ИРМОС ВАСКРСА:
Анђео клицаше Благодатној; Чиста Дјево paдуј се и опет велим: Радуј се:
Tвoj Син васкрсе трећег дана из гроба, и подиже мртве; народи, веселите
се. Блистај се, блистај се, нови Јерусалиме, јер слава Господња Тебе
обасја. Ликуј сада и весели се Сионе, а ти се радуј, Богородице чиста, због
васкрсења Сина твог.
Свим пархохијанима и читаоцима честитамо најрадоснији хришћански празник

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВАИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Црквено-народни часопис
Ц.Ш.О. Св. Арханђела Михаила
Редакција:
Главни и одговорни уредник:
протојереј Малиша Миловановић
Дизајн корице: Ненад Штрбац

Српска славна историја: Љубомир и др Зорица Котур
Рецензент, лектор и енглеска секција:
катихета Љиљана Тољевић
Сарадници овог броја: Вања Гагић, Душко Говоруша,
Милорад Савановић и Tudor Stegaru

Штампа: Зоран Драгић
Тираж овог броја: 300 примерака

1

2

3

4

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА КАНАДСКА
SERBIAN ORTHODOX DIOCESE OF CANADA
7470 McNiven Rd. R.R #3 Campbellville, Ontario, L0P 1B0, Phone: 905.878.0043

О Васкрсу 2021.г.
«И Κоји је васкрсао у трећи дан по Πисму»
Драга браћо и сестре,
Овако
дана,

а

свакога

посебно

Светој

на

Литургији,

исповедамо нашу веру
у Господа и Бога и
Спаса

нашега

Исуса

Христа. Јер све што се
догодило са Христом и
испунило

на

Њему,

било је по Писму, то
јест по старозаветним
пророштвима.
се

јављања

Сетите
Господа

Христа двојици ученика кад су ишли за Емаус. «И почевши од Мојсеја и од свију Пророка, разјасни им
што је у свим Писмима о њему писано» (Лк. 24, 27). И они су тек после схватили да је Он то, па
исповедају један другоме: «Не гораше ли срце наше у нама док нам говораше путем и док нам
објашњаваше Писма?» (Лк. 24, 32). Тад су закључили да се старозаветна пророштва само могу
односити на Њега, а особито на Његово Васкрсење. Јер нико није оставио толико јак утисак на
Апостоле као Васкрсли Христос. Па су стога и могли, и после растанка с Њим, на Његовом Вазнесењу,
да се врате у Јерусалим са радошћу великом (Лк. 24, 52). Поред тога, схватили су да је Христос
требало да страда, умре, да би васкрсао. Ове ствари није могуће раздвојити. Јер, како рече један
побожни мислилац: «Свети Петак и Пасха чине једно у вечности Твог божанског живота, чак иако
историјски страдање претходи васкрсењу».
Како дивно рече древни писац Св. Мелитон Сардски: «Уместо Јагњета дошао је Бог, уместо овце
човек и у човеку Христос, Који све држи…Заиста, рођен као Син, донет као Јагње, жртвован као овца,
сахрањен као човек, васкрсао је из мртвих као Бог. Он Који је све: Закон кад суди, Логос кад учи,

благодат кад спасава, Син кад је рођен, овца кад страда, човек кад је сахрањен, Бог кад васкрсава, тако
нам се открива Исус Христос».
5

Драга браћо и сестре,

Васкрсење је Откривење. То је изливање благодати која не руши људску природу, него је
преображава. То је било ради нас. Бог није имао потребу да васкрсне. Васкрсење је прелазак у нови
живот који је уједно и вечни божански а и људски. Васкрсење није ни платонска бесмртности нити пак
селећи се ради надживљавања у индијској карми, него је нови моменат стварања. Васкрсли Христос
Господ даје нови смисао човеку и творевини. То је победа добра над злом, живота над смрћу. То је
победа Бога над сатаном. Јер како неко лепо рече, после Васкрсења нигде се не види да се демон
појављује у егзистенцији васкрслог Господа.
А то и нама нека буде непоколебива нада у ове тешке дане пандемије Ковид-19. Ова зараза која
је дошла на свет јесте због наших грехова. Покајмо се! И верујмо да ће добро победити зло, да ће
живот победити смрт. Иако ћемо већ другу годину прославити Васкрсење Христово-Нову Пасху, у
посебним условима, будимо радосни. Поделимо ту радост са свима: са нашим ближњима по телу и
вери православној, па чак и са онима који нас мрзе. Посветимо се више молитви и чињењу добрих
дела. Причестимо се бесмртним и животворним Христовим Тајнама. Сетимо се у нашим молитвама
свих оних који пате и леже у болницама, или код куће. Сетимо се свих лекара и помоћног особља који
се даноноћно и несебично труде да им олакшају страдања, ризикујући своје здравље. Сетимо се свих
наших милих и драгих који су уснули у Господу са надом на васкрсење и живот вечни. Сетимо се и
свих оних који нису због тешке болести, или пак напрасне смрти, имали времена да се помире са

Господом и својим ближњима. Ако то учинимо, онда ћемо истински и с љубављу прославити Пасху
Господњу.
На крају, желимо да Вам заблагодаримо на Вашим даровима од срца, нашој Епархији, манастиру,
црквама, сваком брату и сестри који су били у оскудици. Многи су од Вас то чинили, одвајајући од
себе, мада су и сами били у материјалној и финансијској кризи. Нека Вам Васкрсли Господ врати у
својим небеским благословима за свако добро дело.
Још једном Вас од свег срца поздрављамо најрадоснијим речима:
ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!
Ваш молитвеник пред Васкрслим Христом,
ЕПИСКОП КАНАДСКИ
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ВАСКРС

пришавши ухватише његове ноге и поклонише му
се. Тада им Исус рече: "Не бојте се; идите и
јавите мојој браћи нека иду у Галилеју, и тамо ће
ме видети".

Св. Владика Николај Српски

А када су оне ишле, неки од страже дођоше у град
и јавише првосвештеницима све што се догодило.
И састаше се старешине, те се договорише и
дадоше
војницима
много
новца
говорећи: Кажите да су његови ученици дошли и
украли га док смо спавали. И ако то дочује
намесник, ми ћемо га убедити и вас опростити
бриге. А они узеше новац и учинише како су их
научили. И разгласи се ова прича код Јудеја до
данашњег дана." (Мат. 16,1-15).
Господ Исус Христос сахрањен је у Гетсиманском
врту у једну пећину, коју запечатише великим
каменом и поставише стражу. У недељу, трећи
дан по Распећу сиђе Анђео Господњи и здроби
камен на улазу у пећину и Исус Христос изађе
напоље и васкрсну. Лице му беше као муња, а
одело бело као светлост. Војници се уплашише и
побегоше, вичући: "Христос је Васкрснуо!" Када
изјутра жене Мироноснице дођоше да обиђу
Христов Гроб, затекоше га празног и анђео им
рече да иду у град и јаве осталима да је Господ
наш Васкрснуо из мртвих.
"А после суботе, у свануће првога дана недеље,
дође Марија Магдалина и друга Марија да
погледају гроб. И гле, земљотрес би велики, јер
анђео Господњи сиђе с неба, приступи, одвали
камен и сеђаше на њему. А лик му је био као
муња, и одело његово бело као снег. Од страха
пред њим уздрхташе стражари и посташе као
мртви. Тада анђео проговори и рече женама: Ви се
не бојте; знам наиме да тражите Исуса
распетога. Нема Га овде. Јер васкрсе као што
рече; дођите и видите место где је лежао. И
идите брзо па реците његовим ученицима да је
васкрсао из мртвих и гле, он иде пред вама у
Галилеју, онде ћете га видети. Ето, рекох вам.

Оне одмах послушаше и одоше да ову радосну
вест разгласе свима. И од тада почеше се сви
поздрављати поздравом: "Христос Васкресе" и
"Ваистину Васкресе". Па чак и данас, после 2000
година, ми се поздрављамо истим тим поздравом.
Васкрс је највећи хришћански празник, јер на тај
дан Исус Христос, Господ Бог наш васкрсну из
мртвих, победи смрт и свим људима, од
прародитеља Адама и Еве дарова вечни живот.
Због великог значаја овог догађаја свака недеља у
току године посвећена је Васкрсу и свака се
сматра за мали Васкрс. То је покретни празник и
празнује се после јеврејске Пасхе у прву недељу
после пуног месеца, који пада на сам дан пролећне
равнодневнице, или непосредно после ње.
И отишавши од гроба са страхом и великом Најраније може да падне 4 априла, а најкасније 8
радошћу потрчаше да јаве његовим ученицима. И маја (по новом календару).
гле, Исус их срете и рече: Здраво. А оне
7

Васкршња јаја
Код Хришћана је обичај да се за Васкрс спремају
обојена и шарена јаја, на којима се цртају
хришћанска обележја, и исписује поздрав:
"Христос васкрсе." По предању, овај обичај
потиче из времена Христовог Васкрсења и
Вазнесења. Наиме, следбеница Исуса Христа
Mapиja Магдалена дошла је, после Христовог
Вазнесења, у Рим ради
проповедања Јеванђеља. И
када је изашла пред цара
Тиберија, поздравила га је
речима: "Христос васкрсе"
и пружила му на дар
офарбано јаје, а по угледу
на њу, Хришћани су
продужили праксу бојења
и шарања јаја.
Васкршњим јајетом жели се представити
очигледност Васкрсења и како из мртвила
постаје живот. Јер, јаје је само по себи мртва
ствар, али под утицајем топлоте, кад се стави под
кокош, развије се у њему живот и излеже се живо
пиле, које својом снагом развали свој гроб љуску, и изађе на свет - као што је и Исус
Христос оживео и из гроба устао. Црвена боја је
боја радости, због тог радосног догађаја, и
символизује Божанску природу Христову; то је
боја Божанске љубави. Обичај је да се васкршња
јаја шарају на Велику суботу. Постоје бројни
локални обичаји везани за украшавање (шарање)
васкршњих јаја. У воду у којој се кувају јаја
ставља се и освећена водица.

Народни обичаји
Домаћица рано буди укућане да се умију водом.
Рано се одлази у цркву, на јутрење и Васкршњу
Литургију, са собом носе јаја, један део подели
по цркви, а други после богослужења комшијама,
пријатељима, рођацима, пред црквом. Где нема
цркве људи се у селима окупљају око "записа".
Ту је долазио свештеник, ту су се делила јаја,
секао колач, први пут мрсило, а мушкарци се
договарали о литији која се носи сутрадан око

села. Уобичајен поздрав је "Христос воскресе Ваистину воскресе", и он се употребљава у току
целе наредне седмице. Кад се заврши служба у
цркви, људи, жене, деца, свечано обучени, засели
би око ње или на обижњим ливадама, ако је лепо
време. Ту се поред јаја јело све од белог мрса и
печеног меса. Пила се ракија и вино, играло,
певало и веселило.
У Горњој Пчињи, свако село је приређивало
сабор, на коме се први пут, после
вишенедељног поста, играло и
певало. Ујутру, У селима јужне
Србије, прво се прима "комка" причешћују се, и то пошто су сви
укућани свечано се обукли и
"поновили" за Ускрс неким делом
одеће или целим оделом. Комка се
код куће; прво домаћица спреми
ресе од дрена, коприве и здравца и све то потопи
у вино заједно са комадићима васкршњег колача.
После тога је породични ручак, а затим млађарија
иде на "вртешку", која је чврсто усађен стожер на
који се стави дугачка греда. На оба краја греде
уденута су по два вертикална клина за које се
придржавају играчи, а трбухом се ослањају о
саму греду. Два играча трчећи врте греду или
једноставно неко стане у средину и заврти их. Да
би се вртешка лакше окретала, врх греде се
намаже соком стабљике младог кукурека. Док се
једни врте, други играју клиса или пиљке, играју
у колу и певају разне пригодне песме.
У Левчу и Темнићу се каже: "Васкрс је до подне
црвен, а од подне зелен" и "До подне у јаја, а од
подне у коприве", јер Васкрс је падао у дане када
су села била у највећој пролетњој оскудици,
након зиме, а пре него је нова летина стигла, те
се није имало довољно хлеба за исхрану.
Деца се изузетно радују Васкрсу и црвеним
јајима, којима се туцају. Чије се јаје разбије, тај
губи и предаје ономе који има јаче. Прво
офарбано јаје чува се у кући годину дана и
назива "чуваркућа". Сремци месе посебан
васкршњи колач, који зову "буздован", а у
Шумадији се зове "витица". Витицу домаћин
ломи уз ручак и дели свима говорећи: "Све нам
крсло и васкрсло".
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срцем и страдале заједно с Господом, налазећи се
у Његовој близини не само за време путовања,
већ и на крсном путу, на Голготи, покрај самог
Крста. Сећања на њихову самопожртвованост, на
подвиге, на њихову неупоредиву и нежну љубав
према Христу, испуњавају срца верујућих људи
истом љубављу према Господу и тежњом да Му
служе до саме смрти!

Беседа у Недељу

жена мироносица

Христос није бирао жене-мироносице и није их
звао да иду за Њим, као што је звао апостоле и 70
ученика, али су оне саме кренуле за Њим као за
јединственим циљем свог обновљеног живота,
као за вечном истином, као за својим
Спаситељем и Сином Божјим, без обзира на
Његово привидно сиромаштво, једноставност и
очигледно
непријатељство
према
Њему
првосвештеника и народних наставника. Саме су
напустиле своје домове, послове, имовину и
породице и кренуле за Господом, радујући се да
бар на неки начин могу бити од користи Христу
и Његовој заједници. На крсном Христовом путу
ка Голготи само су жене-мироносице плакале и
ридале. Господ је чуо вапај жена и обратио им се
речима утехе. Шта су морале осећати ове жене
пуне љубави стојећи покрај Спаситељевог Крста
и видећи сву срамоту, ужас, и напокон, смрт
вољеног Учитеља?!

Данашњи недељни дан Света Христова Црква је
одредила за поштовање сећања на свете женемироносице. Ко су биле жене-мироносице? Сви
јеванђелисти пре свега наводе Марију, рођену у
галилејском граду Магдала, управо ону из које је
Исус истерао седам демона. За такво
доброчинство Марија Магдалина је Господу
узвратила ватреном љубављу. Друга мироносица
-Марија Јосијина, мајка Јакова и Јосије, следила
је за Спаситељем до самог гроба. Син ове
Марије, Јаков Алфејев, био је један од 12
апостола. Саломија је била мајка Заведејевих
синова, апостола Јована и Јакова. Осим Марије
Магдалине и Марије Јаковљеве свети апостол
Лука наводи жене-мироносице – Јовану, као и
друге, не називајући их по именима (Лк. 24, 10).
Ко је била ова Јована? Жена Хузе, Иродовог
домоуправитеља коју је Господ такође исцелио.
По речима светог апостола Луке међу женама су
несумњиво биле Сусана (Лк.8, 1-3) и многе друге
које су служиле Христу својим иметком.
Наравно, женама-мироносицама су припадале
Марија и Марта, Лазареве сестре које су тако
ватрено волеле Господа.

Сви ученици су се разбежали од страха, чак и
апостол Петар, који је обећао да ће умрети с
Исусом и који Га се три пута одрекао, и само су
Богомајка, Јован Богослов и жене-мироносице
остале покрај самог Крста. Затим су Богомајку
однели на рукама, јер се онесвестила, али су
Марија Магдалина и друге жене-мироносице,
које је гомила одгурнула од Крста, остале овде до
самог краја.
Кад је Син Божји испустио дух, исте ове женемироносице су похитале кући како би
припремиле миомирисе и миро, а Марија
Магдалина и Марија Јосијина су гледале где је
Исусово тело положено у гроб. Отишле су тек
кад је пала потпуна тама како би у зору поново
дошле на гроб. И због своје усрдности према
Сину Божијем, због одлучности да Му укажу
почасти
приликом
погреба,
због
своје
непоколебљиве вере ове свете жене су прве међу
људима добиле потврду о Христовом Васкрсењу
и постале су прве и моћне проповеднице као оне
које су за то сазнале из уста Анђела.

Света Христова Црква прославља сећање на све
свете, а хришћанима су посебно драге ове женемироносице, срећне Христове сапутнице, које
Учитељу нису служиле само иметком, већ и
радом својих руку, које су Му биле одане свим
9

Дакле, вољене мајке, жене и сестре, пример
побожних жена-мироносица је пред нама! Њихов
живот је и данас веома поучан за савремене
хришћанке. Оне се нису одликовале врлинама

док нису упознале Христа; Марија Магдалина је
била обитавалиште злог духа, Марта је била
пример овоземаљских жеља и светске таштине,
али су их божанско учење Спаситеља, чуда Сина
Божијег
и
Христова
благодат
птопуно
препородили.
По
угледу
на
жене-мироносице
многе
хришћанске жене су се касније живом вером
обратиле ка Христу Који се вазнео на небо. У
историји хришћанства видимо мноштво мајки и
жена, које су заволеле Христово учење и Свету
Цркву више него своје угледно порекло,
земаљску славу, почасти, богатства, светске
насладе, више од родитеља, мужева и своје деце,
које су више волеле да умру него да се одрекну
Христа и Његових заповести. Знамо чак и такве
мајке које су водиле на погубљење за Христа
своју децу и с радошћу их давале не жртву
људима како би била прослављена у Царству
Божијем. Неке су с великом храброшћу и
трпљењем шириле Христово учење и просветиле
читаве земље. Многе храмове и манастире
градиле су благочестиве царице, кнегиње и
бољарке.

себе никакву делатност, које се муче у животу,
жале се на досаду и искрено питају свакога: шта
да раде, чиме да се баве? Оне признају да немају
довољно енергије и здравља и да немају никакве
тежње, жеље, дарове и љубав
према било чему. Као да
немају никаквих обавеза, као
да нису кћери својих отаца и
мајки, као да нису мајке
своје деце и као да нису жене
својих мужева!? Поставља се
питање: шта да раде оне које
имају на
бризи
старе
родитеље и досађују се?
Нека се брину о родитељима
и нека им помажу да се
припреме за одлазак у
загробни живот. Зар то није
обавеза, зар то није дело, зар
то није служење родитељима, а што је главно –
Богу? Шта да раде удате жене? Да чувају оно што
зарађују њихови мужеви, да стварају пријатно
огњиште мужевима, да васпитавају децу, да
чувају у домовима Дух Божји, да буду пример
хришћанског живота за млађе и слуге. Колико
деца буду припремљена за духовни живот и
борбу са страстима, толико ће им живот бити
лакши и ослобођен мука, недаћа и искушења.
Али да би мајка породице могла свето да испуни
своје важне обавезе, потребни су јој познавање
вере, искрена вера, схватање љубави Божије,
љубав према Богу и нераздвојни живот од Свете
Цркве. Оне које немају сопствену децу могу
живот посветити туђој деци која су често
сиромашна, одбачена, сирота, која често падају у
грех због незнања. Неки још питају: где наћи
одмор од свакодневних брига и старања? Чудно
питање за световног човека! Јер, на свету је
измишљено толико разонода и задовољстава, али
треба признати да светска задовољства не
разонођавају и не пружају одмор, већ доносе
само новчани губитак. Несумњиво је да је тако.
Зато нека се ове жене и девојке науче истинском
животу од ранијих хришћанки, од својих предака,
који су спокој и одмор налазили у духовном
штиву, у молитви, у црквеном животу, у
доброчинству, у просвећивању народа. Вољене
сестре у Христу, помажите пастирима, служите
Господу! Амин.

Света Црква и данас с надом гледа у вас,
благочестиве жене и сестре! Ви још увек
одржавате веру у вашим породицама и бринете
се за украшавање и лепоту храмова. Али, у наше
време има много жена с невиђеним у историји
хришћанства усмерењем и стањем духа. Желим Свештеномученик Серафим (Чичагов)
да вам кажем нешто о онима које не налазе за
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Виртуелно спасење
Служење евхаристије у древној Цркви било је пре
свега окупљање Божјег народа ( επι το αυτο ), што
је истовремено и остварење Цркве. Светковање у
недељу – дан есхате – као и целокупан
литургијски садржај, сведоче да за време
евхаристије, Црква се није само подсећала на један
историјски догађај – Тајну Вечеру и земаљски
Христов живот, укључујући и распеће и васкрсење
– него је постизавала и проводила и есхатолошко
дело. Управо је евхаристија била та кроз коју је
Црква испољавала своју есхатолошку природу и
саживљавала се са животом (саме Свете Тројице).
Другим речима, реализовала човеково истинско
биће као слику самог Божјег бића. Сви основни
елементи који су сачињавали њено историјско
постојање и структуру, морали су неизбежно да
прођу кроз евхаристијску заједницу како би се
“потврдили”
(како
рече
Св.
Игњатије
Антиохијски) или да би били “важећи”, тј.
“канонизовани” (према модерној терминологији
канонских правила), и тако постали еклисиолошка
истина. Ни једно рукоположење на основна или
структурална места (службе) Цркве није могло да
се обави изван евхаристијске заједнице. Управо на
том месту, у присуству Божјег народа, на догађају
слободног заједничарења, Свети Дух је делио
дарове “успостављајући целокупну структуру
Цркве”. Тако да евхаристија није представљала
дело већ постојеће Цркве, него је то био догађај
који је опет и опет конституисао биће Цркве,
омогућавајући Цркви да постоји. Евхаристија је Евхаристија која се заснива искључиво на
конституисала Црквено биће. Ово су темељи историји, и представља Цркву само као
институцију, није истинска евхаристија. Можемо
Цркве и они су вредели, вреде и вредеће заувек.
рећи, парафразирајући библијску реченицу, да
Кад имамо све ово пред собом, а и кад смо “историја доноси погибао, док је Дух тај који даје
затрпани страхотом коју нам планетарна живот”. Епиклеза и присуство Духа Светога значи
пандемија Коронавируса доноси, морамо да да биће Цркве у евхаристији није засновано само
закључимо да се као Црква нисмо најбоље снашли на својој историјској и институционалној основи,
него да проширује историју и време све до
у новонасталој ситуацији.
бесконачних димензија есхате, и то је оно у чему
Поједине патријаршије дале су препоруке својим се огледа утицај Духа Светога. Евхаристијска
епископима, а епископи својим свештеницима, заједница чини Цркву есхатолошком. Она је
које су благоречено непрепознатљиве
у ослобађа од обичности природних и историјских
Православљу, почевши од причешћа без контакта догађаја, од ограничења која су резултат
кашичицом, дезинфекцију кашичице, служења индивидуализма уметнутог у наше природно
Литургије без народа, преношење Литургија видео биолошко постојање. Она јој даје укус вечног
линком итд. Сагледавајући наведене методе живота као љубави у заједници, као слици бића
долазимо до виртуелног, историјског и нералног Божјег. Евхаристија као аутентичан облик и израз
које се даје верницима само да би се задовољила Црквеног живота, незамислива је без сабирања
целе Цркве на једном месту, без догађаја
форма.
заједничарења.
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Самим тим, она не представља Цркву само као
нешто што је основано, историјски дато, него и
као нешто што је изграђено, непрестано
потврђивано кроз догађаје слободног окупљања –
праслике божанског живота и Царства које ће
доћи.
У еклесиологији, подела између “институције” и
“догађаја” је превазиђена захваљујући исправном
разумевању евхаристије. Христос и историја дају
Цркви њено биће, које постаје истинско биће
сваки пут када Свети Дух изгради евхаристијску
заједницу као Цркву. На тај начин евхаристија
није “Света Тајна”, нешто што је упоредо са
божанским светом, него је то есхатологизација
историјског света, глас историјско Христа, глас
Светог Писма који долази до нас, не само као
“доктрина” из историје, него и као живот и биће
кроз есхату. То није “Света Тајна” која се
завршава на речи, него је реч која постаје тело,
васкрснуто Тело Бога Логоса.

њих нема места у Цркви. Напротив, сви они имају
места у Цркви. Проблем је, међутим, у томе где ће
се поставити тежиште. Када се деси да један од
ових аспеката постане одлучујући елеменат, и кад
добије превагу над осталима, он на тај начин
постаје од искључиве важности за свештеника и
верника у Цркви.

Одређење идентитета Цркве је од суштинског
значаја за спасење света. Од одговора на питање
шта је Црква битно зависи и сам начин постојања
у Цркви и живљење онога што исповедамо. Зато
није ни чудо што имамо огромних тешкоћа данас
да поистоветимо своју веру и своју љубав према
Богу са учешћем на Литургији и љубави према
ближњима скупљеним у Литургијском слављењу
Господа.

С друге стране, православно устројство Цркве је
утемељено на Литургији и на тај начин Црква се и
по свом устројству које чува литургијске службе
Оно што је потребно нагласити у контексту сваког јавља као икона Царства небеског.
од наведених аспеката јесте то да све што је
претходно о њима речено не значи да сваки од Премештање извора идентитета Цркве од
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светска творевина, нити једна од њих,
већ да се њен идентитет налази у
есхатологији, у Царству Божијем, те
да све што чини у историји треба да
има своје усмерење, да добије свој
смисао, од крајњег циља за који је и
створен, а то је Царство Божије.

Литургије на нешто друго што је продукт историје
и људских сила опасно прети да Цркву заиста
сведе на једну хуманитарну организацију.
Међутим, мењањем и саме структуре Литургије,
што је на жалост врло чест случај у Православљу у
последње време, тј. да се Литургија служи без
присуства народа и поред тога што Литургија и
даље може остати пројавом Цркве, она ће
неминовно изгубити обележје Царства небеског.
То може имати за последицу, не само промену
идентитета Цркве, већ и њену организацију у као и
промену целокупног њеног учења о спасењу.
На крају, са стране терапеутског гледишта
проблем лежи у томе што постоји опасност да
завршимо у психолошком индивидуализму. Ово је
врло опасно. Сведоци сте да се оваквим
неевхаристијским схватањем Цркве сваки од
верника везује за једну одређену личност, за
такозване “старце”, те да се брине за своје
индивидуално спасење, а да запоставља Цркву као
заједницу и не осећа себе као члана те заједнице.
Губи се, дакле, појам о Цркви као заједници, па
Црква постаје више једно “лично”, тачније
индивидуално, психолошко искуство. Пошто на
овај начин циљ постаје “да се ја осећам добро, да
имам свој мир” и слично, ствара се једна врста
хришћана који суштински и нису чланови Цркве.
Уосталом, и морал и психолошки мир могао би
неко да нађе и изван Цркве, ако би, на пример,
отишао неком будистичком гуруу. И није мало
оних који уточиште налазе у некој од источњачких
религија. Чињеница да источњачке религије данас
цветају управо на просторима Запада говори о
томе да западно хришћанство није тежило да нађе
ништа друго осим индивидуалног, психолошког
мира и задовољства. Ако му то не нуди свештеник
у његовој парохији, он онда одлази код гуруа који
је спреман да му понуди своју помоћ. Дакле, не би
требало да Црква постане место “гуруа”.
Црква, дакле, треба да схвати да она није једна

Евхаристија је Благодарење што нам
се сведочи у многим моментима
Евхаристије. О.Александар Шмеман
јасно наглашава да је Благодарење у
ствари рај. То је почетак и крај (циљ)
нашега живљења. Оно нам даје
могућност познања Бога. Не вере, јер
и Адам је веровао и ђаволи верују, већ
познања као живог доживљаја и примања Бога у
себе. Немогуће је знати (познавати) Бога, а не
благодарити му у било ком аспекту нашега живота
(зато имамо диван доказ који и Шмеман наводи, а
то је да се надгробно ридање претвара у песму
хвале „Алилуја“). Из тих разлога ми приносимо
свет Богу и сваки пут на Литургији постајемо
сведоци поновног стварања света и материје, али
овај пут материје као хране (лека) за бесмртност.
Благодарење је, још да додамо, изједначавање
неједнаких, (Бога и човека, Творца и творевине),
дејством Духа Светога.
И сада, коначно, долазимо до циља, а то је
Причешће. Но, иако смо дошли до циља пред нас
се опет постављају неки услови не би ли
приступили
Причешћу.
Дошло
је
до
клерикализације у Цркви. Лаици су на Литургији
пасивни, а иако се Литургија врши ради њих, они
у њој не учествују (не причешћују се). У Цркви на
Литургији нема места молитвеном (личном), јер,
кроз целу Литургију, а посебно од одступања
оглашених, Црква припрема верне за Причешће.
Молитве које нас припремају за Причешће,
Шмеман је поделио и назвао их космичким,
еклисиолошким и есхатолошким. Тек после
заступничке молитве Црква (заједница) се моли за
личну достојност приступања Причешћу. Али све
је ипак на нама, тј. можемо ли ми и чезнемо ли за
Причешћем целим бићем, каже и пита се Шмеман.
Литургија управо чува право на слободу,како у
духовном тако и у хуманистичком погледу. Данас
не можемо на Литургију,а већ сутра ће нам неко
укинути основна људска права. Право на
мишљење, слободу, право на лечење, образовање
итд.. Право на кретање је већ упитно.
Протојереј Благоје-Бане Катић
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трпезе за сирочад, удовице, убоге, странце и
болеснике. А сам је обедовао у три сата по подне
са страним монасима. И кад би се неког дана
десило да буде мање убогих за трпезом која се
трипут давала, и стога мање милостиње учинио
хего обично, он би тада падао на земљу пред
Богом и говориоЧХисам достојан да ходим по
земљи Бога мог.

АЛЕКСИЈА

Човека Божија

Супруга се његова зваше Аглаида. Беше то
жена велике вере и пуна страха Божија,
милостива и дарежљива перма ништима. Пошто
није имала деце, он се мољаше Богу говориећи:
Господе, сети се мене, недостојне слушкиње
твоје, и разреши нерађање моје, да се удостојим
наувати се мајком детета. Дај нам сина, да бисмо
муж мој и ја могли имати утеху у животу нашем
и потпору у старости нашој!

Преподобни Ава Јустин Ћелијски

И сети је се Бог по милости својој, даровавши
јој пород. Јер она заче, и роди сина. Обрадова се
муж њен; и крстише дете, и дадоше му о,е
Алексије. А кад Алексије би шест година дадоше
га у школу. И он убрзо изучи граматику и
реторику и црквене књиге. Изучи добро и цело
Свето Писмо. И постаде мудар младић. И
расмотривши таштину света, он донесе одлуку у
души својој, да се одрекне овдашњих житејских
блга краткотрајних, да би наследио вечна блага.
И стаде умртвљивати тело своје, тајно носећи на
себи оштар кострет.
А кад Алексије постаде пунолетан и зрео за
брак, Јевтимијан рече жени својој: Да оженимо
сина нашег. Аглаида се обрадова овом предлогу
мужа свог, и павши му пред ноге рече: Нека Бог
потврди и испуни реч твоју, да видим Алексија
ожењена, и да видим децу његову! И веселиће се
душа моја, и ја ћу ода моћи још више да помажем
убоге и невољне.

У време Благочестивих царева Аркадија и
Хонорија у Риму живљаше висок царски
достојанственик Јевтимијан, врло учледан и врло
богат. Имао је три хиљаде слугу, који су носили
златне поајсе и свилене хаљине. Деце имао није,
јер му жена беше нероткиња. А беше то побожан
и добар човек, врло брижљиво држаше заповести
Божије, пошћаше сваки дан до тир сата по подне,
и свакодневно постављаше у дому свом тир

И милом сину свом Алексију родитељи
заручише девојку из царског рода, и венчше их у
цркви светог Бонифација. И свадба беше веома
весела и свечана све до касно у ноћ.Тада
Јевтимијан рече женику: Ући, синко, к невести
својој, и познај супругу своју. Он уђе у ложницу
и затече невести своју где седи у златоној
наслоњачи. Он скиде свој златни прстен и
скупоцени појас, уви их у порфиру, и даде јој
говорећи: Чувај ово! И Бог нека буде измећу мене
и тебе, док благодат његова не устроји нешто
ново у нама.
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Рекавши то, он је остави, оде у своју собу,
скину са себе златоткане хањине, обуче неко
старо одело, узе нешто од свог злата и драгог
камења, изиће кришом по ноћи из својих палата и
из града, и дође ха морско пристанише. Напавпи
тз лађу која иде за Лаодикију, седе на њу и плати
пут. И путоваше молећи се Богу и говорећи:
Боже, Ти си ме сачуво од утробе мајке моје,
спаси ме сада од сујетног живота овога света, и
удостој ме да на Суду твом стојим сдесна са
свима оним акоји су Ти угодили!
Кад лађа стиже у Лаодикију, свети Алексије
изиђе на копно, и нашавши путнике који иду у
Месопотамију, пође с њима у месопотамски град
Едесу, где се чувао нерукотворни лик Господа
нашег Исуса Христа, што га сам Господ пре Свог
добровољног стардања посла едеском кнезу
Авгарду. Видивши тај лик Христов, блажени
Алексије се веома обрадова. И распродавши све
драгоцености што беше од куће понео, он раздаде
злао просјацима, сам се обуче у просјачке рите
уврсти се међу просјаке, и прошаше милостињу.
И борављаше у припрати цркве Свете
Богородице, стално се постећи. Јео је по мало
хлеба и прио по мало воде, и сваке се недење
причешћивао пречитим Тајнама Христовим. И
ако је коју милостињу примао од христољубаца,
он ју је раздавао другим старим, изнемоглим
просјацима. Погнурене главе, он је умом био горе
бавећи се богомислијем. И великим уздржањем
толико исуши своје тело, да увену лепота лица
његова, вид му се замагли, очи упадоше , и беше
само кожа и кости.
По одласку светог Алексија из куће оне
свадбене ноћи, његови родитељи сутрадан чим
свану уђоше у ложницу, али не нађоше сина већ
само невесту где седи утучена и тужна. И нађоше
се у чуду. И свуда га тражише, али га не
пронађоше. И стадоше горко плакати; и тако се
сва њихова радост претвори у жалост. Мајка онда
уђе у ложницу, затвори прозоре, рапростере
костер, посу главу пепеолом, паде ничице
плачући и ридајући, молећи се и говорећи: Нећу
се дићи одавде, нити ћу изаћи из овог затвора,
док не цазнам шта би са мојим сином јединцем,
где се сакри, и шта му се догоди. – А невеста
стојећи поред ње, са сузама говораше: Ни ја нећу
отићи од тебе, него ћу се уподобити грлици
пустињољубивој и једномужној, која када изгуби
свог супруга, тражи га по горама и долинама,
тугујући кроз дриљиво певање. Тако ћу и ја
стрпљиво чекати, док не чујем што о мужу мом,
где се налази, и какaв живот изабра себи.
Отац пак, силно ожалошћен, разасла слуге своје

на све стране да му траже сина. Неки од њих
дођоше и у Едесу, и видеше онога кога траже, али
га не познаше, него му као просјку дадоше
милостињу. А свети Алексије их познаде, и
заблагодари Богу што га удостоји да прими
милостињу од домћих слугу својих. И слуге се
вратише, и казаше господинз свом да се свуда
тражили сина његовог, али га нису нашли.
А свети Алексије поживе у Едеси при цркви
Свете Богородице седамнаест година, и постаде
мио Богу. Затим о њему би откривено црквењаку,
јер виде црквењак у виђењу икону Свете
Богородице која му говореаше: Уведи у моју
цркву човека Божија достоја је небеског царства,
јер молитва његова као миомирисни кад улази
пред лице Божије. И као круна на глави царевој,
тако на њему почива Дух Свети.
После тога виђења црквењак потражи таквог
човека, али га не пронађе. Стога се обрати икони
Богородичној молећи Владичицу да му тачно
покаже човека Божијег. И чу опт у виђењу реч
Пресвете Богородице да је човек Божији онај
просјак што седи крај врата чрквене паперте.
Тада га црквењак пронађе, и уведе у цркву да у
њој борави. И многи сазнадоше за свето житје
његово, и стадоше га поштовати. А свети
Алексије, избегавајући људску славу и
поштовање, оде из града Едеса нико није знао
куда. И дошавши на морско пристаниште, нађе
лађу која иде за Киликију. Он седе на ту лађу,
говоречи у себи: Отићи ћу у град Киликију, где
ме нико не познаје, и тамо ћу остати у храму
светога апостола Павла. Док је лађа путовала,
изненада, по промислу Божијем, настаде бура на
мору и она много дана ношаше лађу, и ова најзад
доплови до Рима, иако с то није желело.
Изишавши из лађе, свети Алексије рече у себи:
Жив ми Господ Бог мој, никоме нећу бити на
терет, него идем дому оца мог као непознат. И
кад се приближи дому свом, срете оца свога где
се у подневно време враћа из царске палате дома,
праћен мноштвом слугу кој су ишли пред њим и
за њим. Поклонивпи му се до земље, Алексије
узвикну говорећи: Слуго Господњи, смилуј се на
мене убогог и јадног, и допусти ми да станујем у
једном углу дворишта твог, да бих се могао
хранити мрвицама што падају са твоје трпезе, а
Господ ће благословити године твоје, и даће ти
царство небеско, и ако имаш кога од својих да
негде странствује нека ти га врати здрава!
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Јевтимијан, чувши просјака где говори о
странствовању, одмах се сети милог сина свога
Алексија, и допусти му да живи у дворипту
његовом. А својим домаћим слугама рече: Који од
вас жели да послужи овом просјаку? Буде ли му
угодио, тако ми Господа Бога, биће слободан у
све дане живота свога, и добиће наслеђе од дома
мог. А овоме просјаку начините кућицу поред
капије моје палате, да бих га видео кад одлазим и
долазим. И да трпезе моје нека му се даје храна.
И нека му нико не чини нажао.
И стаде свети Алексије живети у
малој кућици поред капије очеве
палате. Јевтимијан му сваког дана
слаше храну са своје трпезе. Но он је
раздаваше другим просјацима а сам
јеђаше само хлеб и воду, то по мало,
тек да не би умро од глади и жеђи.
Сваку пак ноћ провођаше у молитви
без сна, и сваке недеље прићешћиваше
се у цркви Божанским Тајнама.
Чудесно беше трпљење овог човека
Божијег. Слуге му стално чињаху накости и
злостављаху га: једни га шамараху, други за косе
вуцијаху, трећи га п врату удараху, четрвти му
момије на главу сипаху, а други га на разне
начине исмеваху. А непобедиви старадалник све
то ћутке подношаше јер је знао да му они то чине
нахушкани ђаволом. И наоуржан молитвом
против самог ђавола, он трпљењем побеђиваше
његово лукавство.

мастило и перо. И описа цело своје житје, и неке
тајне, само родитељима познате, по којима би га
они могли познати. Описао и оно што рече
невести својој када јој предаде прстеи и појас,
умотане у порфиру. Најзад додаде и ово: Молим
вас, родитељи моје миле и чудесну невесту моју,
да се не срдите на мене што вам толику жалост
зададох напустивши вас. Но и мени се кидало
срце због патњи ваших. И много сам се пута
молио Богу за вас, да вам подари трпљење, и да
вас удостоји царства свог. И уздам се у
доброту Његову, да ће испунити моју
молбу, пошто се и ја из љубави према
Њему показах толико немилосрдан
према болу вашем и толико суров
према себи. Јер сваки треба да више
слуша Творца и Спаситеља свога, него
родитеље своје. Верујем да, уколико
вас више ожалостих, утолико ћете
већу радост примити у небеском
уздарју. – Пошто ово написа, он
проведе у молитви к Богу све до часа
престављења свог.

Једнога дана кад је свјатејши папа Инокентије
служио свету литургију у саборној цркви светхи
Апостола, и цар Хонорије присуствовао, на
завршетку литургије дође из светог олтара чуцан
глас који сви чупе где говори: Ходите к мени сви
који сте уморни и натоварени, и јаћу вас
одморити! - Чувши то, присутни се препадоше, и
дрхћући падопе ничице на земљу и вапијаху:
Господе, помилуј! - Затим се по други пут чу гас
А беше још и овај разлог његовог чудеснот где говори: Потражите човека Божијег, који ће
трпљења. У кућицу његову гледао је прозор отићи из тела, да се помоли за град, и све ће вам
палате у којој живљапе његова невеста, која као се добор устројити!
друга Рута не хте отићи из дома оца његовог, него
са свекрвом сеђаше и плакаше. И много пута Према овом Откривењу људи се по целом Риму
слушао је свети Аледсије невсту своју како кука дадопе на тражење таквог човека, али га не
за њим; такође и матер своју, и тужно нарицаху и могаше пронаћи, и беху у великој хедоумици.
једна и друга: невеста оплакиваше удовиштво Затим се у четвртак увече сабраше са царем и
своје, а мајка кукаше за несталим сином. И то му папом у цаборнз цркву светих Апостола,
жалошћу параше срце. Но светитељ, љубављу створише свеноћно бденије, молећи Христа Бога
коју имађаше к Богу побеђиваше течесми љибав к да им сам покаже угодника свог. А кад осванз
невести и к родитељима, и Бога ради радо петак, свети Алексије човек Божији раслучи се од
подношаше неподношљиву тугу.
тела свог, и отиде га Господу. Човека Божјег
тражите у Јевтимијановом дому. А цар,
Тако Алексије проведе у дому родитељском обраћајући се Јевтимијану, рече му: Имајући у
седамнаест година, и нико га не распозна, него га дому свом такву благодат, зашто нам ниси казао?
сви сматраху за просјака и странца, њега – сина и Јевтимијан одговори цару: Тако ми Господа Бога
наследника и господара дома! А када Господу би ја ништа о томе не знам. – И призвавши
воља да узме из тако мучног живота у беди и најстарјег слугу свога, упита га: Знаш ли ти
трпљењу и преведе у вечни покој. Он му откри некога од дружине твоје који има неку врлину и
дан и час исхода његовог. И свети Алексије угађа Богу? Овај одговори: Тако ми Гога, не знам
измоли од слуге који му је прислуживао хартију, јер су сви туђи врлинама и живе небогоугодно.
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И пођоше сами цар и папа, да у Јевтимијановом
дому потраже човкеа Божија. Јевтимијан пожури
испред њих, намести у својој палати престоле царз
и папи, и другим кнезовима, и изађе им у сусрет
са свећама и кадионицама. А супруга
Јевтимијанова која у својој соби туговаше, чувши
метеж и грају у дворишту и палатама, упита: Шта
је то? – А кад сазаде да су цар и патријарх дошли,
и због чека су
дошли, она се
чуђаше. Исто тако
и
невеста,
налазећи се на
чардаку,
виде
цара и папу где се
мноштвом народа
долазе, чуђаше се,
и питаше се : Шта
ово има да значи?
А кад цар папа
и кнезови седоше,
и настаде тајац,
тада онај слуга
што
је
прислуживао
светом Алексеју,
рече Јевтимијану:
Господине
мој,
није ли човек
Божији
онај
просјак кога си
мени
поверио?
Видим велика и
дивна
дела
његова: Пости се
сваки дан, ретко
кад касно увече
узма хлеба и воде,
а ноћи проводи у молитви и без сна. Но и неки
наши момци му пакости чине, шамарају га, вуку
за косу, поливају помијама, а он све то са радошћу
и великом кротошћу подноси.
Чувши то, Јевтимијан одмах похита у
просјакову кућицу, викну га трипут кроз
прозорче, али не доби одговора. Тада уђе унутра и
нађе човека Божија где благољепн лежи мртав,
лице му беше покривено,у десној руци је држао
пресавиену хартију. А када му откри лице, оно
сијаше благодаћу као лице анђела. И хтеде да му
хартију узме из руке и виде шта је написано на
њој, али је не могаде извући, пошто ју је рука
чврсто држала. Онда џе хитно врати к цару и папи
и рече им : Нађох кока тражимо, али је већ умро, и

хартију држи у руци и не даје ми је. Тад цар и
партријах наредише да се направи скупоцени одар
и дивно постављен. И изнесопе ин одаје свето
тело човека Божијег, и честно га положише на
спремљен одар. Затим цар и партријах
преколонише колена, целиваше свете мошти и са
сузама му се обратипе као живоме. Молимо те,
слуго Христов, дај на ову хартију, да видимо шта
је написано на њој, да б смо сазнали ко си. – И
рука отпусти хартију цару и папи.
Они је узеше, и пружише је
Аецију,
библиотекарз
велике
цркве. И кад настаде потпуна
тишина , стаде библиотекар
громко читати тз хартију. А кад
дође до онога места где се говори
о ротитељима и о невести, и о
прстењу и о појсу што Алексије
беше дао хевести својој и о
ложници, познаде Јевтимијамн
Алексија сина свога, пад му на
груди и грлећи и љубећи ца
сузама нарицаше: О страхоте за
мене, чедо моје преминуло! Зашто
си нам приредио ово? Заштпо си
нас толико уцвелио? Авај мени,
чедо моје, ти си толико година
провео у дому, гледоа родитељске
патње, а ниси нам открио себе,
нит утешио старост нашу у горкој
тузи која нас је због тебе
притискивала! О тешко мени, син
мој жењени, љубави моја, техо
душе моје! Шта сад да чиним? Да
ли да твоју смрт оплакујем, или да
ликујем што сам те нашао? – И
ридаше Јевтимијан неутешно,
чупајући своје седе косе
А
супруга његова Аглаида, чувши
ридање мужевљево, и сазнавши да
је он просјак 'син њен Алексије, отвори врата
добровољног затвора свог, и полете чупајући своје
распетене власи. И раздреши хаљине своје, она
преклињапе народ, који се беше слегао, да јој
начини пут: Дајте ми пут, дајте, да видим мло
чедо своје, да загрлим јединца свога! И притрчавши, паде на чесно тело сина свог,
грљаше га и љубљапе, и нарицаше: Куку мени.
Господине мој! Куку мени, чедо моје слатко! Што
си то урадио? Зашто си толико јада души нашој
задао? Куку мени, светлости очију мојих! Како те
не распознасмо кад си толико година живео с
нама? Како се ниси сажалио слушајучи стално
наша горка кукања за тобом, и ниси нам се казао?
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Тако исто и невеста која је тридесет и четири
године провела без женика, носећи чрнину, паде
на свете мошти, лијући сине сузе и топећи њима
чесно тело драгог свог: и с великом љубављу га
целиваше, и горко и неутешно ридашеЛ Авај
мени! Тешко мени! Куку мени! - и И друге
дирљиве речи говораше тако да се расплака и
разрида, и сви плакаху заједно са родитељима и
невестом.
Затим цар и папа наредише да се одар са
чесним телом човека Божијег носи и постави у
средини града како би га сви видели и дотакли га
се. И говораху у народу: Ето нађосмо кога
тражаше вера ваша! – И слеже се цео Рим, и сви
се дотицаху светитеља целивајући мошти
његове. И који год беху болесни, сви се
исцељивахз: слепи прогледаху, губави се
очишхаваху, ђаволи се из људи изгоњаху, и ма
каква болест и недуг да беху на људима свима се
даваше потпуно исцељење од целебних моштију
угодника Божијег.
Цар и партријах, видевши таква чудеса, сами
узеше одар и понеше у цркву, да би се осветили
од додира светога тела. А родитељи и невеста
иђаху за одром плачући. Но тако мног беше
народа који се хтео коснути чесног тела
светитељевог, да је оф тискања и навале било
немогуће носити одар. Стога цар нареди да се
међу народ баца златан и сребрн новац, како би
се људи одбили од одра и дали пут до цркве. Али
нико и не обрати пажњу на злато и цребро, јер
сваки жућаше да види човека Божијег, и да га се
додирне и целива.
Папа онда стаде световати народ да се одбије,
обећавајучи да свете мишти неће одмах
сахрањивати, него ће чекати док их сви не
целивају и не косну их се. И једва се народ дадае
усаветовати, те се одбише мало, и свете мошти
беше донесене у велику цркву. И оставише их
недељу дана несахрањене, како би им се свки
који жели поклонио и коснуо их се. А родитељи
и невеста целе те недеље остадоше поред часних
мооштију плачући. Цар пак нареди да се начини
ковчег од мермера и смарагда, и украси златом.
И у њега положише човека Божијег. Одмах
истече из светих моштију благоухано миро, и
испуни ковчег. И помазиваху се сви тим миром
ради исцељења од сваковрсних недуга. И светом
Алексију човеку Божијем приредише часну
сахрану, славећи Бога.
Свети Алексије се престави седамнаестог марта
411. године, за царовања Хонорија у Риму а
Теодосија Млађег у Цариграду, док над свима
влада Господ наш Исус Христос, са оцем и
Светим Духом, коме слава вавек, амин.

Писмо Богу од
Александра Зацепа
Писмо нађено у шињелу Александра
Зацепа, који је погинуо у Другом
светском рату на финском фронту:
”Још ни једном у животу нисам
говорио са Тобом, aли данас желим
да Те поздравим. Ти знаш да су ми
од детињства говорили да Те нема и
ја лудак сам поверовао. Творевину
Твоју никада нисам сагледао. И гле,
ноћас сам посматрао из кратера што
га је направила граната, звездано
небо нада мном. Неочекивано сам
схватио, дивећи се свемиру, како
сурова може бити обмана. Не знам
Боже, хоћеш ли ми пружити руку,
али ја ћу ти рећи и Ти ћеш ме
схватити, није ли чудно да се усред
ужаснога ада, изненада, појавила
светлост и ја сам Те препознао? И
осим тога ја немам ништа више
рећи, још само, да сам срећан, што
сам Те упознао. У поноћ је заказан
напад, али, не плашим се. Ти на нас
гледаш. Сигнал. Шта ћу? Морам да
кренем. Било ми је лепо са Тобом.
Још желим рећи, да ће, што је Теби
знано, битка бити тешка, и, можда ћу
Ти, већ ноћас покуцати. И ако ти до
овога тренутка нисам био пријатељ,
хоћеш ли ми дозволити да уђем, када
дођем? Чини ми се, ја плачем, Боже
мој, Ти видиш, шта се са мном
десило, да сам данас прогледао.
Опрости ми Боже мој, одлазим. И не
верујем да ћу да се вратим. Како је
чудно, ја се смрти више не бојим.”
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браћом.
To значи: када називамо Бога својим
Оцем, доследно се међусобно
зовемо браћом, зар не?
Сасвим тако. Нема братства где нема
заједничког очинства.
Зашто не зовемо Бога „Наш
створитељ"?
Зато што је Бог створио све ствари, али
Он је више него Творац, Он је Отац свих
људи, који су препорођени Духом
Светим и стога су постали „деца Божја".
Тако више нису створења већ деца.
Зашто кажемо: „Који си на небесима"?
Зато што истинити Бог вечно борави на
небу, тј. изван времена и простора, а није
ограничен земљом као лажни богови
идолопоклоника,
поклоника природе и људи.
ПРВА МОЛБА
Која је прва прозба у молитви
Господњој?
Најсавршенија молитва коју употребљавамо у
„Нека се свети име Твоје".
дому и храму је м о л и т в а Г о с п о д њ а. Она се
Какву жељу изражавамо овом молбом?
зове тим именом јер је њу предао својим
Молимо од Бога помоћ да се Његово име поштује
ученицима Господ Исус Христос као образац
међу људима и да се држи за свето изнад сваког
молитве.
другог имена у свету. У Старом завету када је Бог
био познат као Творац и Судија, људима је било
Како гласи молитва Господња из Јеванђеља?
забрањено, „да узимају име Божје узалуд" . Кроз
„Оче наш, који си на небесима, да се свети име
нови закон о љубави ми смо обавезни да чинимо
Твоје, да дође царство Твоје, да буде воља Твоја, и много више, тј. да проносимо у свом животу и
на земљи као и на небу. Хљеб наш насушни дај
свугде около нас поштовање најсветијег имена
нам данас; и опрости нам дугове наше као што и
свог Оца, да чак и умиремо за то име, као што су
ми опраштамо дужницима својим; и не уведи нас умрле миријаде хришћанских мученика.
у искушење, но избави нас од зла. Јер је Твоје
царство, и сила, и слава у векове векова. Амин."
ДРУГА МОЛБА
Која је наша друга молба у молитви
Шта садржи молитва Господња?
Господљој?
Најпре, призив или поздрав, затим седам молби, и „Нека дође царство Твоје".
на крају слављење.
Какву жељу изражавамо овом прозбом?
Како почињемо?
Молимо Божју помоћ да небеско Царство Свете.
Почињемо призивом Бога, називајући га „Оче
Тројице у Јединици буде остварено у нашим
наш."
душама, у нашим породицама, у нашем народу и у
Зашто не кажемо „Оче мој"?
целом свету. Може ли се ово рећи јасније?
Једино нестворени, али рођени Син Божји Исус
Као што су Отац, Син и Свети Дух једно у вечној
Христос има право да Бога зове „Оче мој" а ми,
хармонији, мира, сили и слави, тако исто желимо
створени и усвојени синови и кћери Божје
да наш разум, срце и воља буду јединствени, као
самопрегорном жртвом Христовом, имамо част да божанска стварност чије су слике наше душе.
Његовог Оца зовемо Оче наш (Јн. I , 12).
Какав је оригинал, таква да буде и слика. Како
Има ли још који разлог да зовемо Бога својим можемо знати да је Царство Божје
оцем?
дошло? „Царство Божје је правда и мир
Постоји велики друштвени разлог. Христос жели и радост у Духу Светоме" (Рим. XIV , 17).
да се љубимо међусобно као браћа. Али само они сигурни да је дошло Царство Божје.
који признају једнога оца, могу се сматрати
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Када видимо да је ово остварено у нашим душама, ПЕТА МОЛБА
и тако исто међу људима около нас, можемо бити Како гласи пета прозба у молитви Господњој?
„И опрости нам дугове наше као што и ми
сигурни да је дошло Царство Божје.
опраштамо дужницима својим".
Какву жељу изражавамо овом молбом?
ТРЕЋА МОЛБА
Како гласи трећа молба у молитви Господњој? Молимо Божју помоћ да се савладамо и
„Да буде воља Твоја и на земљи као и на небу".
опростимо ближњима преступе које су учинили
Какву жељу изражавамо овом молбом?
против нас, како би и Он могао опростити нама
Молимо Божју помоћ да зауставимо у себи
наше грехе. Речено je такође из истих усана: „Ако
колебање између Бога и Сатане, између добра и
опраштате људима грехе њихове, опростиће и
зла, и да се потпуним одбацивањем Сатанине
вама Отац ваш небески. Ако ли не опраштате
воље можемо предати Очевој вољи, као што је
људима грехе њихове, ни Отац ваш неће
Господ наш Исус Христос учинио молећи се у
опростити вама грехе ваше". ( Maр. VI , 14, 15).
Гетсиманској башти: „Нека буде Твоја воља, а
не моја". (Марко, XIV , 36).
ШЕСТА МОЛБА
Зашто кажемо: „Као што је на небу"?
Како гласи шеста прозба у молитви
Господњој?
Зато што се на небу анђели и светитељи свим
„И не уведи нас у искушење."
срцем и пуним радости покоравају вољи Божјој
Какву жељу
Божја воља је њихова воља,
изражавамо
што их чини вечно срећним.
овом
To је оно што ми молимо и за
молбом?
нас на земљи.
Молимо Бога
да се сети
ЧЕТВРТА МОЛБА
наших
Како гласи четврта прозба
људских
у молитви Господњој?
слабости и не
„Хлеб наш насушни дај нам
шаље на нас
данас".
тешке
Какву жељу изражавамо
овом прозбом?
напасти ради
Прво, ми њом изражавамо
нашег
своје уверење да без Божје
учвршћења
силе и милосрђа не можемо
нити да
живети ни један једини дан;
дозволи
Друго, пошто можемо сваког
ђаволу да нас
дана умрети, моли.мо да нас
куша у
спасе безумннх жеља да
невољи.
скупљамо богатства за недогледну будућност, док Каква је разлика између Божјег пробања и
ђаволовог кушања?
наши ближњи могу да умру у жељи за
Заиста врло велика. Када Бог пушта на нас разна
свакидашњим хлебом. Другим речима, молимо
страдања, Он то чини у намери да ојача наше
Бога да нам да ни више ни мање него што нам je
врлине, као када се комад гвожђа стави у ватру и
потребно.
постане челик. Ђаво. сасвим супротно, куша нас
На коју се овде врсту хлеба мисли?
неким грехом или покором у намери да нас учини
На две врсте: материјални и духовни хлеб, јер
горим, нечистијим, слабијим, и на крају да нас
ниједан од ових не можемо добити без Божје
благо-дати и милосрђа. Материјални хлеб расте из потпуно одвоји од Бога и сасвим упропасти.
земље, а духовни долази с неба. Први je за тело, a
СЕДМА МОЛБА
други за душу. За материјални хлеб je Христос
рекао: „Не живи човек само о хлебу..." (Мат IV , Како гласи седма прозба у молитви Господњој?
4), а о духовном хлебу Он je рекао: „Ја сам хлеб „Но избави нас од зла".
живота који сиђе с неба, ко једе од овога хлеба, Какве жеље изражавамо овом молбом?
Молимо Божју помоћ да нас ослободи од рђавих
живеће вечно" (Јн. VI , 51). Тако наш насушни
хлеб првенствено je сам Христос, а други хлеб je дела и рђавих делатеља. Као да се молимо:
Сачувај нас, Оче, од рђавих дела и зашити од
само додатак овоме.
злотвора.
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Осветник крагујевачких
ђака: Заборављени херој
Веселин Шијаковић

Ко је највећи злотвор од кога се молимо да нас
Бог сачува?
Сатана. Сви греси и зла која из њих произилазе
настају од Сатане. Стога овом прозбом молимо
Бога, који је светлост и љубав, да нас нзбави од
Злог, који је сам по себи тама и мржња.
ПРОСЛАВЉАЊЕ
Чиме се завршава молитва Господња?
Славословљем или доксологијом, која гласи: „Јер
је Твоје царство, и сила, и слава кроз све векове.
Амин."
Шта изражавамо овим славословљем?
Изражавамо своју веру у Бога као најмоћнијег и
најславнијег Цара, који једини може испунити
наше молбе. Зато Га величамо, славимо и љубимо.
Шта значи реч — Амин?
Амин је једно од Божјих имена. Господ је рекао
св. ап. Јовану: „Тако говори Амин, сведок верни и
истинити, почетак створења Божјега". (Откр. III ,
14). Ми свршавамо сваку молитву и свако
благодарење Богу овим именом: Амин. To је исто
као да се каже: Бог, Истина. Такође приликом
изрицања заклетве, ми завршавамо са Амин, што
значи: Оно што кажем je истинито као Истина,
или као Бог.
ВЕРА СВЕТИХ (КАТИХИЗИС ИСТОЧНЕ
ПPABОCЛABHE ЦРКВЕ) - св.Николај Жички
Издање СВЕТОГ АРХИЈЕРЕЈСКОГ СИНОДА
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Веселин Шијаковић је убио гестаповског официра,
једног од најодговорнијих за нацистички злочин у
Крагујевцу 21. октобра 1941. године када је
стријељано 3.000 цивила, од којих 300 ђака деце.
Веселин Шијаковић је рођен 1924. године у
Никшићу где су се његови родитељи доселили из
Андријевице. Његов старији брат, Вуко, страдао је
над Немачком 1944. године, док је пилотирао
савезничким авионом. Други брат, Митар, одведен
је из београдске Гимназије на Сремски фронт, где
је страдао већ трећег дана борбе.
Други светски рат затекао га је у Крагујевцу где је
учио Војно-техничку школу. Када су запосели
зграду Војно-техничког завода, Немци су
заробили све питомце, па и њега. Убрзо су,
међутим, пустили Хрвате, Муслимане и Словенце,
а Србе су упутили на принудни рад.
Са два друга, Веселин је успео да побегне у шуму,
где су сусрели припаднике Југословенске војске у
отаџбини, и то Јеличког корпуса који се већ био
прославио ослобађањем Горњег Милановца,
Ужица, Чачка, Пожеге. Одлучили су да остану са
њима и распоређени су у јединицу задужену за
диверзије. Јединица је била састављена од тројки.
Веселин је постављен на чело једне тројке. И тако
је крајем јула 1941. започело његово ратовање.
Прва велика битка у којој је учестовао била је
покушај ослобађања Краљева, у октобру 1941.
Најјаче Немачко упориште у Краљеву била је
Ратарска школа. На њу је, са бомбом у руци,
јуриш предводио Јово Бојовић, командант
Корпуса. Покосио га је први немачки рафал. Још
доста Веселинових сабораца је те вечери
изгинуло, па је јединица била принуђена да се
повуче.
У јесен 1942, врховна команда је, по предлогу
Равногораца из Београда, одлучила да ликвидира
гестаповског мајора који је имао кључну улогу у
стрељањима цивила и ђака у Крагујевцу. За тај
задатак је одређена једна тројка с највише
искуства. Ушли су у зграду у Београду у којој је
живео тај мајор, кроз отворен прозор подрума, али
их је на степеништу које је водило на спрат,
дочекао немачки стражар и побио их.
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У међувремену, гестаповски официр прешао је у
Врњачку бању, где су Немци имали јако
упориште, око десет хиљада војника. Шијаковић
је сам пријавио своју тројку за ликвидацију
немачког официра. Придружио им се један војник

из Врњачке бање, који је добро познавао терен.
У исповести за ревију Исток, лета 2005. године,
Веселин Шијаковић је детаљно описао како је то
успео:
„Ноћу смо се прикрали вили у којој је живио
гестаповски официр. Чекали смо у дворишту да
дође са сједељке у оближњем хотелу. Око један
сат после поноћи, у пратњи тројице војника,
појавио се, тетурајући се, очигледно пијан.
Војници су му помогли да се попне уз унутрашње
степениште и вратили се да
патролирају улицом. Када је
отворио прозор од своје спаваће
собе, посао нам је био знатно
олакшан. Узео сам стубе које
смо донијели са собом, и
поставио их уз зид. Први пут су
ми руке задрхтале, и то тако
јако да су стубе почеле ударати
о зид. Рекао сам себи: Ипак, ја
нијесам за овакве задатке!
Успио сам некако да се попнем
и уђем неопажено. Лијевом
руком сам га шчепао за косу и
главу му прибио уз јастук, а
десном руком му зарио нож у
срце. Рикнуо је као лав! Пошто
главу није могао да мрдне, ноге
су му отишле у вис и

непрестано копрцале! У истом тренутку, одјекнуо
је врисак жене која је лежала у сусједном кревету,
на моје запрепашћење. Збуњен, извадио сам
пиштољ и упуцао је са пар метака! Моји другови,
који су чекали у дворишту, мислили су да је
њемачки официр пуцао на мене, јер је
договор био да не употребљавамо ватрено
оружје, па је један од њих похитао уз стубе.
Сударили смо се на стубама, низ које сам ја
више падао, леђима, него што сам корачао.
Засвирале су сирене, позив на узбуну, а ми
смо се дали у бијег кроз сусједна дворишта.
Тек тада сам схватио да сам заборавио да
узмем торбицу њемачког официра, што ми
је био један од задатака. Мислио сам да ћу
због тога бити кажњен, међутим, од
Врховне команде сам одликован Обилића
медаљом, коју ми је касније, пред 20.000
бораца, уручио велики јунак Јездимир
Дангић, командант Дринског корпуса.
Слиједиле су бројне битке по Босни, против
усташа и балија, у којима сам рањен више пута,
али ми је најтежи дан био 10. септембар 1944.
године (то је иначе један од ријетких датума које
памтим) када је краљ Петар Други, преко Радио
Лондона, наредио да се прикључимо јединицама
маршала Тита! Тај краљев говор у мом мозгу је
уклесан као текст на неком споменику, и од тада
до данас, сваку ноћ, тај говор одслушам по
једанпут или двапут! Прати ме као ноћна мора! Да
ли је то могуће!

Спомен обиљежје у Шумарицама
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Ја краља свога никада издао нијесам, а он нас изда
све! Та његова издаја коштала нас је стотина
хиљада живота! Хтио сам његовом сину, када је
долазио на наше скупове, да очитам молитву за
његовог оца, али увијек ме је нешто спријечило. У
међувремену, њему је неко рекао шта ја спремам
да урадим, па ме је избјегавао на разне начине. На
крају сам и ја почео да изврдавам сусрет са њим,
због мог сина који је постао члан Крунског
савјета. Ја му не би био члан тог савјета – па да ми
цијели свијет дадне! Краљ
Петар је био млад – кажу ми. А
он је моје годиште. Како он
млад, а ја нисам био млад. Ја
сам милион пута у животу
узвикнуо: ‘Живио краљ Петар
Други’, крв проливао, четири
пута рањаван и осуђиван и од
Њемаца и од Партизана, све
борећи се за краља и отаџбину,
то је био мото моје борбе. А тај
мој краљ је направио то што је
направио. Како је био млад кад
је имао 20 година, а ја нисам
био млад ни кад ми је било 16
година!

љекар др Веселин Савић.
Исте те 1952. године сам се оженио са Даринком
Шарановић, која је дошла да ме обиђе, пошто је
знала да сам робијао са њеним братом.
Учествовао сам активно, иако стар, у ратовима у
вријеме распада СФРЈ. Када је српски сват
погинуо у Сарајеву, исти дан сам отишао за
Београд и ставио се Српској гарди на располагање.
Иако ми је било 68 година живота, нијесам био
гори борац него када сам био младић. Чак сам
успио да, у борби прса у прса,
голим рукама задавим једног
усташу. Ратовао сам, углавном, по
Босни. После 50 година, на истом
мјесту. Све је било исто, чак су и
непријатељи били исти.“
Витез православља
Веселин Шијаковић је од Српске
православне цркве, за допринос
православљу, добио Орден Светог
Саве првог реда, а од патријарха
јерусалимског Диодора – грамату
„Витез православља“, за подвиг
који је учинио на Васкрс 2000.
године. Наиме, те 2000. године
успео је да уђе, заједно са
свештеницима, у Христову ћелију,
што пре тога није успело ниједном
цивилу.

Заробили су ме партизани на
Ђурђевдан 1946. године на
Устиколини. Опколили су кућу
у којој смо се налазили нас
тројица, као и укућани. Гађали
Након молитве у Христовој ћелији,
су кућу и бацачима, па је
дограбио је крст од 100
рањено дијете од једне
килограма, висок три метра,
године. Када сам видио да
понео га 20 метара и предао
ће побити и ту породицу,
свештеницима који су кренули ка
одлучио сам да се предамо.
Христовом гробу. Свештеници
Три мјесеца је вођена
нису могли да верују својим
истрага. Суђење је било на
очима – да један старац носи
Војном суду у Нишу.
толики крст, испричали су то
Оптужили су ме да сам
патријарху који га је позвао у
ратовао против партизана,
госте и уручио му грамату
што сам ја негирао, јер на
Веселин Шијаковић
„Витез православља“.
њих, сем оног дана када су
Веселин Шијаковић је умро 27.
септембра 2009. године. Остала су му два сина
ме ухватили, никад нијесам метка испалио.
Драгољуб и Богољуб (професор Универзитета, био
Ипак, осудили су ме на смртну казну. После три је министар вера у Београду, у два мандата), и
мјесеца, пресуду су ми преиначили у доживотну четворо унучади.
робију, и 1948. су ме пребацили у подгорички
затвор Јусовача. Ту су ме држали у тоталној
изолацији од других затвореника, у најгорим (извор: sajkaca.com)
условима, иако сам био тешко болестан. Када сам
био на издисају снага, 1952. године, пустили су ме
да умрем кући. Сазнали су за мој случај пријатељи
из Београда, и пребацили ме тамо, гдје ме спасио
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Митровице, Приштине...
Овако је изгледало бомбардовање Београда на
Васкрс и други дан Васкрса 16/17. априла 1944.
Кад је на небу престонице препознало
савезничке авионе, становништво је било обузето
одушевљењем. Свет је веровао да се авиони
враћају после бомбардовања непријатељских
циљева у Мађарској.
Тек кад су затрештале прве експлозије
савезничких бомби, становништво је потрчало у
склоништа. Савезничко бомбардовање изазвало
је страшно разарање. На улицама су лешеви
жртава свуда.
Страдале су Бајлонијева и Каленићева пијаца,
препуне света, као и Црква Александра Невског.
Уништена је болница са болесним српским
заробљеницима из Немачке који су доведени на
рехабилитацију. Разорено је прво београдско
породилиште. У прах су претворени Централни
хигијенски завод, Дечја болница, Дечји
диспанзер, Болница за заразне болести, Дом
слепих, Ортопедски завод, Државни дом за
мушку децу, Државни дом за женску децу, два
дома за децу српских избеглица из НДХ.
Сравњене су Теразије. У та два дана
ˮсавезничкогˮ бомбардовање
Београда
је
погинуло више од 2.000 људи, а према
обавештењима Врховне команде Југословенске
војске, на Београд је пало 1.457 бомби.

ˮСавезничкоˮ
бомбардовање српских
градова 1943/44. године
Прва жртва наших западних "савезника" био је
Ниш, највећи српски град после Београда.
Била је среда, 20. октобар 1943. године. Поред
Ниша, којег су разарали чак 15 пута, и Београда,
на који су се обрушили 11 пута, Енглези и
Американци су, по Титовом одобрењу,
масакрирали практично све веће градове и
насеља по Србији и Црној Гори.
Краљево су митраљирали шест пута, Подгорицу,
Земун и Алибунар четири пута, Нови Сад три
пута, Смедерево, Никшић, Ћуприју и Поповац
код Параћина по два пута.
На њиховој мети нашли су се и беспомоћни
цивили Лесковца, Сремске Митровице, Руме,
Великог Бечкерека, Крушевца, Пећи, Крагујевца,
Ковина, Панчева, Велике Плане, Бијелог Поља,
Пријепоља, Куршумлије, Прокупља, Вучја,
Лебана, Грделице, Подујева, Рашке, Сталаћа,

Бомбардовање свих српских градова, од почетка
па све до краја ове вишемесечне терористичке
операције, било је у искључивој надлежности
Титовог Врховног штаба.
То је својим сарадницима у Словенији крајем
јула 1944. године открио Едвард Кардељ. Ево
како тај део његовог писма гласи од речи до
речи:
"Договарајте се с Енглезима о сарадњи њихове
тактичке авијације у вашим акцијама
(митраљирање колона, мања бомбардовања
конкретних циљева на фронту итд.). Они на
такав начин сарађују у целој Југославији.
Бомбардовања градова и уопште већа
бомбардовања одобрава само врховни штаб."
ˮСавезничкаˮ бомбардовања су однела далеко
већи број живота и починила много већу
материјалну штету него немачко бомбардовање
на почетку рата. А немачка постројења која су
наводно била циљ тих ˮсавезничкихˮ напада су
минимално оштећена.
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Савезници су бомбардовали и друге окупиране

Крвава бајка
Било је то у некој земљи сељака
на брдовитом Балкану,
умрла је мученичком смрћу
чета ђака
у једном дану.
Исте су године
сви били рођени,
исто су им текли школски дани,
на исте свечаности
заједно су вођени,
од истих болести сви пелцовани
и сви умрли у истом дану.

јужноевропске градове, али никада са тако мало
штете по Немце и са страшним цивилним жртвама
као код нас.
Досијеи Балкан ер-форса, који је 1944. под
британском командом 11 пута бомбардовао

Било је то у некој земљи сељака
на брдовитом Балкану
умрла је јуначком смрћу
чета ђака
у истом дану.
А педесет и пет минута
пре смртног трена
седела је у ђачкој клупи
чета малена
и исте задатке тешке
решавала: колико може
путник ако иде пешке...
и тако редом.
Мисли су им биле пуне
и по свескама у школској торби
бесмислених лежало је безброј
петица и двојки.
Прегршт истих снова
и истих тајни
родољубивих и љубавних
стискали су у дну џепова.

Београд и друге српске градове, и даље су
запечаћени.

Британски обавештајац Мајкл Лиз, члан војне
мисије у Јабланичком округу 1944, рекао је да је
интензитет бомбардовања превазишао чак и
нападе немачког Луфтвафеа из 1941.године. За
партизанско вођство сврха тих и осталих
бомбардовања није била војничко већ политичко
дејство. Циљ је био да се становништву покаже ко
су сада газде, констатовао је Лиз.
(извор: www.srpsko-nasledje.rs)

И чинило се сваком
да ће дуго
да ће врло дуго
трчати испод свода плава
док све задатке на свету
не посвршава.
Било је то у некој земљи сељака
на брдовитом Балкану
умрла је јуначком смрћу
чета ђака
у истом дану.
Дечака редови цели
узели се за руке
и са школског задњег часа
на стрељање пошли мирно
као да смрт није ништа.
Другова редови цели
истог часа се узнели
до вечног боравишта.
Десанка Максимовић
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ЉУБАВ ПРЕМА СТАРИНИ
Земун је миленијумски град са
богатом
историјом.
Знак
препознавања
овог
места
надомак Београда је чувена
кула Сибињанин Јанка на
Гардошу, са које са надалеко
отвара поглед, како рече један
драги песник, „са земунске
стране света“. Све је у овом
старом, бајковитом граду у
знаку
Гардош-куле,
тајанствених лагума, "Лепог
плавог Дунава" и однедавно
досељених лабудова, па није ни
чудо, да се у таквом окружењу,
у нашој Милици, већ од
најранијег детињства зачела
љубав према старини, и да је родни град утицао на
њену маштовитост, креативност и будући позив.

ТАЈАНСТВЕНЕ СПОНЕ
Захваљујући
једном
старом
и
добром
пријатељству, као и руској Плаштаници из Цркве
Светог Арханђела Михаила у Ванкуверу, која је
годинама тихо и ненаметљиво са црквеног зида
призивала да се уоквири за дуговечност, упознала
сам уметницу ретког сензибилитета и широког
креативног спектра Милицу Н. Поповић.
Њена лабораторија „L’incunabolo " (Колевка
књиге)
за
конзервацију
и
рестаурацију
пергамената и средњевековних повеза, налази се у
самом центру Фиренце, на чувеном историјском
тргу Donatello.
Недалеко је и место њеног
пребивалишта, у близини Ponte Alle Grazie, где
ова креативна и свом позиву посвећена жена,
живи скоро тридесет година. Поред свог вољеног
занимања, она је и лиценцирани плесни терапеут
по методи Мaria Fux. Плес је њена уска повезаност
са безазленим и бескрајним детињством.
Милицу памтим као девојчицу коју сам сретала
усред граје и метежа на одморима у дворишту
основне школе у нашем родном Земуну, а потом
смо ишле у исту, Земунску гимназију. Сећања су
избледела, али оно што сам видела у њој очима
детета, а што је остало у памћењу попут
искричавих обриса, не може се лако превести у
речи.

Након завршетка технолошких студија у Београду
1993. године, Милица одлази најпре у Немачку, па
потом у Италију, где ће јој се у Фиренци 2000.
године, конкурсом: Accademia del Cimento, кога
расписује фирентинска Народна Библиотека,
отворити врата великог успеха и запослења у
истој. На конкурсу осваја престижно место,
савладавши свој највећи пословни изазов, за који
каже да је био и иницијација њеног
професионалног пута, која је покренула и све
даље подухвате. Реч је о седам хиљада докумената
везаних за чувеног Галилеа Галилеја, повезаних у
тридесет томова.
Убрзо њен таленат и
посвећеност бивају препознати и она добија
вредне ангажмане, укључујући и онај од стране
Министарства културе Италије. Важно је истаћи и
њен педагошки рад на Академији Брера у Милану
где предаје рестаурацију.
Присећа се данас
помало и сетно, како је свој први повез сашила
на курсу за средњевековни повез књига у
Београду, а све захваљујући сугестијама својих
београдских
пријатељицља
и
колегиница
инжињера, које су се прве опробале у овом занату.
Сматра да је то за њу било откровење које јој је
помогло да схвати шта је њена истинска вокација,
и од тада све иде у том смеру, пут се отвара као да
је унапред био спреман да на њега крочи.
Њен атеље "L'incunabolo“ који је уједно и
лабораторија за конзервацију и рестаурацију
пергамената и ретких старих рукописа, као и
архивских и библиотечких докумената, налази се у
једној уметничкој палати из 1800. године.
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Одскора је отворен за радионице и позива
заинтересоване широм света да се прикључе
уколико желе да од Милице и њених колега науче
тајне старих мајстора и опробају се у техници овог
вредног и чудесног заната.

у непосредној близини Манастира Светог
Арханђела Михаила на Превлаци. Постоје
индиције на основу археолоских истраживања, да
је
изграђен на темељима ранохришћанске
богомоље која датира из Константиновог доба или
раније.
Помоћ у обнављању колевке
православља, настале још у трећем веку, Милица
види као своју мисију, одазив светосавском
позиву. Идеја јој је да се у Манастиру Светог
Арханђела Михаила на Превлаци оформи
лабораторија за рестаурацију и конзервацију
писаних докумената православља, како би се та
документа велике вредности на стручан начин
сачувала од пропадања.
У бурној историји овог прелепог предела,
манастир је рушен и паљен више пута и сваки пут
се са вером изнова издизао из пепела. Свети Сава
га је обновио у 13. веку као царску лавру и на том
месту основао данашњу Митрополију црногорскоприморску, значајан духовни и културни центар
за народ са ових простора. Данас је то активан
манастир са монашким братством на челу са
Архимандритом Бенедиктом и потребно га је
обновити. Колевка нашег Православља позива нас
да се одазовемо у овим тешким и немилим
данима и да удруженим снагама, и колико ко
може, допринесемо очувању непроцењивог блага,
јер није овде само реч о опстанку наше историјске
и културне баштине.
УТОЧИШТЕ

КОЛЕВКА
Миличин ентузијазам, непосредност и несебична
жеља да помогне свим срцем оним што зна и воли,
па затим и да то своје знање пренесе и своје
таленте умножи, одлике су њене племените и
нежне природе, што је и чини тако јединственом.
Њена ведрина и смиреност у току разговора већ у
првом
контакту
испуњавају
саговорника
спокојством. Када смо
успоставиле контакт
поводом рестаурације наше Плаштанице, као да
смо само наставиле
немо познанство из
детињства, из родног Земуна, сем што смо сада
проговориле као већ зреле жене, које је живот
одвео на два различита краја света, једну у
Италију, другу у Канаду. На чудесан начин
повезане преко православља и наше Плаштанице,
међу нама је почела да се гради једна необична и
несвакидашња комуникација и сарадња, зачета на
истинским вредностима.
У тренутку када сам јој се обратила за савет и
помоћ у чишћењу Плаштанице,
Милица се
затекла у Боки Которској, где, због ситуације са
пандемијом, борави већ неколико месеци, у оази
мира коју је пронашла у селу Клинци на Луштици,

На Луштици Милица има кућу кроз коју су
прохујала три века. Све до скора изгледало је да
нема наде за опстанак ове камене лепотице, и да
ће је зуб времена једном ипак потпуно уништити.
Упркос свему, одржало се то камено уточиште као
да пркоси пролазности, и као да је наслућивало да
ће се ипак једном појавити неко ко ће пожелети да
баш ту пронађе своје место мира, одмора и
тиховања. Неко ко не страхује од завијања шакала
ноћу и ко је кадар да осети, види, чује и неизмерно
заволи ту дивљу, пркосну и неосвојиву лепоту.
Поштујући старине по вокацији, Милица је купила
стару камену лепотицу, реконструисала је и
удахнула у њу нову димензију живота. Као врсни
зналац и поштовалац старина, учинила је то вешто
и с правом мером, пазећи да се притом не изгуби
аутентичност и склад са околишем.
Потреба за очувањем традиције, нарочито у овим
чудним и смутним временима када смо сви
суочени са силама мрака које даноноћно раде на
томе да све што вреди обесвете и дискредитују,
осликава Миличин духовни пут и њену суштинску
мисију.
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Она је спроводи интуитивно, у слуху са оним
најтананијим и највреднијим унутрашњим гласом
у људском бићу, чија је једина сврха повратак
Богу и јединство са
Њим.
Као
истинска
хришћанка,
Милица
дубоко
верује
да
нам
суштински припада
само
оно
што
дајемо
другима,
безусловно
и
несебично, а њена
спремност
да
помогне у очувању
баштине
свог
народа је дирљива
и
ретка.
Злата
вредним саветом
како да са наше
Плаштанице уклонимо наслаге које је на њој
неумитно оставило време, допринела је да иста
сине и покаже се у правом светлу, оживљена и
препорођена, да нас подсећа да је свето
православље непролазно, увек и у свим
временима исто, онакво какво су нам у наслеђе
оставили Свети Сава и сви наши Свети Оци, који
су нам пренели изворно Христово учење.
А само од нас зависи хоћемо ли бити њихови
достојни наследници, спремни да наслутимо и
испоштујемо тајанствене споне на које нас наша
Плаштаница стрпљиво подсећа и тихо упућује.
Призовимо само оне речи Откровење Јовановог
којима се Господ
у визији обраћа свом
љубљеном ученику Јовану: Не бој се, Ја сам
Први и Последњи, и Живи и бејах мртав, и
ево сам жив за вијекове вијекова. Амин.
(Откривење, 1:18).

прилив
далматинских
рибара
на
ове
прекоокеанске просторе. У то време настаје клуб
„Јединство“, који је функционисао све до Другог
светског рата, да би 1947. године Срби из Сијетла
и Ванкувера сложно саградили српски дом
„Плави Дунав“.
Већ у јануару 1953. године у Бернабију настаје по
први пут наша црквено- школска општина Свети
Арханђел Михаило, освећена од стране Његовог
преосвештенства Епископа Дионисија, да би
2002. године, уз благослов Епископа господина
Лонгина, били положени (уз четири камена: из
Србије, Црне Горе, Далмације и Босне и
Херцеговине) темељи за изградњу новог храма, у
којем се сада одвијају богослужења и наш
црквено-саборни живот, и одакле и започиње
прича о Милици и нашој Плаштаници.
Порекло Плаштанице, њен аутор и тачна година
настанка нису нам познати. Претпоставља се да је
стара 120 година. Којим путем је, и од ког
дародавца доспела у нашу Цркву, остаје
загонетка.
Све има своје време, па је тако дошао и тај час да
се, априла 2021. године, у току Великог поста, са
Плаштанице
отклоне
трагови
прохујалих
времена, као што се са очију скида мрена.
Захваљујући прво милости Божијој на свему, па
затим Милици и њеној експертизи, најдражој
пријатељици из детињства Снежи из Барингтона,
која нас је повезала, и без које ова прича не би
била
могућа,
свештенику
Малиши
Миловановићу, катихети Љиљани Тољевић, мом
супругу Славку и мени, Плаштаница је синула
новим-старим сјајем а, Господу хвала, отворила
су се врата и за неке нове духовне споне јер, како
је писао Достојевски, „Што дотакнеш на једном
месту, одрази се на другом крају света.“

ОД „ПЛАВОГ ДУНАВА“ ДО НОВОГ ХРАМА У Ванкуверу,
o празнику Благовести, 2021-ог лета Господњег
Подсетимо на крају на историјат црквено- Текст : Вањка М. Гагић
саборног живота наших исељеника на овим Лектор текста: Ивана Ивановић, Земун
просторима. Први српски досељеници почели су
да насељавају Британску Колумбију средином 19.
века. Долазили су у таласима, најпре из
Херцеговине, Црне Горе и Лике. Након Првог
светског рата, у време стварања Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца, десио се и многољудни
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ПЛАШТАНИЦА У НАШОЈ ЦРКВИ
Црква Св. Архангела Михајла има две Плаштанице, једну велику и једну мању, и обе су освежене,
улепшане и уоквирене овог пролећа. Уз благословог нашег свештеника Славко и Вања Гагић су у
време Часног Поста учинили леп подвиг и уложили добровољни труд и време да би наша велика
Плаштаница која је руског порекла и која је стара преко 120 година, била рестаурирана колико је то
најбоље могуће. Након благе рестаурације, Плаштаница је уоквирена и преко ње је стављено стакло.
На овај начин Плаштаница је заштићена да може да се очува за векове који долазе. Захвални смо
породици Гагић која се потрудила у овом богоугодном делу.
Благодаримо и вредним и неуморним сестрама, председници КСС Косовка Девојка, Зденки Цумпф и
Миљи Стјепић,које су такође улепшале и уоквириле и мању Плаштаницу коју наша Црква поседује и
помогле у избору материјала за велику Плаштанице.
Захваљујемо Душку Говоруши и Младену Пећанцу који су такође помогли у обнови Плаштанице.

Веома смо захвални и свим приложницима који су помогли да се скупе
финансијска средства за набавку материјала за рестаурацију и уоквиривање
Плаштанице. Слава Богу што нам је дао снаге и мудрости да се потрудимо у овом
малом али веома значајном делу љубави према Цркви.
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ПЛАШТАНИЦА
ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА

до саме смрти и кроз Христа све постаје Нова
твар и његовом жртвом на Крсту расковани су
окови смрти, и уништени су грех, смрт и ђаво.

Плаштаница је погребни повој у који је био
умотан Господ када су Га Праведни Јосиф и
Никодим из Ариматеје скинули са Крста.
Умотали су Господа у Плаштаницу, помазали
миром и положили у нови гроб.

ГОСПОД ЈЕ ВАСКРСАО У ТРЕЋИ ДАН
Христови ученици нису могли да вјерују да је
њихов Бог и Господ чији су сведоци били и
следбеници, нису могли да вјерују да он може
умријети. Али Господ им се јављао након свог
славног Васкрсења и отварао им очи да разумију
пророчанства о Њему из Светог Писма. Многа
пророчанства говоре о смрти и о васкрсењу.
Символика старозавјетних пророчанстава и
предсказања о Месији, о смрти и васкрсењу је
исто везана и за број три.

Плаштанице које се чувају у црквама стотинама
година су од дивног извезеног платна са
насликаним Христовим тијелом након скидања
са Крста. Плаштаница се износи на Велики Петак
и полаже се заједно са Јеванђељем на средину
храма на посебан сто. На Плаштаници се налази
представа скидања са Крста и полагања у гроб
као и Богородица, Јосиф и Никодим и Јона и кит. Јона је живио у старозавјетно доба и
Јеванђелист Јован.
плашио се да уради оно што му је Бог рекао и он
је отпловио и био бачен у утробу кита гдје је
Оригинална Плаштаница је од ланеног платна провео три дана. Након што је био избављен из
сатканог са примјесама памука. У почетку су је мора и извучен из кита, више се није плашио.
први хришћани чували тајно и са великим
страхом а послије се налазила у Влахерском Пасха и Црвено море. Мојсије је народу рекао да
храму Мајке Божије. Како пише љетописац закољу јагње и да помажу довратке својих кућа
Роберт де Клари плаштаницу у Влахерској цркви крвљу од јагњета . У току ноћи анђео смрти је
су износили петком и на њој се јасно могао убио све синове египатске а домове који су били
видјети лик Господњи.
означени јагњећом крвљу је заобишао. Ово је
велики догађај који се зове Пасха и тако и
1204. г. када су крсташи разорили Византију православни хришћани називају нашом Пасхом
Плаштаница је украдена и прво је била у Исуса јер кроз његову жртву смрт је „прешла
Француској а данас се налази у Торину у Италији преко“ нас. Према ријечи Божијој Мојсије је
у стакленом ковчегу у једној капели.
сутрадан избавио израиљски народ од мисирског
ропства, силом Божијом и својим штапом
На Велики Петак вјерници се провлаче испод раздвојио Црвено море и превео народ преко
Плаштанице што означава да нећемо моћи ући у мора као преко пустиње. Тако су израиљци
Царство ако не узмемо учешћа у Христовој избјегли сигурну смрт која им је пријетила од
смрти и васкрсењу. Плаштаницу носи свештеник, египћана. 40 година након изласка уведени у су
изнад високо, у знак дубоког страхопоштовања и Обећану земљу.
она се носи у Литији на Велики Петак увече. Због
туге и жалости звона се у цркви не оглашавају од Језекиљеве суве кости. Пророк Језекиљ је у
Великог Четвртка већ се користи клепало да се пророчанској визији видио суве кости у долини
објави и обзнани богослужење.
смрти. И Језекиљ је проковао да ће Бог оживити
сухе кости.
ИКОНА РАСПЕЋА
Три младића и Данило. У прогонству Божијег
Потресна икона Распећа Христовог има натпис народа у Вавилону живјела су три млаића који су
написан на јеврејском “Исус Христос цар одбили да се поклоне вавилонским идолима и
јеврејски.“ Испод Крста Христовог стоје пошто су прекршили цареву наредбу, цар их је
Пресвета Богородица, Св. Јован Богослов и жене казнио смрћу у ужареној пећи. Вером они су
које ишле за Христом. Може се на дну уочити стајали неповријеђени усред пламена . Тако ни
лобања која представља мјесто на коме је смрт није могла да задржи Господа који је
сахрањен Адам зато што није послушао Божију Животворни Бог и Сведржитељ.
заповијест. Господ Исус Христос је Нови Адам,
Нови Живот, који је био послушан вољи Божијој Припремила, катихета Љиљана Тољевић
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ВЕСТИ ИЗ НАШЕ

СРПСКА ШКОЛА Захвални смо свим
учитељицама Српске Школе Св. Василије
Острошки
протиници Дари Миловановић,
Мирјани Павловић, Надалини Гарић, Биљани
Атанацковић и Сари Миловановић. Учитељице
су редовно одржавале часове српске школе
суботом и недељом и дјеца су редовно
присуствовала часовима.

ЦРКВЕНО-ШКОЛСКЕ ОПШТИНЕ

ОБНОВА
МОРГИЏА
ПОД
БОЉИМ
УСЛОВИМА. Како то и доликује у Христовој
цркви, на челу са нашим свештеником на кога је
цијела наша црквена заједница поносна и многе
се молитве узносе за нашег пастира о. Малишу
Миловановића,
слава Богу наша црквенонародна заједица опстаје и врши своју мисију на
ДЕЧИЈИ КАМП. Веома смо захвални и
ширењу Јеванђења и благој ријечи спасења.
учитељицама и свим волонтерима који су
Чувајући мир у својим душама вјерни чланови помагали у раду нашег дјечијег кампа који се
Управног Одбора и чланови Скупштине ЦШО одржавао једном мјесечно и био веома успјешан.
нису оставили своју Цркву ни у овим тешким Захвални смо и родитељима и деци који су нас
тренуцима када не могу редовно да се посјећују радовали сваким својим доласком. Многи су
богослужења.
помагали и благодаримо Снежани Јешић, Биљани
Кос, Маји Ковач, Маријани Симић, Марини
Брига о црквеној имовини и посједу је на првом Миљеновић, Светлани Бошковић, Лаури,
мјесту малом стаду које вјерно слиједи свог Исидори Башановић, Радмили, Душку Говоруши,
Пастира трудећи се да Црква неометано прима и Крису, Тудору Стегару и нашим неуморним
отвара широм своја врата свим вјерницима.
младим волонтерима који нису пропустили да
Управни Одбор на челу са председником волонтирају ни у једном кампу од почетка рада
Љубомиром Котуром је донео одлуку да се кампа: Анђела и Теодора Новићевић, Сара
Лука
Станисављевић,
Кристијан
искористи прилика и добије нови моргиџ и да би Перић,
се на тај начин смањили мјесечни трошкови Милетић, Милица Манојловић.
отплате дуге као и да би се одржала ниска стопа
камате.
ПОПРАВКА ПОДА У ЦРКВИ. Под у цркви је
Све је успешно завршено захваљујући највише
др. Горану Станисављевићу који је био овлашћен
од стране Управног Одбора да поднесе пријаву
код банке. Добробит је за Цркву велика и то баш
сада када су нам финансијска средства потребна,
и мјесечна отплата је смањена за $260 тј. $2600
годишње. Хвала Горану који се по ко зна који пут
побринуо за добробит наше Цркве и уложио
доста времена и труда у разговорима са банком и
извештавању
Управног
Одбора.
Након
вишемјесечног разматрања Управни одбор је
донио одлуку о повољнијој обнови позајмнице за
израдњу цркве.

већ годинама био подигнут тако да су вриједни
ипођакон Бранислав Боровчанин, почасни члан
Тихомир Форцан и Војислав Николић уложили
своје вријеме и труд и поправили под.

УЛЕПШАВАЊЕ
ДВОРИШТА.
Црквено
двориште је освјежено, цвјећњаци су окопани и
цвијеће засађено. На паркингу су линије
офарабане као и у гаражи. У овој радној акцији
учествовали су ипођакон Бранислав Боровчанин
и Тихомир Форцан. На крају су председница
КСС Зденка Цумпф, Миља Стјепић, Биљана Кос
и Мирјана Стијаковић набавиле и посадиле
Велика је одговорност пред Богом и пред верним цвијеће око цркве.
народом који је годинама давао своје донације за
изградњу нашег велелепног храма који украшава ЦВИЈЕЋЕ ЗА ЦРКВУ ЗА ВЕЛИКИ ПЕТАК И
град Брнаби и нашу провинцију. Захвални смо ВАСКРС. Захвални смо Ивани Поповић-Вранић
Господу што нас је благословио одговорним и која је донела цвијеће за Христов Гроб и Васкрс
вриједним члановима Управног Одбора и заједно са председницом КСС Зденком Цумпф
чланством Скупштине.
која се такође побринула за набавку цвијећа.

БЛАГОДАРИМО ГОСПОДУ БОГУ ЗА БЛАГОДАРИМО СВИМА ВАМА КОЈИ
СВА ДОБРОЧИНСТВА И МИЛОСТ СВОЈИМ ПРИЛОЗИМА ПОМАЖЕТЕ
КОЈУ НАМ ДАЈЕ И УКАЗУЈЕ СВАКОГ ОПСТАНАК И МИСИЈУ НАШЕ ЦРКВЕ.
ДАНА.
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Драга браћо и сестре,
Са радошћу вас обавештавамо да је
Скупштина ЦШО донела одлуку о
фрескописању нашег Светог Храма.
Српска Православна Црква Св.
Архенђела Михаила позива сву своју
верну децу, све људе добре воље да
својим прилозима помогну израду
фресака у нашем Светом Храму.
Свако с љубављу нека да онолико
колико може и заједно ћемо
допринети једном вечном делу у
славу Божију.
Нашој генерацији дата је могућност
да учествује у изради фрескописа.
Када фрескопис буде завршен наш
храм ће бити један од најлепших
православних храмова у Британској
Колумбији.
Унапред благодаримо благодаримо
свима и захваљујемо Богу што нас је
удостојио да будемо део овог дивног
пројекта.

Информације: о. Малиша
Миловановић 604-715-1908
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
СВ. АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА
7837 Canada Way
Burnaby, BC
V3N 3K8
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У прољетној ноћи
Душо моја, ти не тужи тако!
Ево ноћи, ево слатке тајне!
Весело се вијни и узнеси
Плавом небу у звјездице сјајне.
Буди тица што се диже летом
И рај славни на високој грани;
Па од бола, од судбе и људи
Ти се, душо, светом пјесмом
брани!
Сад, кад нојца драгом цв'јећу
слази
На разговор и на слатко бдење,
сад, кад Господ умрлим се
јавља,
Душо моја, слави васкрсење.
Заборави да си икад била
У мукама, јаду и олуји;
Утри сузе, вијни се, полети, На пјесмицу зову те славуји!

Ала је леп овај свет
Ала је леп
Овај свет,
Онде поток,
Овде цвет;
Тамо њива,
Овде сад,
Ено сунце,
Ево хлад!
Тамо Дунав,
Злата пун,
Онде трава,
Овде жбун,
Славуј песмом
љуља луг.
Ја га слушам
И мој друг.
Ј.Ј. Змај

Дете
Дете није дете
Играчка за стрине и тете
Дете је дете
Да га волите и разумете
Нећете ми веровати
И велики песник Гете
Некада је био беба
И веома немирно дете
Бркати хајдук Вељко
Што је злотвору прашио пете
У почетку је сисао палац
И био немогуће дете
Јунаци космоса
Што лете на друге планете
Прво су седели на ношама
А после су сели у ракете
Дете није дете
Играчка за стрине и тете
Дете је дете
Да га волите и разумете
Љубивоје Ршумовић

Алекса Шантић
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cluded that the Old Testament prophecies could
only refer to Him, and especially to His Resurrection. Because no one left such a strong impression on the Apostles as the Risen Christ.
Therefore, after parting with Him, at His Ascension, they were able to return to Jerusalem with
great joy (Luke 24:52). In addition, they realized
that Christ had to suffer, to die, in order to be
resurrected. These things cannot be separated.
For, as one pious thinker said, "Great and Holy
Friday and Pascha make one in the eternity of
Your divine life, even though historical suffering
precedes resurrection."

How splendidly states the ancient writer St.
Melito of Sardis: "Instead of the Lamb, God
came, instead of the sheep, man and in man,
Christ, Who contains all things… Indeed, born as
a Son, brought as a Lamb, sacrificed as a sheep,
buried as a man, He rose from the dead as God.
He Who is everything: The Law when He judges, the Logos when He teaches, the Grace when
He saves, the Son when He is born, the sheep
when He suffers, the man when He is buried,
God when He is resurrected, that is how Jesus
Christ is revealed to us ."
Dear brothers and sisters,
Resurrection is Revelation. It is an outpouring of grace that does not destroy human
nature, rather transforms it. It was for us. God had no
need to be resurrected. Resurrection is the transition to
a new life that is both eternally divine and human.
Resurrection is neither Platonic immortality nor moving for survival in an Indian karma, but a new moment
of creation. The risen Christ the Lord gives new mean“and Who rose again on the third day according to the ing to man and creation. It is the victory of good over
Scriptures”
evil, of life over death. It is God's victory over Satan.
Because, as someone nicely said, after the ResurrecDear brothers and sisters,
tion, nowhere is it seen that a demon appears in the
existence of the risen Lord.
Thus, every day, and especially at the Holy Liturgy, we confess our faith in the Lord and God and And let that be an unshakable hope for us in these
our Saviour Jesus Christ. For everything that hap- difficult days of the Covid-19 pandemic. This
pened to Christ and was fulfilled in Him was accord- contagion that came into the world is because of our
ing to the Scriptures, that is, according to the Old Tes- sins. Let us repent! And let us believe that good will
tament prophecies. Remember the appearance of the defeat evil, that life will defeat death. Although we
Lord Christ to the two disciples when they went to will celebrate the Resurrection of Christ- the New
Emmaus. "And beginning at Moses and all the Proph- Passover for the second year in a row, in special conets, He expounded to them in all the Scriptures the ditions, let us be joyful. Let us share that joy with evethings concerning Himself." (Luke 24:27). And they ryone: with our neighbors in body and the Orthodox
only later realized that He was that, so they confessed faith, and even with those who hate us. Let us dedicate
to each other: "Did not our heart burn within us while ourselves more to prayer and doing good deeds. Let us
He talked with us on the road and while He opened partake of the immortal and life-giving Sacraments of
the Scriptures to us?" (Luke 24:32). Then they con- Christ.

Pascha 2021
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Тhe Story of
the First Easter Egg
Before the egg became closely entwined with the
Christian Easter, it was honored during many riteof-Spring festivals. The Romans, Gauls, Chinese,
Egyptians and Persians all cherished the egg as a
symbol of the universe, of the earth’s rebirth at
springtime. With the advent of Christianity, the symbolism of the egg changed to represent, not nature's
rebirth, but the rebirth of man.
Christians embraced the egg symbol and likened it to
the tomb from which Christ rose. Saint Augustine
first described Christ’s Resurrection from the dead as
a chick bursting from an egg. This symbolism was
enhanced in the Christian East’s celebration of Easter. At the end of the Paschal Liturgy, the faithful exchange paschal greetings and the priest and the faithful present each other with red eggs. Wooden eggs
are sometimes suspended from hanging lamps and
chandeliers, and often the faithful decorate wooden
eggs with icons and hang them from the vigil lights
in their homes.

We remember in our prayers all those who suffer and
lie in hospitals, or at home. We remember all the
doctors and support staff who work day and night
and selflessly to alleviate their suffering, risking
their own health. Let us remember all our loved ones
who fell asleep in the Lord with the hope of resurrection and eternal life. We also remember all those
who did not have time to be reconciled with the Lord
and their neighbors due to a serious illness or sudden
death. If we do so, then we will truly and lovingly
celebrate the Lord’s Pascha.
In the end, we want to thank you for your gifts
from the heart to our Diocese, monastery, churches,
every brother and sister who were in need. Many of
you did it, separating yourself, even though you
yourself were in a material and financial crisis. May
the Risen Lord return to you in His heavenly blessings for every good deed.
Once again, we greet you with all our hearts
with the most joyous words:

CHRIST IS RISEN!
TRULY HE IS RISEN!
Your intercessor before the Resurrected Christ,

THE FIRST
EASTER EGG
According to tradition, Saint Mary
Magdalene, who
had patrician rank,
gained an audience in Rome with
the emperor after
the
Crucifixion
and Resurrection of Christ. She denounced Pilate for
his handling of Jesus' trial and then began to talk
with Caesar about Jesus' resurrection. She picked up
a hen's egg from the dinner table to illustrate her
point about resurrection. Caesar was unmoved and
replied that there was as much chance of a human
being returning to life as there was for the egg to turn
red. Immediately, the egg miraculously turned red in
her hand! It is because of this tradition that Orthodox
Christians exchange red eggs at Easter.

BISHOP OF CANADA
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Love for one another

TRADI-

Eastern Christian legends blended folklore and
Christian beliefs and firmly attached the egg to the
Easter celebration. A Polish legend tells of when
Mary Magdalen went to the sepulchre to anoint the
body of Jesus. She had with her a basket of eggs to
serve as a repast. When she arrived at the sepulchre
and uncovered the eggs, lo, the pure white shells had
miraculously taken on a rainbow of colors.
One legend concerns the Most Holy Theotokos. It
tells of the time the Blessed Theotokos gave eggs to
the soldiers at the cross. She entreated them to be
less cruel and she wept. Her tears fell upon the eggs,
spotting them with dots of brilliant color.
Decorating and coloring eggs for Easter was the custom in England during the Middle Ages. The household accounts of Edward I, for the year 1290, recorded an expenditure of eighteen pence for four hundred
and fifty eggs to be gold-leafed and colored for Easter gifts.
The egg symbolizes the tomb of Christ was tightly
closed and the miracle of the Resurrection. As the
egg is completely closed but eventually breaks and a
new baby- chicken comes to life, exactly the same
happened in the resurrection, with the opening of the
tomb and the exit of the risen Christ who is identified with life.

When we know who is our Prvolik, i.e. God, then we
can understand another man. So, at the end, we will
realize that we can't love someone more, and someone less and that we shouldn't be rude and huey to,
for example, transgressors and those who are in difficulty. We won't be able to act like this. Simply, we
will not feel that way in our soul either. And that
new, good mood, will certainly have echo in the
company we live in. Because we are social beings
and everything has its echo. You should have this
kind of love for everything and everything, without
exception. And should there be a measure for that
perfect love? No, I don't. If we ask ourselves that
way we are very low on the ladder of love. Everyone
with their own measure. There, we had great saints,
oh well. And we would like to reach perfect love.
But we have a little love, yet we are talking about
perfect love to see the path to walk. And perfect love
is when you treat a man with complete, sincere love.
Love is not fulfilling your desires and desires, it is
not easy to think and, so to speak, stupid. Just because I love it doesn't mean I'm stupid, living in
dreams and not seeing what's going on around me, or
seeing it all pink. God's man is not mindless or
mindless. How it used to be said, if you go to
church, you are small minded. And today they say
that you are behind, old fashioned. That, of course,
is not so. What's really going on? Simply passion is
removed from a man's soul - he sees what is happening, recognizes passions, knows evil, cunning, sees
them, he sees all the schemes, he understands them
very well, but he does not approach
another man with passion. Such a
man can smooth things out, in one
peaceful, untreated way, of course
as much as possible. And why is he
achieving this? Because such a
man has absolute love. This is very
important, because if we don't have
that kind of love, we will constantly feel the weight, and through life
that liberation will only increase,
because we look at and meet human evilness - subvention, alienation, and then we become hostile to
others, whether we want it or not.
Such is human imperfection. Metropolitan Athanasius of Limassol

Metropolitan Atanasije Limasolski
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Easter Sunday: The
Holy Pascha

holy passover, from death unto life, from earth unto
heaven, from this age to the age to come which will
never end.
Before the closed doors of the church building, the
resurrection of Christ is announced. Sometimes the
Gospel is read which tells of the empty tomb. The
celebrant intones the blessing to the “holy, consubstantial, life-creating and undivided Trinity.” The
Easter troparion is sung for the first time, together
with the verses of Psalm 68 which will begin all of
the Church services during the Easter season.

A little before midnight on the Blessed Sabbath the
Nocturne service is chanted. The celebrant goes to
the tomb and removes the winding-sheet. He carries
it through the royal doors and places it on the altar
table where it remains for forty days until the day of
Ascension.
At midnight the Easter procession begins. The people leave the church building singing:
The angels in heaven, O Christ our Savior, sing of
Thy resurrection. Make us on earth also worthy to
hymn Thee with a pure heart.
The procession circles the church building and returns to the closed doors of the front of the church.
This procession of the Christians on Easter night recalls the original baptismal procession from the darkness and death of this world to the light and the life
of the Kingdom of God. It is the procession of the

Let God arise, let his enemies be scattered; let those
who hate him flee from before his face!
Christ is risen from the dead, trampling down death
by death, and upon those in the tombs bestowing
life (Troparion).
This is the day which the Lord has made, let us rejoice and be glad in it!
The people re-enter the church building and continue
the service of Easter Matins which is entirely sung.
The canon hymns of Christ’s resurrection, ascribed
to Saint John of Damascus, are chanted with the troparion of the feast as the constantly recurring refrain.
The building is decorated with flowers and lights.
The vestments are the bright robes of the resurrection. The Easter icon stands in the center of the
church showing Christ destroying the gates of hell
and freeing Adam and Eve from the captivity of
death. It is the image of the Victor “trampling down
death by his own death.” There is the continual singing and censing of the icons and the people, with the
constant proclamation of the celebrant: Christ is risen! The faithful continually respond: Indeed He is
risen! It is the day of resurrection ! Let us be illumined for the feast! Pascha! The Pascha of the Lord!
From death unto life, and from earth unto heaven
has Christ our God led us! Singing the song of victo-
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Following the canon, the paschal verses are sung,
and at the conclusion of the Easter Matins, the Easter
Hours are also sung. In general, nothing is simply
read in the Church services of Easter: everything is
fully sung with the joyful melodies of the feast. At
the end of the Hours, before the Divine Liturgy, the
celebrant solemnly proclaims the famous Paschal
Sermon of Saint John Chrysostom. This sermon is an
invitation to all of the faithful to forget their sins and
to join fully in the feast of the resurrection of Christ.
Taken literally, the sermon is the formal invitation
offered to all members of the Church to come and to
receive Holy Communion, partaking of Christ, the
Passover Lamb,
whose table is
now being set
in the midst of
the Church. In
some parishes
the sermon is
literally
obeyed, and all
of the faithful
receive the eucharistic gifts of the Passover Supper of Easter night.

give thanks to Thee.
The troparion is repeated over and over again. The
baptismal line from Galatians replaces the ThriceHoly Hymn. The epistle reading is the first nine
verses of the Book of Acts. The gospel reading is the
first seventeen verses of the Gospel of Saint John.
The proclamation of the Word of God takes the
faithful back again to the beginning, and announces
God’s creation and re-creation of the world through
the living Word of God, his Son Jesus Christ.
In the beginning was the Word and the Word was
with God and the Word was God . . . all things were
made through him . . . In Him was life
and the life was the light of men. . . .
And the Word became flesh and dwelt
among us full of grace and truth . . .
we have beheld His glory, glory of the
only-begotten Son of the Father, and
from His fullness have we all received
grace upon grace (Jn 1.1–17).

The Liturgy of Saint John Chrysostom
continues, crowned in holy communion with the Passover Lamb at his banquet table in
God’s Kingdom. Again and again the troparion of
the Resurrection is sung while the faithful partake of
The Easter Divine Liturgy begins immediately with
Him “Who was dead and is alive again” (Rev 2.8).
the singing once more of the festal troparion with the
verses of Psalm 68. Special psalm verses also comIn the Orthodox Church the feast of Easter is offiprise the antiphons of the liturgy, through which the
cially called Pascha, the word which means the Passfaithful praise and glorify the salvation of God:
over. It is the new Passover of the new and everlastMake a joyful noise to the Lord, all the earth! Sing of
ing covenant foretold by the prophets of old. It is the
his name, give glory to His praise.
eternal Passover from death to life and from earth to
Let all the earth worship Thee and praise Thee! Let
heaven. It is the Day of the Lord proclaimed by
it praise Thy name, O most High!
God’s holy prophets, “the day which the Lord has
made” for His judgment over all creation, the day of
That we may know Thy way upon the earth and Thy
His final and everlasting victory. It is the Day of the
salvation among all nations.
Kingdom of God, the day “which has no night” for
“its light is the Lamb” (Rev 21.22–25).
Let the people thank Thee, O God! Let all the people
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The celebration of Easter in the Orthodox Church,
therefore, is once again not merely an historical reenactment of the event of Christ’s Resurrection as narrated in the gospels. It is not a dramatic representation of the first Easter morning. There is no “sunrise
service” since the Easter Matins and the Divine Liturgy are celebrated together in the first dark hours of
the first day of the week in order to give men the experience of the “new creation” of the world, and to
allow them to enter mystically into the New Jerusa-

The Ascension of
Our Lord Jesus Christ
Christ ascended to Heaven as man and as God. Once
he became a man, being at the same time, as always,
perfect God, he never put off His manhood, but deified it, and made it and us capable of apprehending
heavenly things.
The Ascension is a prophecy of things to come for
those who love God and believe in Him in an Orthodox manner. Those who believe and live according
to this belief will be in the heavens, in the flesh, with
Him, just as He now abides in the Heavens in the
flesh. Our flesh and souls will be saved, because
Christ made human flesh capable of deification.
We also call to mind the promise of the Holy Spirit,
since Christ mentions this promise He had made before to them, and its advent is tied to His ascension
thusly:

"Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for
you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send
lem which shines eternally with the glorious light of him unto you. {8} And when he is come, he will reChrist, overcoming the perpetual night of evil and prove the world of sin, and of righteousness, and of
judgment: {9} Of sin, because they believe not on
destroying the darkness of this mortal and sinful me; Of righteousness, because I go to my Father, and
ye see me no more; Of judgment, because the prince
world:
of this world is judged." (John 16:7-11)
Shine! Shine! O New Jerusalem! The glory of the
Lord has shone upon you! Exult and be glad O Zion!
Be radiant O Pure Theotokos, in the Resurrection of
your Son!
This is one of the main Easter hymns in the Orthodox
Church. It is inspired by Isaiah’s prophecy and the
final chapters of the Book of Revelation, for it is exactly tile New Creation, the New Jerusalem, the
Heavenly City, the Kingdom of God, the Day of the
Lord, the Marriage Feast of the Lamb with His Bride
which is celebrated and realized and experienced in
the Holy Spirit on the Holy Night of Easter in the
Orthodox
Church.
Taken from Orthodox Church in America

What Christ has done for human flesh and our souls
is impossible to understand, but the church, with
sweet melody, meditates with fervor and thanksgiving and precise theology in her services.
"O Christ, having taken upon thy shoulders our nature, which had gone astray, thou didst ascend and
bring it unto God the Father" (Matins canon for the
Ascension, Ode 7)
"Having raised our nature, which was deadened by
sin, Thou didst bring it unto Thine own Father, O
Savior".
"Unto Him Who by His descent destroyed the adversary, and Who by His ascent raised up man, give
praise O ye priests, and supremely exalt Him, O ye
people, unto all the ages." (Matins canon for the Ascension, Ode 8)
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The Holy Martyr Lazar,

The Holy Prophet Amos

Prince of Serbia
The Holy Noble
born
Prince of Serbia
Lazar
(Lazarus)
lived during
the XIV Century – at a
time when the
Turks, having
conquered
neighbouring
lands,
prepared an invasion of Serba.
Saint Lazar was raised at the court of the holy king
Dushan. He was appointed governor of one of the Serbian districts. In the year 1371 he was chosen king of
all Serbia and he toiled much at strengthening the condition of the country. He pacified neighbouring princes, which had wronged or plundered Serbian settlements. And he was concerned for the Christian enlightenment of the nation, he built churches, supported
the monasteries and charitable establishments. In 1380
the saint established the monastery at Rovanetz. Saint
Lazar petitioned the Constantinople Patriarch for an
agreement of recognition of the Archbishop of Serbia
by the Patriarch. During the course of the 10years of
his rule, Serbia was at peace.

Afterwards there began war with the Turks. At the
time of the Kossovo Battle the wounded king was taken prisoner and on orders of Sultan Bayazet was beheaded with a sword on 15 June 1389. The body of
the holy king Lazar was buried at a nearby church. In
1391 his undecayed relics were transferred to the
Rovanetz monastery. The monastery was destroyed by
the Turks in 1683, and the relics of king Lazar were
transferred to the monastery of New Rovanetz on
Mount Thruzh.

The Holy
Prophet
Amos, third
of
the
Twelve Minor Prophets,
lived
during the
eighth century before
Christ. At
this time the
Hebrew nation
was
divided into
two kingdoms: Judea and Israel. The Judean king
Hosiah ruled in Jerusalem, but the ten separated Israelite tribes were ruled by Jeroboam II, an idolworshipper. At Bethel he set up an idol in the form of
a golden calf, which they worshipped, after they rejected the God of Israel.
The Prophet Amos was a Judean, from the city of
Thecua in the land of Zebulon. Simple and untaught,
but fervent in faith and zealous for the glory of the
true God, this former shepherd and dresser of sycamore trees (Amos 7:14-15) was chosen by the Lord
for prophetic service. He was sent to the kingdom of
Israel to denounce the impiety of King Jeroboam, and
also the Israelites for falling away from God. The
prophet predicted a great misfortune which would befall Israel and the neighboring pagan nations, because
of their impiety. As a result of his denunciations, the
Prophet Amos repeatedly suffered beatings and torture. He returned to Bethel, and threatening inevitable
misfortunes, he continued to call the Israelites to repentance.

The idolatrous priest Amaziah of the pagan temple
particularly hated the prophet. The prophet predicted
speedy destruction for him and all his household, and
for this he was subjected to beatings. Hosiah, the son
of Amaziah, struck the saint on the head with a club
He was the founder of the Monastery of St Pantelei- and seriously wounded him. Still alive, the Prophet
mon on the Holy Mountain, as well as numerous other Amos reached his native village and died there around
monasteries and churches.
787 B.C. He is not to be confused with Amos, the father of the Prophet Isaiah.
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ORTHODOX SUNDAY
When we walk into a church, all around us we see
icons. We expect to see icons adorning the inside of
every church. This is because icons are an incremental
part of Orthodox Christendom. There was a time however, when the practice of icons was in peril. At one
point in time, during the time of the Byzantines, icons
were in danger of being banned from the Orthodox
Church. Ultimately, this was not the case, and the
Feast of Orthodoxy is the result.

The year 843 marked the first Orthodox Sunday. After the death of Emperor Theophilios, his widow, the Empress Theodora, reinstated icons in the Orthodox Church. It was a time of great celebration for
the iconophiles, as they had finally triumphed over the
iconoclasts. This finally brought lasting peace to the
Church after centuries of internal power struggle between the two.
An iconoclast is a “breaker of images”, while
an iconophile is a “lover of images”, and from the
fifth to the ninth centuries A.D., the feud between the
two groups served to divide the Church, and cause
internal strife. In the end of course, the veneration of
icons was reinstated, supported by biblical proof, and

the Feast of Orthodoxy commemorates this.
However, to truly
understand
the importance
of
Orthodox
Sunday, it is
necessary to first
take a look at its
long history.
The
threedimensional religious imagery
utilized by early
Greek Christians
had long been
declared idolatrous and outlawed by all in
the
Orthodox
Church, however, the twodimensional images that we
now know as “icons” were strongly supported by the
Greeks while being denounced by Armenian and Syrian Christians further east. The Monophysitism displayed by the oriental orthodox practitioners was a
defining factor in their push against the icons, and
provided theological support for iconoclasm. This opposition to icons, which was mostly displayed by the
Christians further east, was in fact influenced by Islam. Their contact with Muslim populations led to
them adopting the Islamic stance on holy images. This
was an important factor in the rise of iconoclasm in
the east.
So far, the conflict had been kept small, the
two groups were opposed to each other, yet with the
emperors Leo III and Constantine V, who reigned
from 717-741 and 741-775 respectively, this issue became much larger, as both emperors supported and
actively promoted iconoclasm, in an attempt to
“purify” the Orthodox Church. Both emperors worked
to end the practice of icons, and Constantine V even
wrote about iconoclasm, promoting it and trying to
give it credibility by deferring to the ecumenical
councils with claims that their decisions were in favor
of iconoclasm.
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The fact that the emperor himself was in support of iconoclasm did not bode well for the preservation of the icons. It was argued that only a symbolic image could be permitted, as a full depiction of
Christ would delve into idolatrous territory, which of
course, was forbidden. However, it
was argued by
those who opposed
iconoclasm that in
fact, a depiction of
Christ as a man
was
actually
demonstrative of
the faith that Christ
had really been on
earth as a human.
The fact that he had
a human form was
the reason why he
could be depicted
in the first place, as
he was not intangible. It was further argued that
icons were not being “worshipped” directly, but rather venerated, and that the true worship was only
going to God. The iconoclasts did not accept these
arguments, and continued attempting to get rid of
icons in the Orthodox Church.
The conflict between the two opposing
sides gradually rose in intensity throughout the years,
and prominent figures in Orthodoxy pushed back
against the iconoclasts. One such figure was the Patriarch of Constantinople, Nicephoros. He denounced
the movement against icons, yet his vocal stance
eventually culminated in him being deposed by the
Emperor Leo for his ardent defense of icons. There
were many others who also stood up in support of the
icons, but by far the most important defenders were
the orthodox monks. They staunchly opposed iconoclasm, and their monasteries and enclaves were instrumental in keeping icons alive and well in the Orthodox Church. The monks provided sanctuaries for
the icons, and saved many an icon that would have
otherwise been lost. The monks were some of the
most faithful, and the most invaluable in the struggle
against iconoclasm.
When iconoclasm was finally ended as an
official practice of the Byzantine Empire, there was
much celebration, and as a way to remember the
struggles faced, the “Feast of Orthodoxy”, or
“Orthodox Sunday” was instated. Celebrated on the
first Sunday of Great Lent, it poses great significance
to the Orthodox Church, especially concerning the
importance of icons. A procession takes place around
the church, with icons an important part, after which

the Synodikon is proclaimed, and then the various
heretics are named. Orthodox Sunday demonstrates
the great importance of icons in the Orthodox
Church. Icons are an incremental part of the faith itself, not just something optional, or a bonus supplement to the Christian faith.
As a result of the
iconoclastic crisis,
icons became firmly intertwined with
Orthodox Christianity. Art had become inseparable
with
theology,
which did also safeguard the practice
of icons from being
questioned again,
as it was now officially part of Orthodox tradition. Icons
had now become a fount of divine knowledge, which
could be expressed through the so-called “adornment
of the church”. A Russian philosopher, one Eugene
Trubetskoi referred to this phenomenon as
“contemplation in colors”. And so, while the iconoclasts aimed to destroy the practice of icons in the
church, the icons prevailed. As a result of this struggle, their position in the church became even stronger than before. A parallel can be drawn to the times
of the Roman Empire, where faced with adversity,
instead of being eradicated, Christianity flourished,
and came back stronger than before. Orthodox Sunday celebrates this triumph of the icons.
Tudor Stegaru
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Christ is Risen!
Indeed He is
Risen!

The Frescos Project
Dear Brother and Sisters,
We rejoice to inform you that ChurchSchool Assembly has brought a decision
to start writing (painting) frescoes inside
our Church.
St. Archangel Michael Serbian Orthodox
Church invites faithful children,
and all people of good will, to give donations to help us with frescoes painting
for our Church.
If everybody gives a donation we will be
able to complete projects of frescoes inside the Church.
An opportunity is given to our generation to be a part of frescoes painting project. Once frescoes are complete our
Church will be one of the most beautiful
churches in British Columbia.
We thank you all in advance and we
thank God for giving us a chance to be a
part of such
an important project for our Church.
Information: Very Reverend Malisa Milovanovic 604-715-1908
ST. ARCHANGEL MICHAEL
SERBIAN ORTHODOX CHURCH
7837 Canada Way
Burnaby, BC
V3N 3K8
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Sayings of Church Fathers
St. Sisoes: . . . if such a man does penance with his whole heart, God will receive him . . .
They asked Abba Sisoes, ‘If a brother sins, surely he must do penance for a year?’ He replied, ‘That is a hard saying.’ The visitors said, ‘For six months?’ He replied, ‘That is a
great deal.’ They said, ‘For forty days? ‘He said, ‘That is a great deal, too. ‘They said to
him, ‘What then? If a brother falls, and the agape is about to be offered, should he simply
come to the agape, too? ‘The old man said to them, ‘No, he needs to do penance for a few
days. But I trust in God that if such a man does penance with his whole heart, God will receive him, even in three days.’
St. John the Dwarf: Who sold Joseph?
“Abba John said, ‘Who sold Joseph?’ A brother replied saying, ‘It was his brethren.’ The
old man said to him, ‘No, it was his humility which sold him, because he could have said,
“I am their brother” and have objected, but, because he kept silence, he sold himself by his
humility. It is also his humility which set him up as chief in Egypt.'”
St. Maximos the Confessor: The person who loves God cannot help loving every
man as himself . . .
“The person who loves God cannot help loving every man as himself, even though he is
grieved by the passions of those who are not yet purified. But when they amend their lives,
his delight is indescribable and knows no bounds.”

St. Maximos the Confessor: . . . I shall sooner agree to die than to apostatize in any
way from the true Faith and thereby suffer torments of conscience.
When all the people in Babylon were worshiping the golden idol, the Three Holy Children
did not condemn anyone to perdition. They did not concern themselves with the doings of
others, but took care only for themselves, lest they should fall away from true piety. In precisely the same way, when Daniel was cast into the lion’s den, he did not condemn any of
those who, fulfilling the law of Darius, did not wish to pray to God, but he kept in mind his

own duty, and desired rather to die than to sin against his conscience by transgressing the
Law of God. God forbid that I should condemn anyone or say that I alone am being saved!
However, I shall sooner agree to die than to apostatize in any way from the true Faith and
thereby suffer torments of conscience.

