


 

O вернима као једном телу и једном духу 

Једно тијело, један дух. (Еф. 4, 4) 

Да се старају верни, да буду једно тијело и један дух; то 

препоручује свети апостол. Под једним телом разуме се једна 

вера, без цепања, без јереси, без самовоље: цела црква је једно 

тело, коме је глава Христос. Под једним духом разуме се љубав, 

љубав пламена свих верних према Христу, од кога произлази и 

узајамна љубав. Множина да буде као једнина; много људи као 

један човек.  

То је чудо хришћанске вере и хришћанске љубави. Нема те силе 

у свету, која може бити јачом споном међу људима. Ни иста крв, 

ни исти језик, ни исто огњиште, ни исти родитељи, нити ма 

какви материјални интереси – ништа од тога није ни издалека 

онаква силна спона као вера и љубав хришћанска. Том силном 

и неодољивом споном повезани су сви чланови цркве међу 

собом. И црква Божја стоји као један човек, у времену и у 

вечности -једно тијело, један дух. Овоме чудесном јединству 

ништа тако не противречи као гордост појединих људи.  

Гордост криви веру, хладни љубав; гордост ствара јереси, цепа 

цркву, жртвује добро целине угодности личној. Гордост је у 

суштини одсуство и вере и љубави. Нека нас Бог, браћо, сачува 

од гордости, праисконог недуга рода људског. Да би били вазда 

једно тијело и један дух у Господу нашем Исусу Христу. Теби 

Господе Исусе, Теби Главо Цркве, Теби слава и хвала вавек. 

Амин. 

Свети Владика Николај Велимировић 
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Роди нам се Дјева чиста, 
Света мати Светог Христа, 
Радујте се, стари, млади, 
Господ себи дом сагради. 

Роди нам се Дјева красна, 
Међ женама звезда јасна, 

Радује се стара Ева, 
Освети је Света Дјева. 

Славље светло и огромно, 
Роди нам се чедо скромно, 
Што везује земљу с небом, 

Сходно с Божијом предуредбом. 

То је иста Чудна Дјева, 
Што ју стари пророк снева, 
То је жезал што процвета, 
То је слава умног света. 

Крин мирисни јесте она, 
Њом мирише васиона, 

И мост златни и лествица, 
Бела чиста голубица. 

Радује се Црква Божја, 
Њој се клања до подножја. 
И пева јој тројно наглас: 
Пресвјатаја, помилуј нас! 

 

Св. Владика Николај 
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Богородица 
 

Христо Јанарас 
 

 
У личности Пресвете 
Богородице Црква 
препознаје оно 
створење које је - само 
оно у целокупној 
творевини Божијој, и 
материјалној и 
духовној - стигло до 
испуњења циља због 
којега твар постоји: до 
најпотпунијег могућег 
сједињења са Богом, 
до најпотпунијег 
остварења могућности 
живота. Њен 
пристанак на 
ваплоћење Сина није 
само неко 
усаглашавање 
човечанске воље са 
Божијом вољом него 
јединствена 
егзистенцијална 
чињеница узајамног 
прожимања живота 
творевине и живота 
онога што је 
нестворено: 
Богородица се 
удостојила да, по 
својој природној 
енергији (енергији 
воље, али и 
материнства), 
учествује у 
заједничкој енергији 
Божанства, односно у самом животу Бога. Њен 
физички живот, њена крв и биолошке функције 
њеног тела поистовећене су са животом који је у 
служби оваплоћене ипостаси Бога Логоса. Бог 
Логос је живео као део њеног тела, са њеним 
телом и њеном крвљу, у њеној материци; њена 
природна створена енергија поистоветила се са 
енергијом живота Нестворенога. 
 
Није Богородица само „позајмила" своје 
биолошке функције Богу Логосу. Јер, мајка не 

„позајмљује" своје тело своме детету него својим  
телом и својом крвљу изграђује његово биће, као 
што дојењем, речју, миловањем и љубављу 
саздава и „душу" свога детета. Црква је упорна у 
свом тврђењу да Син и Логос Божији није Својим 
очовечењем просто примио тело него је примио 
„тело одушевљено и логичком и умном душом",1 

као што је тело 
сваког 
човечанског 
ембриона. 
Христос је 
примио 
човечанску 
природу са 
целокупношћу 
телесних и 
духовних 
енергија које 
њу сачињавају 
и изражавају. А 
учешће 
Богородице не 
престаје са 
саздањем 
Христовог тела 
него се 
продужава на 
оно што бисмо 
могли назвати 
изградњом 
Његове душе; 
Његове 
човечанске 
психе,  пошто 
је мајка извор и 
полазиште за 
артикулацију 
првих 
психичких 
доживљаја, 
првих сазнања, 
првих муцања, 
прогресивног 

уласка детета у свет имена и символа, у свет 
људи.  
 
Мајка Божија, односно Дјева Марија, у своме 
бићу је поистоветила живот тварног са животом 
нетварног и у своме животу сјединила твар са 
њеним Творцем. Тако свако створење, целокупна 
творевина Божија, налази у њеној личности 
двери „истинског живота", улаз у пуноћу 
егзистенцијалних могућности.  
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Мајка Божија, 
односно Дјева 

Марија, у своме бићу 
је поистоветила живот 
тварног са животом 

нетварног и у своме 
животу сјединила 
твар са њеним 

Творцем. Тако свако 
створење, целокупна 
творевина Божија, 

налази у њеној 
личности двери 
„истинског живота", 

улаз у пуноћу 
егзистенцијалних 
могућности. Њој се 
„радује сва творевина, 

анђела сабор и 
човечији род". Свака 
слика која је 

сажимање природе, 
језиком црквене 
поезије, додељује се 

Богородици да би се 
изразила управо 
васељенска обнова 

твари која се одиграла 
у њеној личности. 
Она је „небо", и „земља добра", и „гора 

неодсечна", и „камен који напаја жедне живота", 
и „материца која препорађа", и „врт који рађа 
умилостивљења". А ненадмашна „семантика" 

православног живописа преноси ликовни нацрт 
тих слика некад на цртеж, а некад на боју, и 
приказује Богородицу било као престо Божанства 

док држи одојче, било у молитви, било као 
Гликофилусу, или пак „погнуту" при Рођењу 
Христовом или у свом Успењу. Она је нова Ева, 

која рекапитулира природу, али не у 
„противприродну" аутономију и смрт него у 
„натприродно" учествовање у Божанству и у 

остваривање вечног живота. Јер, њена воља 
васпоставља егзистенцијални „крај" или циљ 
свеколике творевине, даје смисао и наду у „жарко 
ишчекивање творевине". Када верници ишту 

заузимање Богородице за њихово спасење, не 
траже неку врсту правног посредовања него 
траже да и њихова неиспуњена жеља буде 

обухваћена њеном животворном вољом, која 
потврђује спасоносну љубав ваплоћеног Бога.  
 

 

ЧУДЕСА 
КАЗАНСКЕ 

ИКОНЕ 

МАЈКЕ 
БОЖЈЕ 

 
Била је зима 1941. 
године. Немци су се 

приближавали 
Москви. Русија се 
налазила на ивици 

катастрофе. Тих дана 
скоро нико није 
веровао у победу. 

Нису знали шта да 
раде, видели су само 
пропаст, свуда је 

била само паника, 
страх, очајање. Када 
је почео велики 

Отаџбински рат, 
патријарх 
антиохијски 

Александар Трећи 
обратио се посланицом хришћанима целог света 
за молитвену и материјалну помоћ Русији. Тада је 
руској земљи остао само веома мали број 

истинских пријатеља.  
 
Постојали су велики молитвеници и у Русији, 

такви као јеросхимонах Серафим Вирицки. 
Хиљаду дана и ноћи се молио он за спасење 
земље и народа Русије у тим најтежим годинама, 

када су земљу притискали непријатељи. Али као 
и 1612. године Промислом Божјим ради 
пројављивања воље Божје и одређења судбине 

народа и земље Русије био је изабран пријатељ и 
молитвеник за њу из братске Цркве - митрополит 
Ливанских гора Илија (Антиохијска 

патријаршија). Он је знао шта значи Русија за 
свет; знао је и зато се увек молио за спасење 
руске земље, за просветљење народа. После апела 

Александра Трећег, митрополит Илија је почео 
ватрено и свим срцем да се моли за спасење 
Русије од пропасти, од непријатељске најезде.  
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Одлучио је да се затвори и да моли Мајку Божју 
да му открије чиме се може помоћи Русији.  
 
Он се спустио у камено подземље, куда није 
допирао ниједан звук са земље, где није било 
ничега осим иконе Мајке Божје. Владика се тамо 
затворио, није јео, није пио, није спавао, већ се 
само клечећи молио пред иконом Мајке Божје 
испред које је горело кандило. Сваког јутра 
владици су доносили извештај са ратишта о броју 
убијених и о томе докле је дошао непријатељ. 
Након три дана бдења јавила му се у огњеном 

стубу Сама Мајка Божја и објавила да је изабран 
он, истински молитвеник и пријатељ Русије, да 
би пренео заповест Божју за земљу и руски 
народ. Ако све што је било заповеђено не буде 
испуњено, Русија ће пропасти. "У целој земљи 
морају бити отворене цркве, манастири, духовне 
академије и богословије.   
 Свештеници морају бити враћени са  фронтова и 
из затвора, треба да почну да служе. Сада се 
припремају да предају Лењинград; он се не сме 
предати. Нека изнесу", рекла је Она, "чудотворну 
икону Казанске Мајке Божје и нека је пронесу у 
литији око града, тада ниједан непријатељ неће 
ступити на његову свету земљу. То је изабрани 
град. Испред Казанске иконе треба одслужити 
молебан у Москви; затим она треба да буде у 
Стаљинграду, који се не сме предати 
непријатељу. Казанска икона треба да иде са 
војском до граница Русије.   

Кад се рат заврши, митрополит Илија треба да 
дође у Русију и да исприча о томе како је она 
била спасена". Владика се повезао са 
представницима Руске цркве и са совјетском 
владом те им пренео све што је било заповеђено. 
И сада се у архивама чувају писма и телеграми 
која је митрополит Илија слао у Москву. Стаљин 
је позвао митрополита лењинградског Алексија 
(Симанског), месточувара патријаршијског 
престола митрополита Сергија Страгородског) и 
обећао да ће испунити све што је пренео 
митрополит Илија, јер више није видео никакву 

могућност да 
спасе положај. 
Све се 
догодило онако 
како је било и 
проречено. 
Није било 
снаге да се 
непријатељ 
заустави. Била 
је страшна 
глад, 
свакодневно су 
умирале 
хиљаде људи. 
Из 
Владимирске 
саборне цркве 
изнели су 
Казанску икону 
Мајке Божје и 
обишли с њом 
у литији око 
Лењинграда - 

град је био спасен. Многима је и до дан данас 
несхватљиво како се одржао Лењинград, јер 
помоћи му није било: оно мало што су довозили 
била је само кап у мору. Ипак, град је издржао. 
Поново су се потврдиле речи које је светитељ 
Митрофан Вороњешки рекао Петру Првом о 
томе да је град св. апостола Петра изабрала Сама 
Мајка Божја и док је Њена Казанска икона у 
граду, и док постоје молитвеници, непријатељ не 
може ући у град. Ето зашто Петровграђани тако 
поштују Казанску икону Мајке Божје.  
 
Она је све време, од оснивања града, била његова 
Заштитница, као и целе Русије. Занимљиво је и 
то да је блокада Лењинграда била прекинута на 
дан празновања св. равноапостолне Нине, 
просветитељке Грузије. После Лењинграда 
Казанска икона је почела свој поход по Русији. И 
Москва је такође била спасена чудом.  
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Пораз Немаца код Москве, то истинско чудо, 
јављено је молитвама и заузимањем Божје Мајке. 
Немци су панично бежали, гоњени ужасом, 
путем су остављали технику и нико од немачких 
и руских генерала није могао да схвати зашто се 
то догодило. Волоколамски пут је био слободан и 
ништа није сметало Немцима да уђу у Москву. 
Затим су Казанску икону превезли у 
Стаљинград.Тамо се испред ње одржавала 
непрестана служба - молебани и помени 
погинулих војника. Икона је стајала усред руске 
војске, на десној о бали Волге, и Немци нису 
могли да пређу реку какве год напоре улагали. 
Био је тренутак кад су браниоци града остали 

само на малом комаду земље уз Волгу, али 
Немци нису могли да их униште јер се тамо 
налазила Казанска икона Мајке Божје. 
 
Славна Стаљинградска битка почекла је 
молебаном управо испред те иконе и тек после 
тога био је дат сигнал за напад. Икону су 
довозили на најтеже делове фронта, тамо где су 
биле критичне ситуације, на места где су биле 
припремане офанзиве. Свештенство је служило 
молебане, војнике су шкропили светом водицом. 
Како су сви са дирнутошћу и радошћу 
прихватали све то! Дошло је време славне руске 
старине! Какви су били молитвеници на руској 
земљи! И Мајка Божје је њиховим молитвама 
терала непријатеље, уносећи ужас у њих. Приче о 
чудесним случајевима чуле су се и од многих 
бораца на ратишту, рачунајући ту и оне који нису 
веровали у Бога. Треба испричати о једном 
таквом сведочанству заузимања и помоћи Мајке 
Божје. Догодило се то за време напада на 

Кенигсберг 1944. године. Ево шта прича официр 
који се налазио у самом центру догађаја битке за 
овај град-тврђаву: "Наша војска је већ била 
потпуно преморена, а Немци су још увек били 
јаки, губици су били огромни и тасови на ваги су 
се колебали, могли смо тамо да доживимо 
страшан пораз. Наједном видимо: дошао је 
командант фронта, са њим много официра, а са 
њима свештеници са иконом. Многи су почели да 
се шале: Ево довезоше попове, сад ће они да нам 
помогну... Али командант је брзо прекинуо све 
шале, наредио је свима да се построје и да скину 
капе. Свештеници су одслужили молебан и 
пошли са иконом на линију фронта. Ми смо са 

недоумицом гледали: куда они 
иду овако? Све ће их побити! 
Немци су тако страшно пуцали 
да је то био прави ватрени зид! 
Али они су спокојно ишли у 
ватру. И наједном је пуцњава са 
немачке стране у једном 
тренутку прекинута. Тада је био 
дат сигнал - и наша војска је 
почела општи напад на 
Кенигсберг с копна и с мора. 
Догодило се нешто невероватно: 
хиљаде Немаца је гинуло и 
хиљаде њих се предавало! Како 
су затим сви заробљеници 
причали: пред сам руски напад 
"на небу се појавила 
Мадона" (тако они називају 
Богородицу), Коју је видела сва 
немачка армија, и свима је 

оружје апсолутно отказало послушност - нису 
могли да испале ниједан метак. Онда је наша 
војска, пробивши жичане препреке, лако сломила 
отпор и заузела град који је до тада био 
неприступачан, а ми трпели велике губитке. За 
време овог јављања Немци су падали на колена и 
многи су схватили о чему се ради и Ко помаже 
Русима!". И још једна чињеница. Кијев - мајку 
руских градова - ослободила је руска војска 22. 
октобра - на дан празновања Казанске иконе 
Мајке Божје (по црквеном календару, или 4. 
новембра по новом). И то је било веома значајно 
за руски народ: одатле је почела Русија, ту се 
догодило крштење руског народа, који је заувек 
изабрао хришћанство и православну веру. Сва 
истинска сила и сва истинска срећа руског 
народа је у православној вери! Двадесет хиљада 
храмова Руске православне цркве је било 
отворено у то време. Тада се молила сва Русија! 
Молио се чак и Јосиф Стаљин, о чему постоје 
сведочанства. 



6 

 

Успеније Пресвете 
Богородице 

 

По извршењу спасења рода људског 
Господом Христом и вазнесењу његовом на небо, 
Пречиста и Преблагословена Дјева Марија Мати 
Божија посредница нашег спасења поживе доста 

дуго мећу првим хришћанима. Радоваше се 
великом духовном радошћу распростањењу Цркве 
Христове по свој васељени. И још за време ђивота 
свох на земњи оно очима својим виде остварење 
реци својих да че је сви нараштаји насивати 
блаженом.  

 
Живећи у дому Светог Јована Богослова, 

Пресвета Гогородица је често одлазила на 
Маслинскз Гру одакле се Господ Вазнео на небо и 
тамо се молила да је Господ разреши оф тела и 
узме себи. Једном кад се Пресвета усрдно мољаше 
пред њу стаде Свети Архистратиг Гаврило који јој 
од  детињства беше служитеље и благовесник 
овоплоћења Божијег у све дане живота њеног 
хеодступни чувар. Свети Архистратиг јој донесе 
од Господа радосхе речи, да ће се она после три 
дана преставити. Саопштавајући Пресветој Дјеви 
вријеме упокојења. Архангео јој говораше да се 
она не узнемирава хего да са радошћу прими 

његове речи, пошто ће прећи з бесмртни живот да 
вечно буде са Бесмртним Царем Славе. Син твој и 
Бог наш говораше Архистратиг чека са свом 
хебеском војском и душама праведних да прими 
тебе Матер своју у небеско царство, да би Ти 
Живела и Царовала с Њим у бесконачне векове. 

У знак свега изговореног Архангео 
благовесник даде Светој Дјеви рајску грану од 
палмовог дрвета која спајаше светлошћу небеске 
благодати и имала се хосити пред одром 

Богоматере кад 
свечасно и свечисто 
тело њено буде 
ношено ради 
погребљења.  
Преблагословена 
Богородица се 
испуни неисказаном 
радошћу након ових 
речи Гласника 
Божијег јер шта је за 
њз на небу са Сином 
својим и Богом.  
Паднувши на колена 
она узнесе свесрдну 
благодарност 
Твроцу своме 
говорећи: Ја не бијах 
достојан Господе да 
примим тебе у 
утробу своју да се ти 
цам ниси смиловао 
на слушкињу своју. 
Ја сачувах поверену 

ми ризницу стога ти се молим, Царе славе, сачувај 
ме од области гене јер кад небо и анђели дрхте 
пред Тобом, утолико више саздани од земње човек 
који нема никаквих блаха сем дарованих Твојмом 
добротом. Још се Тревета мољаше да пре свог 
одласка види свете апостоле који беху расути по 
свој васељени проповједајуићи свето Јеванђеље. 

 

Она мољаше Господа и о томе да у часу 

исхода свог не види кнеза таме и страшилиште 
његово него да цам Син њен и Бог дође са Светим 
Анђелима своим и прими душу њену у свете руке 

своје као што јој то обећа раније.  

По завршеној молитви Пресвета 
Богородица се врати у дом Светог Јована 
Богослова на Сиону (узвишење у Јерусалему) и 
поче се припремати за своју кончину. О свему 
обавјести Светог Апостола Јована и даде му грану 
добијену од Архангела Гаврила уз аманет да он ту 
грану носи на челу поворке.  
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Свети Јован Богослов о свему исвјести 
Светог Апостола Јакова првог Архиерпископа 
Јерусалемског који обавјести вјерни народ у 
Јерусалиму у околини о скором упокојењу 
Пресвете Богородице. Мношво вјерног народа се 
окупи око дома Светог Јована Богослова и свима 
њима Пресвета исприча шта јој је рекао Свети 
Архангел Гаврило и показа им палмову грану која 
је сијала светлошћу небеске славе.  

 
Још им остави завештање да буде 

погребена у Гестиманском врту крај Горе 
Маслинске јер тамо бејаше гробница Светих 
Праведних родитеља њених Јоаким аи Ане.  

Када Пресвета Богомајка уздаваше ове 
налоге изненада наста хука као силна грмљавина и 
мхоштво облака окружи  дом светог Јована 
Гогослова, јер по Божиме наређењу Свети Анђели 
узеше Свете Апостоле расјане по свим крајевима 
Васељене и неочекиван оих  донесоше на 
облацима и поставише на Сион пред врата дома 
где беше Мати Божија. Угледавши једни друге 
Свети Апостоли се у чуду питаху који је разлог 
због кога ин Фоспод сабра заједно. Пред њих 
изаће Свети Јован Богослов и обавести их о 
скором одласку Пресвете Гогородице са земље. 
Тада разумеше Апостоли да их  Господ због тога 
сабра. 

 
Наступи петнаести дан месеца Августа и 

прибижи се очекивани благословени час, терћи 
час дана у који се Пресвета Богородица престави у 
исти час кућу обасја неисказана светлост Славе 
Божије и ужас спопаде све којим асе то виђење 
откри. Они видјеше кров куће откривен и Слава 
Господња  силажаше с неба и  сам Цар Славе 

Господ Хрисос са небеским силама 
свети Апостоли и сви удостојени 
видјеше како се Пресвета 
Богородица подиже са одра и пође у 
сустрет сину своме и Господу и 
поклони му се.  
И тако Пресвета Дјева предаде 

пресветз душу своју у руке Сина 
свог при том оа не осјети никакав 
бол, него као да заспа слатким сном.  

Јер онај кога он азаче не 
поовредивши девичанство и роди 
без бола узе и свечану душу њену 

из тела без бола и не даде да тело 
њено види трулење.И тако од свих 
небеских чинова беше свечано 

праћенам Пресвета душа 
Богоматере ношена на рукама 

Господњим у вишње обитељи. 

Пресвето и Пречисто тело Гогородице би 
полођено у Гестиманском врту. По особитом 
промислз Бођијем један од апостола свети апостол 
Тома не би присутан на погребењу тела Пресвете  

Богородице него тек трећи дан стиђе у 
Гестиманију. 

Свети апостол Тома силно туговаше што се 
не удостоји као остали Свети Апостоли последњег 
благослова Пречисте Богоматере.  

Свети Апостоли сажалише се на њега 
решише да отворе гроб да би се свети Тома 
поклонио телу Пресвете али када отворипе камен 
они нађоше гроб празан, у њему не беше тела 
Пресвете Богородице већ цамо поребене ствари из 
којих излазаше диван миомирис.  

Тако Господ преко светог апостола Томе 
објави да је Пресвета Богородица у телу вазнесена 
на небо.  

Пресвета Богородица незамјењива пред 
Творцем заступница има харочито поштовање у 
нашем народу.  

 
Од свих храмова подигнутих од Србског 

народа највећи број је посвећен Пресветој 
Богородици.  

 

Пресвета Богородице моли Христа Бога за нас. 

 

Житије  Успенија од Св. Аве Јустина за Белог 

Анђела припредио Милорад Савановић   
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Опростити                          
све до заборава  

(недеља 11. по Духовима                                           

1 Кор 9,2-12 Мт 18,23-35 зач.77)  
 
 
У овом еванђелском одломку све сами банкарски 

појмови: новац, дуговања, наплата, обрачун!? А од 

богословских само један: праштање! 

 

Још увек Симон, Петар је прави рачунџија, и пита 

се као сваки старозаветни Јеврејин, сасвим 

јуридички, правно, канонски: колико пута да 

опростим брату своме? И сам одговара: „Да ли до 

седам пута?“ У овом Симоновом одговору 

препознајемо духовног зеленаша, каматника. Тај 

лихвар је још Симон, још не мисли Христом, већ 

собом. Човек је дуговао 10000 талената. То је било 

сума, брат-брату, зарађена за 60 милиона радних 

дана. Дакле, нико је не би могао зарадити, а још 

мање би је могао повериоцу вратити. Међутим, 

Господ рече, исправку: „Не велим ти до седам, 

него до седамдесет пута седам“ (Мт 18,22). Та 

јеврејска речца је значила у преводу: увек и 

свагда, бескрајно. Тврд одговор, како за стари, 

тако и за нови Израиљ Божији. Чини нам се 

немогуће сваком опростити увреде, неправде и 

закидања. Чини нам се да опраштањем кваримо 

ионако покварене. Потхрањујемо у кварнима, и 

склонима кварењу, злоћу и насртљивост, зар не!? 

Старозаветни закон одмазде нам се чини бољим и 

употребљивијим. Око за око, зуб за зуб! Међутим, 

еванђелска мерила су друкчија: „Чули сте да је 

казано: око за око, и зуб за зуб. А ја вам кажем да 

се не противите злу, него ако те ко удари по 

десном образу твом, окрени му и други. И који 

хоће да се суди с тобом и кошуљу твоју да узме, 

подај му и хаљину“ (Мт 5,39-40). 

 

Према светом Евангелију, Бог је одмах видео пад, 

али ево, историја не завршава падом, већ 

Благодаћу. Бог се не мири са нашом пропашћу, те 

нам даје појас за спасење: опраштање. Опраштање 

човека не само да враћа у његово првобитно 

стање, него га обожује, укључује у апотеозу у 

Христу, у величајну историју спасења: „Прво 

време људскога живота било је свето у оцу нашег 

рода... али је још светије последње време, време 

другога Адама, Христа, који је обновио нашу палу 

природу обновом живота у Духу“ (Свети Кирило 

Александријски: De adoratione in spiritu et veritate, 

књига XII, P.C., t. 68, col 1076).  

 

Опраштање нас побратимљује. Народ који 

опрашта је уједињен у Христу. Онај који ужива у 

свом непраштању, одбацио је самог себе. 

Опраштање нас размешта према љубави. 

Непраштање затвара човека у властито Ја. Такав 

се духовно не развија. Опраштање је расположење 

великодушности које је срасло са љубављу. А она 

даје смисао животу. 

Божје сунце излази и злим и добрима и даје да 

киша пада и праведнима и неправеднима (Мт 

5,45). Бог је човеку дао способност избора. Човек 

се служи својом слободом на своје добро, али и на 

зло. У слободи заслужујемо Рај, али га у слободи и 

губимо. Сагрешио си зато што си хтео да грешиш. 

Кајеш се зато што хоћеш да се кајеш. Слободни 

смо као људи, а не као богољуди. Свако кршење 

слободе се освећује. Сви природни закони, ако се 

крше, освећују се! Слободни смо да посејемо 

узроке, али морамо побрати и плодове. 
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Да би међу нама завладао праведан и трајан мир, 

потребно је опростити свима. Ваља опростити 

нанесене увреде и заборавити их. Нееванђелски је: 

опраштам, али не заборављам! То што сам 

задржао није опроштај који отвара врата Раја. 

Свети Јован Златоусти вели: „Ако те је ко 

увредио, прекрсти га и сазири на оно шта се на 

крсту збило и све ће ти бити опет лако да 

опростиш“. Један психолог каже о опраштању: 

„Ако хоћеш да се смириш, освети се, ако хоћеш 

трајни мир – опрости!“ Свети Амвросије 

Милански вели: „Ако хоћеш сам да ти буде 

опроштено, онда и сам опрости!“ И додаје: „Већу 

милостињу не бисмо могли дати до ове, кад 

опростимо све“. „Љубав дуго трпи“ (1 Кор 13,4) – 

великодушна је. Великодушност је прва одлика 

љубави. Трпељивост душу чини великодушном, 

племенитом и слободном од сваког рачунања, 

калкулације и ситничаве себичности. „Бог наш је 

великодушан у праштању“ (Ис 55,7), те и ми 

морамо бити такође. Ако добро сагледамо свој 

живот утврдићемо да је он сав саздан од Божјег 

праштања. У сваком дану, тек што отворимо очи 

грешимо, међутим, Бог нас препорађа својим 

милосрђем. Бог нам прашта и ослобађа нас терета 

греха. Од колевке до гроба непрестано се нижу 

Божја опраштања и спада са нас греховна љага. Та 

Божја великодушност у праштању, мора бити и 

нама узор и пример. „Будите, дакле, милостиви 

као Отац ваш што је милостив“ (Лк 6,36). А ко 

није милостив у праштању: „слијеп је, кратковид 

је, заборавивши своје очишћење од старих 

гријеха“ (2 Пт 1,9). Како хришћанин живи од 

Божјег праштања, мора научити да опрашта својој 

браћи и сестрама. Загрљај опраштања је право 

покајање „које не памти зло“ (1 Кор 13,5). Љубав 

брише сећање на доживљене неправде. Бог не 

само да опрашта грехе, већ их поништава у 

сећању. Сва наша недела ће бити заборављене (Ез 

18,22), ако опростимо свима. Хришћанско 

праштање је само до заборава, до брисања у 

памћењу. У нашој вери, не важи: праштам, а не 

заборављам! У том „незабораву“ вири у нама 

старозаветни Јеврејин. А Божје праштање је 

обнављање његовог вечног пријатељства према 

нама грешнима. Да и хришћанин и Бог забораве 

зло! Шта би било са нама када би Бог шкртарио и 

терао мак на конац!? Шкртост у праштању знак је 

мржње према људима.  

Тесногрудост у праштању такође. „Ко шкрто сије, 

шкрто ће и жњети“ (2 Кор 9,6). Ко је шкрт у 

праштању, не може очекивати од Бога изобиље 

благодати! „Дјечице моја, не љубите ријечју ни 

језиком, него дјелом и истином“ (1 Јн 3,18). 

 

О. Иларион (Ђурица) 
Свештена келија, 2017 

 

 

 

Молитва Господу за опроштај  
 
У руку Твог превеликог милосрђа, о Боже мој, 

предајем душу и тело моје, осећања и речи, 

савете и мисли моје, дела моја и сва кретања 

моје душе и живота мојега, дан и час 

издисања мог, престављење моје, упокојење 

душе и тела мога. Ти, о Свемилостиви Боже, 

чију Благост и Незлобивост не могу да 

превазиђу ни сви греси света, прими мене, 

од свих људи најгрешнијег, у руку заштите 

Твоје и избави ме од сваког зла, очисти 

многобројна безакоња моја, подај 

исправљење злом и окајаном мојему 

живљењу и избављај ме од будућих тешких 

грехова, како ничим не бих повредио Твоје 

човекољубље. Њиме покривај моју немоћ од 

бесова, страсти и злих људи. Непријатељима 

видљивим и невидљивим запрети, 

руководећи ме путем спасења доведи ме 

Теби, пристаништу мојем и завршетку жеља 

мојих. Дај ми кончину хришћанску, мирну, 

сачувај ме од духова злобе, и на Страшном 

Твом Суду буди милостив слуги Твоме и 

присаједини ме са десне стране заједно са 

Твојим благословеним овцама, да заједно с 

њима славим Тебе, Творца мога, у векове. 

Амин. 
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ДА ЛИ ЈЕ ЗАРАЗНО СВЕТО ПРИЧЕШЋЕ?                 
(ШТА СЕ ДОГОДИЛО ЈЕДНОМ ЂАКОНУ 

КОЈИ ЈЕ СУМЊАО) 

Свето Причешће нас оспособљује да призовемо Бога Духа Светог да пребива у нашем телесном храму! 
Понекад нам даје предукус савршенства у Божијем Царству небеском. Припрема нас за оно чему се 
надамо – будући вечни живот. (…) 
 
Неки људи брину и мисле да ће их примање Светих Дарова из исте кашичице из које се и други 
причешћују изложити високом ризику да се разболе од неке заразне болести. То је старо питање које 
се често постављало кроз векове. Непојмљиво је да би Христос дозволио да се било која зараза пренесе 
путем Његове Свете Крви и Тела. Не постоји ниједан документован случај било ког православног 
хришћанина који се заразио примањем Светог Причешћа из кашичице која је управо била у устима 
особе болесне од неког заразног обољења. Чак ни ђакон или свештеник који узима преостало 
причешће из путира после свих причасника не добија никакву заразну болест. 
Црква никада није правила уступке или користила посебну кашичицу током епидемија лепре, 
туберкулозе и других заразних болести. Никада није постојала једна кашичица за здраве, а друга за 
болесне. То је живо тело Богочовека Христа! 

Да укратко кажемо нешто о једном од многих документованих догађаја. Испричаћу следеће: Неки 
грчки свештеник је редовно носио путир у месну болницу где су многи пацијенти боловали од 
туберкулозе. Дао је Свето Причешће једном човеку који је имао веома активан заразни облик болести, 
који је проузроковао распадање плућа, те су се делићи плућног ткива откидали с времена на време. 
Након што је примио Свето Причешће у своја уста, пацијент је искашљао крв и ткиво. Пали су на 
његову постељу заједно са честицом Светих Дарова Христових. Без оклевања, свештеник је појео 
делић Тела Господњег. Јереј је наставио да служи у цркви још тридесет година и доживео је 
деведесете. 
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Следи друга истинита прича: После Причешћа ђакон 
испија све што је преостало у путиру, без обзира на 
болест од које болује неки од причасника који је био у 
додиру са Даровима. Свештеник мора то да уради 
само ако ђакон није присутан. Једном приликом, 
свештеник је давао Свето Причешће у болници у којој 
су пацијенти боловали од туберкулозе (у то време је 
владала епидемија ове болести у Грчкој и многи људи 
су умрли од ње). Саслуживао му је недавно 
рукоположени ђакон. После тога, ђакон је морао да 
утроши преостале Часне Дарове у путиру. Он је то 
одбио, и свештеник га је преклињао да се повинује. 
Рекао је ђакону да је врло озбиљан грех занемарити 

своју дужност. Ђакон је рекао: „Не марим за то што говориш. Нећу да попијем.“ Отишао је, те се 
свештеник причестио преосталим Часним Даровима. Годину дана касније, свештеник је носио Свето 
Причешће пацијентима од туберкулозе у истој болници. Бивши млади ђакон био је један од њих. (…) 

Ако је некоме тешко да у ово поверује, можда му је једном било тешко да поверује и у то да нешто, 
што је у почетку могао да контролише и у чему је могао да ужива, може да постане његов господар. 
Ако је из искуства поверовао да је такав резултат могућ, тада из искуства такође може да поверује да је 
Христос заувек страдао на крсту за све грешнике на свету. „Заиста овај бијаше Син Божији!“, рекао је 
капетан. (Мт. 27, 54) 

(Одломак из књиге: Виктор Михаилов, Покидај ланац зависности, Подмаине: 2014, стр. 165-168.) 

Приредио: свештеник Дејан Ђуричић ,ХРИШЋАНСКЕ ПРИЧЕ, П А Р О Х И Ј А  К Р А В И Ч К А  

 
 
 

РИЈЕЧ 

братији након приопштења Светим Христовим 
Тајнама 

Светитељ Игњатије, епископ Ставропољски 
 

Љубљена у Христу браћо! Сада у срцима вашим одјекује глас оваплотившег се Бога Слова: "Који једе 
Моју плот и пије Моју крв у Мени пребива и Ја у њему". Сада ви осјећате испуњење тога гласа у 
стварности! Појмите славу вашу, проникните у садашње достојанство ваше: сваки од вас је сасуд 
Божанственог тајанства; сваки од вас је храм у којем Син Божији са предвјечним Оцем Својим и 
сапоклањајемим Духом тајанствено и истовремено суштаствено пребива. Већ сада ви нисте своји: ви 
сте Божији. Вас је купио Бог цијеном крви Сина Својега. Не можете припадати јарму туђем! ако је ко 
од вас до сада и био тамни грешник, тај је од сада постао праведник правдом Сина Божијег. 
Ова слава ваша, ово богатство ваше, ова праведност ваша – зар ће потрајати само док сте у храму, или 
само неко врло кратко вријеме по изласку из храма? зар ћете себе опет предати на рад трулежности? 
зар ће Исус, Који је светим тајнама ушао у срца ваша, бити принуђен да се уклони из њих због 
мноштва помисли, намјера, ријечи и дјела греховних која допустите себи? Не! нека се не изврши ова 
горка изневјера Спаситеља, ово издајство Спаситеља! Будите и останите храм Божији, Господу Који се 
у вас уселио служите помним испуњавањем Његових светих заповијести – и Он ће пребивати у вама: 
Он ће вас сачувати на путу земаљског живота од било каквог спотицања, увешће вас безметежном и 
нестрашном смрћу у пристаниште блажене вјечности. Амин. 
 
 

Ријеч изговорена у Сергијевој Пустињи, у цркви преподобног Сергија, у суботу 1. недјеље Великога 
поста, 1840. године. 

https://hriscanskeprice.com/


12 

 

Суштина Цркве као 

Сабора јесте света 

Литургија у којој смо 

показали нераскидиво 

јединство са Христом, 

али и јединство међу 

собом 

 

Спрски патријарх                               

Њетова Светост Г. Г. Порфирије 
 

Христос Воскресе! Високопреосвећена и 

преосвећена браћо архијереји, браћо и сестре, 

благодат Духа Светога нас данас сабра на 

редовни Сабор Српске Православне Цркве. 

 

Сабори и саборовање јесу право, али истовремено 

и обавеза нас епископа. Наравно, сабори и 

саборовање јесу право и обавеза свих хришћана, 

али у овом тренутку благодаћу Духа Светога 

којим све бива у Цркви Христовој, Духом светим 

се и конституише Црква. Сабрали смо се на Сабор 

архијереја да бисмо пре свега пројавили и 

показали јединство наше помесне Цркве. У исто 

време, сабрали смо се да бисмо - сусрећући се у 

Духу Љубави, у Духу Светоме, размишљајући 

заједно о свим искушењима са којима се суочава 

Црква наша где год се она налазила - заједно 

доносили решења која нису 

напросто  административна, него су решења у 

Духу Светоме. Таква решења имају за циљ да 

сведоче тело Христово, Христа распетога и 

васкрслога, и да изграђују тело Христово. 

 

То значи да сабори епископа нису попут других 

сабирања и састанака, конференција које се држе у 

свету разним поводима и са разним циљевима. 

Саборност је сама природа Цркве - друго име 

Цркве је сабор. Отуда из саме суштине саборног 

тела Христовог, Цркве као саборног тела 

Христовог, произилази и право и потреба као 

израз те суштине Цркве да се сабирамо. Ми смо 

прочитали молитву којом призивамо Духа Светога 

да буде са нама, која сама по себи много више 

него што можемо рећи, казује о суштини Сабора и 

саборовања. Сабирамо се око Христа, сабирамо се 

у Њему, сабирамо се као тело Његово и темељ. 

Суштина, манифестација Цркве као Сабора - као 

једног организма - јесте управо света Литургија 

коју смо служили и света Литургија у којој смо, 

истовремено, показали нераскидиво јединство са 

Христом, али и јединство међу собом, јединство 

тела Цркве, као јединство свакога другог тела. 

Слика коју је апостол Павле употребио да би 

изразио суштину Цркве извире из јединства тела 

са главом. Глава тела Цркве јесте Христос.  
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Ми епископи, како рекох, нисмо напросто 

представници обичних људских организација, 

нисмо изабрани да у име неке групе људи 

долазимо на Сабор како бисмо формирали некакву 

корпорацију или заједницу, конференцију, 

централни комитет, како се то некада звало на 

нашим просторима. Епископ, а онда и свештеник, 

по речи Отаца, јесте на месту и у обличју 

Христовом. Он није, пре свега како каже један од 

латинских отаца in persona Еcclesiae, у име народа 

и Цркве, епископ је in persona Christi, у име 

Христово. Он је ту да служи Тајну Христову, а та 

Тајна Христова јесте Тајна тела Христовог. Тајна 

коју служи епископ јесте пре свега Тајна јединства 

Цркве. 

Зато данас, најпре, обраћајући се браћи 

архијерејима, молим да се сви молимо за 

јединство Цркве које светотајински постоји и оно 

је неповредиво. Али јединство може понекад бити, 

доведено у ризик неком нашом самовољом, неким 

нашим појединачним погледом на свет. Сабори 

постоје управо због тога да би се отклонила свака 

врста индивидуализма, свака врста самовољности, 

свака врста појединачности. Сабор постоји као 

простор да би свако био једнак, али различит по 

својој функцији, по својим даровима, и у том 

смислу да би свако по некој теми изнео свој став, 

своје мишљење, којим би допринео заједничком 

решавању сваког изазова, а мало их данас није. 

Данас је читав свет, а унутар тога и наша Црква, 

суочен са изазовом пандемије вируса Ковид. Она 

је условила да две године ми нисмо имали Сабор. 

Сигурно је да има много тема о којима треба да 

разговарамо, али пре свега увек као Црква која је 

предањска, која је Православна, која има исправну 

веру, исправан живот. Ми не треба да 

саображавамо Цркву духу овога времена и света, 

него да преображавамо и време и простор 

Христом непроменљивим који је и јуче и данас и 

сутра исти. Ми смо на Сабору увек испуњени 

радошћу, благодаћу Духа Светога јер он је почетак 

и крај нашег саборовања. Он нас испуњава, он нас 

коинстуитише као заједницу, изграђује нас као 

Цркву. 

Али, понекад, Сабори имају и непријатне моменте. 

Од прошлог Сабора до овог Сабора ми смо 

испуњени, рећи ћу, радосном тугом, јер смо 

изгубили пре свега поглавара наше Цркве, 

блаженопочившег патријарха Иринеја. Најпре је 

Господ позвао епископа ваљевског Милутина, 

потом митрополита црногорско-приморског 

Амфилохија и епископа умировљеног Атанасија. 

Не зна се ко је од њих значајнији био за живот 

наше Цркве и који је од њих на основу саборног 

духа, тј. на основу својих личних печата и  дарова, 

своје посебности али унутар саборног организма 

Цркве, допринео животу, проповеди Јеванђеља  

и сведочењу Христа у нашем времену и нашим 

просторима. Ми знамо да Господ сваког позива 

онда када је он најспремнији и да он има, како 

каже Свети Григорије Богослов, сотиоролошку 

логику, логику која се бави спасењем. Зато се 

молимо за покој душа поменутих - патријарха и 

браће архијереја, али многих свештеника, монаха, 

многе наших браће и сестара које је Господ 

позвао, можда не у складу са логиком овог света, 

али у складу са својом логиком и онда када је 

свако био најспремнији. 

Данас славимо равноапостолне Кирила и 

Методија, браћо и сестре. И они су  допринели да 

словенски народи постану део словесног стада 

Христовог. Међу нама су двојица архијереја који 

носе имена Кирило и Методије. У име свих: да су 

у Христу радосни и да служе Цркви на много 

година! 

 

Први пут имамо после изборног Сабора, који је 

био ванредни, Литургију и призив Светог Духа 

овде, у храму Светог Саве, који је саборни храм 

нашег народа, наше помесне Цркве. И зато нека би 

Бог дао да се увек овде сабирамо у љубави 

Христовој, у Духу Светом, да изграђујемо тело 

Христово сарађујући са благодаћу Божјом. 

Вас, сабрани верни народе, молим да се молите за 

нас архијереје. Браћо архијереји, нека би Господ 

дао да молитвени почетак Сабора и молитва 

призива Светог Духа коју смо прочитали буду 

смернице током нашега саборовања; да све оно 

што у Духу Светоме, у љубави и у истини будемо 

међусобно размењивали нама буде на спасење а 

Цркви Христовој на корист. Нека је благословен 

почетак Сабора наше помесне Српске 

Православне Цркве! 
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МАНАСТИР ДЕВИЧ, 

УСАМЉЕНА 

СРПСКА СВЕТИЊА 

Прошавши кроз Глоговац и Србицу, градиће који 

сем српских имена, немају данас ништа српско, 

преко дрвеног моста на реци Марини, настависмо 

путем, неасвалтираним и пуним рупа ка месту под 

венцем Девич планине у којем се још српски дише 

и говори, манастиру Девичу. Из бараке, заштићене 

џаковима песка, наслаганим на гомиле, изађе жена 

у униформи КПС-а. Дадосмо јој наша документа, а 

она рече да ће их задржати док се наша посета не 

заврши. Прођосмо крај гомиле грађевинског 

материјала.  

 

Радници који још раде на изградњи зида око 

манастира, данас се одмарају, недеља је, празник. 

Јутарња песма птица из дреничке шуме нас 

дочекује и нарушава тишину. Птице су, на трен 

помислих, увесељавале и пустиножитеља 

девичког Јоаникија, док се трпељиво подвизавао 

ту , у шупљој букви, на почетку 15. века. А можда 

су друговале са њим док је градио прву цркву на 

месту данашњег манастира, у којој од 1430. 

године почивају његове свете мошти. А када је 

ћерка деспота Ђурђа Бранковића оздравила 

молитвама Светог Јоаникија, захвални отац је 

1434. ту, на том месту, саградио цркву Ваведења 

Пресвете Богородице... 

 

Данас, пред нама нова дрвена капија, кроз коју 

улазимо у порту манастирску, па, прошавши крај 

бунара, улазимо у обновљену цркву. Наш 

свештеник Срђан Јеринић ће, по епархијском 

распореду, служити недељну литургију. 

Унутрашњост цркве је обновљена, нови под, 

окречени зидови и очишћени фрагменти фресака 

на њима. У капели, подигнутој над кивотом 

Светог Јоаникија, источно од олтарског дела 

цркве, на кивоту од клесаног камена, упаљена 

свећа чија светлост осветљава фреске у капели.  
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Задржах поглед на фресци Св. Јоаникија Девичког 

и натпису: ,,игумана Пахомија и јеромонаха 

Лонгина са братијом“ из 1578. ,,пописа се свети 

гроб преподобног оца нашего Јоаникија“ . Натпис 

је сведочанство да је у време обновљене Пећке 

Патријаршије обновљен и Девич и капела 

фрескописана. Речи којима сам желела да се 

помолим свецу изосташе, а заменише их стихови 

песника: „Свети Јоаникије Господњи... Заштити 

нас... и подигни нас... кроз бежанију, 

кроз пожаре и глад...“. 

 

Могла сам, чини ми се, сатима да 

клечим крај кивота, а да ништа не 

прозборим, но огласише се звона за 

почетак Литургије. Једино њихов 

бруј слободно лети пространством и 

звуком освештава Дреницу. Нико не 

зна колико је пута, од давне 1458. 

када Гргур, син деспота Ђурђа 

Бранковића дарова звоно манастиру 

са натписом: ,,Старцу Јоаникију даде 

благочестиви господин Гргур“, до 

данас, звук девичких звона утихнуо, и колико пута 

опет васкрсао. У цркви, осим игуманије 

Анастасије, пет сестара девичких, и нас шесторо 

мирјана из Ораховца , никога више. Тугу што 

нема народа у светињи замених надом да ће 

светац Девички разумети наше молитве и 

посредовати за нас код Господа. 

У олтару, пред светитељима, на толико пута 

страдалим фрескама, отац Срђан започе литургију, 

а с певнице се огласи појање игуманије 

Анастасије и сестре Јефимије. Мелодија 

старинска, некако наша, народска, 

уплива у све поре моје 

косовскометохијске душе и измами ми 

сузе. Сва снага, трпљење, отпор и бол... 

све беше сједињено у појању ових 

дивних монахиња, чуварки девичке 

светиње. Као да оно што је ван 

манастирских зидина не постоји, као да 

се зло никада десило није. Ох, да бар 

није! Али трагови арбанашких злодела су 

остали у записима на пожутелим 

листовима манастирских књига и 

преносили се у живој речи народа 

косовског. Један од игумана Девича, Герасим, је 1. 

јануара 1741. записао: ,,подносих многе скрби и 

напасти од проклетога ишчедиа харбанашкога дан 

и ношч“.   Руски историчар и конзул у Сарајеву А. 

Гиљфердинг је 1858. три недеље после посете 

Девичу, добио писмо у коме је писало да су 

девичког игумана Пајсија ,, стријељали албански 

становници оближњих села“. Тада је записао: 

,,Убице су остале некажњене, иако су их добро 

познавали да су ми тада саопштили чак и њихова 

имена и место пребивања.“ 
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После одступања 

српске војске 1915. 

преко Албаније, 

Аустријанци су уз 

помоћ вучитрнских 

бегова Асана и 

Хафуза, опљачкали 

манастир, порушили 

зграде, а један 

мађарски официр је 

пијуцима разбио 

плочу на гробу 

Светог Јоаникија 

тражећи ,,сакривено 

благо“. Да га чудом 

Св. Јоаникија, оштар 

бол у половини није 

сасекао, и војници 

се поплашили и разбежали, капела над гробом 

свеца би била срушена. Априла 1941. Албанци из 

суседних села су минирали стари комплекс 

цркава, срушили испосницу Светог Јоаникија и 

Источник у близини манастира, конаке 

опљачкали, калуђере разјурили, спалили све 

старе девичке књиге и иконостас са иконама. На 

гомилу камења је 1947. дошла игуманија 

Параскева, предузимљива и храбра монахиња, и 

кренула са обновом. 

 

Безброј пута су њу и сестре у манастиру 

албански екстремисти нападали, пребијали, 

манастирску имовину пљачкали, стоку сакатили, 

сено палили. Ал је изгарањем у љубави ка Богу, 

истрајношћу и упорношћу, игуманија Параскева 

успела да за три-четири деценије манастир из 

пепела васкрсне. Монахиње су успеле да обнове 

испосницу Св. Јоаникија и његов лековити 

Источник, засаде борову шуму, воћњак и 

виноград. А када се игуманија Параскева 

преселила у наручје Господње, бригу о 

манастиру је преузела данашња игуманија 

Анастасија. И кренуле су нове муке са 

наследницима арбанашких злочинитеља, са 

новим именом  

 

На цркви данас стоји траг те обнове, запис: 

,,ПОМОЋУ БОЖЈОМ И БЛАГОСЛОВОМ 

ЕПИСКОПА РАШКО-ПРИЗРЕНСКОГ Г. 

ВЛАДИМИРА ЗАУЗИМАЊЕМ 

СТАРЕШИНЕ МАНАСТИРА МОНАХИЊА 

ПАРАСКЕВА И СЕСТРИНСТВО ОБНОВИ 

СЕ МН. ДЕВИЧ ЛЕТО ГОСПОДЊЕ 1953.Г.  

РАДОВЕ ИЗВОДИО НЕИМАР МИЛОРАД 

ЦВЕТКОВИЋ СА ДРУЖИНОМ“ . На конаку 

преко пута цркве такође стоји из 1956. запис: 

,,ПОМОЋУ БОЖИЈОМ И БЛАГОСЛ. 

Њ.П.ЕП. ЖИЧКОГ И АДМИНИСТР. 

РАШКОПРИЗРЕНСКОГ Г. ГЕРМАНА, 

ТРУДОМ ИГУМАНИЈЕ ПАРАСКЕВЕ СА 

СЕСТРАМА ОБНОВИ СЕ ОВАЈ КОНАК. 

РАД ИЗВОД. ИНЖ АЦА САВИЋ И 

НЕИМАР МИЛ. ЦВЕТКОВИЋ СА 

ДРУЖИНОМ“. 
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,, УЋК“. Та злогласна УЋК се први пут огласила 

у близини манастира 1997. уочи манастирске 

славе. Наоружани терористи су пресретали 

монахиње, претили оружјем, малтретирали.  

 

А када се српска војска и полиција повукла са 

Косова и Метохије, 1999. године , наоружани 

шиптарски терористи су упали у манастир, 

опљачкали га, одневши све што се могло однети, 

спалили скоро сва документа, исписали графите 

по зидовима и фрескама, насрнули на кивот 

Светог Јоаникија, оштетили га и оскрнавили. 

Сестре и тадашњи служашчи у манастиру отац 

Серафим су малтретирани, прећено им је 

оружјем. То је престало тек по доласку војника 

француског КФОР-а. Погром сестринства је 

уследио и у марту 2004. године када је КФОР 

против воље евакуисао монахиње, а манастир, по 

ко зна који пут у историји, спаљен. И по ко зна 

који пут у историји, монахиње се вратише, и 

обновише светињу. Од марта 2010. бригу о 

манастиру је КФОР препустио КПС полицији, 

међутим сестринство не сарађује са њима, па је 

уз помоћ донација хуманих људи, почело 

озидавање најужег манастирског комплекса. 

Колика би само била дужина зида којим би се 

озидало имање Девичко, ако у књизи ,, 

Задужбине Косова“ стоји: 

,,Манастир Девич је пред Први светски рат имао 

земљу у селима Лауши и Лудовићу у Дреници, 

Лепини на Косову, Бичи у Метохији; виноград у 

Великој Хочи; куће и дућане у Вучитрну; 

воденице: у Лудовићу, код Вучитрна и део у 

Злокућанима; манастирске конаке у порти: 

троспратни приштински, призренски и пећки; 

пекару, млекарник, стаје за стоку,сењак, шуму и 

5-6 калуђера.У свему око 60 ха земље и 250 ха 

шуме“. А после умножавања зулума арбанашких, 

1987. године, у истој књизи стоји ,,Парохија 

Девичка је раније имала 29 места у Дреници 

насељених Србима, а сада ,,има у 15 места само 

по која српска кућа. Преко 500 домова се у 

периоду од Другог светског рата до 1987. 

иселило из околине Девича“. Да би новембра 

2012. после најновијих погрома, када настаје овај 

текст, неко записао: ,, На десетине километара од 

Девича више нема Срба. И они најхрабрији су 

протерани 1999. године“. 

 

Али, иако на ,,демократски начин“ ограђен , 

манастир опстаје и, ево, појањем у њему опет се 

узноси молитвословије Богу и Светоме 

Јоаникију. А како се живи, по завршетку 

литургије, прича игуманија Анастасија: 

- Обично чујемо да кажу у медијима да је сада 

релативно добро, да се ситуација смирује, да 

нема конфликата. Не знамо шта се ту сматра 

добро, да ли то што нас не убијају, јер једино то 

не доживљавамо и ми овде у манастиру и сви 

људи који живе било где по ,,енклавама“, јер у 

сусрету и разговору са тим људима чујем 

истоветне приче. Манастир је сада сведен на 

двориште, на оно што обухватају зидови, мада ни 

њих до скоро није било, и они се још увек  

довршавају. Економија која је удаљена само 

један километар нам је недоступна, тамо је 

разрушено све, економске и манастирске зграде и 

све што је тамо постојало. Ми се трудимо да то 

обновимо, али је врло тешко да то остваримо. 

Немамо ни потпуну слободу у манастиру. 

Углавном за све што се дешава нико не сноси 

одговорност. КПС гледа како нам свакодневно 

секу дрва. Боравећи, недавно, у Берлину чула сам 

да тамо говоре и пишу о нама како је за све ово 

што се дешава разлог наша несарадња. Ми бисмо 

радо сарађивали, али немамо с ким. Почев од 

краја 1997. године, од те ноћи уочи наше славе, 

па све до до данашњег дана кроз све ово што нам 

се дешавало, запитајте се да л је лако нама 

сарађивати са тим људима који су палили 

манастир и са онима који су уперавали пушке у 

нас. Можда, да су то неки други људи, али овога 

пута су то иста лица. Често пута чујемо неке 

одговоре ,,Нећу више, ако не будем могао!“. Ми 

добро знамо шта то значи. Да, данас се не гине 

толико колико се гинуло раније, али много је 

тога, и не могу све да испричам, и знам да ћу се и  
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после овога разговора сетити нечег важног – 

завршава игуманија Анастасија своју потресну 

исповест. 

За трпезом, у великој манастирској трпезарији, 

још мало разговарамо о свему, а и о ктиторској 

слави, која ће ускоро. Сазнајемо да немају фиксни 

телефон, иако на само три километра од манастира 

постоји прикључни кабл. Ограђени жицом, у 

дворишту, смештени су манастирски пси чувари. 

Од првог мрака, до јутра, они шетају по целом 

дворишту , стражаре, а дању одмарају у простору 

омеђеном жицом. Само један од њих нас прати до 

обновљеног и уређеног монашког гробља иза 

цркве.А када се, прошавши кроз капију на 

манастирској порти, упутисмо стазом до 

источника Светог Јоаникија, он не хтеде даље. 

Пред полазак пожелесмо да се умијемо на извору, 

ал нам монахиња Јефимија, која је са нама пошла, 

рече да је источник пресушио. Уверисмо се. 

Источник је после више од 600 година пресушио. 

Отвор у стени је био празан, без капи воде. 

Поручује ли нам Свети Јоаникије нешто, питамо 

се, док се удаљавамо од девичке светиње и 

остављамо сестре да тихују и чувају гроб свеца до 

неког бољег времена које ће, надамо се, доћи. 

 

Оливера Радић 
Православље РУ, 2012 

 
 
 
 

Молитва                                               

Светом Јоаникију Девичком 

 
О, свети Јоаникије Девички и подвижниче 
Црноречки, погледај са Неба на нас јадне и бедне, 
недостојне да се и зовемо људи, јер смо се гресима 
уподобили најгорим скотовима, чак смо постали и 
гори од њих, чинивши сваку врсту безакоња. 
Погледај, док још не буде сасвим касно, па нас 
молитвама твојим подигни из блата, потерај нас из 
каљуге у којој се ваљамо, и поведи нас на воду 
покајања, како би се опрали од сваке греховне 
прљавштине. Прени нас из сна неосетљивости 
како би се што пре сетили да носимо бесмртну 
душу у себи, која вапије за небеском храном. Јер 
ми, земни и само земни, товимо само ово земно 
тело сваковрсним наслађивањем, а за душу и не 
маримо, као да је и немамо. А душа по смрти 
путује у други свет, на суд Божији, да нас прикаже 
какви смо на земљи били. И шта ће рећи тада, 
него: Крива сам, оправдања ми нема, и идем у 
таму најкрајњу, где ми и јесте место. 
 
Да се то десило неби, завапи пред престолом 
Божијим, свети Јоаникије, да нас чудесном силом 
својом преобрази, преобрати, преуми и поврати из 
далеке земље безакоња у дом Очев. Нека покида 
свезе наше са овим светом, нека нас води кроз 
огањ и воду, кроз шибу и патњу, и нека нас као 
пшеницу кроз воденични жрвањ самеље како би 
постали чисто и бело брашно од којег се може 
месити најлепши хлеб Небески. 
 
А све оне који су по гресима својим постали плен 
нечистих сила, очисти, исцели, и поврати им мир, 
Христов мир, у коме ће непрестано славити Бога 
што их је кроз ту тешку муку довео к себи. 
 
И свето Косово наше, свети Јоаникије, поврати 
прво у срца наша, како би нам га једном Господ 
повратио и у руке наше, да не би светиње газили 
безбожници. 
 
И моли се, свече Девички, са сузама Господу, да 
све нас који те са сузама молимо, како би једнога 
дана ушли у радост Господара свога, у радост 
Царства Небеског, где сви непрестано 
прослављају неисказано милостиву Свесвету 
Тројицу, Оца и Сина и Светога Духа, и сада и увек 
и у бесконачне векове векова. Амин. 

 
 

https://pravoslavie.ru/authors/2344.htm
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Срна у 
изгубљеном 

рају  
 

Јустин Поповић 

 
 
Исповест 
 
Срна сам. У васиони ја сам чуло туге. Давно-
давно, Неко је протерао на земљу све што је 
тужно у 
свима 
световима и 
од тога 
салио моје 
срце. И 
отада ја сам 
чуло туге. 
Живим 
тиме што из 
свих бића и 
твари 
сишем тугу. 
По црну 
кап туге 
спусти у моје срце свако биће чим му приступим. 
И црна роса туге као танки поточић струји кроз 
моје вене. И тамо, у моме срцу, црна роса туге 
прерађује се у бледу и плавичасту. 
 
По моме бићу разливена је нека магнетска сила 
туге. И све што је тужно у свету она неодољиво 
привлачи и слаже у моме срцу. Зато сам тужнија 
од свих створења. И имам сузе за свачији бол... 
Не смејте ми се, о насмејани! Ја сам 
запрепашћена сазнањем: у овом тужном свету 
има бића што се смеју. О, проклети и 
најпроклетији дар: смејати се у свету у коме ври 
туга, кључа бол, пустоши смрт! Какав 
осуђенички дар!... Ја се од туге никада не смејем. 
Како бих се смејала када сте тако груби и сурови, 
ви насмејани! Када сте тако зли и ружни! А 
ружни сте од зла. Јер само зло наружи лепоту 
земаљских и небеских створова... Сећам се, 
присећам: ова је земља некада била рај, а ја – 

рајска срна. О, сећања од кога усхићено посрћем 
из радости у радост, из бесмртности у 
бесмртност, из вечности у вечност!... 

А сада? – Мрак је попао све моје очи. На све 
путеве, којима се крећем, полегла је густа тама. 
Моје мисли капљу сузама. А осећања вру тугама. 
Цело моје биће захватио је неки неугасиви пожар 
туге. Све у мени тугом гори, али никако да 
сагори. И ја јадна само једно јесам: вечна жртва 
паљеница на васионском жртвенику туге. А 
васионски жртвеник туге је Земља, сива и 
суморна, бледа и сумрачна планета... 
 
Моје срце је неприступачно острво у бескрајном 
океану туге. Неприступачно за радост. Да ли је 
свако срце – неприступачно острво? Реците ви 
што срце имате! Знате ли чиме су све опкољена 
ваша срца? Моје – све самим океанским 
понорима и безданима. И стално се дави у њима. 

Никако да се 
извуче из њих, 
да изађе из 
њих. Све чега 
се дохвати 
меко је као 
вода. Зато су 
очи замагљене 
од суза, а срце 
разривено од 
уздаха. Болне 
су ми зенице, 
јер су многе 
поноћи 
заноћиле у 

њима. Синоћ је сунце зашло у оку моме, а јутрос 
се није родило. Удавило се у тминама моје туге. 
Нешто страшно и језиво проходи моје биће. 
Плаши ме све што је око мене и изнад мене. О, да 
бих побегла од страхота овога света! А постоји 
ли неки свет без страхота? Зазидана сам муком, 
опијена пелином, пресићена чемером. Ја 
усплахирено будим срце своје од пијанства 
тугом, а оно се све више опија. Душу своју, 
поплашену и разјурену страхотама овога света, 
вичем да ми се врати, а она све безобзирније 
бежи од мене, тужне и сетне... 

 
Срна сам. Али чиме? – Не знам. Видим, али како, 
и то не разумем. Живим, али шта је то живот, не 
схватам. Волим, али шта је то љубав, не појимам. 
Патим, али како у мени ниче, расте и сазрева 
патња, то никако не разумем. Уопште, врло мало 
разумем од онога што је у мени и око мене.  
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И живот, и љубав, и патња, све је то шире и дубље 
и бескрајније од мога знања и разумевања и 
схватања. Неко ме је спустио у овај свет, и у моје 
биће ставио мало разума, зато и разумем мало од 
света око себе и од света у себи. Све нешто 
несхватљиво и необично гледа у мене из сваке 
ствари, зато се и плашим. А моје крупне очи, да ли 
су зато крупне, да би што више сместиле 
несхватљивог, и сагледале несагледаног? 
 
Крај туге, неко је разлио у мени, и обесмртио, и 
овековечио нешто што је трајно као бесмртност и 
огромно као вечност. То је инстинкт љубави. У 
њему има нечег свемоћног и неодољивог. Он се 
разлива кроз сва моја осећања, кроз све моје 
мисли, и влада свецелим мојим бићем. Као мало, 
мајушно острвце, тако је биће моје, а око њега се 
бескрајно претеже, разлива и прелива она – 
загонетка моје душе: љубав. Ма куда кренула по 
своме бићу, свуда наиђем на њу. То је нешто свуда 
присутно у мени, али и најприсније. У мени: ја 
јесам, равно је са: ја волим. Љубављу јесам оно 
што јесам. Бити, постојати за мене је исто што и 
волети, љубити. И зар може бити бића без 
љубави? За такво биће не зна моје срнино срце. 
 
Не вређајте љубав у мени. Јер вређате моју једину 
бесмртност и моју једину вечност. А усто, моју 
једину бесмртну и вечну вредност. Јер шта је 
вредност, ако не оно што је бесмртно и вечно? А ја 
сам само љубављу бесмртна и вечна. То ми је све. 
Ја тиме и осећам, и мислим, и гледам, и чујем, и 
видим, и знам, и живим, и бесмртујем. Кад кажем: 
волим – ја тиме обухватам све своје бесмртне 
мисли, сва своја бесмртна осећања, све своје 
бесмртне чежње, све своје бесмртне животе. Са 
тим – ја сам изнад свих смрти и изнад свих 
небића, ја: срна сребрнаста, срна нежна, срна 
усплахирена... 

Кроз језиве урвине и страшилне поноре пролази 
љубав моја ка теби – плаво небо, ка теби – благи 
човече, ка теби – цветна дубраво, ка теби -мирисна 
траво, ка теби – Сведобри и Свенежни! Кроз 
безброј смрти пробија се љубав моја ка теби, о 
слатка Бесмртности! Зато је туга мој стални 
сапутник. Свака грубост – читава је смрт за мене. 
Највише сам у овом свету доживела грубости од 
једног бића што се зове – човек. О, понекад је он – 
смрт за све моје радости. Очи моје, гледајте преко 
њега и изнад њега ка оном – Сведобром и 
Свенежном! Доброта и нежност, то је живот за 
мене, то – бесмртност, то – вечност. Без доброте и 
нежности – живот је пакао. Осећајући доброту 
Сведоброг и нежност Свенежног, ја сам сва у рају. 
Нагрне ли грубост људска на мене, о! то пакао 

нагрне са свима своји страхотама. Зато се плашим 
човека, сваког човека, осим доброг и нежног. 
 
Крај потока сам, чије обале реси плаво цвеће. А 
поток је од мојих суза. Ранише ме људи у срце, и 
место крви потекоше сузе. Нежна небеса, ево вам 
казујем своју тајну: место крви у срцу имам сузе. 
У томе је мој живот, у томе моја тајна. Зато 
плачем за све тужне, за све недужне, за све 
понижене, за све увређене, за све гладне, за све 
беспризорне, за све уцвељене, за све намучене, за 
све ојађене. Моје мисли се од туге брзо загрцну и 
претворе у осећања, а осећања се излију у сузе. Да, 
осећања су ми бескрајна, и сузе безбројне. И 
готово свако моје осећање тугује и плаче, јер чим 
крене из мене у свет око мене, наиђе на понеку 
грубост људску. О, има ли грубљег и суровијег 
бића од човека?... 
 
Зашто ли сам бачена у овај свет, међу људе? Ох, 
некада, давно -давно, када у својим густим и 
бескрајним шумама нисам знала за људе, свет је 
био за мене радост и рај. И ја сам своја рајска 
расположења и усхићења радосно ткала између 
мирисавог цвећа и витких бреза, између питомих 
дубрава и плавих небеса. Но у мој рај крочио је 
он: груб, суров и охол, он – човек. Згазио ми 
цвеће, посекао дрвеће, замрачио небо. И тако, мој 
рај претворио у пакао... О, не мрзим ја њега због 
тога, већ га жалим. Жалим га што нема осећања за 
рај. А од тога нема већег ужаса за створење, за ма 
које створење. Знате, срна не може да мрзи; она 
може само да жали и сажаљева. Све увреде, све 
грубости она одбија тугом и сажаљењем... О, 
људи, како сте сурови и груби! Чула сам да 
постоје демони. Зар је могуће да су гори од људи? 
Само једно молим, само једно желим: да не будем 
душа у човеку, осећање у човеку, мисао у човеку... 

Сваку грубост људску ја доживљујем као тежак 
ударац по срцу. Од тога се јавио тумор на срцу. О, 
колико модрица имам на срцу! О, колико 
удараца!... Ах, да! Та ја сам у изгубљеном рају: 
срна у изгубљеном рају! Ох, смилуј се на мене, 
Сведобри и Свенежни! Гомиле модрица, једна до 
друге, једна на другој, и тако се направио тумор на 
срцу! Ох, спаси ме од људи, од грубих и злих 
људи! Тиме ћеш мој свет претворити у рај и моју 
тугу у радост... 

Више од свега што се воли, волим – слободу. Она 
се састоји у доброти, у нежности, у љубави. А зло, 
а грубост, а мржња, – то је ропство најгоре врсте. 
Робујући њима, робује се смрти. А има ли од 
смрти страшнијег ропства?  
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У такво ропство одводе људи, ти измишљачи и 
творци зла, грубости и мржње. А мене послали у 
свет, рекли и прорекли, одредили и предодредили: 
буди туга и љубав. И ја свим бићем испуњујем 
своје назначење: тугујем и волим. Тугујем кроз 
љубав, љубим кроз тугу. И зар могу другачије у 
свету који је насељен људима? Мој живот је у 
томе оквиру, у томе раму. Сва сам срце, сва око, 
сва туга, сва љубав, зато ме потреса страх, онај 
мили страх, за који зна само – тужна срна... 
 
У охолости својој људи и не слуте каква раскошна 
и чудесна 
осећања носимо 
у себи ми, срне. 
Између нас и 
вас, људи, зјапи 
провалија, те 
ми не можемо к 
вама ни ви к 
нама. Ви немате 
чуло за наше 
светове. Када 
бисмо ми срне 
срцем прешле у 
вас, прешле 
бисмо у пакао. Некада, ми смо биле у рају. Ви нам 
га људи претвористе у пакао. Шта су ђаволи за 
вас, то сте ви људи за нас. Причале нам брезе: 
видесмо Сатану где паде с неба на земљу, паде 
међу људе и – остаде. Он, отпадник неба, објавио 
је: најпријатније ми је међу људима; и ја имам 
свој рај, то су они: људи.. 

 
Знам и предосећам: мене очекује бесмртност, 
боља од људске. За вас људе, тамо у оном свету, 
постоји и пакао. А за нас срне – само рај. Јер ви 
сте људи свесно и добровољно измислили грех, 
зло и смрт, па сте и нас, без нашег пристанка, 
повукли у њих својом пакошћу и злобом, пошто 
сте имали власти над нама. Зато ћете и одговарати 
за нас: за све наше муке, невоље, патње и смрти. 
Ви ћете и испаштати за нас и због нас... Слушала 
сам, плаво небо шапутало је црној земљи ову 
вечну истину: људи ће на дан Суда дати одговор 
за све муке, за све патње, за све невоље, за све 
смрти земаљских бића и твари. Све животиње, све 
птице, све биљке, устаће и оптужиће род људски 
за све болове, за све увреде, за сва зла, за све 
смрти што им је причинио у гордом грехољубљу 
свом. Јер са родом људским, пред њим, и за њим 
иду грех, смрт и пакао. 

 
Када бих бирала међу створењима, пре бих 

изабрала тигра него човека, јер је мање крвожедан 
од човека; пре бих изабрала лава него човека, јер 
је мање крволочан од човека; пре бих изабрала 
хијену него човека, јер је мање одвратна од 
човека; пре бих изабрала риса него човека, јер је 
мање љут од човека; пре бих изабрала змију него 
човека, јер је мање лукава од човека; пре бих 
изабрала свако чудовиште него човека, јер је и 
најстрашније чудовиште мање страшно од 
човека... О, истину говорим, из срца говорим. Јер 
човек је измислио и створио: грех, смрт и пакао. А 
то је горе и од најгорега, чудовишније и од 

најчудовишнијега, 
страшније и од 
најстрашнијега у свима 
мојим световима. 
 
Начула сам, роморио је 
поток од суза: људи се 
хвале некаквом 
интелигенцијом. А ја их 
гледам из њихових 
главних дела: греха, зла 
и смрти. И изводим 
закључак: ако се 
њихова интелигенција 

састоји у томе што су измислили и саздали грех, 
зло и смрт, онда то није дар него проклетство. 
Интелигенција која живи и изражава себе грехом, 
злом и смрћу, казна је Божја. Велика 
интелигенција – велика казна. Мене би увредили, 
када би ми рекли да сам интелигентна, на људски 
начин интелигентна. Ако је таква интелигенција 
једина одлика људи, онда – ја је се не само 
одричем него је и проклињем. Када би од ње 
зависио чак и мој рај и моја бесмртност, ја бих се 
занавек одрекла раја и бесмртности. 
Интелигенција без доброте је казна Божја. А 
велика интелигенција без велике доброте је 
неподношљиво проклетство. 

 
Са интелигенцијом, без доброте и нежности, човек 
је готово ђаво. Слушала сам од небеских анђела, 
када су крила прали мојим сузама: ђаво је велика 
интелигенција без имало доброте и љубави. Човек 
интелигентан, а без доброте и самилости, пакао је 
за моју нежну душу, пакао за моје тужно срце, 
пакао за моје безазлене очи, пакао за моје кротко 
биће. Ка једној жељи душа се пропиње: да не 
живи ни у овом ни у оном свету крај човека који је 
интелигентан а нема доброте ни самилосне 
нежности. Само тако пристајем на бесмртност и 
вечност. Ако не, уништи ме, Боже, и претвори у 
небиће! 
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У давна времена 
причале су беле 

срне: земљом је 
прошао Он: 
Свеблаги и 

Свемилостиви, и 
земљу у рај 
претворио. Где је 

стао, ту је рај 
настао. На сва 
бића и на сву твар 

из Њега се лила 
бескрајна доброта, 
и љубав, и 

нежност, и 
милост, и благост, 
и мудрост. По 
земљи је ходио, и 

небо на земљу 
сводио. Звали су га Исус. О, ми смо у Њему 
виделе да човек може бити диван и прекрасан, 

само кад је безгрешан. Он је и нашом тугом 
туговао и са нама плакао због зала што нам их 
људи починише. Био је са нама, а против 

творевина људских: греха, зла и смрти. Волео је 
сва створења нежно и самилосно; миловао их 
неком божанском сетом; и бранио од људског 

греха, од људског зла, од људске смрти. Био је, и 
заувек остао – Бог наш, Бог тужних и уцвељених 
створова, од најмањих до највећих. 

 
Само они људи који личе на Њега – мили су нам. 
Они су род наш, и бесмртност наша, и љубав 

наша. Душа је тих људи саткана од Његове 
доброте, и самилости, и љубави, и нежности, и 
благости, и праведности, и мудрости. Њихова је 

интелигенција божански мудра, божански добра, 
божански кротка, божански самилосна. И они 
личе на светле и свете анђеле. Јер велика 

интелигенција и велика доброта, спојене у једно, и 
јесте анђео. 
 

Зато наша љубав сва хита ка Исусу свеблагом, 
сведобром, свемилостивом, свенежном. Он је – 
Бог наш, и Бесмртност наша, и Вечност наша. 
Његово Еванђеље је више наше него људско, јер је 

у нама више Његове доброте, Његове љубави, 
Његове нежности... Он, о! благословен Он у свима 
срцима и у свима нашим световима! Он – Господ 

и Бог наш! Он – наша слатка утеха у овом горком 
свету који пролази, и наша вечна радост у оном 
бесмртном свету који наилази... 

УСТОЛИЧЕН МИТРОПОЛИТ 

ЦРНОГОРСКО-ПРИМОРСКИ 
ЈОАНИКИЈЕ 

Његова Светост Патријарх српски г. 
Порфирије началствовао је 5. септембра 2021. 
године, уз саслужење Преосвећене господе 
Епископа будимљанско-никшићког и 
изабраног Митрополита црногорско-
приморског Јоаникија и крушевачког Давида, 
члана Светог Архијерејског Синода Српске 
Православне Цркве, светом архијерејском 
Литругијом у Цетињском манастиру. 
Том приликом Његова Светост Патријарх 
српски г. Порфирије спровео је одлуку Светог 
Архијерејског Сабора Српске Православне 
Цркве и увео новоизабраног Митрополита 
црногорско-приморског г. Јоаникија у древни 
свештени трон Митрополита црногорско-
приморских. 
Са благословом Његове Светости Патријарха 
српског г. Порфирија, одлуку Светог 
Архијерејског Сабора Српске Православне 
Цркве о избору владике Јоаникија за 
Митрополита црногорско-приморског 
прочитао је Преосвећени Владика 
крушевачки г. Давид, члан Светог 
Архијерејског Синода Српске Православне 
Цркве. 

ДОСТОЈАН!  
 

На многаја љета Владико! 
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Српкиња која 
је написала  
химну Аустрије 
 
Ове године се обележава 70 година од смрти 
Српкиње која је написала текст химне Републике 
Аустрије. 
Мало је познато да је српкиња писала текст за 

химну Републике Аустрије која је у званичној 
употреби од завршетка Другог светског рата. 
Паула фон Прерадовић, рођена 12.10.1887, а 
преминула 25.05.1951, Аустријанка српског 
порекла, написала је текст химне ове земље Земља 

планина, земља река (Land der Berge, Land am 
Strome). Ове године се обележава 70 година од 
њене смрти. 

Аустријска пошта је 1996. године издала 
поштанску марку с ликом Пауле фон Прерадовић 
Паула је била песникиња и њени стихови настали 

су непосредно након Другог светског рата, када је 
у конкуренцији од 1.800 такмичара, победила у 
избору за текст песме који ће бити званична химна 
Републике Аустрије. 
 
Уз музику Волфганга Амадеуса Моцарта из 1791. 
године, речи њене песме 1947. године су 
потврђене као нова аустријска химна. 
 
Паула је рођена у Бечу, али је своје детињство и 
младост у периоду од 1889. до 1901. године и од 
1905. до 1913. године провела у Пули, која је тада 
припадала Аустроугарској. 
 

Њен отац је био 
Душан Прерадовић, 
који је према 

сачуваним 
подацима, водио 
порекло од 

Прерадовића, 
православних Срба 
из Србије. Они су се 

у 17 веку, пре велике 
Сеобе Срба, 
преселили у Бачку и 

настанили у селу 
Леђен (данас 
Риђици) у горњој 

Бачкој, између Баје и 
Сомбора. 

У време пресељења, 
старешина задруге 
Прерадовића био је 
свештеник Српске 
православне цркве. 
Један део породице 
Прерадовић добио је 
статус припадања 
угарском племству и 

користио предикат фон Прерадовић. 
Паула је имала два брата и две сестре. Удала се 
1916. године за аустријског писца и новинара 
Ернеста Молдена и имали су двоје деце - Фрица и 
Ота Молдена. 
 
Њен муж је постао главни уредник новина, а за 
време рата они су се придружили отпору против 
нацизма, због чега су затворени. У знак почасти, 
Аустријска пошта је 1996. године издала 
поштанску марку с ликом Пауле фон Прерадовић 
и насловом химне. 
 
(преузето са странице www.rts.rs) 

http://www.rts.rs
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Зашто се вишеструко 
умањује број 

убијених Срба                      
у боју на Чегру 

 
 
Дана 31. маја 1809. године у бици на Чегру, једној 
од важнијих битака Првог српског устанка, Турци 
су напали најистакнутији шанац којим је 
командовао Стеван Синђелић. Битка се водила 
током целог дана. Срби су више пута успели да 
одбију турске нападе, међутим код шестог напада 
српска одбрана је попустила под навалом бројчано 
надмоћнијег непријатеља. Схвативши 
безизлазност ситуације, Синђелић je пуцао у 
складиште барута и изазвао експлозију у којој су 
погинули сви српски устаници и велики број 
Турака. На Чегру је изгинуло око три хиљаде Срба 
и двоструко више Турака. 
 
У знак одмазде и као опомена српском живљу, 
нишки заповедник, Хуршид-паша, наредио је да се 
на путу ка Цариграду подигне кула од лобања 
српских устаника. 
 
Уз дивљење херојским делима тих Синђелића 
јунака, истичем податак о коме се мало или готово 
уопште и не зна у нашем народу па и у стручним 
круговима. Наиме, реч је о броју узиданих лобања 
у познатој Ћеле-кули који је у, својим записима, 
навео познати француски путописац Алфонс де 
Ламартин. 

Враћајући се из Цариграда преко Ниша за Србију 
1833. године он је угледао широку белу кулу која 
се уздизала у сред равнице и према којој је кренуо. 
У вези са том кулом записао је следеће: 
„Стаза ме је к њој водила; ја јој приђем ближе и 
давши једном турском детету што је ишло са мном 
свога коња да га придржи, седох у хлад од куле да 
мало отпочинем. Тек што сам сео, кад подигавши 
очи на споменик у чијем сам хладу био, видех да 
су његови зидови, за које ми се учинило да су од 
мрамора или од белог камена, начињени од 
правилних слојева људских лобања. Те лобање и 
та човјечија лица, огуљена и побелела од кише и 
сунца; може бити петнаест до двадесет хиљада 
облепљена са мало малтера, образовала су 
потпуно славолук који ме је заклањао од сунца. На 

некима је још заостала коса и лепрша се на ветру 
као лишај или маховина.  

Јак и свеж поветарац дувао је с планина и 
продирући у многобројне шупљине глава, лица и 
лобања, изазивао у њима жалостиво и тужно 
звиждање. Никог није било да ми објасни тај 
дивљачки споменик …  

Више турских коњаника који су дошли из Ниша да 
ме допрате у варош, рекоше ми да су то главе 
15.000 Срба које је поубијао паша у последњем 
српском устанку. Ја поздравих оком и срцем 
остатке тих јуначких људи, чије су одсечене главе 
постале камен темељац њихове отаџбине. Србија у 
коју ћемо да ступимо, сада је слободна и песма 
слободе и славе одјекивала је у кули Срба који су 
умирали за своју земљу. Ускоро ће и Ниш бити 
њихов. Нека сачувају овај споменик. Он ће 
научити њихову децу шта вреди независност 
једног народа, показујући им по коју су је цену 
њихови очеви откупили…“ (Видети: Р. 
Дамјановић, Н. Томић, С. Ђопић, Сербија – српски 
народ, српска земља, српска духовност у делима 
страних аутора, Итака, Београд, 1997. с.162.) . 

Стеван Синђелић 
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 То је дакле записао у свом дневнику Алфонс де 
Ламартин, јуна 1833. године. 

У нашој литератури и у редовним објашњењима у 
броју узиданих глава тих чегарских јунака 
спомиње се број од 952. (односно 956 глава), а 
никако се не говори о 15-20.000 глава које наводи 
Ламартин и Турци из његове пратње. Треба 
напоменути да су Турци на Чегру претрпели 
необично велике губитке, и да су из освете, не 
само одсекли главе тих наших јуначких Срба, већ 
су давали награде за сваку одсечену и донешену 
србску главу у Ниш где су их откупљивали за 
ситан турски новац од око 20 (ј)аспри. 
 

Посебно су се у том покољу по србским селима 
истакли Шиптари упадајући у куће, хватајући и 
убијајући наше људе да би њихове одсечене главе 
трпали у кола и возили у Ниш да их продају 
Турцима. Тако је сакупљено оних 15-20.000 глава 
од којих је највероватније направљена нека врста 
турске „осветничке тријумфалне капије“ сводног 
типа на шест стубова по њиховој градитељској 
карактеристици. Како веома јасно наводи 
Ламартин образован је од тих лобања, односно 
направљен потпун славолук испод којег се био 
заклонио од сунца. То је заиста и био такав 
објекат, који се временом урушио, да би остао 
само један од тих стубова као симбол стравичног и 
у свету јединственог израза дивљаштва и 
бесчашћа турске војске. 
 
Након завршетка Првог светског рата, Француска 
је испоставила српској влади рачун који је био 
шест пута већи од онога који је по прецизној 

евиденцији купљеног наоружања, војне опреме и 
свакојаке друге помоћи, имала наша тадашња 

влада где је урачунат и 
последњи завој или метак. 
Међутим, када се год 
спомене овај број 
узиданих лобања по 
Ламартину, онда уследе 
„оправдања“ да је он из 
неког осећања 
„националног 
романтизма“ преувеличао 
тај број, да он и није тачан 
већ онај од 952 главе. Ово 
објашњење делује толико 
неуверљиво тим пре што 
се овде не ради о 
увеличавању од рецимо 
једном до два пута, већ се 
овде ради о разлици од 
око 15- 20 пута. То никако 
не може бити израз 
његовог романтичарског 

преувеличавања, поготово када тај  податак о 
споменутом броју узиданих лобања потврђују и 
Турци из Ламартинове пратње. С друге стране, 
треба имати у виду традиционално добре односе 
Турске и Француске и по том основу могућност 
накнадног договорног умањивања броја побијених 
Срба и узиђивања њихових глава у Ћеле-кулу кроз 
неке изразе претераног романтичарског заноса 
Алфреда де Ламартина. 
 

Уједно, мора се имати у виду и постојање не мале 
заблуде о наводним великим, традиционално 

добрим и плодним односима Кнежевине, односно 
Краљевине Србије са Француском. Наиме, вредно 
је истаћи следеће примере који то потврђују. 

Подсетимо се само оних топовских граната 
француске израде које је српска војска чекала за 
почетак против офанзиве у Колубарској бици, а 

које су, не случајно, биле дуже за 2 мм тако да 
нису могле бити употребљене. 

Под хитно је та муниција враћена у Ниш на 
делаборацију и скраћивање чаура па поново 

довожена на фронт за предстојећу битку. 
Француска је уједно нудила Бугарској целу 
источну Србију само да она пређе на страну сила 

Антанте. Још бољи пример изузетно негативног 
става је била чињеница да Француска уопште није 
желела да помогне у спасавању изнурене и 

исцрпљене Српске војске након извлачења преко 
Албаније и њеног изласка на Јадранско море све  
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док руски цар Николај није ултимативно запретио 
Француској да ће потписати сепаратни мир са 
Немачком уколико не прихвати и не превезе нашу 
војску на територију Грчке, на острва Видо и Крф. 
Приликом пробоја Солунског фронта и 
ослободилачке офанзиве славне Српске 
војске,Французи су све чинили да та офанзива иде 
спорије, али са основним циљем да би се створило 
више времена за организованије одбране бугарске 
и немачке војске које су се повлачиле пред нашом 
војском.  
 
Тако је наша војска имала веће губитке, 
отупљивала нападну моћ и долазила у теже 
ситуације извршења својих ратних планова и 
операција, омогућујући француским трупама веће 
учешће и вероватне накнадне политичке и друге 
уцене за ослобођење Србије и осталих српских и 
југословенских територија. Треба знати да ни до 
данас није разјашњено убиство нашег витешког 
краља Алаксандра Карађорђевића у Марсељу и да 
су сва релевантна документа у вези са овим 
атентатом трајно стављена ад акта. 
 
Поред тога, након завршетка Првог светског рата, 
Француска је испоставила српској влади рачун 
који је био шест пута већи од онога који је по 
прецизној евиденцији купљеног наоружања, војне 
опреме и свакојаке друге помоћи, имала наша 
тадашња влада где је урачунат и последњи завој 
или метак. На запрепашћење и протесте српске 
владе да то није у реду, некако је смањен тај износ, 
али тако да је наша нова држава платила три пута 
већу цену од оне која је реална била. 
 
Злоупотреба и коришћење рудног богатства из 
Бора и Мајданпека уз непоштовање потписаних 
уговора у периоду између два рата од стране 
француске индустрије је посебна прича, јер им је 
добијени бакар дошао џабе с обзиром на цену и 
количину злата којег су добили као додатни 
производ. Из новијег периода, ваља подсетити да 
је Француска предњачила у сатанизацији  
српског народа пред агресију НАТО на СРЈ. Дакле, 
о томе да је постојао неки роматичарски занос и 
нереална процена код Ламартина, нема ни говора. 
Све је он тачно описао. 
 

(Аутор: Др Раде Рајић, Српски глас боке • Број 
37—39) 
 

 

 

Београд у ропству  
 

Откад те нисам видео, мој Граде  
На ставама мирним Дунава и Саве,  
Где сам своје дане проводио младе,  
Дане првих снова, љубави и наде.  

 
Сурова је бура преко твоје главе  

Прегрмела с бесом свирепости слепе,  
Уништила с мржњом твоје очи плаве,  

Пролећа, лета и јесени лепе.  
 

Како си ми данас мрачан и орон’о!  
Ни пуста трага радосном животу;  

Варварин је груби злурадо ти дон’о  
Глад, ропство, беду, увреду, срамоту.  

 
Од завере мрачне на слободу људи  

Ти си мучки удар задобио први, 
 Поносан и храбар; – из твојих су груди 

 Потоци потекли племените крви.  
 

Данас, ти си тужан и остављен скоро.  
И улице твоје, и тврђава стара Пусте су,  

и њима одјекују споро  
Још само тешки кораци варвара... 

  
Ал’ плавом ноћи, када душе траже 
 Утехе у миру што с висина дође, 

 – Дух слободе, поред оружане страже, 
 Невидљиво твојим улицама прође;  

 
Одлази на старе бедеме, и стане  

Гледајући видик у нади и слутњи, 
 Ослушкује дуго, докле зора сване, 
 Удаљену буру што бруји и тутњи.  

 
Јер далеко тамо хаос је крвави 

 За слободу и за ропство, који хуји,  
И урла и бесни у свеопштој страви, 
 У орканској ватри, страсти и олуји.  

 
Док уморне душе, без среће и наде,  
У немирном сну се растају од света  

Срамоте и ропства, мој поносни Граде,  
Дух слободе твојим улицама шета;  

 
И обиђе жртве што се у сну снаже  

Надом на слободу; и кад осмех стидљив  
Прве зоре сине на оне што траже Хлеба,  

– он је мин’о покрај мртве страже  
 

СИМА ПАНДУРОВИЋ (Београд, 1883–1960) 
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Острво ретког цвећа 
 
 
''Како би се назвао залутао човек који би спазио 
огањ у тамној ноћи, и не би срачунао своје путеве 
према том огњу? И лађар, како би се назвао онај 
који би видео светлост у пристаништу и окренуо 
лађу у страну?'' 
  
Свети Владика Николај 
                                                                                 

Миро  
 
Нема на острву много цвећа, него нешто из 
иловице мирише опојније од било ког цвета кога 
Господ створи под велом небеским. То није мирис 
питомог приморског биља, борова и винове лозе. 
Није то мирис ловора, воћњака, винограда и 
маслињака којих на Михољској Превлаци има на 
претек.  
 Васко Костић, хроничар превлачког подручја, 
пише и о необјашњивим призорима и појавама о 
којима су многи кроз векове говорили као 
запањени очевици. 
Златно црвени светосавски Лаварум, у немилим 
временима злих господара, закључан у храму 
Свете Тројице, виђан је како се победоносно 
вијори ношен невидљивом руком усред волшебне 

Литије над манастирским рушевинама.  
Многи помињу да су виђали колону монаха која у 
муклој тишини корача не додирујући тло. То 
Литије као да се над овим просторима одвија 
непрекидно, ако не у видљивом онда у свету 
неопажајних анђеоских (вертикалних) равни. 
Многи су говорили о седамдесет и више мученика 
чије мошти не ћуте, и које су откопане тек 
недавно, у периоду од 15. маја до новембра 1996. 
године, и које су мироточиве. Забележена су и 
чудесна исцељења три и по године након што су 
откривене.  

Миро је безбојно, има мирис младог вина. Такав 
му је и укус када узмете само кап. Ако узмете 
мало више, горко је као пелен - писао је отац 
Иларион. 

 
Пламен који и у пепелу тиња 
 
 Тајна овог блаженог и светог места, постојана 
снага којом оно призива молитве светитеља који 
су на њему боравили, можда је потекла још од 
Светог апостола Павла јер је он на својим 
мисионарским путовањима овде проповедао у 
првом веку и сасвим извесно ту и био утемељивач 
Христовог Јеванђеља. Његов ученик апостол Тит 
из Салоне сматра се оснивачем Цркве у области 
данашње Боке.  
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Упорно подизање Храма на истом месу где је и 
Олтар, и нигде другде на острву, може лако бити 
доказ да се ту налази траг кога је апостол Павле 
оставио за вечност као отисак светлости на Часној 
трпези коју ниједан мрак не може угасити . 
 
 Тајанствене су и непролазне споне које покрећу 
ствари на послушност Богу.  
 
Ако се о њих оглушимо исти смо као и онај 
горепоменути лађар којем светлост у 
пристаништу не значи ништа. Или значи само 
колико и мртво слово на хартији, закон што се 
поштује уснама а не испуњава срцем, или цвеће из 
запуштених хербаријума које нема мириса а ипак 
се тако зове.  

  
Светлост мраку боде очи 
 
Прва црква на Михољској Превлаци настала је 
крајем трећег века и подигнута је на моштима 
мученика који је радо страдао за Христа у доба 
римског цара Диоклецијана. Први Олтар и темељи 
цркве сазидани су на мученичким костима једног 
праведника. Та је црква касније срушена да би у 
шестом веку изникла поново као бесмртни цвет.  
По предању, даље,  Манастир Светог Арханђела 
Михајла творевина је византијског цара 
Јустинијана, који је на острву поред, подигао и 
други, посвећен Светом Арханђелу Гаврилу.  У 
тим временима (првој половини 6. века), када је 
цар Јустинијан први, потиснуо Остроготе из јужне 
Далмације; цветају манастири и пуно је цркава 
сазидано на овом тајновитом тлу под Ловћеном.  
 Острво Светог Арханђела Михајла прво је од три 
у Тиватском заливу. Оно се протеже даље попут 
грања благородне смокве, на острво Брда, а на 
свега стотињак метара је шкољ Страдиоти, познат 
и као Осртво Светог Марка, које се даље наставља 
и на треће - Богородичино Острво. 
 У седмом веку поново насрће непријатељ. Многа 
варварска племена и неутољива освајачка глад 
војних похода, устремила је своје мрачне силе као 
да их ово богато осунчано, јадранско острвце у 
Боко которском заливу, нечим нарочитим изазива 
јер Светлост мраку боде очи.      
Најезда Арапа и муслимана из Африке налази свој  
пут преко Италије да удари на Светињу. У седмом 
веку она је изнова разрушена да би је у деветом, 
владика Јован из Котора, још једном сазидао на 
истом месту. Било је то у време преноса моштију 
Светог Трифуна у Котор; што ће крунисати 
градску Боку посебним религиозним престижом у 
односу на остале градове зетско дукљанског 

приморја, и имати значајан и дуготрајан 
културолошки утицај. 

Неразpушиви Трон Светосавља 
 
Древни град Котор је уз Боку и Грбље  (које је 
плодно поље између Будве и полуострва 
Луштице), у средњем веку био познат и као 
Краљевски Град. На овим просторима су се 
налазили дворци српских владара. Свети Сава 
Немањић, први Архиепископ Српски, уз свог 
брата Стефана Првовенчаног, оснива на 
Михољској Превлаци седиште Зетске Епископије 
1220. године. То се дешава годину дана након 
Никејског сабора и успостављања 
Архиепископије у Жичи. Привучен чудесном 
лепотом и мистеријом овог места, он за првог 
епископа Манастира Арханђела Михајла, 
поставља свог драгог ученика, монаха Илариона 
Шишојевића, кога је својевремено као пастира, 
повео са собом на Хиландар.  
 
У том пресудном часу који је и почетак 
осамостаљивања Зете, буди се и културна свест и 
слободарски дух једног народа, притиснутог у то 
време јаким утицајем Рима. Семе које је посадио 
Свети просветитељ Сава, дубоко ће пустити корен 
и бити темељ будућој владавини Балшића, 
Црнојевића и Петровића. Октоих не би могао ни 
бити замислив да на Превлаци ( Седишту 
православних владика целе Црне Горе) није било 
Светог Саве. Идентитет српског црногорског 
народа, његов образ, срце и душа одгојени су и 
обликовани на трону Светосавља који је 
неразрушив. 

 
Арсеник у рибљој супи 
 
По предању, на дан Арханђела Михајла, између 
1437. и 1453. године,  један је човек осумњичен да 
је на ову прославу дошао у манастир са опасним и 
злим мотивом. У которским архивима је 
потврђено да је трговац по имену Марин Друшко 
заиста постојао, и да је на наговор которског 
кардинала, у политичкој завери, отровао све 
присутне монахе којих је било седамдесет, 
укључујући и све затечене госте за празничном 
трпезом. Оно што подржава ову претпоставку је 
податак да је породица Друшко држала 
манастирски посед са виноградима око 400. 
година. Каснија модерна истраживања крајем 
деведесетих година прошлог века, потврђују 
присуство арсеника у костима превлачких 
мученика.  
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Говори се да је Марин Друшко сипао арсеник у 
рибљу супу. Средином 15. века, како стоји и у 
записима српског и црногорског књижевника и 
политичара Стјепана Митрова Љубише; млетачка 
морнарица је топовима сравнила манастир са 
земљом. 
 

Контеса Катарина 
 
У 19. веку Михољска Превлака доживљава 
процват захваљујући једној племенитој и храброј 
добротворки. Јелена Сундачић, родом из 
Шибеника, сестра саринског Архимандрита  
Спиридона, а удова конте Илије Властелиновића 
из Рисна, одлучује да под црквеним именом 
Катарина, сву своју имовину уложи за спасавање 
и обнову превлачког Светилишта. Иметак који је 

поседовала није био довољан за спровођење 
целокупне обнове, али откупила је трећину 
Превлаке и на темељима страог здања подигла 
своју задужбину; Храм Пресвете Тројице, 1883. 
године. Премда незванично замонашена, 
Катарина је живела као монахиња. У свом 

тестаменту она 
поклања Манастир 
Његoшу, што је и 
повод да буде убијена 
од стране католичких 
Аустроугара 1847. 
године. 
 

 

Светлост у пристаништу  
 
Свештена царска Лавра Манастир Светог 
Арханђела Михајла је за Црну Гору исто што и за 
Србију Жича. Они су географски одвојени 
близанци. 
Као после дугог и кошмарног сна, који је од 
тровања превлачких мученика трајао готово 6. 
векова; манастирски живот се буди, и од 1997. 
године, изнова служи Богу са обновљеним 
братством у Храму Свете Тројице. Захваљујући 
недавно упокојеном бранитељу Светиње, 
достојном Митрополиту Амфилохију Радовићу, 
кренуло је са обновом овог древног српског 
духовног драгуља. Обнова тече споро због 
недовољних финансијских средстава. 
 
Много је писаних докумената православља 
запостављених и непрочитаних, по урушеним 
подрумима и сандуцима.  Ако се нешто ускоро не 
предузме те ће рукописе појести време и немар. 
Данашњи настојатељ, архимандрит Бенедикт 
Јовановић, у сарадњи са нашом изврсном 
рестаураторком из Фиренце, Милицом Н. 
Поповић, обнову Манастира и изградњу 
лабараторије за конзервацију и рестаурацију 
древних рукописа, види као одазив светосавском 
позиву.  
Немерљив је значај обнове пристаништа српског 
православља, у којем не гасне жижак већ 17. 
векова.  

Зар ћемо окренути лађу у страну? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                                                                                             
Вања Гагић 
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Бајка о Части 

У нека давна времена живеше људи бистрог ума 
и племените душе. Лутали годинама по 
различитим крајевима тражећи место за свој дом. 
Кад дођоше до Велике Реке, решише да ту и 
остану. 
Подигоше своје куће, направише своје село, и 
израдише велико, бројно и здраво потомство. 
Изабраше себи и краља по имену Разум. 

Добише и веру, језик и писмо. И тако настаде 
народ. Беше надалеко познат по својој 
честитости и мудрости. 

Време је пролазило. Живот им беше богат. Али 
све што је добро, привуче и завидне људе. Из 
врло удаљених крајева, где су владале неслога и 
мржња, а краљица им била Завист, кренуше да 
нападају овај народ. Рушили су им куће, отимали 
децу, палили књиге … 

Но, народ беше храбар и неустрашив. Зато Завист 
реши да убије Разум. Тако и би. Народ оста без 
краља те одлучи да власт припадне његовој жени. 
Она се звала Част. Имала је кћерку Слободу и 
сина Живот. И уместо да без разума народ 
пропадне, они су са Части постали још јачи. 

Част је владала поштено и достојанствено. Била 
је скромна, искрена и праведна. Кћерка јој је у 
свему помагала. Слобода је била најлепша 
девојка на свету и вољена у народу. 

Завист, већ бесна, покуша да убије и Част, али 
без успеха. Затим покуша да отме Слободу, али је 
и она била неухватљива. Народ их је добро чувао, 
баш као што се чува највећи завет предака. 
Но, Завист није мировала. Тражила је пут до зла. 
Тако наговори Живот да се одрекне мајке и 
сестре добијајући за узврат обећање – вечну 
славу и власт. Живот је поверовао. На превару 
затвори Част и Слободу у кутију заборава. 
Постаде краљ. Народ се уплаши новог краља јер 
Живот без Части и Слободе је Живот са страхом. 

Тада су истина и нада далеко, а туга и зло прве 
комшије. Завист је имала кћерку Лаж која се по 
наговору мајке уда за краља. Уз њу Живот 
постаде још суровији, а народ несрећнији. Живот 
и Лаж добише кћерку Превару и сина Заборава. 

Дођоше још црњи дани. Народ је пропадао 
сваким даном све више. Од разумног, часног и 

слободног, остаде само преварени народ. И – 
заборављен. 

 
Не прође много, а Завист одлучи да оде одатле 
јер више није имала на чему да им завиди. Са 
њом одоше и кћерка Лаж и унука Превара јер им 
је, овакав какав је, Живот досадио. Кад је краљ 
остао сам, са сином Заборавом, осети неизмерну 
тугу и покајање за оно што је учинио свом 
народу, те паде у постељу. 

Син се сажали над својим оцем те одлучи да нађе 
кутију заборава. Није је било тешко наћи. 
Била је на путу, заборављена. Обрадовао се, али 
ју је узалуд покушавао да отвори. Седео је тужан 
данима поред очеве постеље надајући се да ће 
неким чудом оздравити. 

Једног дана виде га мали дечак златне косе и 
упита га: 
 

“Познајеш ли ти Част и Слободу?” 
“Не, ја сам се родио после њих,” одговори 

Заборав, “али их познаје мој отац Живот.” 
“Слушај ме добро,” рече златокоси, “ако желиш 
да Живот оздрави, мораш испунити три задатка-

жеље. Тако ће се кутија заборава отворити.” 

 
– Прва жеља: Учини да Живот заувек заборави на 
Завист, Лаж и Превару. 

 

– Друга жеља: Врати народу Част и Слободу! 
– Трећа жеља: Не дозволи да језик твог народа 
падне у заборав! 

Заборав све тако учини, па се Живот изнова 
пробуди. Уз њега су и Част и Слобода живели 
дуго и срећно. Живе и данас али их треба чувати 

од кутије заборава. 

 

Никола Боровчанин 
ОШ Васа Чарапић, 6/1,  

Бели Поток, Београд 



31 

 

 

 
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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BIG THANK YOU TO OUR                                       
MAIN SPONSOR  of                                                  

DORMITION EDITION OF                  
WHITE ANGEL 

www.gordanavidovic.com 
 

https://www.fisherly.com/gordanavidovic 

 

ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ НАШЕМ 
ГЛАВНОМ СПОНЗОРУ 
ГОРДАНИ ВИДОВИЋ 

НОВА СЕЗОНА  
 
 

Фолклорни Ансамбл „Млада Србадија” 
Позива сву децу и омладину да се упишу у фолклор.  

Пробе се одржавају 
 недељом од 12:30-13:30 /најмања и средња група/ 

и средом од 19:30-21:00 /најстарија група/ 
У црквеним просторијама. 

mlada.srbadija.vancouver@gmail.com 
 

Добро дошли! 

http://www.gordanavidovic.com
https://pixilink.intercom-clicks.com/via/e?ob=LE60FsFn6f2tfRuEjA2evS4nKP6FzNMWp0hfikK3C%2FAs%2BWyR0a%2BO2t7BHuarFufs&h=03499d533bf679a27e38b31a8362a88954924953-24872552926
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BIG THANK YOU TO OUR                                       

MAIN SPONSOR                                                    
OF DORMITION EDITION                           

WHITE ANGEL 

 

ЗАХВАЉУЈМО СЕ  
СПОНЗОРИМА ОВОГ БРОЈА  

ТАЊИ И НЕДУ ГРУБИЋ 

НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА 

Драга децо и родитељи! 

Српска школа ” Св. Василије Острошки ” при цркви св. Арх. Михајла-Бурнаби, Британска 

Колумбија, одржава редовну наставу недељом од 10-12 у просторијама школе. 

Школа  је почела са радом 12. септембра 2021, призивом св. Духа, и траје до 15. маја 2022.  

Дугогодишња традиција, лепа атмосфера, изванредне учитељице и синхронизација наше 

културе и вере, очекују децу и у новој школској години, због свега тога дођите да нам се 

придружите! 

За више информација контактирајте госпођу Дару Миливановић, 

на  телефон 604.379.3235 или путем                                                                                                          

e-поште:  spc.skolasv.vasilijeostroski@gmail.com 

 

Школски одбор српске школе  “св. Василије Острошки“ 

mailto:spc.skolasv.vasilijeostroski@gmail.com
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The Nativity                                    
of the Most-Holy Theotokos 

 

 
The Holy Virgin Mary was born of aged parents, Jo-

achim and Anna. Her father was of the lineage of 

David, and her mother of the lineage of Aaron. Thus, 

she was of royal birth by her father, and of priestly 

birth by her mother. In this, she foreshadowed Him 

Who would be born of her as King and High Priest. 

Her parents were quite old and had no children. Be-

cause of this they were ashamed before men and 

humble before God. In their humility they prayed to 

God with tears, to bring them joy in their old age by 

giving them a child, as He had once given joy to the 

aged Abraham and his wife Sarah by giving them 

Isaac. The Almighty and All-seeing God rewarded 

them with a joy that surpassed all their expectations 

and all their most beautiful dreams. For He gave 

them not just a daughter, but the Mother of God. He 

illumined them not only with temporal joy, but with 

eternal joy as well. God gave them just one daughter, 

and she would later give them just one grandson-but 

what a daughter and what a Grandson! Mary, Full of 

grace, Blessed among women, the Temple of the Ho-

ly Spirit, the Altar of the Living God, the Table of 

the Heavenly Bread, the Ark of God's Holiness, the 

Tree of the Sweetest Fruit, the Glory of the race of 

man, the Praise of womanhood, the Fount of virgini-

ty and purity-this was the daughter given by God to 

Joachim and Anna. She was born in Nazareth, and at 

the age of three, was taken to the Temple in Jerusa-

lem. In her young womanhood she returned again to 

Nazareth, and shortly thereafter heard the Annuncia-

tion of the Holy Archangel Gabriel concerning the 

birth of the Son of God, the Savior of the world, 

from her most-pure virgin body. 

 

The Feast of the Holy Theotokos of Kali to 

 

In the Monastery of the Holy Theotokos near the vil-

lage of Kalito, west of Struga in Macedonia, the Ho-

ly Mother of God manifested her power and mercy 

through numerous miracles. Many of the sick were 

miraculously healed, and thieves who thought to 

plunder or desecrate the monastery were severely 

punished by an invisible power. There is a miracle-

working icon of the Holy Theotokos in the church  
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church there; nearby, there are two springs of heal-

ing water: that of St. Peter and that of St. Ananias. 

The Chapel of St. Athanasius is located in a cave not 

far from the main church. 

 

 

The Feast of the Icon of the Holy Theotokos of 

Pochaev 

 

In the province of Volhynia there is a famous Mon-

astery of the Holy Theotokos, in Pochaev. The Holy 

Mother of God first appeared in about 1340 to one 

of two monks who were laboring in asceticism in a 

cave there. From that time on, the place has been an 

inexhaustible font of numerous miracles. 

 

 

 

 
HYMN OF PRAISE 
 
The Nativity of the Most-holy Mother of God 
 
O greatly desired and long awaited one, 
O Virgin, thou hast been obtained from the Lord 
with tears! 
A bodily temple of the Most-holy Spirit shalt thou 
become, 
And shalt be called Mother of the Eternal Word. 
 
The Burning Bush they called thee, 
For thou wilt receive within thyself the divine fire: 
Ablaze with fire but not consumed, 
Thou shalt bear the Golden Fruit and offer it to the 
world. 
 
Thou shalt be the Bearer of Him Who bears the 
heavens, 
To Whom all of heaven offers up praise! 
The Miracle of miracles shall come to pass within 
thee, 
For thou shalt bear heaven, thou who art ``more spa-
cious than the heavens!'' 
 
Thou art more precious to us, O Virgin, than pre-
cious stones, 
For thou art the source of salvation for mankind. 
For this, may the entire universe glorify thee, 
O Most-holy Virgin, O white Turtledove! 
 
The King of Heaven shall desire to enter the world, 

And shall pass through thee, O Beautiful Gate! 
O Virgin, when thou dost become woman thou shalt 
bear Christ for us; 
From thy body, the Sun shall blaze forth. 
 

 

 

 

REFLECTION 

 

 

St. Dionysius the Areopagite writes of the immeas-

urable joy, the outer and inner radiance, and the in-

describable fragrance that he sensed in the presence 

of the Holy Theotokos when he visited her in Jerusa-

lem. In his zeal, he says that if he had not known the 

One True God, he would have recognized her, the 

Holy Virgin Mary, as God. The Holy Virgin made 

such a powerful and unique impression on men dur-

ing her earthly life-and she received an incompara-

bly greater power and glory after her physical death 

when, by the will of God, she was exalted above the 

heavenly hosts. Her power comes from her ceaseless 

prayer for the faithful, for all those who turn to her 

for help. When St. John of Novgorod and his people 

prayed to her for help against a hostile army, he un-

derstood that she was simultaneously praying to the 

Lord with tears in their behalf, and Novgorod was 

miraculously saved. As she was compassionate to-

ward her crucified Son, so the Holy Most-pure One 

is also compassionate toward all those in need, and 

who turn to her for help. It could be said that the en-

tire earth is covered by the miracles of her mercy. 

Even today, there lives in Belgrade a café owner (C. 

J.), who was born in the village of Labuni te 

(Macedonia) outside Struga. His mother brought 

him blind to the Monastery of Kali to, where, after 

the priest prayed over him before the icon of the Ho-

ly Theotokos, he received his sight. The first monk 

at Pochaev saw a fiery pillar extending from earth to 

heaven, and in that flaming pillar he saw the Holy 

Theotokos. She was standing on a rock. On the spot 

where she stood, a spring of healing water sprang 

forth: even today, it heals many of the sick. 
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HOMILY 
 

On the equality of the Son and the Father 

 

The Son can do nothing of Himself but what He seeth 

the Father do (John 5:19). 

 

Brethren, how are we to understand these words? In 

the same way as some heretics understood them-that 

is, that the Son is lesser and weaker than the Father? 

In no way. The mouths that interpreted these words of 

the Lord this way spoke blasphemy. We must under-

stand these words as our Holy Fathers understood 

them-that the Son is equal to the Father in all things; 

and that, because of their equality of will, love, and 

wisdom, the Son can do nothing contrary to the Fa-

ther's will, or contrary to the love of the Father, or 

contrary to the wisdom of the Father. Thus, the Father 

cannot do anything contrary to the Son, and the Holy 

Spirit cannot do anything contrary to the Father or the 

Son. Everything that the Father wills and loves and 

thinks, is also willed, loved and thought by the Son 

and the Holy Spirit. Harmony unequaled; unity undi-

vided; being inexpressible! Therefore, it is obvious 

that the Son can and will do nothing of Himself-

nothing of His own accord, nothing without harmony 

and unity with the power of the Father and the will of 

the Father. The Lord Himself further witnesses that 

this interpretation is true by His words: For as the Fa-

ther raiseth up the dead, and quickeneth them; even so 

the Son quickeneth whom he will (John 5:21). Do you 

see the equality of will and power? That which the 

Father wills, the Son wills also; that which the Father 

can do, the Son can also do. Therefore, let no one sep-

arate Their Divinity, and thus bring down a curse up-

on himself. God cannot be divided, and one who tries 

to divide Divinity-and to lessen one Person and to ex-

alt the other Person-cannot be saved. 

 

O Most-holy Trinity our God, Three in Persons, and 

One in Essence- Life, Light and Love-look down up-

on us, and have mercy on us. 

St. Bishop Nikolay Serbian, Prologue 

The Close Bond Between 
the Church on Earth and 

the Church in Heaven 

The Apostle instructs those who 
have come to believe in Christ and have 
been joined to the Church as follows: “Ye 
are come unto mount Zion, and unto the city of 
the laving God, the heavenly Jerusalem, and to 
an innumerable company of angels, to 
the general assembly and church of the firstborn, 
which are written in heaven, and to God the Judge of 
all, and to the spirits of just men made perfect, and 
to Jesus, the Mediator of 
the new covenant” (Heb. 12:22-24). We are 
not separated from our dead brothers in the faith by 
the impassable abyss of death: they are close to us 
in God, “for all live unto Him”(Luke 20:38). 

 
The Church hymns this relationship in 
the kontakion of the feast of the Ascension of the 
Lord: “Having accomplished for us  
Thy mission and united things on earth with things in 
heaven, 

Thou didst ascend into glory, O Christ our God, being
 nowhere separated from those who love Thee, 
but remaining ever present with us and calling: I am 
with you and no one is against you.” 

http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/LS.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/FL.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/B.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/28.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/B.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/32.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/25.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/4L.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/FV.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/4L.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/1/LX.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/9.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/4O.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/1/2O.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/4C.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/TJ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/4C.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/E4.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/2N.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/31.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/A6.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/62.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/B4.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/SF.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/9.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/8C.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/70.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/B.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/1/B6.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/1/2H.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/13.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/4P.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/H1.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/4P.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/H1.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/2/AC.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/32.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/1/OH.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/SF.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ENG0824/YF.HTM
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Of course, there is a distinction between the Church of 

Christ on earth and the Church of the saints in heav-

en : the members of the earthly Church are not yet 

members of the heavenly Church. In this connection 

the “Epistle of the Eastern Patriarchs” (17th century), 

in reply to the teaching of the Calvinists concerning 

the one invisible Church, thus formulates the Ortho-

dox teaching about the Church : “We believe, as we 

have been instructed to believe, in what is called, and 

what in actual fact is, the Holy, Catholic, Apostolic 

Church, which embraces all those, whoever and wher-

ever they might be, who believe in Christ, who being 

now on their earthly pilgrimage have not yet come to 

dwell in the heavenly homeland. But we do not in the 

least confuse the Church in pilgrimage with the 

Church that has reached the homeland, just because, 

as certain of the heretics think, one and the other both 

exist, that they both comprise as it were two flocks of 

the single Chief Shepherd, God, and are sanctified by 

the one Holy Spirit. Such a confusion of them is out of 

place and impossible, inasmuch as one is battling and 

is still on the way, while the other is already celebrat-

ing its victory and has reached the Fatherland and has 

received the reward, something which will follow also 

for the whole Ecumenical Church.”  

And in actuality, the earth and the heavenly world are 

two separate forms of existence : there in heaven is 

bodilessness, here on earth are bodily life and physical 

death ; there, those who have attained, here, those 

seeking to attain ; here, faith, 

there, seeing the Lord face to 

face ; here, hope, there, ful-

fillment.  

 

Nonetheless, one cannot rep-

resent the existence of these 

two regions, the heavenly 

and the earthly, as complete-

ly separate. If we do not 

reach as far as the saints in 

heaven, the saints do reach as 

far as us. As one who has 

studied the whole of a sci-

ence has command also over 

its elementary parts, just as a 

general who has entered into a country has command 

also over its borderlands ; so those who have reached 

heaven have in their command what they have gone 

through, and they do not cease to be participants in the 

life of the militant Church on earth. The holy Apos-

tles, departing from this world, put off the earthly 

body, but have not put off the Church body. They not 

only were, but they also remain the foundations of the 

Church The Church is built “upon the foundation of 

the Apostles and Prophets, Jesus Christ Himself being 

the chief cornerstone” (Eph. 2 : 20). Being in heaven, 

they continue to be in communion with believers on 

earth.  
 

Such an understanding was present in ancient Patristic 

thought, both of East and West Here are the words of 

Chrysostom : “Again, the memorial of the martyrs, 

and again a feast day and a spiritual solemnity. They 

suffered, and we rejoice ; they struggled, and we leap 

for joy ; their crown is the glory of all, or rather, the 

glory of the whole Church. How can this be? you will 

say. The martyrs are our parts and members. But, 

'whether one member suffer, all the members suffer 

with it; and one member be honored, all the members 

rejoice with it' (1 Cor. 12 : 26). The head is crowned, 

and the rest of the body rejoices. One becomes a vic-

tor in the Olympic games, and the whole people re-

joices and receives him with great glory. If at the 

Olympic games those who do not in the least  
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participate in the labors receive such sat-

isfaction, all the more can this be with 

regard to the strugglers of piety. We are 

the feet, and the martyrs are the head ; 

'but the head cannot say to the feet, I 

have no need of you' (1 Cor. 12 : 21). 

The members are glorified, but the 

preeminence of glory does not estrange 

them from the bond with the other parts : 

for then especially are they glorious 

when they are not estranged from the 

bond with them.” “If their Master is not 

ashamed to be our Head, then all the 

more, they are not ashamed to be our 

members ; for in them is expressed love, 

and love usually joins and binds things which are sep-

arate, despite their difference in dignity” (St. John 

Chrysostom, “Eulogy for the Holy Martyr Roma-

nus”). “For the souls of the pious dead,” says Blessed 

Augustine, “do not depart from the Church, which is 

the Kingdom of Christ. This is why, on the altar of the 

Lord, their memorial is performed in the offering of 

the Body of Christ... Why should this be done if not 

because the faithful even after death remain members 

of it?” (the Church) The ever-memorable Russian Pas-

tor, St. John of Kronstadt, in his “Thoughts Concern-

ing the Church” writes : “Acknowledge that all the 

saints are our elder brothers in the one House of the 

Heavenly Father, who have departed from earth to 

heaven, and they are always with us in God, and they 

constantly teach us and guide us to eternal life by 

means of the church services, Mysteries, rites, instruc-

tions, and church decrees, which they have composed 

— as for example, those concerning the fasts and 

feasts, — so to speak, they serve together with us, 

they sing, they speak, they instruct, they help us in 

various temptations and sorrows. And call upon them 

as living with you under a single roof ; glorify them, 

thank them, converse with them as with living peo-

ple ; and you will believe in the Church” (St. John of 

Kronstadt, “What Does It Mean to Believe in the 

Church ?  

Thoughts About the Church and the Orthodox Divine 

Services”). The Church in its prayers to the apostles 

and hierarchs calls them her 

pillars, upon which even now 

the Church is established. 

“Thou art a pillar of the 

Church”; “ye are pillars of the 

Church”; “Thou art a good 

shepherd and fervent teacher, 

O hierarch”; “ye are the eyes 

of the Church of Christ”; “ye 

are the stars of the 

Church” (from various church 

services). In harmony with the 

consciousness of the Church, 

the saints, going to heaven, 

comprise, as it were, the fir-

mament of the Church. “Ye do ever illumine the pre-

cious firmament of the Church like magnificent stars, 

and ye shine upon the faithful, O divine Martyrs, war-

riors of Christ” (from the Common Service to Mar-

tyrs). “Like brightly shining stars ye have mentally 

shone forth upon the firmament of the Church, and ye 

do illumine the whole creation” (from the Service to 

Hieromartyrs). There is a foundation for such appeals 

to the saints in the word of God itself. In the Apoca-

lypse of St. John the Theologian we read : “Him that 

overcometh will I make a pillar in the temple of my 

God” (Apoc. 3 : 12). Thus the saints are pillars of the 

Church not only in the past, but in all times as well. In 

this bond of the Church with the saints, and likewise 

in the Headship of the Church by the Lord Himself, 

may be seen one of the mystical sides of the Church. 

“By Thy Cross, O Christ, there is a single flock of an-

gels and men ; and in the one assembly heaven and 

earth rejoice, crying out, O Lord, glory to 

Thee” (Octoechos, Tone 1, Aposticha of Wednesday 

Matins). The ninth Article of the Symbol of Faith in-

dicates the four basic signs of the Church : “We be-

lieve in One, Holy, Catholic and Apostolic Church,” 

These attributes are called essential, that is, those 

without which the Church would not be the Church. 

 

Father Michael Pomazansky 
Translated and edited by Hieromonk Seraphim Roze,  
St. Herman of Alaska, 1997 
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What Can an Unbaptized Person 
Do in the Church? 
 
An unbaptized person is outside of the Church. Why 
isn’t he allowed in? Does he lack anything? Is he spir-
itually crippled or just doesn’t want to come to 
church, to understand and make sense of the Christian 
faith? The situation is even more complicated if an 
unbaptized relative dies. May we have a church funer-
al for an unbaptized person? May we light a candle on 
his behalf? How may we pray for him? Most im-
portantly, if the Church is meant to love everybody, 
why is She so merciless toward the unbaptized? Here 
are answers to some of these questions provided by 
priests from various parts of Russia. 
 

May I light a candle on behalf of an                 
unbaptized person? 
 
 
To be able to answer your question, we have to define 
what we mean by ‘lighting a candle on someone’s be-
half’ first, because I suspect that the underlying idea is 
somewhat incorrect. 
A candle literally means our gift to God. That’s clear 
because candles cost a dime a dozen to make. When 
we purchase them for a dollar or more each, it is liter-
ally our donation. That’s why I believe it is incorrect 
to speak of ‘a candle on someone’s behalf’. You can 
make a donation on someone’s behalf, that’s for sure. 
Holy Fathers recommend making donations or giving 
alms to help an unbaptized person you care about. 
The Church isn’t like a Buddhist temple where there 
are spinning wheels with texts of prayers on them. 
They spin a wheel and think that it counts as prayer. 
We have a different take on it: we have to recite the 
prayer, say it out loud if we can, and understand it. 
The same is true for the candle: we can’t light it up 

without prayer. A candle isn’t a 
spinning wheel. It doesn’t mean 
anything by itself. 
The Rev. Philip Ilyashenko, prov-
ost of Saint Tikhon Humanities 
University, Moscow 
 

May an unbaptized person 
make the sign of the cross? 
 
Yes, an unbaptized person may 
make the sign of the cross. It isn’t 
forbidden. If one crosses herself 
with faith and awe, I think it’s fi-
ne. 
It is especially true if that person 

believes in God and wants to be baptized. She can 
cross herself because she already believes in Jesus and 
wants to be with him. There are catechumens in the 
Church: they are people who are getting ready for 
baptism. This preparation takes little time nowadays 
but it used to last for several years in the ancient 
times. 
I’d like to warn those who have decided to get ready 
for baptism: you should be committed and purposeful 
and not postpone the intended baptism. In fact, evil 
forces don’t want to let you go. You may face hin-
drances and obstacles, which we call ‘temptations’. 
People who don’t go to church may consider those 
obstacles to be signs from above and attribute exag-
gerated importance to them. You shouldn’t do so. Just 
be determined on your road to Jesus. 
The Rev. Alexander Savin, Holy Right-Believing 
Prince Demetrius Church, Moscow 

 
May an unbaptized person go to church? 
 
Yes, she may and she should. She should leave the 
church as soon as the deacon or the priest exclaims, 
Catechumens, depart! though. Catechumens are those 
who prepare for baptism. Other than that, she can at-
tend all services, pray, and make the sign of the cross. 
I don’t think it would be a sin if the unbaptized person 
lights up a candle. I have to emphasize that going to 
church and learning to pray must not be separated 
from that person’s preparation for baptism, so that she 
wouldn’t think that she has everything covered. “I just 
go to church and pray, and I feel great. What else do 
you want from me?” It would be great if she got used 
to worship and figured out its meaning prior to her 
baptism so as to be ready for the participation in 
church worship as soon as she gets baptized. 
 
The Very Rev. Demetrius Struev, Seeker of the Lost 
Church, Lipetsk 
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May an unbaptized person wear a cross? 
Yes, she may but why would she? If she wears a cross 
as a fashion statement, then it has no meaning other 
than an invitation to blasphemy. A cross isn’t a fash-
ion statement: it is a faith statement, which means that 
we are Christians and follow the crucified Christ. 
The Creator endowed man with free will. If one wants 
something, there’s no one who can prevent her from 
doing it. One may do whatever one pleases, including 
wearing a cross, but why, what for? If one isn’t bap-
tized yet but plans to get baptized, that is, goes 
through catechisation, of course that person is allowed 
to wear a cross. That period could take a year or more 
in the early Church but nowadays, it’s considerably 
shorter. More often than not, a person gets baptized 
first and then starts going to church. Anyway, while 
she is not baptized, she may do a lot of things, e.g., 
attending church, praying, anointing herself with holy 
oil. The only things an unbaptized person may not 
participate in are the Sacraments. If the person is a 
catechumen, the whole Church prays for her: there is a 
dedicated prayer for the catechumens. 
The Very Rev. Sergius Vasin, The Nativity of Theotokos 
Church, v. Bobyakovo, Voronezh Oblast 
 
May we pray for the unbaptized who are alive? 
Yes, we may. But first we have to find out what that 
person thinks about the Church, whether she is unprej-
udiced or vice versa. We pray for catechumens at eve-
ry Liturgy. Catechumens are those people who have 
already heard God’s Word and are getting ready for 
baptism. We pray for those people together every day. 
If an individual doesn’t want you to pray for him or 
her, it’d be strange if you still prayed for them. With 
that said, there are various situations in life. Some-
times, good Christian parents have ill-behaved kids. 
Are we forbidden to pray for them? 
If the person in question wants you to pray for him or 
her, you can do it. The Rev. John Zakharov, Holy Protec-
tion Church, Moscow 
 
May we pray for a deceased unbaptized person? 
Of course, you may and you should pray for a person 
who died unbaptized because we all are God’s chil-
dren. If we want to alleviate that person’s fate, we can 
pray to our Father. He loves all of us: even those who 
didn’t accept him while alive. You can either pray at 
home or individually in church. However, we do not 
pray for the unbaptized during the Liturgy because 
they weren’t members of the Church of Christ, the 
Body of Christ. Therefore, you may not pass prayer 
requests for an unbaptized person to be prayed for by 
the Church during the Divine Liturgy. 
The Rev. Fyodor Lukyanov, All-Saints Church, Moscow 
 

The Lives of Serbian 
Saints 

The origins and the history of the people are essential-
ly important as they enlighten the spirit of the individ-
ual as well as the nation. The preservation of the faith 
is being lost bit by bit from generation to generation. 
Less and less newer generations want to know about 
their faith, and about their tradition. Less they find 
source of guidance from parents and families, but ra-
ther, they are losing the touch with the family bond 
and are often found entwined in their socially imposed 
prejudices of the contemporary state of mind. New 
generations despise the religion and are entwined with 
darkness who is lurking them so that it blinds their 
choices, it darkens their sources of information - so 
that newer generations cannot form logical, noble and 
sound judgement about reality and themselves. Young 
Christians are detached from their predecessors and 
accept history that is written on the net – as ultimate 
and only, completely unaware of true historical writ-
ings that often are removed from the net.  
With their resistance to follow the traditional values 
that their families were raised on for generations and 
ages, the new generations are becoming “spiritually 
impoverished” and because of that they left alone in 
the wide open field like a leaf without the tree, like a 
lamb lost far away from the flock. Young generations 
caught in evil traps of horror movies, premarital sex, 
drugs, alcohol abuse, self-infliction, parties and lack 
of morals. At these turbulent times when the roots and 
origins of the humankind are so neglected and deval-
ued, the remembrance on sainthood and saintly ances-
tors gives the heartbeats to the nations. 
The “earthly angels,” Serbian Saints, have shown to 
us how with fruits of their steadfast faith - love, hu-
mility and merciful works, their memory remained 
eternal and their presence and protection are forever 
felt. As Abbot Herman Paisius wrote in his forward to 
the Patericon of the Serbian Saints,” God left the 
stamp of His own image upon each personality, which 
after self-inflicted purification upon earth, will be-
come an adornment to Paradise. So also the personali-
ty of people, after the toil of developing the character-
istics of Christ given to it by God, will have a place in 
Paradise as a host of saints. The saints, reflecting 
God’s glory, praise Him in Paradise as deified earthly 
beings, beings who have been just like us here on 
earth. Thus, the mission of us earthly ones is to con-
tinue in that same divine calling an to sanctify early 
communities who call upon the saints” /page 7,  
Patericon of the Serbian Saints). 
 
White Angel English Editor 
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Repose of Saint             
Eustathius I,                   

Archbishop of Serbia 
 

Saint Eustathius, Archbishop of Serbia, lived in the 

second half of the thirteenth century, during the reign 

of the Serbian king Stephen Urosh (1262-1320). 

He was born in the diocese of Budim into a pious 

Christian family, where he received a spiritual up-

bringing. Distinguished by remarkable talents, Eu-

stathius was given a tutor by his parents to train him 

in spiritual wisdom. He studied Holy Scripture with 

particular diligence, perfecting himself in piety and 

good deeds. Having finished his education, the youth 

entered the Monastery of the Archangel Michael in 

the Zeta district (Montenegro) and led a strict monas-

tic life. Soon he became known as a great ascetic. 

From thence he undertook a journey to Jerusalem, to 

venerate the Holy Sepulchre of the Lord. On the re-

turn journey he visited Mount Athos and settled there 

in the Serbian Hilandar monastery. 

Saint Eustathius gained general renown and love as a 

strict ascetic and good teacher, and many came to him 

for spiritual advice. Later, he became igumen of the 

monastery. 

After several years he was consecrated as Bishop of 

Zeta, and the saint returned to his native land. Experi-

enced in spiritual life and in churchly matters, he won 

the love of his fellow countrymen, and continued to 

set an example for his flock. 

Saint Eustathius was chosen as Archbishop of Serbia 

after the death of Archbishop Joannicius. Saint Eu-

stathius guided the Serbian Church for seven years, 

and died about the year 1285. His body was buried in 

the Zhicha 

monastery, 

and later it 

was trans-

ferred to 

Pech and 

placed in 

the cathe-

dral church 

of the Holy 

Apostles 

Peter and 

Paul. 

Venerable New Martyr 
Onuphrius of Hilandar 

(Mount Athos) 
 
The New Martyr Onuphrius, in the world Matthew, 
was born in Bulgaria in Gabrovo in the Trnovo dio-
cese. Matthew became angry with his parents one day, 
and said he wished to become a Moslem. Unfortunate-
ly, he was overheard by the Hagarenes, who wished to 
take him away. He regretted these words as soon as he 
uttered them, and he went to Athos to the Hilandar 
monastery as soon as he came of age. There he be-
came a monk with the name Manassas. 

Tormented by his conscience, Manassas decided to 
suffer for Christ. Therefore, he asked the blessing of 
his Elder Nikēphóros to pursue the path of martyr-
dom. The Elder tonsured him a schemamonk with the 
name Onuphrius. After four months of intense prayer, 
fasting, and spiritual struggle, he went with Gregory 
of the Peloponnesos to the island of Chios. There the 
Monk Martyr Onuphrius openly confessed the Chris-
tian Faith, for which he was seized and subjected to 
cruel tortures. 

After the torture they beheaded him and threw him 
into the sea. He died in 1818 at the age of thirty-two. 

Orthodox Church in America, 2021 



42 

 

Inner Peace 
 

by St. Theophan the Recluse 
 
One who sets out on the path of true 
life after Repentance and Commun-
ion should instill peace within him-
self. Rules for dispersing inner dis-
turbance: unceasing remembrance 
of God, a resolve to act according to 
one's conscience in every matter 
great or small and patient expecta-
tion of success. 
I would like to add a few more in-
structions for you on what you must do now as you 
enter your new path. 
Anyone who has undertaken a careful observation of 
what goes on inside himself just during the course of a 
single day will acknowledge as very obvious the fact 
that the spirit is fallen. I told you about this a very 
long time ago. You will recall that we have this confu-
sion within us, that the confusion came about wrong-
fully, and must therefore be stopped. You yourself 
also wrote that you could not cope with the unre-
strained inner motion. I will briefly review the de-
scription of this condition. 
The mind's thoughts are all directed toward the earth, 
and there is no way to raise them to Heaven. Their 
object is vain, sensual, sinful. You have seen how fog 
drifts along the valley. This is a precise picture of our 
thoughts. They all crawl and drift along the earth. In 
addition to this downward drifting, they constantly 
seethe, not standing still in a single place; they jostle 
each other, like a swarm of mosquitoes in the summer. 
In addition, they are always in motion. 
Beneath these there lies the heart. It is from the 
thoughts that blows are continually struck in the heart 
and corresponding actions are produced. Whatever the 
thought, there is a corresponding action of the heart. 
From this is joy, anger, envy, fear, hope, pride, des-
pair—they arise in the heart one after the other . There 
is no stopping them; just as with the thoughts, there is 
no order whatsoever. The heart continually trembles 
from the emotions like an aspen leaf. 
It does not end here. Thought with emotion always 
engenders desire that is more or less powerful. Be-
neath the confused thoughts and emotions are desires 
that are also randomly confused. One person is ac-
quisitive, another squanders everything; one is well-
wishing, another vengeful; one runs away from every-
one, another goes out into the middle of the crowd; a 
person obeys in one thing, but in another he acts on 
his own; and so on and so forth. It is not that all of 
these things take place like this, but uncertainties—

first one thing, then another—do continu-
ally swarm about in the soul. (Watch 
yourself, for example, when you are sit-
ting at work; you will see all of this going 
on inside of yourself as if it were on a 
stage.) 

Thus is our inner disorder and confusion. 
From this also comes the disorder in our 
lives, and the sort of gloom that lingers 
about us. Do not expect an orderly life 
until you have destroyed this inner disor-
der. In and of itself, it is the cause of 
much evil, but it is especially bad be-
cause the demons settle themselves in it 
and whip up things even more, directing 

everything for the worse and toward our destruction. 

During govenie*, when you examined yourself and set 
out to remove one thing or add another, then of course 
you could not help but turn the attention toward your 
inner confusion and arm yourself with the necessary 
zeal against it. Allow me once again to place stress on 
the internal enemy. 

You established a firm intention to work for the Lord 
and belong to Him Alone from this point on. The 
Mystery of Repentance gave you forgiveness in every-
thing, and you appeared pure before the face of God. 
Holy Communion brought you into the closest com-
munion, or renewed your communion, with the Lord 
Jesus Christ, and filled you with every beneficial pow-
er. Here you are then, prepared for the job. 

If only it were sufficient for the correction of our inner 
life to make a wish and have everything appear in the 
best way, or to say a word and have everything sud-
denly come true; then there would be no more reason 
for you to go to such trouble. Everything would hap-
pen for the best, and you would not have to desire it. 
However, such is the law of moral, free-willed life, all 
the more in its damaged essence, that there be stead-
fast perseverance. Beneficial help is available, but you 
still have to exert yourself and struggle, and struggle 
with yourself above all. 

Our inner lives never get put into the proper order all 
of a sudden. What is always required and what lies 
ahead is intensified labor over oneself, over one's in-
ner self, by the assimilation of good intention and by 
the enabling of grace through the Mysteries. This la-
bor and effort is directed toward destroying the disor-
der that reigns inside, in its place it establishes order 
and harmony, after which follows inner peace and a 
continual joyful mood of the heart. 



43 

 

 

That is what lies ahead of you now! Do not think, 

however, that for this you must re-do everything, or 

bind yourself to a lot of rules. Absolutely not. Two or 

three little rules, two or three precautions, is all you 

need. 

There is disorder within; this you know from experi-

ence. You must destroy it; this is what you want, and 

you have decided to do this. Begin by directly remov-

ing the cause of all this disorder. The cause of the dis-

order is that our spirit has lost its original foundation. 

Its foundation is in God. The spirit gets back to it 

again through remembrance of God. Thus, the first 

thing is this: It is necessary to get in the habit of un-

ceasing remembrance of God, along with fear and 

reverence.** 

I wrote you about this last time, and you agreed to it. 

You know what method is required for this. and you 

have already begun Lord give the blessing! And allow 

the continuation of this labor unhindered. Be with the 

Lord, no matter what you do; and turn to Him with 

your whole mind, trying to conduct yourself as you 

would in front of a king. You will soon get in the hab-

it, just do not give up or break off. If you carry out this 

little rule conscientiously, it will reduce inner confu-

sion and, although there will be disruptions, some-

times in the form of idle and unnecessary thoughts, or 

at other times in the form of emotions and inappropri-

ate desires, you will immediately notice this error and 

drive out these uninvited guests, rushing each time to 

renew the oneness of mind concerning the One Lord. 

May you be inspired! Set about this a little more en-

thusiastically, continue without interruption, and you 

will soon attain what you are seeking. Reverential at-

tention in the one God will be established, and inner 

peace will come with Him. I say that it will be soon; 

however, this will take more than a day or two. These 

things require maybe a few months. Sometimes it 

takes years! Ask the Lord and He Himself will help 

you. 

As an aid, add the following rule to this: Do not do 

anything that your conscience prohibits, and do not 

omit anything that it says to do, whether great or 

small. The conscience is always our moral guide. The 

cherished thoughts, emotions, and desires that are 

within us give us over to improper whims; this is 

caused, incidentally, by the fact that our conscience 

has lost its force. Restore its force, and express full 

obedience to it. You have now educated it by finding 

out all that you must and must not do. Follow it unde-

viatingly, and with such perseverance that you would 

not allow yourself to do anything against it even if 

you were to die. The more decisively you act, then, 

the more powerful your conscience will become. The 

more powerful your conscience becomes, the more 

completely and forcefully it will inspire you with what 

is necessary and steer you away from what is unneces-

sary in words, deeds, and thoughts, and the more 

quickly your inner being will be put in order. A con-

science with reverential remembrance of God is the 

wellspring of true spiritual life. Recall how we talked 

about the spirit in the beginning of our correspond-

ence. 

Nothing more is required besides these two rules. Just 

supplement them with patience. Success will not 

come suddenly; you must wait, toiling persistently. 

You must toil and, most importantly, do not give in to 

pleasing yourself or the world. There will be constant 

opposition to what you have begun. You must over-

come this; therefore, you must exert more force and, 

consequently, be patient. Clothe yourself in this all-

powerful armor and never allow your spirits to fall 

when you encounter misfortune. Everything will come 

with time. Be encouraged in your patience through 

this hope. That this is what happens is borne out by 

the experiences of all people who have sought and ac-

complished salvation. 

That, then, is all! Remember God with reverence, 

obey your conscience, and arm yourself with hope 

through patience. May the Lord bless you to be so in-

clined and to be in this frame of mind. 
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The Frescos  Project 
 
Dear Brother and Sisters, 
 
We rejoice to inform you that Church-
School 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 do-
nations to help us with frescoes painting 
for our Church. 
  
If everybody gives a donation we will be 
able to complete projects of frescoes in-
side the Church. 
  
An opportunity is given to our genera-
tion to be a part of frescoes painting pro-
ject. 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 Mi-
lovanovic 604-715-1908 
  

ST. ARCHANGEL MICHAEL 
 SERBIAN ORTHODOX CHURCH  

7837 Canada Way 

Burnaby, BC   

V3N 3K8  



 

Take courage and do not fear 

“Do not worry at all; everything will pass and the storm 

will die down. Do not despair; have hope in God and in our 

Panagia. God will never abandon pained souls seeking 

salvation. The devil has become rabid because his plans 

were ruined-and what big plans! Glory to Thee, O God, for 

everything.  

 

Carry the cross, my children, and crucify yourselves with 

our Christ, and soon the bright Resurrection will come. 

The more afflicted you are now, the more you feel the joy 

of freedom. This is how the life of the Christian is mapped 

out; in afflictions and troubles. All who desire to live 

according to God will suffer.  

 

Take courage and do not fear; have firm faith in our Christ. 

He is omnipotent. No matter how wild Satan becomes, 

before our Christ, before His power, all his machinations 

are destroyed. Just say the prayer [the Jesus prayer] and 

be at peace. Trust in Divine Providence. All your afflictions 

will turn out to be for your own good. During great trials, 

my Elder experienced theoria.” 

 

-Blessed Elder Ephraim of Arizona 

Counsels from the Holy Mountain 

 




