,
једном рјечју фрескопис је осликано православље старозаветне теме и шеме Стварања човјека и
у свој својој божанственој љепоти. Фрескописац човјеков пад у гријех, и непослушност и
кроз подвиг молитве и поста фрескописом одступање људи од Божјих закона. Брига о
саображава учењу Свете Православне Цркве и праведном Ноју и Нојева барка. Божије обећање и
фрескописац је умјетник који на сликовит начин благослов Авраму, Аврамова праведност и
саображава Ријеч Божију и учење Светог Писма и потпуна оданост Богу спремност да жртвује свог
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Веза неба и земље осликана је с Праоцем Јаковом
и Јаковљев љествица коју је видио у сну пуну
Анђела је образац осликан да би се учили
постепености и смирењу. Јаковљев сан је праобраз
Богомајке која је од небески узвишена као
земаљски цвијет од људског рода.

Господњег у Милтону
- су примјери
фрескописане божанствене љепоте у бојама и
сликама а сви расцвјетани под невидљивим
молитвеним жезлом Св. Саве. Српски манастир
Хиландар је једна од највећих ризница
фрескописа. У Хиландару се налазе једни од
најстаријих фрескописа из XIII, XV и XVIII века.

Српско фрескосликарство

Свети Сава је нарочито настојао да кроз распоред
и одабир фрескописа очува континуитет
аутокефалне српске Цркве са првобитном
хришћанском Црквом на Сиону коју је основао
сам Христос. Св. Сава и на живописани начин
жели да усмјери српску историју и српску цркву у
правцу јерусалимске и подстиче је да слиједи
хришћанске узоре Саборне Цркве. Св. Сава је
нарочито желео да има јединство са Лавром Св.
Саве Освећеног из IV века јер је њему било
изузетно важно да обједини и народ и монаштво у
Српску
Цркву.
Као
равноапостолном
просветитељу Св. Сави је било важно да су
сводови пјевнице и зидови ближе олтару осликани
Великим
празницима
Божића,
Васкрсења,
Преображења,
Богојављења,
Вазнесеља,
Крстовдана, Рођења, Ваведења и Успења Пресвете
Богородице.

У Српској Православној Цркви Св. Сава је
првенствено настојао да фрескопис илуструје
оснивање Христове Цркве на земљи, да се
осликају остварена старозавјетна пророштва о
доласку Месије и укаже на испуњење Старог
Завјета у Новом Завјету. Догађаји старозавјетне и
новозавјетне историје су неодвојиво осликани и на
тај начин се показује нераскидива веза између
Старог и Новог Завјета.
Велелепни
али
истовремено
и
скромни
фрескописи Жиче, Хиландара, Студенице,
Манасије, Сопоћана, Високих Дечана, Манастира
Ђуниса, Тврдоша, Храма Св. Трифуна у Котору,
новоосвећног Храма Васкрсења Господњег у
Подгорици, те Саборног Храма свих Срба
светитеља у Мисисаги, Манастира Нова
Грачаница и Манастира Св. Преображења
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Српски стил фрескописа
се развијао вијековима,
осрбљавао
утицаје
источног
ромејског
стила
и
одолијевао
затамњелим гротескним
утицајима.
Живо
сликарство
свјетлости
Јеванђеља
сија
и
изсијава
у
свакој
Православној Цркви. У
жичком
фрескосликарству у XIII
и XIV вијеку, сачуване
су идеје Св. Саве које је
живописао Жичу за Прву
новоустановљену српску
ахриепископију. Иако је
било доста утицаја на српско фрескосликарство је
ипак остало оригинално и препознатљиво по
скромности боја и стилу гдје фреске не одвлаче
пажњу неко усредсређују човјека ка Храму,
молитви и покајању.
Кроз живописане јеванђелске и светозаветне
приче и чуда свеобухватно јединство храма и
вјерних осјећа се у савршеној хармонији. Човјек
који је призван на заједницу са Богом и небеским
становницима гледајући живописане ликове осјећа
припадност и осјећа простор вјечности на
ограниченом простору на коме се Црква налази.
Сви вјерни који прихватају апостолску вјеру су
дио храма и уграђују себе у Храм својом
саборношћу и јединством у Цркву Тијела
Христовог.
Катихета Љиљана Тољевић
Литература:
Развој свештене уметности, Смиљана Ћурчић,
Број 1014, 2009
The Fresco Project, Holy Trinity Serbian Orthodox
Church, Butte, Montana, 2006
Идејне основе тематског програма живописа
Цркве Св. Димитија у Марковом манастиру,
Марко Д.Томић Ђурић, докторска дисертација
Универзитет у Београду, 20017
Архитектура српског православног храма –
утицаји и развој у првим деценијама XXI века,
Мирко Станимировић, докторска дисертација,
Универзитет у Нишу, Ниш, 2017
Пећки фрескопис, Нина М. Лојовић Милинић,
Баштина, Приштина – Лепосавић, св. 46, 2018
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ЗAШТО СЕ СВЕШТЕНИЦИМA

ЦЕЛИВА ДЕСНА РУКA? Традиција коју
не знају сви

Благослов означава конкретан чин и радњу којом
се призива благодат Божија ради освећења лица и
предмета као и за отклањање свега што смета
спасењу верних.
Нашли сте се у цркви или манастиру и поред
вас пролази свештеник или монах. Шта урадити?
Да ли целивати руку, рећи “добар дан” или
скренути поглед како би се избегла непријатна
ситуација? Разрешавамо ову недоумицу за вас.
“Неће сваки верник поступити исто. Они који у
цркву одлазе да упале свећу и који не признају
свештенике и монахе вероватно ће скренути
поглед и избећи сусрет. Можда ће евентуално
процедити једно хладно “Добар дан”. За њих су
свештеници зеленаши који возе џипове и пљачкају
народ. Такви верници ни не знају шта значи
благослов, а камо ли како се правилно узима”,
почиње причу отац Николај.
Они други који цркву не виде само као
грађевину у којој се гледају фреске и пале свеће и
који прихватају свештено-монаштво узеће
благослов. И ту управо лежи одговор на питање –
зашто се свештеницима целива рука? Шта је
благослов?
Чин целивања руке свештеном лицу је завршни
део узимања благослова.
“Благослов означава конкретан чин и радњу којом
се призива благодат Божија ради освећења лица и
предмета као и за отклањање свега што смета
спасењу верних. Дејство благодати се простире
како на човека тако и на предмете и силе око
њега”, објашњава отац Николај.
Свештеници и монаси су ти који прослеђују
благослов
верницима.
Приликом
тражења
благослова, свештенику и монаху без обзира на
чин никада се не персира већ се најчешће каже:
“Оче
благослови”,
“Владико
Благослови”,
“Преосвећени благослови”… Дакле, никад
“благословите”. Ово правило исто важи и за било
какву кореспонденцију са црквом или свештеним
лицем.
Када се нађете међу свештеницима или
монасима па чак и епископима (владикама),
благослов се узима само од једног лица и то оног
најстаријег по чину. Као израз изузетног
поштовања, приликом благослова се чини “мала
метанија,” гест приликом ког се особа која узима
благослов савија и додирује земљу прстима. Отац
Николај открива и још једну честу грешку многих
верника – погрешно је једном руком узети длан
свештеника и принети је уснама.

“Приликом узимања благослава, дланови се
постављају као и приликом узимања нафоре,
унакрсно, десна преко леве, а након што свештено
лице нацрта крсни знак у ваздуху и спусти руку у
ваше прекрштене дланове, целива му се рука.
Целив јесте пољубац који у себи не садржи
елементе ероса. Рука свештеника у том случају
представља невидљиву руку самог Христа
Спаситеља. Како каже свети Јован Златоуст, “не
благосиља човек, већ Бог његовом руком и
језиком”. То је јасно и из свештеникових речи:
‘Бог нека благослови!’“ истиче отац Николај.
Приликом давања благослова, свештеник
прсте десне руке савија тако да они чине слова ИС
ХС, такозвани “Христограм,” и то тако што
кажипрст остаје усправан, чинећи слово И, средњи
прст се савија у полукруг, чинећи слово С. Домали
прст се укршта са палцем, чинећи слово Х, и на
крају се и мали прст савија полукружно чинећи
још једно слово С. Са обе руке има право да
благосиља само епископ, што се може видети на
архијерејској Литургији.
Верник од свештеника моли благослов, али
верник не даје свештенику благослов колико год
да је верник утицајан, поштован и моћан човек. Од
три
степена
свештенства
–
ђаконског,
свештеничког и архијерејског, благослов се тражи
од свештеничког и архијерејског, али не и од
ђаконског. Од монахиња се не узима благослов јер
монахиње немају свету Тајну свештенства. Једино
се целива рука игуманији манастира, али само из
поштовања јер ни једна монахиња па ни игуманија
нема могућност да даје благослов.
“Да ли ће у самом чину благослова
свештеник само овлаш нацртати крсни знак у
ваздуху и на брзину благословити или ће са
свештеним страхом призвати име Божије, то
зависи од начина на који се благослов тражи, али
и од самог свештеника или монаха”, закључује
отац Николај разговор.
Извор: Србин инфо
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СРПСКА ИСТОРИЈА

Јововић, вазда ти пуцала:
Два метка за Павелића
Када је Краљевина Југославија у
Априлском рату 1941. године немоћно
положила оружје пред највећом до тада
виђеном војном силом и капитулирала,
један дио Југословенске војске и
поједини њени припадници пружили су
жесток отпор швапској армади.
Ношени завјетом предака да је боље изгубити главу
него положити оружје пред непријатељем, ови
јуначки изданци краљеве војске су својим примјерима
чојства и јунаштва занавијек уписали себе
златнијем словима у србској историји. Један од таквих
био је и Благоје Јововић, родом из села Косића, крај
Даниловграда

Априлски рат 1941. године га је затекао на војној
служби у Струмици, Стара Србија, данас ткз.
Македонија. Из Старе Србије се преко Косова и
Метохије враћа у Црну Гору.

напушта партизане и ставља се под Бајову
команду.Овдје ваља напоменути да је и Благојев
блиски рођак Јаков Јововић, пријерата поморски
официр, био у служби код Баја Станишића као
један од команданата.

У родним Бјелопавлићима се придружује
Народно-ослободилачкој војсци Црне Горе. Када
је почео Тринаесто-јулски устанак у Црној Гори,
Благоје се налазио на дужности командира
Косићког партизанског одреда. На тој дужности
остаје до зиме 1941, када је дошло до трагичне
Битке за Пљевља.

Од тада, па све до краја свог живота, Благоје се
налазио у првим редовима србских националних
бораца за које је комунизам био највеће зло,
против којег се требало борити свим средствима.
Све до одласка из Црне Горе (јесен 1944. године),
Благоје се налазио у свим биткама које су се
водиле против комунистичких снага, од
Далмације до Космета и од Босне до Јадранског
Опште је познато да је након те битке услиједио мора.
раскол међу устаницима. Истовремено, започела
је и тзв. „друга фаза” комунистичке Септембра 1944. године, Благоје је делегиран од
револуционарне борбе. У овим тешким и стране Врховног штаба ЈВуО за преговоре са
смутним временима, Благоје се сврстава на Енглезима који су вођени у Италији.
страну која је остала вјерна вјери, Богу и Са групом четничких официра, упућен је из
српскоме роду Југословенској војсци у отаџбини. Котора за Италију. Након искрцавања на
Након што му комунистички главар Иван италијанску обалу и оствареног контакта са
Милутиновић издаје наредбу да крене пут Енглезима, делегација ЈВуО сазнаје да су
Острога и ликвидира пуковника Баја Јакововог Савезници
напустили
ЈВуО
и
Дражу
Станишића (Бајо је Благоју пријерата био Михајловића и своја средства и повјерење
командант у Подофицирској академији у усмјерили ка Титовом партизанском покрету.
Билећи), Благоје одрично одбија наређење,
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Игром која је својствена и често разумљива само
људима из обавјештајних структура, Благоје и
остали официри остају у Италији и започињу
своје ангажовање у британском Интелиџенс
сервису, односно британској тајној служби.
За вријеме рада у британској тајној служби у
Италији, Благоје сазнаје да је усташки поглавник
и вођа НДХ Анте Павелић тајно пребачен
ватиканским каналима (тзв. „пацовски канали”) у
Рим, одакле је, опет, пребачен за Аргентину.
Благоје тада долази на идеју да искористи
добијене информације и крене у лов на Павелића.
Осјећао је да ову прилику не смије пропустити,
јер се друга прилика можда никад више неће
указати. Септембра мјесеца 1947. године, Благоје
Јововић бродом креће из Ђенове за Аргентину.

„вољно”, јер би наставио прославу у једном
хрватском ресторану који се налазио у близини.
Павелић му је одобрио одлазак и наставио сам ка
вили. За њим се запутио и Благоје. Како су
изгледали ти судбоносни тренуци, описао је сам
Благоје:…
Кренем за њим. Брзим кораком. Скоро трчим.
Долазим на седам-осам метара. Павелић ме је
осјетио, видео… почео да псује комунистичку
српско-јеврејску мајку.
Чујем пуцањ, не знам одакле долази. Не стајем.
Трчим право на Павелића. Дођем на два-три метра
и пуцам. Једном. Други пут! Пуцам му у леђа,
онако како је бјежао. Два пута у њега. Он пада.
Како је носио ташну, она му испадне, са стране у
једну башту.

Пао, не мрда, не могу да вјерујем да се прави
мртав, ако су два метка у њега.
У том тренутку помислим — боље је да остане
жив, јер ће га у болницу, народ ће видети и онда
му се мора судити! Дал да га прибијем?
Онда
угледам
ону
ташну.
Документи?
Било би добро докопати се… али, ако су паре у
торби, па ме ухвате и прогласе лоповом. И да сам
га убио због пара! Оставим ја и Павелића и торбу.
Упорни и вриједни Благоје успијева да након Неко виче: „Јуре, Јуре!”
неколико година створи завидан иметак и стекне
име које се са поштовањем изговарало у И пуца се према мени. Ја се окренем и пуцам у
Аргентини.
том правцу. Испалим три хица. Почнем да трчим
око зграда, полукружном улицом.
Заједно са осталијем Србима који су након рата
емигрирали у Јужну Америку, Благоје је основао Народ излази. Питају — шта је било?
црквену општину „Свети Сава”, Удружење Онако задихан, говорим им:„Гледајте шта раде
бораца „Дража Михајловић” и Друштво „Његош”. ове будале тамо, напиле се па пуцају на све
Почетком 1957. године, након скоро десет година живо!”„Тај је луд или пијан”, вичем да ме и они са
упорне потраге, Благоје дознаје потенцијално прозора чују.
мјесто скривања Анта Павелића. Благоје кује план
за ликвидацију усташког поглавника. Логистички Револвер ми у џепу. Оставио сам само један
му је помогао и свештеник Радојица Поповић.
метак, за сваки случај.Након атентата, Павелић је
живио још двије године. Послије рањавања у
Донешена је одлука да се Павелић ликвидира 10. Аргентини, усташка емиграција га је хитно
априла, на дан проглашења НДХ. Тада је у пребачила за Шпанију, надајући се да ће у
усташкој емиграцији у Аргентини планирана Франковој држави бити сигурнији. Ипак, усташки
прослава, па су сматрали да ће им тада и пажња поглавник
и
крвник
који
је
Србству
попустити и неће бити опрезни ка раније.Тако је и дугова преко милион србских глава, ускоро умире
било. Мјесто Ломас де Паламор, предграђе Буенос од последица атентата (28.12.1959. године) у
Аиреса. Вријеме девет часова увече.
Мадриду.
Пунијех десет година је трајала Благојева потрга
за усташкијем крвником. Тешко је било
навикнути се на живот у Јужној Америци и
започети све изнова. Благоје је радио као физички
радник, конобар, морнар, трговац… Сналазио се и
довијао на све начине да преживи у Аргентини, а
да истовремено сазна ђе се крије његов плијен.

Након прославе, Анте Павелић је са својим
тјелохранитељем кренуо ка својој вили. Заједно са
њима, у омнибус су ушли и Благоје и Мило. Срећа
их је послужила, јер је по изласку из омнибуса
Павелићев пратилац замолио поглавника да му да

Овијем витешкијем чином, Благоје Јововић се
златнијем словима уписао у плејаду србских
витезова. Макар мало је успио да ублажи бол за
милион србскијех жртава које је Павелић и његова
усташка НДХ позобала у Другом свјетском рату.
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Дуго времена се није знало ко је извршио атентат
на Павелића. Дуго се шпекулисало са именима
атентатора и његовим налогодавцима.
Да један овакав јунак и његов подвиг не буду
заборављени, потрудили су се пјесма и гусле.
Епски пјесник из Црне Горе, Миодраг Мијо
Боричић је написао пјесму Два фишека за
србског крвника. Пјесму је снимио гуслар
Веселин Вуковић. Дивни стихови на крају пјесме
крунишу витешки Благојев подвиг:
Оде глава србскоме крвнику
вјечна слава нек је осветнику
што га Србска Црна Гора дала
Јововићу, вазда ти пуцала!
Ипак, послије 55 година од свог одласка из Црне
Горе, Благоје Јововић је дошао у посјету родном
крају. Осјећајући да је на овијем просторима
комунизам на измаку, дошао је да још једном
бачи поглед на црногорско стијење.
Године 1991. Благоје је посјетио Црну Гору,
родни крај и манастир Острог. Тада се сусрео са
митрополитом Амфилохијем и у разговору са
њим открио да је он човјек који је пуцао на
Павелића.
Ускоро је новинар Тихомир Бурзановић на
основу Благојевих казивања написао књигу „Два
метка за Павелића”.
Благоје Јововић је умро 2. јуна 1999. у
Аргентини. Ка што рече епски пјесник Миодраг
Боричић ЈОВОВИЋУ, ВАЗДА ТИ ПУЦАЛА!

Тропар св. српским
мученицима (глас 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
углас:
мученици нови молите се за нас.
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”Српско-руски
марш”
Петра
Иљича Чајковског је једно од
најпознатијих
дела
класичне
музике и инспирисано је Србима
Ово је најпознатија музичка композиција можда
и најславнијег руског композитора Петра Иљича
Чајковског, а она у свом оригиналном наслову се
зове ”Српско-руски марш” у Бе-молу, опус 31, и
инспирисана је српским народом и његовом
традиционалном музиком.
Верујемо да многи Срби данас нису ни свесни да
је, можда и најпознатије дело класичне музике,
које се већ скоро 150 година изводи на сваком
ћошку земаљске кугле, заправо инспирисана
Србима и борбом нашег народа за ослобођење од
Турака.
На жалост, за ову композицију се усталио њен
француски назив ”Marche slave” и данас је у
свету познатија као ”Словенски марш”, док је
њено српско име избачено или се ретко помиње.
Композиција је инспирисана догађајима из
Српско-турског рата, 1876. године, када је велики
број руских добровољаца, понесени духом
словенства и Православља, нагрнуо у Србију,
како би се борили на страни Срба за коначно
ослобођење од Турака. Познато је рецимо да је
човек, који је послужио чувеном Лаву Толстоју
да напише лика Вронског у свом роману ”Ана
Карењина”, руски пуковник Николај Рајевски
(1839-1876), погинуо у Србији, у бици за Горњи
Адровац код Алексинца, где је и сахрањен у
храму Свете Тројице у Горњем Адровцу.
Како је настала ова композиција?
Велики пријатељ Петра Иљича Чајковског и
такође велики руски композитор Николај
Рубинштајн, замолио га је у јуну 1876. године да
напише дело, које би се изводило на
добротворном концертима за српске и руске
рањенике из овог рата. На тим концертима
Руског музичког друштва, прикупљала би се и
помоћ за организацију Црвеног крста.
Понет патриотизмом, Православљем и љубављу
према српском народу, Чајковски је ово дело
написао, лично га назвао ”Српско-руски марш” и
сам дириговао на премијерном концерту.
Премијера дела је била у Москви, 17. новембра
1876. године и била је изузетно топло примљена
од публике.
Испрва је композитор намеравао да напише
симфонијску фантазију. За њу му је, изгледа,
недостајало
довољно
одабраних
српских
народних мелодија. Зато је за своју композицију
одабрао три српске народне песме: ”Сунце јарко,

не сијаш једнако“, ”Праг је ово милог Срба“ и
”Јер пушчани прах“ (други део песме ”Радо иде
Србин у војнике“) и уз њих додао мелодију руске
царске химне ”Боже, чувај Цара“.
Чајковски је српске мелодије нашао у збирци
Корнелија
Станковића
”Српске
народне
мелодије“, штампаној у Бечу 1862. године, за шта
је српски композитор, царским указом,
одликован руским ”Орденом светог Станислава”.
Први део ове композиције описује патњу Срба
под турском окупацијом, у коме је Чајковски
искористио две српске народне песме. Затим,
следи део који описује турске злочине над
Србима на Балкану, који замењује део који
описује окупљање руских добровољаца. У трећем
делу пажња је посвећена српској молби за помоћ
браћи Русима. А последњи део је посвећен
маршу руских добровољаца који одлазе да се
боре у Србију.
И тако, уместо да будемо познати као народ чија
је борба, историја и народна музика инспирисала
можда и највеће дело класичне музике, нас све
време покушавају да срозају на ниво турбо-фолка
и ријалити телевизијских програма.
Браћо Срби и сестре Српкиње, нема народа који
има овакву част да му један Чајковски напише и
посвети овакво дело. Требало би да будемо
поносни тиме, а ову композицију би требало
сваки Србин да зна и да се она пушта на сваком
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Тропар Божића
Твојим Рођењем Христе Боже,
засија свету светлост
Богопознања,
јер се у тој светлости звездом
учаху они који звездама служaху,
да се клањају Теби,
Сунцу Правде,
и да познају Тебе са висине
Истока,
Господе, слава Теби!

Јављање Старца Јефрема

Старац Јефрем, бивши игуман манастира Филотеи и оснивач манастира Светог
Антонија у Аризони, који је живео аскетским животом и упокојио се у Господу у
Аризони, јавио се жени у северној Грчкој која је у то време била заједно са својом снахом, и није
спавала већ је била будна. У једном тренутку жена се ”изгубила”(пала у занос) у периоду око 10
минута, по мишљењу њене снахе која ју je посматрала . Сама жена није знала колико дуго је трајала
визијја
Тако нешто претходно није јој било познато(то јест, садржај њиховог разговора; Старца је раније
већ видела, након његовог упокојења једнако и у сну и на јави). Збуњена, позвала је свог духовног
оца, наравно да би га питала да ли је оно шта је доживела илузија или стварност.
Видела је Старца Јефрема који је био веома тужан, покушавајући да убеди Христа у вези тренутних
догађања, о којима је Старац говорио још за време свог живота. Рекао јој је:
’’Покајaње! Покајње! Христос је веома љут. Данашњи човек не би требао да буде у духовном
стању у ком се налази. Долазе велике несреће....какве несреће, не можете ни замислити. Авај,
шта вас чека! Покајте се док има времена. Клекните на колена и плачите;пустите сузе
покајања да би се Христос можда смиловао. Ово је повезано са оним што се догађа у Америци.
Многи ће отићи током дешавања која предстоје...Многи ће отићи..Нисте милостиви једни
према другима. Окрутни сте, једни друге прождирете. Реци то свом духовном оцу и другима.”
Жена која је имала ово виђење била је дугогодишња духовна кћи Старца Јефрема и општила с њим
све до његовог упокојења. Ово је веродостојно и потврђено.
Са благословом старца Пајсија, игумана манастира Светог Антонија у Аризони,
текст на српски језик превела Симонида Савић Ванкувер , 2020.
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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.
Миловановић 604-715-1908

Малиша

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
СВ. АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА
7837 Canada Way
Burnaby, BC
V3N 3K8

31

ЗНАЧАЈ СРПСКЕ
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И
ЊЕНОГ ДУХОВНИШТВА У
ЖИВОТУ, ИСТОРИЈИ И
КУЛТУРИ СРПСКОГ НАРОДА

неколико векова налазила се под јурисдикцијом
Цариградске,
односно
Римске
цркве.
Богослужбени језик на тим просторима био је
грчки и латински, а хришћанизовани Срби
разумели су словенски. Исто тако, малобројност
српског духовништва и српских храмова, додатно
је отежавало да хришћанство и хришћанска
култура буду чвршће укорењени у српском
народу. Неки знаци промена појављују се у време
краљева Михаила и Бодина Војислављевића, али,
невоља је била у томе што је центар те државе,
Драги читаоци,
српског зетског краљевства био у Скадру и Бару,
Част нам је да у издању Белог Анђела објавимо на периферији српског етничког простора.
историјско-научни
рад
протођакона
Са појавом Стефана Немање на
др
Станимира
Спасовића,
савременог
историјској
позорници српског народа, који је узео
историчара Српске Православне Цркве.
улогу
ујединитеља
свих српских области, долази
Протођакон Станимир је издао неколико књига
из области историје СПЦ, а нарочито је стручан до квалитативне промене како у духовном
познавалац историје СПЦ у Сјеверној опредељењу српског народа, тако и у његовом
државотворном погледу. Зато није чудно, нити
Америци.
Ова његова кратка студија биће објављена у представља неко посебно изненађење што
поједини средњевековни писци и хроничари
деловима у нашем часопису.
почињу српску историју са Стефаном Немањом,
као да неколико векова раније није било историје
Кроз своју скоро осамстогодишњу историју Срба. Било је. Али је било и колебања у погледу
Српска православна црква показала се и доказала оријентације према Истоку или према Западу. Са
као најтрајнија, највиталнија и најутицајнија Немањом настаје коначни преокрет како у погледу
установа Српског народа. Држава је умирала, културе - он се опредељује за византикску културу
нестајала и обнављала се; она не.1 Српска црква је - тако и у погледу вере, определио се за
надживела све државне установе и институције, Православље. Оно што је утемељио Стефан
све покрете, ратове, устанке, политичке системе и Немања, даљу надградњу довршили су његови
облике владавина који су настајали за њено време синови Св. Сава и Стефан Првовенчани у
и тиме се показала да је она Божанска установа. монаштву преподобни монах Симон.
После крунисања Стефана Немањића за
Историја и прошлост Српске православне цркве и
њеног духовништва позната је неком више, а краља, држава Србија постаје краљевина,
неком мање, али њена важност и значај изгледа међународно призната са значајним местом у
није. Током свог осамстогодишњег историјског породици европских држава, а Свети Сава за
хода Српска црква се сродила и идентификовала Српску цркву у краљевини Србији задобија пуни
са српским народом. Непроцењива је заслуга канонски статус аутокефалне цркве. Никада не
Српске цркве и њеног духовништва у историји смемо заборавити ова два најзначајнија и највећа
српског народа.
догађаја у историји Срба. Шта је за свеукупно
српско биће значило стицање аутокефалности
Овде првенствено мислимо на утемељење
Српске цркве? Значило је све.”
свете вере православне у српском народу и његово
храбро сведочење Христа Спаситеља у свим
Свети Сава је са својим великим даром
историјским околностима. Историјски пут српског организатора из основа изменио црквену
народа до хришћанске културе био је дуг и структуру, тј. црквену организацију на простору
скопчан са великим тешкоћама. Позната је Немањине Србије. Уместо до тадашње две
историјска чињеница да су Срби примили
епархије Рашке и Призренске са Грцима
хришћанску веру у другој половини деветог века.
Али је исто тако познато да се она врло дуго епископима који су били под јурисдикцијом
калемила на његовом организму. Зашто? Има Охридског архиепископа, Свети Сава оснива девет
неколико озбиљних разлога. Пре свега, пагански нових епархија са Србима епископима, с њим на
обичаји су се споро мењали. Затим, црквена челу као Архиепископом све српске и поморске
организација
хришћанизованих
Срба
у земље, и седиштем у манастиру Жичи.
централним и источним деловима српских земаља
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Размештај епархија обухватио је све
просторе које су
Срби
тада
насељавали
почевши од св.
Николе у Топлици,
св.
Ахилија
у
Ариљу, св. Ђорђа у
Будимљи
до
Богородичне цркве
у
Стону
на
полуострву
Пељешцу и Зетску у
манастиру
св.
Архангела
Михаила,
на
Превлаци
на
Јадранском
мору.
Сваком
епископу
уручио је по један
примерак
кодификованог
зборника црквеног и грађанског законодавства,
познатог у науци као Законоправило Светог
Саве, ради једнообразности у управљању.
Аутокефална Српска црква створила је у
Српском народу осећање достојанства и
самопоштовања, а у државотворном смислу
осећање независности и суверености своје
државе.
У историјским сеобама, миграцијама,
емиграцијама и расејањима, чувала је његов
понос, достојанство, поуздање и свест о његовој
аутохтоности, и ништа тако није очувало Србе и
не чува од однарођавања и асимилације као
Српска црква, што и данас чини на просторима
свих пет континената на којима се налази
дијаспора Српске цркве. Као црква српског
народа у општи хришћански календар уврстила
је у ред светих и Србе које је Бог прославио и на
које нас је упутио. Ништа у српским
манастирима и црквама није тако чувано и
поштовано као мошти Срба светитеља. Нека нам
за то буду пример мошти светог краља Стефана
Првовенчаног, који је у најтежим и
најсудбоноснијим
историјским
временима
пратио српски народ у свим сеобама и ратним
вихорима. Својим присутвом потсећао је и
храбрио Србе да издрже и да се не забораве чији
су потомци. О томе нас упознаје историја Првог
српског устанка у деветнаестом веку, а у
двадесетом историја Првог светског рата и
Албанска голгота на којој је био распет српски
војник и српски народ. Све време ратних похода,

преподобни монах Симон се не одваја од своје
српске
војске
и
народа. Када
је завршена
ратна
епопеја он,
заједно
са
својим
народом и
војницима
вратио се у
своју
отаџбину и
нашао мир и
спокојство у
светој
Студеници,
у
очевом
дому да и
даље и данас исцељује болне и невољне.
Канонизација светих Срба подстакло је развој
богослужења,
црквене
књижевности
и
уметности, како ликовне тако и музичке.
Саставаљане су посебне црквене службе, настали
су нови животописи, хагиографије светих,
осликане су нове фреске и иконе са ликовима
Срба светитеља.
Ко су били људи, великодостојници
Српске цркве који су водили импозантну и веома
сложену установу као што је била Српска
православна црква у првим данима њене
самосталности и независног црквеног живота?
Увидом у њихове животописе и црквене службе
можемо закључити да су сви били знаменитог
рода, васпитавани најпре од својих родитеља
касније се усавршавали на дворовима краљева и
архиепископа српских где су се обично налазиле
дворске школе са квалификованим учитељима,
да би своје коначно образовање заокружили у
једном од познатих манастира, првенствено у
манастиру Хиландару на Светој Гори, који се
сматра првим српским универзитетом средњега
века у Срба. Сви они духовници који су имали
прилику да своје школовање наставе у манастиру
Хиландару, били су у могућности да посете
Солун и Цариград, велике центре материјалне и
духовне културе тога времена и да се у њима
сусретну са ученим људима.Захваљујући тој
околности многе наше средњевековне личности
стекли су велико поштовање и уважавање. Зато
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Посебна пажња указивана је Светом Сави од
стране иностраних владара и црквених поглавара.
И други великодостојници Српске цркве
доприносили су угледу и цркве и државе. Логотет
цара Андроника Другог, Теодор Метохит, учен, са
пуно лепих речи говори о архиепископу Јевстатију
Другом, с ким је водио разговоре о женидби краља
Милутина са царевом ћерком Симонидом. Ученик
Светог Саве епископ Методије, обавља значајне
процедуралне послове око крунисања Стефана за
краља српског. Архиепископ Данило Други је
најоданији саветник краљева српских Драгутина,
Милутина и Стефана Дечанског.
Цар Душан се саветује са патријархом
Јоаникијем, својим бившим логотетом, када је
желео да га папа Инокентије Шести именује за
капетана хришћанске војске на Балкану против
Турака. На свим државним саборима које је цар
Душан сазивао и на којима је председавао,
присуствовао је и поглавар Српске цркве,
патријарх српски. Царске повеље које су тада
доношене и потписиване од стране цара, патријарх
српски је стављао свој премапотпис. 4 У раду на
ширењу културе, људи цркве, епископи и други
клирици, учествовали су и на тај начин што су и
сами подизали цркве, манастире, црквене и
световне грађевине које су обично и живописали.
У првој половини тринаестог века, зетски епископ
Иларион саградио је цркву св. Николе у Врањини
на Скадарском језеру; архипеископ Арсеније
Први, обновио је и живописао цркву светих
апостола у Пећи; архиепископ Никодим св.
Димитрија у Пећи, а у Лизици храм Светог Саве;
архиепископ Данило Други, Богородичну цркву,
такође у Пећи, а у Јелешцима храм светог
Архангела Михаила. Патријарх Јоаникије подиже
две цркве у Светој Земљи; једну на Тавору, Светог
Преображења Господњег, а другу на Кармилској
Гори, светог пророка Илије.5
Учешће у подизању и живописању цркава и
манастира од стране српског духовништва, није се
састојало само у обезбеђивању средстава за
изградњу и жиовописању већ и у припремању
техничких и архитектонских планова, избор
композиција и сцена из живота Господа Исуса
Христа, Пресвете Богородице и ликова светитеља.
На то нас упућује испис на прстену у кубету
Богородичне цркве у Студеници где стоји да се о
њеном живописању старао њен архимандрит Сава,
(помени работавшаго Саву), а потом као
архиепископ о живописању велике припрате
Богородичне цркве, задужбине његовог синовца
краља Радослава.
Надзор над грађењем и живописањем Светих
Арханђела код Призрена, цар Душан поверио је

игуману Јакову, потоњем митрополиту Серском.
Митрополит Јован, који се и сам бавио
фрескописањем, са монахом Григоријем осликао
је фреске у цркви св. Андреје Првозваног коју је
1389. године подигао Андријаш брат Краљевића
Марка код Скопља. Хваранин Петар Хекторовић
на прелазу из 15 у 16 век овој двојици српске
господе, синовима краља Вукашина Мрњавчевића
посветио је дивну песму у стилу бугарштице,
Краљевић Марко и брат му Андријаш.
Значајну улогу у култури Срба у средњем
веку и уопште у српској култури, одиграли су
обдарени и учени монаси. Краљ Урош Први, син
краља Стефана Првовенчаног указао је велико
поверење монаху Доментијану препоручивши му
да састави биографије о Светом Сави и Светом
Симеону, чији списи спадају у ремек дела српске
средњевековне књижевности. Ништа не заостаје и
животопис о Светом Сави и Петру Коришком од
другог даровитог монаха Теодосија Хиландарца.
Духовник
Јелене
ћерке
кнеза
Лазара,
интелигентни монах Никон, саставио је зборник у
који је поред осталог унео и опис свога пута по
Хришћанском истоку и своју преписку са
кнегињом. Овај зборник као и биографије
средњовековних писаца најбоље је сведочанство о
степену културе српског духовништва и српског
световног друштва.
Србија данас нема средњовековних градова, сви су
у рушевинама, а од двораца наших владара није ни
један очуван, како је још давно констатовала
највећа поетеса Исидора Секулић, али зато наши
манастири, манастирски конаци, манастирске
цркве, ризнице, рукописне књиге, повеље,
родослови, хронике, уметнички предмети, дају
изванредан пример стваралачке активности
духовништва средњег века. Наши манастири,
Немањина Богородична црква у Студеници,
Милутинова св. Стефана у Бањској, деспота
Оливера, Св. Арханђела Гаврила у Леснову, затим
цркве и манстири моравске школе као што су:
Лазарица св. Стефана у Крушевцу и св. Вазнесења
у Раваници, обе задужбине кнеза Лазара,
Љубостиња кнегиње Милице, Манасија деспота
Стефана Лазаревића код Деспотовца и друге,
представљају изузетна дела српске средњевековне
културе не само српске већ и европске.Оне немају
димензије катедрала западног света инспирисане
грандиозношћу готског стила за чије изградње су
били потребни векови. Наше манастирске цркве
градили су појединци у кратком временском
периоду као задужбине, за душу.
Наставак у слећем броју...
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САРАДЊА СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ COOPERATION BETWEEN THE
И ПОЛИЦИЈЕ (RCMP)
SERBIAN COMMUNITY AND
ИЗ СУРИЈА
SURREY RCMP
Уз сарадњу Српске заједнице из
Ванкувера
и
Краљевксе
Канадске
Коњичке Полиције (RCMP) из Сурија, 15.
октобра 2020. године, обележено је место
погибије полицајца Адријана Оливера
(Adrian Oliver) у Сурију на углу 148.
улице и 64. авеније. Адријан је
изгубио живот на дужности 13.
новембра 2012. године у својој 28.
години живота. Спомен плочу је
израдио
Весо
Вуковић,
уз
иницијативу
Љубомира
Котур
и RCMP наредника Андрее МекКини.
Ово је још један у низу доприноса наше
Српске заједнице, граду Сурију, RCMP-jу
и Канадском друштву.

In cooperation between Vancouver Serbian
community and Royal Mounted Police from
Surrey, on October 15, 2020 was marked the
place of death of the police officer Adrian
Oliver in Surrey at the corner of 148th
Street and 64th Avenue. Adrian lost his
life while on duty on November 13,
2012 when he was 28 years old. The
memorial plaque has done
Veso Vukovic at the initiative of
Ljubomir Kotur and RCMP Sargent
Andrea McKinney.
This is just one more of many contributions
to the City of Surrey, RCMP and the Canadian Society.
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Nativity Epistle 2021

that a man lay down his life for his friends" (John
15:13). There is no greater gift to Christ than that
gift! There is no greater virtue than love (I Cor. 13: 13). Our faith should work through love (Gal. 5: 6). For
Thy Nativity, O Christ our God, Has shown to the
faith without works is dead (James 2:26).
world the light of wisdom…
This virus took away our first hierarch, the
quiet and calm, of blessed memory Patriarch Irinej,
the very respected and tireless of blessed memory
Dear brothers and sisters,
Metropolitan Amfilohije, and faithful Bishop Milutin
of blessed memory, several priests and many believHere we are during the Nativity fast, with ers. Eternal memory to them and may God grant the
which we should prepare as worthily as possible for forgiveness of their sins!
the feast of the Nativity of Christ, when it was truly
shown that God, Emmanuel, is with us. This year, we
Dear brothers and sisters,
will not, , celebrate this holiday of joy, this holiday of
Let us take care of ourselves and let us take
the household church, as we are accustomed due to care of our neighbours. By protecting ourselves, we
the pandemic of COVID19 virus, which has spread protect them as well, by not exposing them to danger.
all over the world.
And they, guarding themselves, will guard us. If we
Many ask us: How will we celebrate the cannot burn the Yule Log, let our faith in Christ burn
Christmas and New Year holidays this year? We an- in our hearts. If we cannot embrace one another, let us
swer them: As best we can. That is, as time and condi- warm our hearts with love and prayer to our Lord Jetions allow. First of all, let us celebrate spiritually, as sus Christ, for all those who suffer and perish. That is
much as we can or are allowed, by participating in the how we welcome His Birth. If we cannot celebrate
Holy Worship Services, and especially in the Holy our patron saints according to our Serbian custom, let
Liturgy, and partaking of the Holy Sacraments.
us sincerely pray to our Defender with the hope that
This is not the only time the Church has found next year it will be more beautiful and festive.
itself in difficult times. Who knows how many times
Wishing you great physical and spiritual
the Christians of the first centuries had to secretly cel- health, in order to overcome all these troubles, before
ebrate in the catacombs, hiding from the Roman em- these bright Christmas and New Year holidays, we
perors and persecutors? Or, how did our ancestors cel- send you heartfelt greetings with these joyous words:
ebrate these holidays during centuries of Ottoman
slavery? And only God knows what diseases existed.
PEACE FROM GOD!
They had to fight them too.
Here is how St. Dionysius of Alexandria writes
CHRIST IS BORN!
about the plague: "Many of our brothers, out of great
love, not caring for their own lives, take care of each
A HAPPY AND GOD BLESSED
other, visit the sick, attend to them constantly, heal
them for Christ's sake; they died voluntarily with
2021!
them, taking upon themselves their sufferings, washing out their wounds with devotion. Many of those
Your intercessor before the Divine Child
who worked so hard for the sick and restored their Christ
health, themselves died … And this kind of death out
of piety and firm faith is nothing less than martyrdom.
BISHOP OF CANADA
They took the bodies of the saints with their hands
and held them on their knees, closed their eyes and
mouths, carried them on their backs like children, arranged them, attended to them, washed and clothed
them. "
Let's compare that time with our time. Nothing
is different. Are there not even today such wonderful
examples of doctors and medical staff in hospitals,
nursing homes and monasteries, who laid down and
are laying down their lives to save others, regardless
of religion, nation, race or class? They truly affirm the
words of Christ: "Greater love hath no man than this,
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Miracles of St.
Nicholas from
Myra, Miracle
Worker

they might be saved by his prayer and intervention.
Nicholas actually appeared on the ship and gave the
sailors a helping hand. Together they retied and
strengthened the ropes holding the masts and worked
with poles to pry the ship away from the threatening
rocks into deeper water. As soon as the boat was freed
and able to again set sail, the image of Nicholas vanished.

The ship took refuge in a calm harbor and the sailors
went looking for a church where they could thank
God for their rescue.
It so happened that
they had taken shelter
in Myra and made
their way to the cathedral church. Seeing a number of
priests, they were
suddenly
startled
to see Bishop Nicholas himself, whom
they recognized from
the image they had
seen on shipboard,
giving them assistance. They asked
Nicholas how he had
heard them and been
able to come to their
rescue. Nicholas replied that a life devoted to God allows a person to be so clear-sighted as to be able to
actually see others in danger and hear their calls for
The First Miracle
help. The bishop urged the sailors to devote their lives
As Nicholas was growing up, he regularly went to to God and, thereby, to help people in need.
study and learn with his teacher. One day as he was
on his way he came upon a woman with a withered
hand. Stopping, he approached her, laid his hand on
One Cup or Two?
her, prayed to God, and made the sign of the cross.
The hand miraculously became whole.
There was a man who deeply desired a son. He prayed
This was the earliest miracle that has been attributed to Saint Nicholas, asking his help that God grant him
a son. The man promised to bring the son to church
to Saint Nicholas.
and together they would leave a fine gold cup on the
altar in a St. Nicholas church. A son was born and
when he was old enough, the man commissioned a
The Sailors’ Friend
very fine gold cup. The finished cup was so excepA ship in the eastern Mediterranean Sea, caught by a tional that the man could not bear to give it up. So he
storm, was forced into shallow waters where it be- commissioned a second cup.As they sailed to the
came grounded. The sailors were unable to maneuver Church of St. Nicholas, the boy, with the precious
it back into deeper water. Accounts of Bishop Nicho- cup, fell into the water. Alas, he was lost, drawn down
las’ help to distressed sailors had already spread far into the water and could not be found.
and wide. The sailors called on Nicholas for aid, even
though they were distant from him, as they believed
37

a fortress in Samara on the shores of the Euphrates
River. During his long imprisonment he remembered
he’d once intended to leave the world behind and become a monk. He began to fast and pray and asked
Saint Nicholas to intercede on his behalf.

Saint Nicholas came to Peter in a dream, telling him
that he would see what he could do, and urged him to
have patience and hope. St. Nicholas also reminded
Peter that God delayed his deliverance because he had
earlier made a similar promise and had not kept it. After some time Saint Nicholas again appeared to Peter,
saying he should call for help from Saint Simeon, the
God-Receiver, who is mighty before God stands close
to God’s throne in Heaven. Peter took St. Nicholas’
counsel and prayed to St. Simeon.

Then a third time, St. Nicholas came to Peter—this
time it wasn’t a dream and Saint Simeon was with
him, too. St. Simeon asked Peter, “Do you want to
fulfill your vow and become a monk? Peter replied,
“Yes master, with God’s help.” Then St. Simeon
touched Peter’s chains with his staff and they melted
like wax. Next the door of the prison opened and Peter
was free. Saint Simeon vanished, but Saint Nicholas
accompanied Peter to the Greek border, reminding
him of his promise before he also disappeared.
Filled with grief, the man continued to the church.
When he came to the altar, he placed the second cup
on the altar. Just as he set it down, it fell to the floor.
He set it on the altar again, and, again, it fell, this time
even further from the altar. A third time, he placed it
on the altar; again it fell, even further than before.

Peter continued on to Rome. Saint Nicholas again provided help by appearing to the Pope in a dream, telling about Peter’s release from prison and asking the
Pope to make Peter a monk. At the next day’s crowded divine service, the Pope called out, “Peter, who art
from Greek lands, freed from prison by Saint Nicholas, come to me.” Then at the Apostle Peter’s tomb,
the Pope shaved Peter’s head preparing him to enter
People were amazed and came to see the cup. Every monastic life. The Pope taught Peter what he must do
time it was put on the altar, it flew off, as if thrown. to be a monk before sending him off with a blessing to
As they watched, the son, who had fallen into the sea, follow God’s call wherever it might be.
came into the church, carrying the original cup. He
told how he’d fallen into the water, sinking down beneath the waves until Saint Nicholas came, keeping Peter set out on a ship. While sailing, the Holy Mother
him from harm. The father rejoiced and placed both of God appeared to him, telling him to go to Mount
golden cups on the altar. This time they stayed.
Athos. so Peter disembarked at Mount Athos where he
lived in solitude for fifty-three years.
A Saint in the Making
A young man, Peter from Constantinople, served as a St. Nicholas Centre,
soldier in the Roman imperial armies. During conflict Discovering the truth about Santa Claus
with Syrians he was taken prisoner 1 and locked up in
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The Vision of Geronda
Ephraim

Repent! Repent! Christ is very angry. Today’s
man ought not to be in the spiritual condition
Wherein he is found. Great evils are coming…how
evil, you cannot imagine. Alas, what awaits you!
Repent while there is time. Get on your knees and
weep; let tears of repentance fall that perhaps
Christ might soften. This is connected with what is
going on in America. Many will depart during the
things that are coming…many will depart. You are
not merciful toward one another. You are hardened. One devour the other. Tell these things to
your Spiritual Father and to others.”

Geronda Ephraim,the former abbot of Philotheu Monastery and the founder of Saint Anthony’s Monastery,
who lived the ascetical life and fell asleep in the Lord
in Arizona, appeared to a woman in Northern Greece
who was at the time together with her daughter-inlaw, and not sleep, but rather awake. At some point,
the woman was “lost” for a period of about 10
minutes according to her daughter in law who was
attending to her. The woman herself did not know
The woman who saw this vision was a spiritual
how long the vision lasted.
daughter of Elder Ephraim for many years, and remained in communication with him until his repose. It
Such a thing was previously unknown to her (that is,
is authentic and verified.
the content of their conversation; she had previously
seen the elder after his repose both while asleep and
Text shared with the blessings of Geronda Paisiоs,
awake). Moved, she called her
The abbot of the Saint Anthony’s Monastery,Arizona.
Spiritual Father, naturally in order to ask if what she
had experienced was delusion or real.
Prepared by: Simonida Savic,
She saw Elder Ephraim who was very sad, trying persuade Christ concerning current eventsVancouver, 2020.
which events the Elder also spoke about while in life.
He said to her:
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Nikola Tesla’s Famous
Speech:

It happens, gentlemen, that a man, far from
his homeland, engaged in the business in
which I am interested, sometimes forgets
his name, his nationality and his homeland.
But that, gentlemen, has never happened to
me, and I hope it will not and never can
happen.
Even if I am not among you, so that, like
you, I can economize on the altar of Serbian
thought as much as possible, I do another
job, I celebrate the Serbian name in another way, and in another way, I work and try
to economize as much as I can to my people
and to my dear brothers.
And if there is any glory and merit for humanity, to be attributed to my name, then
that honor belongs more to the Serbian
name, to the Serbian people from whose environment I originated.

I Remain a Serb
Forever and
Nothing Else

Brothers and comrades! Thank you for so
much attention and decoration.

I see in you a young Serb, who has to work
on the general task of all Serbs. You are the
future of Serbia. As you can see and hear, I
remained a Serb across the sea, where I am
Nikola Tesla arrived in Belgrade on June 1, doing research. It should be the same for
you, and with your knowledge and work,
1892, for the first and only time in his life.
you should raise the fame of Serbs in the
He came to Belgrade at the invitation of world, ” he said to those gathered.
Đorđe Stanojević, the rector of the University
of Belgrade. In the big hall of the Great Nikola Tesla died on January 7, 1943. He nevSchool, Tesla was greeted by students. And er saw Belgrade again, but he certainly had a
then he gave a speech that is still remembered love for his origin in his heart for the rest of
his life.
today.
“I cannot express my joy, which I feel at the Source: SrpskaTimes, 2020
moment, but I am glad that I can always
express my dearest pleasure to you, dear
brothers, on this occasion, that I was and
always remain only a Serb and nothing
more. ..
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from the village of Vidova near
Cacak - and with them the entire
Serbian family - were blessed the
by the Lord, on August 27, 1930,
with the birth of a male child
whose baptismal name was Miroslav. He finished elementary
school in his native village and
high school in Cacak and the Theological School in Prizren, Kosovo and Metohia. Thereupon he
graduated from the Faculty of
Theology in Belgrade.
After completing his military service, he was appointed professor
of the Prizren Theological School,
but before accepting the appointment he received monastic tonsure
in the monastery of Rakovica, n. Rakovica, by the
Serbian Patriarch German, receiving the monastic
name Irinej, inOctober 1959. On the Holy and Great
Friday of the same year, he was ordained a hieromonk
in the church of Ruzica, Belgrade. As professor at the
Prizren Theological School, he spent some years at
postgraduate studies in Athens. He was appointed
principal of the Monastic School in the Ostrog monasThe Archbishop of Pec, Metropolitan of Belgrade- tery in 1969, from where he returned to Prizren to the
Karlovci and Serbian Patriarch (Gavrilovic) reposed position of Principal of that famous Theological
in the Lord in the Military Covid Hospital School.
"Karaburma" in Belgrade, on Friday, November 20,
It was in 1974 that he was elected Vicar Bishop of the
2020, at 7:07 AM.
Serbian Patriarch with the title of Bishop
of Moravica. He was elected Bishop of
Nis in 1975.

SERBIAN PATRIARCH
IRINEJ REPOSED IN
THE LORD

Enthronement of Serbian Patriarch
Irinej
The act of enthronement of His Holiness
Irinej, Archbishop of Pec, Metropolitan
of Belgrade-Karlovci and Serbian Patriarch, was performed on January 23,
2010, during the Holy Hierarchical Liturgy in Belgrade’s Cathedral church of
Archangel Michael. The solemn Liturgy
was officiated by the elected Serbian Patriarch Irinej with the concelebration of
his brothers Bishops, priests and deacons,
as well as representatives of the Russian
and Greek Churches. Patriarch Irinej was
formally
enthroned
to the ancient throne of the SerbiAll other details regarding the funeral of His Holiness
the Patriarch will be announced soon. Eternal memory an Patriarchs in the Patriarchate of Pec monastery on
3 October 2010, with participation of the representaand the Kingdom of Heaven!
tives of all sister Orthodox Churches.
His pious parents Zdravko and MilijanaGavrilovic
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From the very beginning of His Patriarchal Ministry, liness represents the highest spiritual authority among
the Serbian people in Serbia and abroad.
Serbian Patriarchate under His leadership
has published an exceptional number of
academic, liturgical, religious, as well as
popular books for education and spiritual
uplifting of the faithful. His Holiness is
well known as a great preacher and uses
every opportunity to preach the Word of
God to all people. Most recently, the Diocese of Nis has published a collection of
his sermons delivered in the Dioces of Nis,
though in very difficult time, His Holiness advocated while he was Diocesan Bishop there.
peace and stability in the entire region.
His Holiness Patriarch Irinej’s Inter-Orthodox and
On November 10 2010, he stated in an interview that ecumenical activities:
"the Drina River [between Serbia and Bosnia and Herzegovina] is not a border, but a bridge that connects His Holiness Serbian Patriarch Irinej paid an irenic
us. Although, in a way, we are one even today, God and canonical visit to His All-Holiness Ecumenical
willing, we will soon really be one." Patriarch Irinej Patriarch of Constantinople Bartholomew immediateelaborated that for now "it is enough that we are one ly after his enthronement;
as people, as the Orthodox Church, and that we are on
the same path of St. Sava and Christ". He praised the He participated in the celebration of the 1250thanniSerbs of Banja Luka stating that "[they fight] to pre- versary of baptism of Russia in 2013;
serve the Serbian name. Although this is not at all an He paid an irenic and canonical visit to the Patriarchate of Alexandria and All Africa in October 2012;
easy task, they are succeeding."
In 2013 He paid a visit to Mount Athos and MonasChilandar;
On December 15th 2011, His Holiness was decorated tery
by His Royal Highness Prince Davit Bagration He led an Interreligious delegation from Serbia that
Mukhraneli Batonishvilli of Georgia with The Grand participated in the second Inter-religious dialogue in
Collar of The Order of The Eagle of Georgia and The Jakarta in October 2013, at the State-level between
Serbia and Indonesia;
Semeless Tunic of Our Lord Jesus Christ.
He actively supports the Inter-Christian dialogue between Christian denominations of East and West and
communicates with Heads, Leaders and Church Dignitaries of other confessions and religions at the highest
level;
In May 2014, upon the invitation of His Beatitude Anastasios of Albania, His Holiness Patriarch Irinej visited Tirana at the occasion of consecration of the Cathedral
church
of
the
Holy
Resurrection;
In October 2014 His Holiness Serbian Patriarch Irinej
hosted the Pan-Orthodox 1700th anniversary of the
Edict of Milan in Nis, Serbia, the birth-place of EmRegarding the accession of Serbia to the European peror Constantine.
Union, the Serbian Patriarch said that: "Serbia should
not look with suspicion at the EU, if the EU respects Serbian Patriarch Irinej took an active part in the Panthe Serbian identity, culture and religion. We believe Orthodox gathering in Constantinople in March 2014,
that we are an historical part of Europe, and we want when it was decided to begin with preparations for a
to be in this family of peoples. In the accession we Great and Holy Pan-Orthodox Council to be held in
will accept everything that is not in contradiction with 2016.
our cultural and historical identity.”
In Memoriam Text taken from Serbian Orthodox
As the Head of the Serbian Orthodox Church His Ho- Church in North, Central and South America
His Holiness Irinej has been considered, both abroad
and at home, as a moderate traditionalist, open to
global inter-religious dialogue. In an interview he indicated he would not oppose the first-ever visit by the
Roman Catholic Pope to Serbia in 2013 as part of celebrations of the 1,700th anniversary of the Edict of
Milan, the law under which Roman emperor Constantine, who was born in Niš, ended the persecution of
Christians. His Holiness said that "there is the wish of
the Pope" for a meeting in Niš and that it would be a
chance "not just for a meeting, but for a dialogue".
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In Athens, he completed his
doctoral thesis on Saint Gregory
Palamas and earned a doctor of
theology degree. After spending
one year at Mount Athos, he
moved to Paris and worked as a
professor at the St. Sergius Orthodox Theological Institute.
In 1976 he became a docent and
later professor of Orthodox catechesis at the Orthodox Faculty
of Theology in Belgrade. He is
an honorary doctor of the Moscow Theological Academy since 2006 and of the
Institute of Theology of the Belarusian State University since 2008, etc.

Biography of
Metropolitan Amfilohije
(Radovic)
Amfilohije was born Risto Radović (Ристо
Радовић) in Bare Radovića in Lower Morača, Kingdom of Yugoslavia (now Montenegro).
He is a descendant of vojvoda Mina Radović who participated in the unification of the Morača region with
the Principality of Montenegro in 1820. He studied at
St. Sava Seminary and graduated from the Faculty of
Theology in Belgrade in 1962. During his time as a
seminarian in the late 1950s, Amfilohije knew the
great theologian Justin Popović, who infklubnced his
thought a great deal. He also studied classical philosophy at the University of Belgrade.
In Paris, Amfilohije studied at the Russian St. Sergius
Orthodox Theological Institute, in Rome at the Pontifical Oriental Institute and in Bern at the Old Catholic
Faculty. He completed his postgraduate studies in
Bern and Rome, and then moved to Greece where he
lived for seven years, took monastic vows and worked
as a hieromonk of the Greek Orthodox Church.
Amfiolohije was ordained as hieromonk at the Monastery of St. Gerasimus of Kefalonia in Argostoli, in
Greek Province Kefalonia. The day before he had
been ordained as hierodeacon by the same Metropolitan of Kefalonia, by whom who had taken monastic
vows in 1967. Many times has His Eminence Amfilohije emphasized that Metropolitan Procopius played
an important role in his life.

On 21th July 1968, on the feast of Holy Greatmartyr Procopius of The Holy Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church elected him
as Bishop of Banat in May 1985. He was consecrated in the Cathedral Church in Belgrade on
16th June 1985 by the late Serbian Patriarch German with the concelebration of Metropolitan
Danilo of Montenegro and the Littoral and Bishops Nikanor of Backa, Hrisostom of Branicevo,
Stefan of Zicaa, Sava of Sumadija, Nikolai of Dalmatia, Milutin of Timok, Vasilije of Zvornik and
Tuzla, Vasilije of Australia and New Zealand, Jefrem of Banja Luka and Danilo of Marcha. Metropolitan Procopius of Kefalonia was among
them as well. Amfilohije’s enthronement took
place in Vrsac on 21st July 1985.
By a decision of the Holy Assembly of Bishops of
the Serbian Orthodox Church, Bishop Amfilohije
of Banat was promoted as Metropolitan of Montenegro and the Littoral with a seat in Cetinje in
December 1990. On 30th December 1990 the solemn enthronement was performed by Patriarch
Pavle of the blessed memory with concelebration
of bishops at the Monastery of Cetinje.
Metropolitan Amfilohije spoke Greek, Russian,
Italian, German and French. He is a member of
the Association of Writers of Serbia and
Montenegro.
Source: Serbian Patriarchate
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Thank you to our sponsors!

44

Слава Богомладенцу Христу

Слава Теби, на висини слављеном Богу!
Слава Теби, који си на земљу мир донео!
Слава Теби, који си се, нас ради, са нама измирио!
Слава Теби, јер си нам се на земљи јавио!
Слава Теби, који си се од Дјеве неисказано оваполотио!
Слава Теби, који си звезди светлост дао!

Слава Теби, јер си преко ње мудраце на поклоњење
призвао!
Слава Теби, који си њихове дарове милостиво примио!
Слава Теби, који си сву творевину научио да Ти служи!
Слава Теби, јер си и нас уразумио да Те прослављамо!

Слава Теби, који си Себе са нама сјединио!
Слава Теби, који си нас Собом спасао!
Исусе, Сине Божији, који си се оваплотио нас ради,
слава Теби!

Из Акатиста Рождеству Христовом

