
 



 
Оваплоћени Господе, Слава Ти! 

 
 

Када је оглашен Претечевим гласом да је оваплоћен 
Логос, који нам 
живот дарива, и 
онима који су на 
земљи благовести 
спасење, тада си за 
Њим, премудри, 
пошао… 
 
Исаије ликуј, 
прими реч Божију, 
прореци девојци 
Марији, да је она 
купина која гори 
огњем и не 

сагорева зраком божанства. Витлејеме добро се опреми, 
отвори врата, Едеме: и мази идите да видите Спасење у 
јаслама повито, које звезда показа на врху пећине, 
Господа који живот даје и спасава наш род. 
 
Јосифе, реци нам како то да Девојка коју си преузео из 
Светилишта водиш у Витлејем бремениту? „Пошто сам, 
каже, истражио шта пише код пророка и обавештен од 
анђела, уверио сам се да ће Марија родити Бога на 
необјашњив начин. Њему на поклоњење доћи ће маги 
са Истока, са скупоценим даровима изражавајући Му 
поштовање.“ Ради нас оваплоћени Господе, слава Ти! 
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А кад дође пуноћа времена, посла Бог 
Сина својега, Који се роди од жене, који 

би по законом, да искупи Оне који су 
под законом, да примимо усиновљење  

                                                                        
(Гал. 4, 4-5). 

 
 
 Драга браћо и сестре, 
  
 Ево нас је Бог поштедео и даровао нам да и 
ове године, треће деценије 21-ог века, прославимо 
дан Рођења Сина Његовог Господа нашег Исуса 
Христа. И заиста треба да се радујемо, и  поред 
ове пандемије, која је задесила цели свет. Јер се 
надамо да ће Бог по Својој милости отерати ову 
невољу и «отрти сваку сузу са очију 
наших» (Откр. 8, 17; 21, 4).  
  
 Ако желимо да  овај јединствени догађај у 
историји света, па и целога космоса, изразимо 
нашим људским речима, нећемо моћи боље од 
Светог Апостола Павла, који са одушевљењем 
кличе: «И заиста велика је тајна побожности: 
Бог се јави у тијелу, оправда се у Духу, показа се 
анђелима, проповиједи се незнабошцима, вјерова 
се у свијету, вазнесе се у  слави»5. Овим једним 
стихом богонадахнути Апостол исказао је тајну 
спасења. Свака афирмација из поменутог стиха 
одговара једноме од момената живота, пророчки 
потврђених, како у Старом тако и Новом Завету, 
али и у историји Цркве.  
 
Један од кападокијских отаца, Свети Григорије 
Ниски, вели следеће: «Говорим о великој тајни 
побожности, како се Бог јавио у телу; о Ономе 
који беше у обличју Божијем и живео је међу 
људима, у лику роба; о Ономе који пошто је 
усвојио као залог трулежну природу тела, коју је 
узео на Себе преко непорочног дјевства, освећује 
заједно с њом, у нетрулежности, заједничку 
природу, преко оних који се с Њим сједињују, 
причешћивањем тајном, хранећи Своје тело, то 

јест Цркву, и уређујући на достојан начин удове 
који расту вером у заједничко тело…Оснивање 
Цркве  јесте стварање света изнова: у њој, по речи 
пророка ствара се ново небо које је свод вере у 
Христа, како рече Павле (“Стуб и тврђава 
истине”); утемељује се нова земља, која упија 
кишу што на њу долази; саздаје се други човек, 
који се обнавља рођењем одозго, по лику Онога 
који га је створио…»6.  У сагласности са својим 
наведеним братом, велики кападокијац, Свети 
Василије рече следеће: «Побожно и незаситиво 
дело за богољубиву душу јесте да се непрестано 
сећа Бога; али је превише смело да се говоре 
ствари о Богу, јер се ум не може попети до Његове 
величине, а реч, са своје стране слабо исказује оне 
ствари које ум ствара. Ако је, дакле, наша реч 
нижа од ума, зар није неодложна потреба за 
ћутањем, да не бисмо случајно слабошћу речи 
ставили у опасност тајну говорења о Богу?.. Нико 
није тако слеп да толико много превари самога 
себе  мислећи да се попео на највиши врх 
богопознања, него ће утолико више изгледати  да 
напредује у богопознању уколико више буде 
осећао своју немоћ…  
 
__________________________ 
 

5 I Тим. 3, 16.  
6 Уп. Ис. 65, 17; I Тим. 3, 15; Talcuirea la Cantarea 
Cantarilor, Omilia XIII, y Sfantul Grigorie de Nyssa, 
Scrieri, Partea intai, y “Parinti si scriitori bisericesti”, 
trad. Pr. Prof. D. Staniloae si Pr. I. Buga, 29, Bucur-
esti, 1982, стр. 290-292.  
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Говорићу, али о Богу не толико колико јесте и шта 
јесте Бог, него онолико колико је нама могуће. Не 
одричемо се да гледамо у небо и посматрамо га 
толико колико можемо, мада га не можемо прећи 
и обухватити оком место  између неба и земље! 
Исто тако и сада, слабим речима, испунимо веру, а 
у нашој целој речи 
оставимо нека победи 
величанство божанске 
природе. Јер ни језици 
анђела, ма какви они 
били, нити арханђела, 
сједињени са свом 
словесном природом, 
неће је моћи достићи до 
само у малом делу, и 
никако се у потпуности 
не изједначује»7. Опет 
позивајући се на Светог 
Григорија Богослова, 
Кападокијца, и блиског пријатеља већ поменутих, 
слушамо следеће учење: «Његовог рођења не би 
било (савршено), ако би било обухваћено твојим 
умом, који не зна ни твоје сопствено рођење…Пре 
си се много уморио да би нашао објашњење 
коагулацију клијања егзистенције, формирања, 
појаве, везе душе са телом, ума са душом, речи са 
умом, кретање тела, његово рашћење, асимилацију 
хране, осећање, памћење, сећање и свега другога 
од чега си састављен; и како неке од ових 
припадају двема човековим странама, души и 
телу, а друге су подељене између душе и тела, а 
неке узима једно од другога. Јер својства  чије се 
усавршавање чини касније, имају своје законе 
метнуте уједно са рођењем. Па ни тада немој да 
философираш о рођењу Бога, јер није ствар без 
опасности. Јер ако знаш твоје рођење, без сумње 
не знаш Божије; а ако не знаш ни твоје, како 
можеш знати Божије? Јер колико је теже 
замислити Бога неголи човека, утолико је теже 
умом схватити и рођење одозго од твога рођења. 
Али ако пак твој ум о не може разумети, ипак из 
тог разлога не сумњаш да си се родио Због твоје 
сумње  дошло би време да избришеш многе 
постојеће ствари  које ниси умом разумео и пре 
свега самога Бога; јер нећеш моћи рећи да је Он 
јесте (да Он постоји), ма колико да си ти смео и ма 
колико да си душеван кад је реч о сувишним 
стварима»8. Свакако, учињена референца везана је 
за вечно рођење Сина Божијег од Оца, али са 
истом бригом треба се посматрати и оно у 
времену, од Пресвете Дјеве. Синтезирајући мисао 
Светих Отаца у томе кадру, један од савремених 
теолога закључује следеће: «Максимална Божија 
љубав према човеку  показује се у дијалогу где 

улази и остаје у векове са сваким човеком који 
хоће, примањем човечанске природе од Његовог 
Јединородног Сина. Јер Он узевши у Своју 
ипостас нашу људску природу, постаје и као њен 
носилац, Син Очев. И налазећи се у вези с нама 
преко заједничке људске природе,  и нас чини 

заједно синовима Очевим са 
Собом, желећи, дакле, да и ми 
актуализујемо то својство дато 
нама, или љубав Бога као Оца 
према нама  и нашу према Богу 
као Оцу. Тако је Исус помирио 
Бога са људима на највишем 
нивоу, на нивоу односа између 
Оца и синова, или Брата и 
браће…Син Божији постаје и 
рађа се као човек са обадве 
стране (природе), јер се зачиње 
од Дјеве, узима, дакле, 
истиниту човечанску природу 

од људског истинитог створења. Будући створен, 
Он је без греха као Адам пре пада; будући и рођен  
ипак има пропадљивост од Адама после пада 
(Адамова). Обадве сједињује  јер се рађа од Дјеве. 
Само тако може спасити човека, умревши за њега, 
али и васкрсавши…Спасова људска природа беше 
подигнута на стање до кога тежи наша аутентична 
природа. Не би се могао зачети од Дјеве, да није 
била људска природа, природа Логоса Божијег и 
не би била безгрешна да се није зачела од Дјеве. А 
будући безгрешна  и примљена од Логоса Божијег, 
људска природа могла је бити медијум читаве 
комуникативности Логоса, са свим њеним 
последицама»9. Тај однос у општем смислу 
налазимо и у црквеном песништву, 
приступачнијем вернима, и наиме: «Тајна од века 
скривена  и анђелима непозната, Тобом 
Богородице на земљи јави се. Бог оваплотивши се 
у несливеном сједињењу, и крст вољно нас ради 
примивши, којим васкрсавши првосазданог, спасе 
од смрти душе наше»10.  

7 Omilia XV, Sfantul Vasile cel Mare, Scrieri, partea I, y “Parinti si 

scriitori bisericesti”, trad. Pr. D. Fecioru, vol. 17, Bucuresti, 1986, 

стр. 509-510.  
8 Беседа III, 8, in Sfantul Grigorie de Nazianz, Cele cinci Cuvanta-

ri despre Dumnezeu, trad. Pr. Gh. Tilea, N. I. Barbu, Bucuresti, 

1947, стр. 39-40.  
9 Pr. Prof. dr. Dumitru Staniloae, Chipul nemuritor al 
lui Dumnezeu, Bucuresti, 1987, стр. 162-163, 165-

166.  
10 Васкрсни Богородичан 4-тог гласа.  
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 Драга браћо и сестре,  
  
 Божић је породични празник. У њему треба 
да се радује и весели цела породица, која је црква 
у малом. Нажалост живимо у веома тешком 
времену где се појам породице искривио, 
извитоперио, и није онај који треба да буде. 
Породица је разбијена, па чак и међу онима који 
се зову православни хришћани. Ми морамо остати 
на библијском и традиционалном њеног схватања.  
А ово  говоримо због тога јер се породица заснива 
само светом тајном брака између мужа и жене 
( Пост. 1, 27; Мт. 19, 4). Само је то од Бога 
благословени однос, и њиме се продужује људски 
род у целини, па и наш српски (Пост. 1, 28). 
Тужно је чути да  у нашем народу више сандука 
неголи колевки. Више умире него се рађа. Неко је 
прорачунао да у Србији да млади преко 30 година 
први пут постају очеви и мајке.   А колико их има 
неудатих? Колико неожењених? Бадава нам 
богатство ако ће наш род убрзо нестати. Коме 
ћемо га оставити? Коме ћемо оставити наше 
предивне Српске Земље? 
  
 И на крају, захваљујемо Вам се свима на 

помоћи и милодару који сте дали Вашим црквама, 
манастирима, Епархији, и свакоме ономе коме је 
било потребно. Јер не заборавите да сте то дали 
Христу (Мк. 9, 41). Хвала и свима Вама који сте 
помогли браћу и сестре, у болницама и домовима, 
на било који начин током ове пошасти која нас је 
снашла. Нека Вас Богомладенац Христос награди  
својим вечним добрима на небесима. 
  

 Од срца Вас поздрављамо радосним 
речима: 

 
ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

ВАИСТИНУ СЕ РОДИ! 
 

Срећна и Богом благословена 2022. година 
спасења! 

 
Ваш молитвеник пред Господом,  

  ЕПИСКОП КАНАДСКИ 
    

 

               



 

 

Повест о Рођењу 
Господа Бога и 
Спаса нашег            
Исуса Христа 

 

 
Рођење Исуса Христа би по обручењу 
Преблагословене Матере Његове, Пречисте Дјеве 
Марије, Јосифу, човеку праведном и већ старом, 
коме беше осамдесет година. Пречиста Дјева би 
дата њему, по сведочанству светог Григорија 
Ниског[2] и светог Епифанија Кипарског,[3] под 
видом супружанства, да он чува Њено девство и 
да се стара о њој. А још пре него што стадоше 
живети заједно нађе се да је Она трудна од Духа 
Светога. Јер Јосиф бејаше привидни муж Маријин, 
а у ствари чувар посвећене Богу девичанске 
чистоте Њене, и очевидац и сведок беспрекорног 
живота Њеног. Јер Господу би угодно да утаји од 
ђавола тајну Свога оваплоћења од Пречисте Дјеве, 
покривши супружанством девство Своје Пресвете 
Матере, да враг не би дознао да је то она Дјева за 
коју пророк Исаија рече: Ето, девојка ће 

затруднети (Мт. 1, 23; Ис. 7, 14). 
 
О томе сведочи свети Атанасије, архиепископ 
Александријски, говорећи: „Јосиф беше дужан 
послужити тајни, да би се Дјева, као имајући 
мужа, славила,[4] и да би сама ствар остала 
сакривена од ђавола, те да он не би сазнао на који 
ће начин Бог благоволети боравити с људима“.[5] 
И свети Василије Велики вели: „Обручење с 
Јосифом би извршено, да би се од кнеза овога 
света, ђавола, сакрило оваплоћење Сина Божија“.

[6] То исто каже и 
свети Јован 
Дамаскин: „Јосиф се 
обручује Марији као 
муж, да би ђаво, не 
знајући о безмужном 
рођењу Христовом од 
Дјеве, одступио, 
тојест престао 
побуђивати Ирода и 
подстицати Јевреје на 
завист. Јер ђаво, још 
од времена када 
прорече Исаија: „ето, 
девојка ће затруднети 
и родити“, будно 
мотраше на све 
девојке, да која од 
њих не затрудни без 
мужа и не роди 
остајући девојка. 
Божји промисао 
устроји обручење 
Дјеве Марије Јосифу, 
да би се од кнеза таме 
сакрило и девство 

Пречисте Богородице и оваплоћење Бога Логоса“. 
 
Још пре извршења супружанске тајне, нађе се да је 
Пречиста Дјева Марија трудна од Духа Светога, и 
растијаше света утроба Њена смештајући у себи 
несместивог Бога. Но нарочито Њена трудноћа 
постаде јасно приметна када се Она после 
тромесечног боравка код Јелисавете врати дому 
своме,и Божанствени плод с дана на дан растијаше 
у Њој и приближаваше се дан порођаја. Увидевши 
то, Јосиф утону у велику недоумицу и тугу, јер 
мишљаше да је Она погазила завет девствености.  
 
Веома смућен, старац говораше у себи: Ја је не 
познах, и чак се ни помишљу не огреших о њу, а 
ето Она је бременита. Авај, како се то десило? ко 
је преласти? Просто не знам шта да радим.  
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Да ли да је изобличим као законопреступницу, 
или да прећутим због срамоте и њене и моје? Ако 
је изобличим, Она ће несумњиво, по закону 
Мојсијевом, бити засута камењем, и ја ћу испасти 
као мучитељ, који ју је предао на љуту смрт. Ако 
пак прећутим не изобличивши је, онда ће ми удео 
бити с прељубочинцима. О, шта ћу да радим? Не 
знам. Отпустићу је тајно, нека иде куда хоће. Или 
ћу ја сам отићи од Ње у 
далеку земљу, да очи моје 
не виде такву срамоту. 
 
Размишљајући у себи 
тако, праведни Јосиф 
приступи Дјеви Марији, 
како о томе сведочи свети 
Софроније, патријарх 
Јерусалимски, и рече јој: 
Марија, шта је то што у 
тебе видим? за 
поштовање – срамоту, за радост – тугу, уместо 
хвале донела си ми презрење; од свештеника у 
храму ја те примих беспрекорну. А шта сада 
видим? – И свети Атанасије Александријски 
овако говори о томе: Јосиф, видећи да је Дјева 
Марија трудна, но не знајући какво је скупоцено 
благо у њој, сав смућен питаше је: „Шта се то 
догоди с Тобом, Марија? Ниси ли Ти она чесна 
Девојка, васпитана у свештеним притворима 
храма? Ниси ли Ти она Марија која није хтела ни 
погледати у лице мушкарца? Ниси ли Ти она 
Марија коју свештеници нису могли наговорити 
да ступи у брак? Ниси ли Ти она која се 
заветовала ружу девствености сачувати 
неувенљивом? Где је палата Твоје 
целомудрености? Где је беспрекорни вајат Твоје 
девствене чистоте? Где је Твоје стидљиво лице? 
Ја се стидим, а Ти си смела пошто ја скривам 
грех Твој“. 
 
Када Јосиф говораше ово Светој Дјеви, – о! како 
се стиђаше Она: пречисто Јагње, беспрекорна 
голубица, целомудрена Дјева, црвенећи у лицу од 
таких речи Јосифових! Не смејаше Она да му 
открије благовест донесену Јој Архангелом и 
пророчанство изречено о Њој Јелисаветом, да не 
би испала славољубива и хвалисава. То истиче и 
гореспоменути свети Атанасије, стављајући Јој у 
уста овакве речи к Јосифу: Ако ја сама будем 
говорила теби о себи, онда ћу испасти сујетна. 
Стрпи се мало, Јосифе, па ће те пастири 
обавестити о мени. – И ништа друго не говораше 
Дјева Марија Јосифу до ово: Жив је Господ који 
ме досад чува у беспрекорној девствености, те не 

познах грех, и нико се не дотаче мене, а што је у 
мени јесте од Божје воље и дејства. 
Међутим Јосиф као човек мишљаше по 
човечански, сматрајући да је Њена трудноћа од 
греха. Али, будући праведан, не хте је срамотити, 
већ намисли тајно је пустити; или, како се вели у 
сиријском преводу: он намисли тајно је оставити, 
тојест отићи од Ње некуда далеко. А када он тако 

помисли, гле, ангео Господњи 
јави му се у сну, говорећи: 
„Јосифе, сине Давидов, не бој се 
узети Марије жене своје“.  
 
Ангео зато назива Дјеву женом 
Јосифовом, да би у Јосифу 
уништио мисао о 
прељубочинству, јер Јосиф 
мишљаше да је Марија зачела од 
прељубочинства. Ангео као да 
вели Јосифу: „обручница је твоја 

жена, а не неког другог мужа“. О томе блажени 
Теофилакт каже: „Ангео назива Марију женом 
Јосифовом, показујући тиме да се обручница 
његова није оскврнила с другим. А назива је 
женом његовом још и зато, да би се заједно са 
девственошћу поштовао и законити брак“.  
 
Тако расуђује и свети Василије Велики: „Ангео 
назива Марију и Дјевом и обручницом мужу, да 
би се и девству одало поштовање и брак не био 
укорен. Девство дакле би изабрано за свето 
рођење, а обручење, које је почетак брака, би 
извршено по закону зато, да не би ко помислио 
да је од безакоња оно што се има родити; а још и 
зато, да би Јосиф био стални сведок Маријине 
чистоте, те да је не би стали клеветати како је 
Она, тобож, оскврнавила своје девство. Јер у 
лицу свога обручника Јосифа Она имађаше 
сведока и чувара свога живота“. Речи ангела 
Јосифу: „не бој се узети Марије жене своје“, по 
тумачењу светог Григорија Ниског и блаженог 
Јеронима, значе: „прими жену своју по обручењу, 
а Дјеву по њеном завету даном Богу“; јер Она 
јесте прва у Израиљском народу девојка која се 
заветова Богу очувати неоскврњеним 
девичанство своје до краја живота. „Не бој се, јер 
оно што се у њој зачело од Духа је Светога“.  
 
А родиће Она Сина, и ти Му надени име као 
отац, иако немаш удела у Његовом Рођењу. Јер 
пошто је обичај да очеви дају имена својој деци, 
као што Авраам даде своме сину име Исаак (1 
Мојс. 21, 2), тако и ти, премда ниси природни већ 
само тобожњи отац Детенцету, послужићеш Му 
као отац наденувши Му име.  



 

 

 – Свети Теофилакт 
овако говори Јосифу 
од лица Ангела: 
„Премда ниси имао 
никаквог удела у 
Рођењу Детенцета, 
ипак хоћу да ти дам 
звање оца, да би ти и 
име дао Детенцету; ти 
ћеш Му наденути име, 
мада Оно и није твој пород; но тиме ћеш учинити 
оно што је својствено оцу. А које име? Исус, што 
значи Спаситељ, јер ће Он спасти људе Своје од 
грехова њихових“. 
Јосиф, пробудивши се од сна, учиНи као што му 
заповеди ангео Господњи и узе жену своју, 
обручену њему, а Дјеву беспрекорну, заветом 
девства посвећену Господу, и Матер Владике 
која заче Спаситеља света од Духа Светога. Он је 
узе као обрученицу своју, с љубављу Јој одајући 
велико поштовање као Дјеви Господњој, и 
служећи Јој богобојажљиво и са страхом као 
Матери Спаситељевој. 
„И не знађаше за њу док не роди“ (Мт. 1, 25), 
тојест, по објашњењу блаженог Теофилакта, 
никада је он не познаде као жену. Јер како је Он, 
будући праведан, могао познати Њу, када му Она 
беше дата из храма Господњег не ради брака, већ 
ради чувања њенога девства под видом брака? 
Како се он могао дотаћи девице Господње која је 
обећала Богу вечно девство? Како се он могао 
коснути Свебеспрекорне Матере Господа свога и 
Саздатеља? А што се тиче Еванђелских речи: 
„док не роди“, треба имати на уму да у Светом 
Писму израз „док“ обично означава време које не 
престаје. Јер и Давид каже: „Рече Господ 
Господу моме: сједи мени с десне стране, док 
положим непријатеље твоје за подножје ногама 
твојим“ (Псал. 109, 1). Ове речи не значе да ће 
Господ – Син само дотле седети с десне стране 
Господа – Оца, док Он не положи непријатеље 
Његове за подножје ногама његовим; него оне 
значе то, да ће Господ Син, и пОшто Му 
непријатељи буду положени под ногс Његове, 
још славније седети као Победитељ у бесконачне 
векове. Слично томе пише се и о светом Јосифу: 
„не знађаше за њу док не роди“. Ове речи значе 
не као да је он њу потом имао познати, како су то 
неки јеретици сматрали, што је туђе 
Православној цркви, него да се по Рођењу 
таквога Сина који беше Бог оваплоћени, и после 
толиких чудеса која се догодише у време Рођења 
Његова, којих Јосиф беше очевидац, овај 
благочестиви старац не само не смејаше дотаћи 
Ње него је и дубоко поштоваше као слуга 

госпођу своју, служећи Јој као 
Матери Божјој са страхом и 
трепетом.  
 

О тој речи „док“ свети 
Теофилакт пише овако: „Свето 
Писмо обично тако говори; као 
на пример ово о потопу: не 
врати се гавран у ковчег док не 
пресахну вода „а земљи (1 
Мојс. 8, 7), а он се и после тога 

вратио није. И Христос каже: Ја сам с вама до 
свршетка века (Мт. 28, 20). А зар по свршетку 
века Он неће бити с нама? Напротив, тада ће Он 
још више, у бесконачне векове, бити с нама. Тако 
се и овде каже: „док не роди“, тојест: Јосиф не 
позна Пресвету Дјеву ни до Рођења, ни по 
Рођењу, као што ће Господ и у току века, и по 
свршетку века, бити с нама неодступно. Јер како 
се Јосиф могао коснути Пречисте Дјеве, пошто је 
сазнао о неисказаном Рођењу од Ње Спаситеља?“ 
Из свега досад реченога јасно се показује да је 
Пречиста Богородица и по зачећу и по трудноћи 
сачувала беспрекорно девство. А када се исти 
Ангео јави Јосифу после Рођења Христовог у 
Витлејему и у Егииту, пошто се Јосиф већ био 
уверио у чистоту Маријину и о Рођењу 
Богомладенца од Духа Светога, тада Ангео не 
назива Пречисту Дјеву Марију женом његовом 
већ Мајком Рођенога, јер у Еванђељу пише 
овако: А кад мудраци отидоше, гле ангео 
Господњи јави се Јосифу у сну и рече: устани, 
узми дете и матер његову, (а не жену твоју), па 
бежи у Египат (Мт. 2, 13). И опет у Египту ангео 
говори Јосифу: устани, и узми дете и матер 
његову и иди у земљу Израиљеву (Мт. 13, 21), 
јасно показујући тиме да он Јосифа упућиваше не 
на брак него на служење Младенцу и Матери 
Његовој. Тако дакле, Јосиф не познаде Марију 
као жену не само док Она не роди Сина свога 
првенца, него и после Рођења Богомладенца Она 
остаде чедна Дјева, као што о томе сложно 
сведоче сви велики Учитељи Цркве. 
 

 
 Тропар БОЖИЋА 

 
Твојим Рођењем Христе Боже наш, 
засија свету светлост Богопознања, 
јер се у тој светлости звездом учаху 
они који звездама служе, 
да се клањају Теби, Сунцу Правде, 
и да познају Тебе са висине Истока, 
Господе, слава Ти! 



 

 

Житије Светог Јована 
Крститеља 

На граници између Старог и Новог Завета, 
између старог и новог света, стоји необична 

личност пустињака и учитеља Светог Јована 
Крститеља. Он приводи старозаветног човека, 
старозаветно човечанство Богочовеку. Кроз њега 

се старозаветни свет исповеда Месији и 
Спаситељу. Казује му искрено и отворено све 
своје болове и јаде, све своје болести и немоћи, 

све своје смрти и грехе. У тој пустињи смрти и 
греха, шта је потребно човеку и човечанству? 
Само једно, Спаситељ од смрти и греха а пут ка 

Њему је покајање. Зато је Свети Јован Крститељ 
све своје мисли, сва своја осећања, сву своју 
проповед сабрао у један подвиг, покајање. 

Личност Светог Јована Крститеља је толико 
важна у богочовечанском домостроју спасења, да 
је њега као претечу Спаситеља, предсказао Свети 
пророк Исаија: “Приправите пут Господњи, 
поравните стазе Његове” (Ис.40,3). И свети 
пророк Малахија: “Ето ја шаљем анђела својега 
пред лицем твојим који ће приправити пут пред 
тобом” (Малахија, 3,1). Само заћеће Светог 
Јована Крститеља би објављено његовом оцу 
Захарију од стране гласника Божијег Светог 
Архистратига Гаврила. Пошто посумња у то, јер 
његова жена Јелисавета беше стара, Архистратиг 
Божији му рече: “Ја сам Гаврило што стоји пред 
Богом, И послан сам да говорим с тобом и да ти 
јавим ову радост. И ево, онијемећеш и нећеш 
моћи говорити до онога дана док се то не збуде, 

јер ниси веровао мојим речима које ће се збити у 
своје време” (Лк 1.19-20). Од тог момента па до 
самог рођења Св.Претече свети пророк Захарије 
беше нем. Али пошто написа име Јован на 

дашчици: “одмах му се 
отворише уста и језик његов 
говораше хвалећи Бога” (Лк 
1,64). 
 

   Када злочестиви цар Ирод 

нареди да се поубијају 
витлајемски младенци, са 
намером да убије и 

Спаситеља Христа, он 
нареди војницима да иду у 
град Хеврон у дом 

свештеника Захарије и да 
убију дете Јована пошто 
беше чуо много чудесних 

ствари о њему. У то време 
Св. Пророк Захарија беше у 
Јерусалиму и служаше у 

храму Божијем, а Света 
Јелисавета чувши вику и јауке који су долазили 
из Витлејема узе дете и побеже у високе горе које 

су окруживале град Хеврон.   Видевши војнике 
да прилазе она завапи ка стени пред којом 
стајаше: “Горо Божија прими мајку с чедом.” И 

тог часа се отвори стена и прими мајку с чедом. 
Силно разјарен, Ирод посла војнике у Јерусалим 
те убише Св. Пророка Захарију између храма и 
олтара (Мт.23,35). Скривени Богом, Св. 

Јелисавета са дететом борављаше у пећини.    

       Четрдесет дана по убиству Захаријевом, 
света Јелисавита се представи у тој пећини. Од 
тог времена Св. Јован беше храњен анђелом 

Господњим до свог пунолетства, и чуван у 
пустињи до дана јављања свога Израиљу. Позван 
од Бога Св. Јован је прекинуо своје усамљеничко 

пустињачко ћутање и дошао у околину Јорданску 
где је почео да позива народ на покајање. Том 
приликом Св. Претеча је говорио народу: “Ја вас 

дакле крштавам водом за покајање, а онај што 
иде за мном јачи је од мене, ја нисам достојан 
њему обућу понијети. Он ће вас крстити Духом 

Светим и огњем”(Мт.3.11) Ове речи су се 
односиле на Спаситеља Христа који је дошао да 
се  крсти на Јордану: “И крстивши се Исус изађе 

одмах из воде и гле отворише му се небеса и виде 
Духа Божијег где силази као голуб и дође на 
Њега. И гле, глас са неба који говори: ово је Син 

мој љубљени који је по мојој вољи” (Мт.3,16-



 

 

Свети Јован Претеча Спаситељев требало је да 
својом смрћу претходи добровољној смрти 
Спаситеља нашег, да би као што је на земљи 
проповедао долазак Спасов говорећи: иде за 
мном јачи од мене,”(Мк.1,7) тако и у Аду 
налазећим душама светих праотаца проповедао 
долазак Господа.  
Страдање његово се десило на овај начин. У то 
време Галилејом владаше Ирод звани Антипа, 
син старог Ирода убице витлејемске деце. Он 
беше ожењен кћерком арапског цара Арете, коју 
остави те узе Иродијаду жену свога брата 
Филипа. 
То његово безакоње свети Јован изобличаваше 
говорећи: “Неможеш ти имати жену брата 
својега”(3Мој. 18,16). Ироду сметаше велики 
ревнитељ Закона Гоподњег Св. Јован те га он 
затвори у тамницу. Када Ирод прослављаше 
рођендан, Саломија кћерка Иродијаде својом 
блудном игром угоди цару и он јој се зарече дати 
шта год заиште од њега.                                                 
Наговорена од своје матере она затражи главу 
Св. Јована Крститеља.             
Тело светог Јована узимају његови ученици и 
сахрањују у Севастији близу гроба светог 
Пророка Јелисеја. Казна Божја брзо сустиже 
виновнике овог зла. Због срамоте нанете његовој 
кћери арапски цар Арета скупља војску и свети 
се Ироду. У великој бици он порази Иродову 
војску. После тога Ирод беше лишен своје 
власти и богатства и би послан у прогонство 
заједно са Иродијадом и Саломијом од стране 
ћесара римског Калигуле, најпре у Галију 
(данашња Француска), потом у Шпанију у град 
Илерду.  Једне зиме прелазећи преко замрзнуте 
реке Сикориса блудна играчица Саломија упадне 
у лед који се под њом провали. Она упаде у воду 
до грла а санте леда стегоше је, тело је висило у 
води а глава јој беше над ледом. Тако висећи све 
дотле док јој оштри лед не одсече главу. Њен 
труп никад не нађоше, а глава њена би однета 
Ироду и Иродијади као некада Св. Претече. 
После тога погибоше и безаконе убице Ирод и 
зла Иродијада јер се земља отвори и прогута их 
живе.             
Свети Јован, пророк Претеча и Крститељ, 
удостојио се многих венаца у царству небеском 
као: девственик, као пустињак, као учитељ и 
проповедник покајања, као пророк, као Претеча 
и Крститељ и као мученик.    
 

Из Житија од Преподобног Аве Јустина  
за Бели Анђео припремио Милорад Савановић 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 
СВ. АРХАНГЕЛ МИХАЈЛО  
 
• УПРАВНИ ОДБОР Ц.Ш.О. СА 

СВЕШТЕНИКОМ 
• ЦРКВЕНИ ХОР ОБИЛИЋ 
• КСС КОСОВКА ДЕВОЈКА 
• СРПСКА ШКОЛА СВ. 

ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ 
• ФОЛКЛОРНА ГРУПА МЛАДА 

СРБАДИЈА  
 
Свим србима и српкињама и свим 
православним хришћанима честитамо 
празник Христовог Рођења Божић и 
желимо свима благословену и срећну 
нову годину Господњу 
 
Захваљујемо вам се на вашој помоћи 
и на вашим прилозима. 
 
Нека вас све Господ обаспе љубављу 
својом. Нека је мир и здравље у 
вашим породицама. Нек је чиста 
радост и нада на Господа увек у срцу 
присутна. 
 

ХРИСТОС СЕ РОДИ! 
 

ВАИСТИНУ СЕ РОДИ! 
 



 

 

БОГ КАО 

СПАСИТЕЉ 
 

Христологија 
 
 Уведено грехом у вештаствени свет као 
демонска реалност, зло се помоћу разноврсне 
делатности човекове брзо расплодило, 
размножило и одомаћило у овом свету. Оно се 
тако вешто ородило са вештаством, тако интимно 
сродило са њим, тако уметнички помешало са 
њим, да их је човеку као човеку немогуће 
разлучити. Разиграна злом до фантастичне и 
сладострасне заљубљености у грех, природа 
људска се толико опила грехом да је зло сматрала 
за природну појаву свога живота. 
 Насупрот злу, које је у роду људскокм 
постизало своја најфантастичнија остварења, 
дејствовао је промисао Божји, остварујући вечно 
божанско добро у свету човечанском. Сатанском 
злу, промисао Божји противстављао је божанско 
добро,  мржњи противстављао љубав, смрти 
противстављао бесмртност, да најзад самом 
ђаволу противстави Бога, у лицу Богочовека 
Христа. Бесконачности човекове делатности у 
злу и греху противстављена је бесконачност 
Божје делатности у добру и безгрешности, 
ђаволу је противстављен Бог. И када је људско 
грехољубље било толико здружило ђавола са 
човеком, да је претила опасност да се од њих 
образује ђавочовек, јавио се у свету човечанском 
Богочовек, да спасе човека од греха, од зла и од 
ђавола. Оваплоћење Сина Божјег Јединородног 
представља врхунац Божјег човекољубивог 
промишљања о свету и човеку. Пошто је у 
вештаственом свету зло било нарасло и израсло 
кроз човека до неслућених размера, пустошећи 
род људски смрћу, и претило да овај свет 
раствори у хаос злих и богоборачких стихија, то 
се сам Бог јавио као Спаситељ света од ђавола, 
зла и смрти. 
 Као што је стварањње света и промишљање 
о свету заједничко дело свију Лица Пресвете 

Тројице, тако је и спасеље света Њихово 
заједничко дело. У онима који се спасавају Бог је 
присутан кроз Сина у Духу Светом. Спасење је 

једно, а не тројако, иако га обавља Света Тројица, 
јер се оно не расеца на три дела према броју 

Светих Лица. Спаситељ свију јесте Бог свесвега, 
мада спасење обавља Син благодаћу Духа 

Светог. У Светом Писму се помињу не три 
Спаситеља, него један, иако се признаје и 
исповеда да је спасење дело Свете Тројице. 

Међутим, ипак се у посебном и ужем смислу 
Спаситељем назива Господ наш Исус Христос, 
јер је он Својим оваплоћењем, животом, 

страдањем, васкрсењем и вазнесењем 
извршио дело искупљења и спасења 
рода људског. 



 

 

Тајна Богооваплоћења 
 
 Ако икаква појава у овом загонетном свету 
времена и простора заслужује да се назове 

тајном, онда је то на првом и изузетном месту: 
Личност Господа Исуса Христа, Личност 
Оваплоћеног Бога. Посматрали је ма са које 
стране, приступали јој ма са кога гледишта, ова је 
Личност историјски факат, који је у исто време и 
неодољиво реалан и неодољиво тајанствен. 
Отуда је разумљива реч највидовитијег 
Христозналца, светог апостола Павла, који он 
изговара са бескрајним чуђењем и свештеним 
дивљењем: Велика је тајна побожности: Бог се 
јави у телу (1.Тим.3,16). Величина те тајне 
састоји се у томе што Логос, кјои је Бог, постаде 
човек не преставши бити Богом, него занавек 
остајући оно што беше. У тој великој тајни, 
занавек су сабране све тајне свих светова. 
Васцела тајна Бога и васцела тајна човека сусреле 
су се и сјединиле у њој, и образовале највећу 
тајну под небом и над небом: Богочовека. Горка, 
прегорка тајна човековог бића први пут је 
божански заслађена у Личности Богочовека 
Христа, заслађена неком новом, метафизичком 
сладошћу и непролазном божанском радошћу. 
 Тек у Личности Богочовека Исуса природа 
се људска причестила вечним блаженством и 
бесмртним благословом, и осетила себе савршено 
светом, савршено Божијом, савршено 
безгрешном, савршено добром, савршено 
мудром, савршено боголиком. У Христу човек је 
нашао и пронашао себе, нашао и пронашао свој 
божански оригинал, који је био унакажен и 

обезличен грехом, злом, смртношћу. У 
Богочовеку Христу је најочигледније показано, 
да Бог није за човека нешто неприродно, 
механчико, наметнуто, већ најприроднија 
потреба његове природе, слободна и неизнуђена 

потреба. Потиснут 
грехом из света, из 
тела, из душе људске, 
Бог се оваплоћењем 
враћа у свет, у тело, у 
душу, постаје човек, 
и из човека 
промишља о твари. 
Оваплоћење Бога 
јесте највећи потрес у 
свету, у световима, 
јер се тиме остварило 
чудо над чудима. Ако 
је дотле стварање 
света из ничега било 
највеће чудо, нема 
сумње да га је 
оваплоћење Бога 
превазишло својом 
чудесношћу. Док су 
се при стварању 

света речи Божје облачиле у вештаство, дотле се 
при оваплоћењу Сам Бог облачи у тело, у 
материју у вештаство. Богооваплоћењем је 
устројен домострој спасења људског. У ствари, у 
богооваплоћењу су дати и суштина и метод, и 
средство за спасење човека и света од греха, зла и 
смрти. Ту се налазе: сав програм спасења, и сва 
средства, и сви путеви од човека ка Богу, од 
твари ка Творцу, од блудног сина ка Оцу. У 
Богочовеку је дат најреалније остварен божански 
идеал човечије личности, а у богочовечанском 
организму, Цркви, дат је најреалније остварен 
божански идеал светог, благодатног друштва. 
 Спасење човека могао је извршити једино 

Бог Творац, у томе је узрок оваплоћења Сина 
Божјег, Бога Логоса. Нико други сем Самога 
Спаситеља, који је у почетку створио из ничега 

васељену, није могао нашој трулежној природи 
подарити нетрулежности, нико сем Онога, који је 
Лик Оца, није могао васпоставити у људима 

боголикост, нико сем Господа нашег Исуса 
Христа, који је живот по себи, није могао смртну 
природу нашу узвести бесмртности,м најзад, 

нико други није могао саопштити људима знање 
о Оцу, нити оборити идолопоклоничку 
безбожност, сем Логоса који управља васељеном, 

сем Јединог Истинитог и Јединородног Сина 
Очевог.  



 

 

 Ако је до оваплоћења Сина Божијег и могло 
бити сумње у промишљање Божје о палом 
човеку, у љубав Божју према грехољубивом 
свету, актом оваплоћења 
показана је сва 
бесконачност и 
бесмртност љубави Божје 
према палом роду 
људском. Оваплоћењем 
својим Бог је завршио и 
савршено показао и 
доказао да је љубав -срж 
Његовог Божанског Бића, 
да је Он – Љубав. Само је 
бескрајна љубав могла 
побудити Бога да сиђе у 
човека, да се обуче у 
блато тела људског, да се 
оваплоћењем сједини са човеком, узме грех света 
на Себе, да претрпи све оно што је претрпео од 
људи, и да спасе човека од смрти и оспособи га 
за бесмртност и живот вечни. 
 По неисказано премудром човекољубљу 
Свом Бог је изабрао оваплоћење Јединородног 
Сина свог као средство за спасење рода људског. 
Он је то учинио не што 
спасење света није могао 
извршити на други начин, већ 
што је спасење оваплоћењем 
најкорисније за људе и 
најцелисходније. Нема сумње, 
Он је, по свемоћи Својој, 
могао с неба изрећи реч, 
опростити грехе људима и 
ослободити их клетве. Али то 
би било штетно по људе, јер 
би они, охрабрени опраштањем, убзро поново 
пали у грех. Тада би им опет требало опростити, 
и не би било краја таквим опраштањима, а они би 
се све више и више навикавали на грех и 
постајали све гори и гори. Да, Бог је могао да нас 
спасе како је хтео, али зашто сумњати да је овај 
пут најбољи? Он као Лекар најбоље зна који је 
лек за нас најбољи. А болесници не прописују 
Лекару како ће их лечити, бећ само гледају какав 
ће исход лечења бити. И још нешто, Свемогући 
Бог је могао својом свемоћном влашћу и силом 
истргнути човека из тиранинових (ђаволских) 
руку, али би у том случају тиранин имао разлога 
да се жали како је он победио човека, а од Бога 
доживео насиље. Зато Милосрдни и 
Човекољубиви Бог, зажелевши да побеђеног 
покаже победитељем, постаје човек, да би 
сличним васпоставио слично. 
 Оваплоћењем Сина Божјег није се десила 

никаква промена у Тројичном Божанству: није се 
нимало изменила природа ни лична својства 
Пресветих Лица. Јер Логос постаде тело, вели 

свети Атанасије, не да што дода Божанству, него 
да васкрсне тело. Иако је Божанству Сина додато 
човечанство, вели блажени Августин, ипак није 
начињена четворица од трију ЛИца него остаје 
Тројица. 
 У тајни богооваплоћења људско сазнање се 
суреће са свим тајнама Божјиим, зато од 

схватања и објашњења ове пресвете 
тајне зависти схватање и 
објашњење и остсалих тајни 
Божијих: о свету, о човеку, о 
животу, о смрти, о спасењу, о 
освећењу, о савршенству, о циљу 
света и човека, о смислу живота. Ко 
се не саблазни о тајну 
богооваплоћења, неће се лако 
саблазнити ни о остале тајне, ко се 
не спотакне на ову тајну, неће се 

брзо спотаћи ни на остале. У тајни 
богооваплоћења је тајна Личности Исуса из 
Назарета.  
 Ко иоле непристрасно приступи изучавању 

живота Исусовог, мора стећи убеђење: да је 
искупитељски подвиг Исусов дело Његове 
тајанствене Личности. Он спасава Личношћу 

својом, не науком која би била одвојена од 
Личности Његове. Његова наука без Његове 
Личности није друго до лоза без чокота. Као што 

лоза добија животворни сок од чокота и њиме 
живи, тако и наука Господа Исуса добија своју 
животворну силу и дејство од Њега и Њиме 

живи, јер је она једино Њиме – и дух и живот. Без 
Њега она постаје и занавек остаје: теорија, 
апстракција, схоластика, суво учење, 

неостварљиво и неживотно.   



 

 

О Личности                         
Господа Исуса Христа 

 
Ако има бића у коме су се стекле све свештене 
тајне неба и све тужне тајне земље, онда је то 
биће – Исус из Назарета. Све што је небеско, 
онострано, метафизичко, божанско, у Њему је 
постигло своју земаљску, овострану, физичку 
реалност. Кроз Њега је невидљиво постало 
видљивим, небеско-земаљским, божанско-
човечанским, онострано-овостраним, 
трансцендентно-иманентим, Богочовеком. Он је 
највеће чудо у свима световима. Отуда је Он – 
“једино ново под сунцем” (св. Јован Дамаскин). 
На све овостране истине навикао је ум људски, 
на све земаљске појаве навикло је око људско и 
чула људска, али и за ум и за чула људска Исус је 
тајанственији од свега тајанственог, необичнији 
од свега необичног, уднији од свега чуднијег. 
Нема личности у историји света око које је никло 
толико питања, нема личности око које се толико 
спорило и говорило, нема личности око које су 
толики људи падали и попадали, дизали се и 
подизали. Господ Исус је постао камен 
спотицања, о који се мора спотаћи сваки који се 
иоле озбиљно замисли над тајном живота и 
смрти. Он се јавио као стена саблазни, коју не 
може обићи ниједна душа на своме путу ка 
истини вечној и бесмртној. “Шта је ово?” – 
питали су се у чуду савременици и очевици 
Господа Исуса.  Шта је ово? Питају се људи свих 
времена чим се сретну са сетним Исусом из 
Назарета, за кога веле да се никад смејао није, 
али су Га често виђали да плаче. Као огроман, 
огроман пламени знак питања Он се протеже од 
земље до у врх неба, и мора Га видети ко макар 
тренутно прогледа на свет вечних реалности. Он 
је најзагонетнији знак питања, на који сваки 
човек мора дати одговор себи или у овом или у 
оном свету. Одговорити правилно на питање: ко 
је и шта је Исус из Назарета? немогуће је без 
помоћи Божје, без откривења Божјег: “Нико не 
зна Сина до Отац, нити Оца ко зна до Син, и ако 
Син коме хоће открити” (Мт 11,17), и јер ”нико 
не може Исуса назвати Господом осим Духом 
Светим” (1, Кор. 12,3). 
Божанско Откривење казује нам три истине о 
Исусу Христу, три истине које се своде на једну 
истину: 1) Исус Христо је истинити Бог, 2) Исус 
Христос је истинити човек и  3) Исус Христос је 
Богочовек. 
 
Православна вера једина истинита, Шид, 2000  

Икона Господа Исуса Христа Спаситеља света 

 

ХРИСТОС СЕ РОДИ!  

ВАИСТИНУ СЕ РОДИ! 

 



 

 

 
ИЗГЛЕД И 
МОРАЛНА 

ВЕЛИЧИНА                      
МАЈКE БОЖИЈE 

 
Радуј се, Благодатна! 

 
Пресвета Богородица завршила је свој земаљски 
живот у поодмаклим годинама. О јављању 
Богородице сачувани су записи у историјским 
описима Светог Епифанија и 
Никифора Калиста. Измерена по висини, нешто 
изнад просека; њен тен био је боје пшеничног 
зрна; Коса јој је била светлоплава и донекле 
златна; очи бистре, поглед продоран, са зеницама 

као у боји маслине; обрве су благо укошене и 
прилично црне; дугуљасти нос; усне као боја 
руже пуне слатких говора; лице није ни округло 
ни оштро, већ нешто дугуљасто; руке и прсти су 
дуги. У Њој је у свему било једноставности и 
савршеног смирења. 
 
Сви савременици који су се удостојили да виде 

Пресвету Богородицу за време Њеног земаљског 

живота сведоче да је Њен изглед био украшен 

чудесном лепотом. Свети Дионисије Ареопагит, 

три године по 

преобраћењу као свети 

апостол Павла од 

паганства до 

хришћанства, удостојио 

се да види Пресвету 

Дјеву Марију у 

Јерусалиму, када је Она 

већ била у поодмаклим 

годинама. Описујући овај 

сусрет св. Дионисије се 

изражава тако да су му 

ум и срце били 

исцрпљени 

размишљајући о 

величини Њене божанске 

лепота и да би био 

спреман да јој се поклони 

као Богу, да не зна, да је 

Бог један. 

Њена одећа је увек била 

туђа луксузу и сва у 

скромности; корак је био 

величанствен и чврст; 

озбиљан и пријатан 

изглед; говор је кротак, 

ливан право из благог срца; изглед је ненаметљив 

и једноставан. Сва лепота Њене Божанске душе је 

била утиснута на Њено лице, али ова лепота 

изгледа била је само провидни вео кроз који се 

провлаче све врлине непорочне лепоте ума и 

душе. У сваком делу Она је пуна кротке 

величанства и чедности. Она је била најславнија 

и најлепша од свих земаљских жена, јер је 

Пресвета Дјева не само по телу, него и по духу, 

јер је у свом лицу носила благо благодати.  



 

 

Поновимо речи светих отаца: „Заиста, у 
Пресветој Дјеви се задивљујемо не само 
непорочној и чистоти тела, него 
нарочито савршенству Њене душе. 
Она има ум - Управљен од Бога и 
упућен само ка Богу; Њена жеља је 
усмерена само на једну достојну 
жељу љубави служења Богу; 
Имала је мржњу само према греху. 
Она је била смерна срцем, 
добродушна у разговору; није била 
брза на речима, говорила је мало и 
само неопходно, била је вредна у 
читању, увек вредна. Поштовала је 
свакога, не постављајући себи 
човека, већ Бога за судију. 
Сиромашнима и страдалницима 
Она је била милостива и никоме 
није одбијала помоћ. Њено 
безусловно смирење и оданост 
вољи Божијој, непрестана молитва, 
добродушно трпљење тешких 
искушења, топлина према 
ближњима, непрестано је 
пројављивана у Њој од детињства 
до Успења. Постављена је изнад свих светих 
људи, чак и изнад сила небеских које са страхом 
и трепетом стоје пред престолом Господњим, као  
пренемоћна створења свемогућег Створитеља,  и 
Пресвета Богородица стоји пред Њим и као 
Мајка има смелост и материнска молитва Сину 
Њеном и Богу нашем може много!" 
Све се сјединило у Пресветој Дјеви да нама 

грешнима покаже где нам је потребно тражити 

помоћ и заступништво у невољи. Она је била 

овенчана свим благодатним даровима Духа 

Светога. Само њој Црква кличе: „Отвори нам 

двери милосрђа, Пресвета Богородице!“ 

Од свечане песме анђела прошло је преко 

двадесет векова објавио земљу у славу рођеног 

Спаситеља света и од тада ова блажена порука  се 

преноси с колена на колено, из века у век и до 

самог краја света изазиваће захвалне похвале 

Спаситељу света и Његовој Пресветој Мајци. И 

зар ми, православни, да не угађамо и не 

поштујемо Пречисту Богородицу? Нема имена 

под небом изнад имена Господа Исуса Христа, од 

кога смо добили спасење и Благодат? Kако да не 

угодимо Ономе од кога се Спаситељ наш родио 

на земљи, Њом васпитан и Њој послушан? Она је 

темељ наше наде; у њеној величини - сила наше 

молитвене наде. Одавати поштовање Пресветој 

Богородици је неизоставна дужност сваког 

Христовог следбеника; Она је Живи Храм 

Господа нашег; Поверио је хришћански род 

њеној бризи. 

Хришћани су од првих времена познавали моћ 

заступништва Пресвете Богородице, непрестано 

је призивали у молитвама, тражили од Ње помоћ, 

увек величајући Њену величину и хвалу на 

добрим делима. Ако се успомена на праведнике 

прославља од Цркве по целој земљи, ко онда неће 

дати хвалу тој Ризници правде и светости, Која је 

била Живи Ковчег Бога Речи? Оци Цркве не могу 

наћи речи које би заслужно прослављале 

Богородицу. Али како ћутати кад је срце 

испуњено живом љубављу и захвалношћу 

Милостивој Царици неба и земље? 

Хришћани познају силу заступништва 

Богородице и призивају је у помоћ у свим 

невољама и несрећама и предају себе, своје 

ближње и све што имају Њој да их заштити: 

верују да Спаситељ света не може ни у чему 

одрећи Своју Пресвету Мајку, када Она заступа 

пред престолом Његовим за људе. А како да не 

мари за судбину свакога од нас, када је за све нас 

Њен љубљени Син поднео све болне патње када 

је Бесконачно милосрђе? 



 

 

Син Божији се вазнео на небо, седи са десне 
стране Бога Оца и не престаје да слуша Своју 
Божанску Мајку, и Она, однета Сином и Богом на 
небо, не престаје у напорима да сви заволе Њеног 
Сина и Његово велико дело спасења људског 
рода. Не бледи Њена чиста и свеобухватна љубав 
која се људима указује као уточиште у свим 
тугама и животним недаћама. Зар она која је 
попила је чашу туге која је пробола Њено срце, - 
зар Она не може да разуме нашу тугу када у Њој 
тражимо утеху? 
 
Спаситељ, умирући на Крсту, у лицу Свога 
љубљеног ученика, обратио се свим људима са 
поуком: „Ево Мајке Твоје!“ У дубокој тузи кад је 
срце спремно да прсне, обратимо се Мајци свих 
који тугују и као мала деца са свешћу своје 

немоћи, завапимо Њој: „Пресвета 
Богородице, помози нам! Умиремо! 
Пожури да нам помогнеш. Призивамо те, 
помози, дај нам разум, покажи пут у 
Царство Небеско! Дај нам снаге,  да 
добрим делима, поштеним мислима, 
вером, савесним вршењем својих 
дужности, стекнемо право на Твоје 
материнско заступништво!" 
 
Ко ће имати снаге да искаже сва чудеса Њеног 
заступништва? Ко би нас избавио од невоља, ако 
не за њено заступништво? А од којих 
непријатеља Она не спасава? Какве туге не 
утјешује? Чак и гнев Божији, праведно покренут 
на нас, сила њеног заступништва одвраћа нас! 
Пред Њеним чудотворним иконама у свако доба 
теку потоци сузе ожалошћене и немоћне: да ли је 
она оставила неког неутешеног ко јој се свим 
срцем обраћао? 
Сву наду у Тебе полажем, Богородице, чувај ме 
под својим покровом! 
 

Припремљено из списа Св. Дионисија 

Аеропагита О Пресветој Богородици. Свети 

Дионисије се сматра једним од Седамдесеторице 

апостола. 

Са руског превела Татјана Нестерева 

 

 

 

Оваплоћени Господе,  
Слава Ти! 

 
 

Када је оглашен Претечевим 
гласом да је оваплоћен Логос, 
који нам живот дарива, и онима 
који су на земљи благовести 
спасење, тада си за Њим, 
премудри, пошао… 
 
Исаије ликуј, прими реч Божију, 
прореци девојци Марији, да је 
она купина која гори огњем и не 
сагорева зраком божанства. 
Витлејеме добро се опреми, 
отвори врата, Едеме: и мази 
идите да видите Спасење у 
јаслама повито, које звезда 
показа на врху пећине, Господа 
који живот даје и спасава наш 
род. 
 
Јосифе, реци нам како то да 
Девојка коју си преузео из 
Светилишта водиш у Витлејем 
бремениту? „Пошто сам, каже, 
истражио шта пише код пророка 
и обавештен од анђела, уверио 
сам се да ће Марија родити Бога 
на необјашњив начин. Њему на 
поклоњење доћи ће маги са 
Истока, са скупоценим даровима 
изражавајући Му поштовање.“ 
Ради нас оваплоћени Господе, 
слава Ти! 

 

Св. Андреј Првозвани, претпразничне стихире 



 

 

Живко Кораћ  
 

– Последњи активни 
војник Републике 
Српске Крајине 

 
Писана прича о једном човеку који није хтео да се 
повуче са колоном избеглица 1995. у хрватској 
агресорској операцији ”Олуја”. Узео је оружије и 

одметнуо се у 
шуме где је био 
страх и трепет за 
хрватске 
бојовнике пуних 
5 година. 

 

Живко Кораћ је 

рођен 29. октобра 
1957. у Великом 
Шушњару у срцу 

Баније у 
породици 

великих верника, због православне свести и 

великог патриотизма никад није био члан 
комунистичке партије, што му је била препрека да 
добије посао у великим фирмама. Одмах на 

почетку ратних сукоба Живко се одазива позиву и 
ступа у одбрану српских села и градова на Банији. 
 

Такође је био јако поштован због своје благе 
нарави али и одличног сналажења и познавања 
терена на простору Баније. Током рата је био и 
два пута рањаван, на Бенковцу и у операцији 
”Коридор”. 
 

Августа 1995. Хрватска покреће злочиначку 
операцију ”Олуја” са којом успева да протера 

српско становништво и почини масовне злочине. 
Током повлачења српских избеглица, Живко је 
својој породици рекао ”Ви идите а ја не дам своју 

кућу и своју земљу”. 

Након тога Живко одлази код своје бaкe у Велики 
Шушњар где се скрива кратко време, ту убрзо 
убија хрватског војника који је често долазио у то 
већ опљачкано и протерано српско село. После 
тога Живко облачи униформу Српске војске 
Крајине узима наоружање и одлази у шуме. 

Хрватска власт организује потеру за како они 
наводе ”одбеглим четником” ту се укључује 
полиција и војска Хрватске, те им се придружују и 
ловци из ловачког друштва ”Фазан” који под 

маском лова на дивље звери увелико учествују у 
потери. Поред великог броја наоружаних људи ту 
су још укључени пси трагачи и хеликоптери. 
 

Живко Кораћ је једину предност имао у томе што 
је Банију знао као свој џеп. Током хајдуковања 

Живко је ликвидирао још троје Хрвата како би 
избегао откривање, међу њима био је и један 
ловац који је кренуо да ухвати ту ”дивљу зверку” 

јер је новчана награда била јако примамљива. 

Живко никад није терорисао народ а могао је да је 
хтео, такође је могао прећи преко Уне на 
територију Републике Српске ал није, јер му је 
родна груда била светиња. 
 

На Српску нову годину 14. јануара 2001. кад је 
планина била без лишћа, Кораћа коначно успевају 
да опколе, тај дан је борба са Живком трајала 2 
сата јер је током бежања Кораћ пружао отпор 
бацајући бомбе на хрватске полицајце. 

Видевши да се нашао у безизлазној ситуацији и 
без помишљања на предају, Живко је активирао 
бомбу и ставио себи на прса. 

 

Кад су се муповци коначно усудили да приђу 
мртвом телу Кораћа, видели су на њему униформу 
Српске војске Крајине која им је након 5 година 
још једанпут запрскосила на Банији. Кораћ је иза 
себе оставио сина и ћерку. 
 

Кораћев подвиг одјекнуо је међу Србима у 
Хрватској, а и многи Хрвати имали су поштовање 
према војнику РСК који је пет година одбијао да 
се преда. 

 

Како би спречили 
ширење прича о 
његовом подвигу 
хрватска телевизија је 
чак снимила и 
документарни филм 
покушавајући да Кораћа 
прикажу као злочинца са 
проблематичном 
предратном прошлошћу. 

 

Њихови покушаји су 
безуспешни, легенда о 
Живку Кораћу, 
последњем активном 
војнику РСК наставља 
да живи. 
 

(извор: odbrambeno-otadzbinskirat.blogspot.com) 



 

 

Бугарски злочини у 
Бојнику 

 
 

БУГАРСКИ ЗЛОЧИНИ У ПРВОМ И 
ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ СУ БИЛИ 
ЈЕДНИ ОД НАЈСТРАШНИЈИХ ЗЛОЧИНА 
КОЈИ СУ ЗАДЕСИЛИ НАШ НАРОД У 20. 
ВЕКУ. ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ ДА ЈЕ БОЈНИК 
КОД ЛЕСКОВЦА НАЈСТРАДАЛНИЈЕ 
СРПСКО МЕСТО У ДРУГОМ СВЕТСКОМ 
РАТУ ПОСЛЕ ПРЕБИЛОВАЦА У 
ХЕРЦЕГОВИНИ? 
 
Бугарски фашисти већ током Априлског рата 
прелазе нашу границу заједно са својим 
савезницима Немцима и окупирају делове 
Вардарске и Моравске бановине, односно 
данашњу источну Србију и 
Северну Македонију (након 
пада Италије у септембру 
1943. Бугари ће уз Немце 
окупирати готово целу 
Недићеву Србију до Дрине, 
а преузеће и данашњу 
западну Северну 
Македонију, делове 
Метохије и косовско 
поморавље од Италијана). 
Зато ми Бугаре из времена 
Другог светског рата 
правилно називамо 
фашистичким окупаторима, 
делом Сила осовине, а због 
њихових злочина потпуно 
правилно их називамо и 
фашистичким зликовцима. 

Фебруара 17. сада давне 
1942. године Бугари су 
побили по неким 
проценама чак 90 
процената укупног становништва Бојника и 
околине. По стопи страдања у Другом светском 
рату, бугарски злочини у Бојнику могу да се 
пореде једино са Пребиловцима. У августу 1941. 
године, хрватске усташе су у том херцеговачком 
селу побиле 826 од укупно 994 Срба и то углавном 
жена, деце и стараца, где је већина била бачена 
жива у јаму Голубинку.  

Бојник је био познат као устаничко и врло 

просперитетно место у близини Лесковца, који је 
у Краљевини Југославији био један од 
најбогатијих и индустријски најразвијенијих 
градова. Из села Обилић код Бојника кренуо је и 
чувени Топлички устанак 8. фебруара 1917. 
године, а цео крај у околини Бојника, који се 
назива Пуста река, био је познат и по четницима и 
четничкој акцији покренутој за ослобођење Старе 
Србије (1878-1912). 

Повод за злочин у Бојнику током бугарске 
фашистичке окупације било је убиство једног 
бугарског официра који је 15. фебруара дошао у 
један млин код Бојника да преноћи, али је због 
ужасног малтретирања локалног становништва 
био убијен на спавању. У рано јутро 17. фебруара 
1942. године започети су бугарски злочини. 
Велика група бугарских фашистичких војника 
почела је да упада у све куће грађана и да их без 
било каквог обазирања изводи напоље на 
фебруарски мраз док су иза њих куће пљачкали и 
палили. 

 

Све српске цивиле су најпре извели у центар 
вароши где су одвојили одрасле мушкарце од 
осталих. Након тога су одвели жене, децу и старце 
на периферију Бојника и у масовном стрељању све 
побили без обзира што се радило потпуно 
невиним цивилима. Лешеви су просто падали 
један преко другог. 

 



 

 

С обзиром да нису сви Бојничани одмах ту 
стрељани, један део односно одрасли мушкарци су 
одведени у бугарски логор у Лесковац, где су 
стравично мучени. Нико од њих није преживео јер 
су их након мучења Бугари све до једног побили. 
Поред Бојника, бугарски злочини су се наставили 
и они су масакрирали и потпуно уништили и 
оближње село Драговац. 
 
У односу нa броj стaновникa, после Пребиловаца, 
у Бојнику је извршен најмасовнији фашистички 
масакр у Европи. Бојник и Драговац су имали око 
1.200 становника, а побијено је око 700 цивила. 90 
је било деце млађе од 14 година. 
 
У свету се иначе учи да је највећи масакр током 
Другог светског рата извршен у француском месту 
Орадур сјур Глан које је бројало око 2.000 
становника у јуну 1944. године када су немачки 
окупатори побили 642 цивила (углавном жена, 
деце и стараца). Зашто се не учи о Пребиловцима 
и Бојнику у којима су побијени Срби, нама до 
данас није познато. 
 
Неколицина преживелих Бојничана сачувала су 
следећа сећања. Светозар Крстић, који је у време 
покоља имао само десет година сведочи: ”Звук 

рaфaлa, ножa кроз људско мeсо и крици жeнe и 
дeцe одзвaњajу у моjоj глaви и послe седам 
деценија… Био сaм покривeн тeлимa моje мajкe, 

сeстрe и брaтa. Мeтaк из митрaљeзa je сaмо 
окрзнуо моjу кaпу. Изaшaо сaм жив, aли и дaнaс 
пaмтим крикe моje мajкe… Преко двадесет 

блиских рођака ми је убијено у овом покољу, само 
осам нас је преживело”. Милaн Рaнђeловић, који 
је такође био десетогодишњак, вели: ”Пaо сaм 

погођeн, a прeко мeнe мajкa и двa брaтa, од коjих 
је jeдaн био бeбa. То дeтeнцe ниje плaкaло, гушило 
сe. Чуо сaм. Мajкa гa je кaо и мeнe покрилa тeлом. 

Ja сaм издржaо, оно ниje. Чуо сaм кaко Бугaри 
одлaзe, a полa сaтa кaсниje чујем кaко нeко питa 
имa ли прeживeлих. Устaо сaм и од тaдa сaњaм 

покољ, послeдњих годинa свe чeшћe… Стрељали 
су ми још оца и деду у Лесковцу”. 

После Другог светског рата споменик бојничким 
мученицима постављен је тек 1984. године. Овај 
податак је за неповеровати с обзиром да се ради о 
једном од највећих злочина у једном месту у 
окупираној Европи. Споменик је висине 230 
сантиметара, а његов аутор је архитекта Небојша 
Деља. 
 

Општина Бојник сваке године 17. фебруара 

обележава страдање бојничких мученика 
пригодним програмом. Тада се традиционално 
организује литија грађана заједно са 
припадницима Војске Србије и свештенством 
Српске православне цркве од зграде општине до 
спомен парка у коме се налази споменик.  
 
Свештенство Српске православне цркве служи 
парастос невиним жртвама, након чега се по 
традицији приступа читању ”Повеље живих”. 
 
Зашто цела Србија није у Бојнику тог 17. фебруара 
сваке године, то не знамо. Зашто највише 
руководство није тамо и зашто тамо нема 
бугарског амбасадора у Србији, ни то нам није 
баш најјасније. Француска влада је после Другог 
светског рата преселила читав Орадур сјур Глан 
на нову локацију сачувавши место у рушевинама 
како би сведочили о страшном масакру невиних 
Француза. Зар нама наши Срби нису на исти 
начин важни као и Французи Француској? 
 
Нека је покој души и вјечнаја памјат српским 
мученицима града Бојника и целе Пусте реке! А 
злочине бугарских фашиста нећемо никада 
заборавити! 
 

(извор: https://srpskaistorija.rs/ ) 

 

 

Тропар Мученицима, глас 4: Мученици 
Твоји, Господе, у страдању своме венце 
примише непропадљиве од Тебе Бога 
нашега; имајући Твоју моћ мучитеље 
победише, и немоћну дрскост демона 
разрушише; њиховим молитвама спаси 
душе наше. 
Страдањима Светих Твојих, који за Тебе 
пострадаше, умољен буди, Господе; и све 
наше болове исцели, молимо се, 
Човекољупче. 
Кондак, глас 2: Светилници светли 
јависте се, Божански Мученици, сву твар 
светлошћу чудеса озаравате, болести 
разрешујући и таму дубоку свагда 
одгонећи, молећи се Христу Богу 

https://srpskaistorija.rs/


 

 

ПРИЧА О ХЕРОЈУ 
МИЛОШУ 

ЋИРКОВИЋУ:    
 

 ,,ВИ ИДИТЕ, ЈА НЕЋУ!'' 
 

У историји сваког народа постојали су 
тешки тренуци који су доводили у 
питање сам његов опстанак. Међутим, 
често се дешавало да се појединци, иако 
усамљени у свом науму, супростављају 
тој злој судбини која је задесила народ. 
Тај индивидуални отпор често је 
запрепашћивао душмана због саме 
природе отпора, коју карактерише 
усамљеност, одлучност, пркос и храброст. 
  
У данима србског егзодуса са његове колевке 
Косова и Метохије, један човек се одважио да не 
прихвати ту злу судбину и да се тој истој судбини 
свом снагом супростави. Тај човек је Милош 
Ћирковић, заборављени херој из Белог Поља, који 
на најбољи начин представља онај чувени србски 
инат.  
У јуну 1999. године је почело повлачење србске 
војске и полиције са Косова и Метохије. Са њима 
је бежао и голоруки србски народ који је, по ко зна 
који пут, био мета арнаутског терора.  
Тих дана је већина градова на Косову и Метохији 

била испражњена од Срба. Трагична дешавања 
нису заобишла ни град Пећ. Срби су почели да 
напуштају села Сигу, Брестовик, Пећку Бању, 
Љевош, а напослетку су напустили и сам град Пећ. 
Два километра југозападно од Пећи налази се Бело 
Поље које је било насељено већинским србским 
становништвом. Баш из тог разлога они су 
постали мета арнаута. Много Срба је било убијено 
тих дана у Пећи и околини,  као и у Белом Пољу.  
 

Митрополит Амфилохије је уз епископа 
Артемија, блаженопочившег Патријарха 
Павла и епископа Атанасија Јефтића тих 
дана обилазио Србе широм Косова и 
Метохије.  
Угрожене људе су примали на конак у 
манастире који су били под заштитом 
страних снага (добар део манастира није 
ни био под заштитом и као последица 
тога је то што су исти претворени у 
гомилу камења). 
Обилазећи оно мало Срба који су остали 
у пећком крају, митрополит Амфилохије 
дознао је од Италијана да је у Белом 
Пољу, већ потпуно напуштеном 
србском селу, остао један човек и то у 
униформи и наоружан. Тај човек се звао 
Милош Ћирковић. Имао је тада 38 
година и пре рата је био шумар, а у рату 
водић србских специјалаца који је у 
својој јединици био злата вредан, јер је 

познавао сваки крш и грм у Пећком крају.  
 
Амифолохије је одлучио да пошаље свештеника 
Радомира Никчевића да види ко је тај човек и да 

га наговори да пређе у Патријаршију на сигурно. 
Отац Радомир затекао је Милоша наоружаног и у 
војничкој униформи. Иако га је наговарао да се 

извуче из Белог Поља, отац Радомир је схватио да 
пред њим стоји једини преостали србски војник на 
Косову и Метохији који је био пун националног 

поноса и пркоса, а када га је последњи пут 
замолио да пође за њим пут Патријаршије добио је 
готово претећи одговор: ,,Ти ћути, да те не убијем! 

Срам вас било, сви сте издали! Идите, ја остајем!'' 
Отац Радомир је при повратку у Патријаршију, 
пошто није успео да изврши поверен му задатак, 
испричао митрополиту Амфилохију следеће: ,,Сва 

кућа му је изрешетана. Он, забаракадиран у 
мртвом бетонском углу приземља са гомилом 
муниције наоколо. Ријешен да брани свој кућни 

праг до смрти. Захваљује на бризи и поздраву, али 
одлучно одбија да напусти свој дом, одрешито 
прекидајући свако даље наговарање...'' 



 

 

Потресен одлучношћу усамљеног ратника, отац 
Радомир га на растанку благосиља на последњи 
подвиг речима: ,,Добар си дио изабрао, Милоше 
срца обилићевскога! Бог те благословио на добар 
подвиг, Милоше Ћирковићу!'' 
 
Идућих неколико дана отац Миљко и Раде 
Павловић су Милошу сваки дан доносили храну. 
Сваки пут су видели све више испаљених чаура и 
све више мртвих арнаута пред његовом кућом. 
Даноноћно су арнаути јуришали на Милоша, али 
сваки пут су извлачили дебљи крај. Милош им је 
сваки пут приређивао изненађење, јер је стално 
мењао положаје по напуштеном селу.  
Једне ноћи су му се двојица шиптара привукла до 
његовог кревета на којем је спавао, али успео је 
да се одбрани. Једног је убио, а други је побегао. 
Од тада је слабо спавао. Међутим осмог дана 
отац Миљко и отац Раде дошли су и Бело Поље 
да донесу храну Милошу. Од Милоша ни трага 
ни гласа. Његова кућа је била спаљена, а испред 
куће избројано 12 арнаутских лешева. Пред 
сеоском школом, нађена су два изгорела 
блиндирана возила. Посада у њима такође 
изгорела.  
 
У Милошевој, бомбама, мецима и ватром, 
оштећеној кући нађено је свега неколико ствари. 
Икона Светог Алимпија Столпника, Милошеве 
крсне славе, Свето Писмо и доста црквених 
књига, неке породичне слике и гусларку касету о 

смрти косовског витеза 
Јована Милачића 
(полицајац погинуо у 
Преказама у Дреници).  
До дана даншњег не зна се 
шта се десило са Милошем. 
Верује се да је 20. јуна 1999. 
године био рањен, савладан 
и заробљен од стране 
шиптара. Мада, то је 
претпоставка. Међутим, 
сигурно је да више није 
међу живима. Своју главу је 
скупо наплатио душманима, 
убио је најмање 18 арнаута, 
а верује се да је број 
убијених арнаута знатно 
већи.  
Ствари које су пронађене у 
његовој кући су похрањене 

у Патријаршијском конаку, а онда је родбина 
преузела те ствари. Неки су рекли да су Милоша 
тих дана видели у Андријевици у Црног Гори, 
али се та информација показала нетачном. 
Његова браћа су посведочила да су га последњи 
пут видели тог дана када су напуштали Бело 
Поље. На наговарање браће да уђе у аутобус и 
пође са њима, Милош обучен у војничку 
униформу и са пушком у руци им је само рекао: 
,,Ви идите, ја остајем!'' 
Ето то је била прича о једном човеку који није 
могао да напусти дом и који није могао да трпи 
ову неправду, која и данас траје у још већем 
обиму, а која се надвила над србским народом.  
Међутим, ова прича још није готова јер се још не 
зна судбина овог јунака. Он је био последњи 
Обилић 21. века.  
Нека је вечна слава Милошу Ћирковићу и свим 
Србима који изгубише своје животе бранећи 
Отаџбину.  
Документарни филм ,,Ви идите, ја нећу!'' 
заснован је на књизи ,,Љетопис Новог Косовског 
Распећа'' блаженопочившег Митрополита 
црногорско-приморског Амфилохија, који на 
открива неиспричану истину о косовско-
метохијском страдању Србског народа, његовог 
верског и културног наслеђа кроз целу историју, 
а посебно 1998. и 1999. године, са освртом на 
породичну драму хероја Милоша Ћирковића из 
Белог Поља код Пећи. Можете погледати на 
овом линку: 

https://vimeo.com/185954085?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=14912390 
 
(Преузето са веб стране http://www.crveneberetke.com/prica-o-heroju-milosu-cirkovicu/ ) 

https://vimeo.com/185954085?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=14912390
http://www.crveneberetke.com/prica-o-heroju-milosu-cirkovicu/


 

 

 
УСПЕШНИ МЛАДИ ИЗ 
СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
 
 Адријана Захаријевић 

 
 
У тешким времена у којима живимо приступ 
према србима није испуњен љубављу, али ипак 
срби са вјером у Бога и својом 
скромном личношћу и трудом 
постижу успех. Српска 
заједница у Ванкуверу је 
благословена са много младих 
људи који својим успјесима 
представљају србе у најљепшем 
свијетлу. Зато кад год имамо 
прилику желимо нашим 
читаоцима да преставимо неке 
од њих.  
 
Гост овога пута је млада 
умјетница Адријана 
Захаријевић. Желимо да 
представимо Адријану која је 
од свог рођења редовно 
посјећивала Цркву и још од 
малих ногу наступала у 
програму црквених прослава и 
духовних академија. Данас 
Адријана, која је веома скромна 
и тиха по природи, плени 
публику својим божанственим гласом и великим 
талентом за компоновање. 
 
Бели Анђео:  Драга Адријана хвала ти за овај 
разговор. Молим те реци нам најпре нешто о себи, 
чиме се тренутно бавиш и како напредују студије. 
Како се сналазиш на једном од најпознатијих 
универзитета у Британској Колумбији - УБЦ? 
 
Адријана: Драгa Љиљо, захвална сам што радим 
овај интервју и поздрављам све читаоце. Тренутно 
сам на другој години студија музике на 
универзитету, и до сада ми иде добро. Почела сам 
да певам када сам била девојчица и од тада је 
музика увек била велики део мог живота. 
Међутим, тек у једанаестом разреду сам одлучиa 
да желим да студирам музику захваљујући мојој 
менторици гласа Марисa Гаетанне. Мариса је 

тренутно мојa наставник гласа на универзитету и 
волим да радим са њом. Овај први семестар моје 
друге године био је тежак, али исплатив. Ималa 
сам много прилика за извођење и наступилa сам у 
својој првој оперској продукцији Гондолијери, али 
је било тешко управљати густим распоредом 
проба са пуним оптерећењем. Музички програм је 
захтеван, али имам подршку својих пријатеља, 
вршњака и професора. 
 
Бели Анђео: Сјећам се тебе још кад си била мала 
дјевојчица у Српској школи Св. Саве и како си 
иако мала редовно учествовала у црквеним 
прославама. Ти си била једна од мојих ученица из 
веронауке и увек си се истицала својом бистрином 

и скромношћу. Некако већ тада 
ти си увијек пјевала соло у свим 
пјесмицама. Можеш ли се 
присјетити тог времена, какви су 
били твоји утисци о твојим 
првим наступима и колико ти то 
данас све значи у животу? 
 
Адријана: Добро се сећам тог 
времена свог детињства. Сећам 
се радости коју сам осећалa 
певајући у цркви и учествујући у 
разним црквеним прославама и 
добијајући соло. То је било 
нешто у чему сам заиста уживала 
јер сам желела да се уроним у 
нашу српску културу и музику. 
Онда сам почела да певам у 
црквеном хору и то ме је 
обликовало у оно што сам данас 
јер ме је то приближило Богу. 
 
Бели Анђео: Шта можеш да нам 

кажеш о томе како си дошла на идеју да студираш 
управо оперу и када си почела да се бавиш 
компоновањем музике?  Можеш ли такође да 
објасниш нашим читаоцима зашто волиш оперу и 
коју врсте музике компонујеш?   
Опиши нам мало твоју умјетничку дјелатност. 
 
Адријана: У почетку сам желелa да студирам 
општу музику, али након што сам одрадила 
аудицију, директорка опере ми је рекла да ме жели 
за оперски програм. Зналa сам да то није мој 
почетни план, али сам ималa толику подршку и од 
свог ментора и од саме шефице универзитетске 
опере да сам зналa да томе требам дати шансу. 
Одувек сам била заинтересована за оперу због 
стила певања и начин који се изводи позорници, 
као што су глума, говор, рецитације, и играње 
заједно са оперским стилом певања . 



 

 

Али нисам зналa да ћу то икада желети да урадим 
све до моје аудиције за пријем на универзитет. 
Међутим, имам и љубав према компоновању. 
Почело је када сам написалa своју прву песму у 
дванаестом разреду за „Pink Day“. Након тога је то 
постао хоби који је полако прерастао у озбиљан 
музички подухват. Компонујем поп песме, али 
укључујем класичну музику да би звучала 
аутентичније. До сада сам објавилa једну 
оригиналну песму, али имам још много оних које 
су у процесу продукције. Не треба ми дуго да 
компонујем песму, али треба ми неко време да је 
добро продуцирам. 
 
Бели Анђео:  У нашој српској заједници ми те 
познајемо по твом ангажману у црквеном хору. 
Тренутно пјеваш у Хору Обилић, при СПЦ Св. 
Архангела Михајла, а такође си пјевала и у Хору 
Стеван Мокрањац у СПЦ Св. Саве. Какву улогу у 
твом животу има црквено појање и како успијеш 
да редовно одлазиш у цркву поред свих твојих 
обавеза као студент факултета. 
 
Адријана: Сећам се да сам била најмлађи члан 
хора Стеван Мокрањац при храму Светог Саве и 
ималa сам једанаест година. Разлог зашто сам 

желелa да будем део хора је тај што сам волелa 
црквено певање, хармонију и увек сам мислилa да 
је литургијска музика тако узвишена. Певање у 
црквеном хору све те године приближавало ме је 
вери. Недавно сам почела да певам у хору Обилић 
при цркви Светог Архангела Михаила јер је хор 
Светог Саве за сада престао са радом. Певање у 
хору Обилић било је тешко изводљиво овог 
семестра због мог захтевног музичког распореда и 
зато што се пробе и концерти универзитета увек 
одржавају викендом. Ипак, надам се да ћу 
следећег семестра наћи времена за обоје. 

 
Бели Анђео: Да ли се поред музике и пјевања 
бавиш још неком умјетничком делатношћу?  Да ли 
уз Божију помоћ већ знаш чиме желиш да се 
бавиш након дипломског. 
 
Адријана: Мој фокус у животу тренутно су моје 
студије музике и композиције. Моја преданост за 
обоје надмашује све друге активности јер је 
толико волим и чини ме срећном. Моји планови за 
будућност укључују извођење и издавање моје 
музике и наставак изградње свог музичког имена. 
Такође желим да издам албум кад дипломирам. 
Након дипломирања наставићу студије музике и 
можда се бавим опером или композицијом. Где 
год да ме живот одведе, музика ће увек бити део 
менe јер музика је мој живот. 
 
Бели Анђео: Захваљујемо се Адријани сто се 
одазвала на позив нашег часописа да мало 
поразговамо и да на овај начин и наши читаоци 
упознају још једну младу и успешну српкињу из 
наше заједнице. Све вас позивамо да посјетите 
њен профил и послушате њену музику. 
 
Youtube Link: 
https://www.youtube.com/channel/UCNqyjD-
vahDYuRJS5vo1IZw 
 
Spotify Link: 
https://distrokid.com/hyperfollow/adria3/simpler-times 
 
Website Link: 

https://adrianazaharijevic.wixsite.com/personal-site/
media 
 
За Белог Анђела разговор водила Љиљана Тољевић 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА – 
ЈАНУАР 2022 

 
07 јан  9:00 Св. Литургија ( БОЖИЋ ) 
08 јан  9:00 – Св. Литургија                        
  ( Сабор св. Богородице ) 
09 јан  9:00– Св.Литургија                   
  ( св. Стефан Архиђакон) 
 Освећење славских колача од 7:00 
ујтро до 8:45 и поново након 
богослужења 
13 јан   18:00 Вечерње богослужење  
14 јан   9:00- Св. Литургија    
  ( Св.Василије Велики ) 
16 јан  9:00- Св. Литургија (недеља) 
18. јан   9:00- Св. Литургија     
  (КРСТОВДАН) 
18 јан  18:00- Вечерње богослужење 
19 јан   9:00- Св. Литургија    
  ( БОГОЈАВЉЕЊЕ ) 
20 јан   9:00- Св. Литургија 
   ( Св. Јован ) 
23 јан   9:00- Св. Литургија ( недеља) 
27јан   9:00- Св. Литургија                         
  ( Св. Сава ) 

https://www.youtube.com/channel/UCNqyjD-vahDYuRJS5vo1IZw
https://www.youtube.com/channel/UCNqyjD-vahDYuRJS5vo1IZw
https://distrokid.com/hyperfollow/adria3/simpler-times
https://adrianazaharijevic.wixsite.com/personal-site/media
https://adrianazaharijevic.wixsite.com/personal-site/media


 

 

УЧИНЦИ У 2021. ГОДИНИ 
 

Свечано прослављено Бадње Вече и Божић 
Одржана Светосавска прослава 
Добијено $40 000 и $20 000 од банке као 

помоћ државе у овим кризним 
временима.  

Сакупљено и послато преко $170 000 
породици Савић, која је настрадала у 
саобраћајној несрећи. Драгана Мракић и 
Млада Србадија уз благослов оца 
Малише и ангажовање целе Србске 
заједнице у Ванкуверу.  

Одобрен нови кредит (моргиџ), бленд и 
екстенд. Највише су се ангажовали Горан 
Станисављевић, Петар Атанацковић, о. 
Малиша и Дејан Тимотић. Веома 
повољан кредит.  

Поправљен асфалт на спољашњем паркингу 
– Боровчанин Бране и Тихомир Форцан. 

Исцртане нове линије на спољашњем 
паркингу – Боровчанин Бране и Тихомир 
Форцан. 

Очишћен коров и насут шљунак на спољном 
паркингу – Боровчанин Бране, Тихомир 
Форцан и Славко Бјелица. 

Поправљен јарбол и замењене све заставе 
на улазу у Цркву – Никола Ђашић, моја 
маленкост и Тихомир Форцан 

Због уведених ригорозних мера поводом 
проглашене пандемије, чак седам пута 
нам је долазила инспекција из града 
Брнабија, једном и у пратњи полиције, и 
сваки пут смо отац Малиша, Петар 
Атанацковић, Горан Станисављевић, 
сестра Љиља Тољевић и моја маленкост 
успешно заступали и одбранили 
интересе наше ЦШО и поред лажних 
пријава. Заклела се земља рају, да се све 
тајне одају. Верујемо да ће доћи време да 
видимо ко нас је лажно клеветао и 
пријављивао градској инспекцији. 

Одржана прослава Лазареве Суботе-Врбица, 
уз дељење звончића, са забавом и 
кампом за децу.  

Свечано прослављен Васкрс 
Одржани месечни кампови за децу. 

Јединствени догађаји, које је само наша 
ЦШО организовала у овом ванредном 
времену у целој Канади.  

Настављено редовно издавање Црквеног 
часописа ,,Бели Анђео''  и одржавана је 
редовна настава у Српској школи са 
доста уписане деце. 

Настављен рад Црквене продавнице и 
понуда свих предмета потребних нашим 
парохијанима, од тамјана, брикета, 
кандила, кадионца, књига, икона и свега 
другога. Што опет напомињем у овом 
времену је био изазов већи него обично, 
када су нам доста тих предмета 
доносили парохијани при повратку из 
Србије.  

Заштићена и урамљена Плаштаница у нашој 
Цркви, стара преко сто година, која 
потиче још од октобарске револуције. 
Отац Малиша је организовао сестра 
Љиљану Тољевић, Славка и Вању Гагић 
да рестаурирају Плаштаницу.  Мању 
Плаштаницу коју наша Црква такође 
поседује су уоквириле и освеђиле сестре 
Миља Стјепић и Зденка Ћумпф. 
Захваљујемо се свим парохијанима који 
су приложили финансијска средства и 
своје знање и рад за овај пројекат.  

Окречена Црква, део где се пале свеће – о. 
Малиша и Вања Поповић 

Поправљен под у нашој Цркви, које се 
подигао услед влаге. То више не би 
требало да се дешава, јер смо поправили 
прозоре и куполу који су прокишњавали. 
Овде се ангажова брат Војо Николић.  

Пре свега уз Божју помоћ и труд нашег 
свештеника Малише Миловановића 
настављен рад наше Црквено-школске 
општине, у овим тешким временима. 
Поштовали смо правила прописана од 
земаљских власти, и уједно се држали 
Црквених правила и прописа.  Цару 
царево, Богу божје.  Били смо сведоци да 
су многе друге православне Цркве биле 
затворене, а неке су се ослободиле 
страха и почеле да служе са верницима, 
тек кад су причали са оцем Малишом и 
угледајући се на нашу ЦШО.  

Постављене су лајсне као заштита од 
глодара, око спољних врата.  

После много година, офарбане су цокне 
свуда у Црквеном објекту.  



 

 

  

Прослављени традиционални Србски Дани, 
иако су све друге сличне манифестације 
у граду, као на пример Грчки дани, 
Италијански, разне параде  и томе сл. 
биле отказане.  

Засађене две шљиве, Србско дрво. Приложио 
и засадио их је Тихомир Форцан 

Изглачани и заштићени столови у Црквеном 
дворишту. Мијо Миљеновић , Тихомир 
Форцан, Његош Форцан, Бране 
Боровчанин. 

Направљени православни крстови уз велико 
залагање Мије Миљеновића.  

Уређено и заштићено дрво у Црквеном холу. 
Никола Кос, Тихомир Форцан и моја 
маленкост.  

Прослављен је најуспешнији Дражин Дан до 
сада. Доста наших парохијана је било 
укључено у прославу. Између осталих 
Зоран Кос, Стево Кос, Саша Радека, Срђан 
Поповић, Тихомир и Пејка Форцан и 
многи други које сам изоставио у овом 
набрајању, али знам да се неће 
наљутити, јер су помагали не ради 
похвала већ због тога што су служили 
својој Црвки и Србству, а на славу Бога. 

 Пројекат добијања дозволе за постављање 
надстрешнице у дворишту наше Цркве 
се полако примиче крају. 
Организовани су многобројни 
састанци црвкеног одбора, на ту тему 
и уз огромно ангажовање Петра 
Атанацковића и посредовање сестра 
Љиље Тољевић, контактирани су 
људи из града Брнабија који су 
увидели да су нашој ЦШО до сада 
постављани у најмању руку чудни 
захтеви и који су нам дали даље 
смернице. 

 
Љубомир Котур 
Председник ЦШО Свети Архангел Михаило, 
Брнаби, Британска Колумбија   
 
 

ХРИСТОС СЕ РОДИ! 
 

ВАИСТИНУ СЕ РОДИ! 

Свијест о величини 
српске традиције и 

историје 
 

Свијест о величини српске традиције и историје 
нашег народа свима нама може понекад  да 
измакне. Веома је важно да ипак не допуштамо да 
се она све више губи. Један од најбољих и 
најплеменитијих начина за његовање наше 
културе је преношење те свијести на млађе 
генерације. Осјећање припадности једном народу, 
иако изгледа тешко одрживо у неким приликама, 
могло би да се итекако повећа ако се свако од нас 
макар мало потруди. Његовање језика и писма су 
управо та основа на коју све остало треба да се 
надовеже. 
 
Из тог разлога, у овом броју доносимо неколико 
вјежби ћириличног писма за дјецу као и неке 
примјере како су ђаци наше српске школе 
учествовали у заједничким напорима да се у једној 
земљи тако далекој од наших коријена ипак његује 
српски идентитет. 
 
Циљ свега овога је да једног дана та дјеца, кад 
буду већ одрасли људи, с поносом и захвалношћу 
себи и другима говоре којем народу припадају. 

 

Странице Студеничког типика, дјела Светог Саве 

из 13. вијека. Написан је на српској редакцији 

старословенског језика и представља први устав 

Српске православне цркве 

Дечије странице припремила                                
учитељица Српска Школе Јелена Сикимић 

 



 

 

 

Неки од радова наших ученика у српској школи 

Свети Василије Острошки 



 

 

Доврши лептириће и додај им мало боје.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од датих слова састави ријечи 
 

     о                от       ________________ 
 

    Тo                  а     ________________ 
 

    ор                   ар      ________________ 
 

  Мара                 а        ________________ 

 
 
Напиши неке нове ријечи од 
научених слова. 
 
___________________   
 
 __________________  
 
 __________________ 
 
__________________  

 __________________    

__________________ 

Допиши слова која недостају 

                             
 

  _ О_ _ А                Г _ _ _ Ђ _            _ А _              А _ _ О 
 

                                            
 
 

_ К _ Е _               О _ _ А              _ И _              И _ _ _ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цртеж и састав ученика на тему зиме.  
 

Да ли и ти имаш неку занимљиву 
анегдоту која се десила током овог 

годишњег доба?  
 

Покушај да је опишеш у неколико 
реченица.  

 
Можеш и да испричаш како и гдје би 
највише волио да проведеш зимски 

распуст ове године. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Шта је то параграф? 

Параграф је једна писана целина од неколико реченица  /од 2-5/ које заједнички изражавају 
једну мисао, или идеју. Ево како можете саставити параграф:   

Напишите бројеве 1-5 на папиру. 

Поред # 1, напишите одговор на питање или ваше мишљење о овој теми, у потпуној 
реченици. На пример, ако се од вас тражи да напишете параграф о вашој омиљеној 
особи, можда бисте написали: "Моја омиљена особа је моја мајка." 

Поред # 2, напишите један разлог у прилог вашег одговора. На пример, на ставу 
омиљене особе, можда бисте написали: "Она зна како да помогне у домаћем 
задатку." 

Поред # 3, напишите још један разлог у прилог вашег одговора. Можда бисте написали: 
"Одвешће ме где год да идем." 

Поред # 4, напишите трећи разлог у прилог вашег одговора. Можете писати: "Врло је 
добра у читању прича". 

До # 5, преформулирајте свој одговор или мишљење из # 1. Можете писати: "Моја мајка 
ми је дивна особа." 

Препошите своје реченице # 1- # 5, један за другим, на ваш завршни лист папира. И ту 
имате - кохерентни пасус од пет става: "Моја омиљена особа је моја мајка. Она 
зна како да помогне у домаћем задатку и води ме где год да треба да идем. 
Веома је добра у читању прича и предивна особа за мене. " 



 

 

Српска школа Св. Василије острошки 
 

 Свети Сава је у својој равноапостолској 
светитељској мудрости давно још свима 
наглашавао да Држава треба да почива на 
просвети. Српска Православна Црква Св. 
Архангела Михајла  је ову светосавску поуку 
увијек примала веома озбиљно и савјесно. Тако од 
самог оснивања Цркве увијек се придавала велика 
важност настави у Српској школи. Тако и ове 
године, као и свих претходних година, и поред 
великих епидемиолошких тешкоћа које отежавају 
похађање наставе, вредни родитељи редовно 
доводе своју дјецу у Српску школу.  
 Сваке недеље одржавају се часови у школи и 
учитељице се предано залажу да часови буду 
садржајни и да дјеца науче српски језик као и да 
науче о својој православној вјери и српској 
традицији и обичајима. 
 Црквена школа има велику улогу и даје 
помоћ родитељима у православном васпитању 
дјеце. У овом суморном времену када се Богом 
благословена породица све мање и мање поштује 
и када је потиснута на маргине да би се 
занемарила њена незамјењива улога као основног 
и главног васпитача дјетета.  Црквена, тј. Српска 
школа је ту да свом снагом подржи родитеље и 
дјецу и  да пружи српски традиционални дух који 
данас, за нас који живимо ван отаџбине, може да 
се стекне у Цркви и Црквеној заједници. 
 Српска школа поред тога што дјецу учи да 
пишу и читају ћирилицом, даје дјеци осјећај 
припадности нашој заједници. Ту дјеца одрастају 
раме у раме са осталом дјецом која су њима 
сродна по свом поријеклу и начину размишљања. 
Овакви сусрети дјеци уливају снагу и елан. 
Трудимо се да кроз разне креативне активности 
деца науче о својој вјери и српским обичајима. На 
часовима се поред граматике, фонетике, писања и 
изговора српског језика, дјеца уче духовне пјесме 
из Духовног ђердана од Св. Владике Николаја 
Жичког и Охридског. Пјесме надахњују душу 
дјетета док их учи и док их пјевају а док дјеца 
пјевају у цркви и учествују у богослужењу 
празник су за очи и душу свих вјерних који их 
слушају. Зато позивамо све родитеље да доведу 
своју дјецу у Српску школу да би дјеца научила о 
свом поријеклу и припадности једног веома 
дефинисаног и древног народа.  
  У Српској школи се сва дјеца сједињују у 
своју славну историју и стичу истинска знања и 
настављају традицију својих српских предака. 
Веома је важно и то да дјеца редовно присуствују 
и богослужењима и да се редовно причешћују. 
Испуњена Христом дјеца од малена стичу праве 
вриједности. Сам Господ Исус Христос је њихов 

најбољи учитељ који тајно у њиховим срцима 
образује њихове личности да би порасли и постали 
онаквима каквим треба да буду: честити, вјерујући 
и испуњени љубављу за своје ближње. 
“ПУСТИТЕ ДЕЦУ ДА ДОЛАЗЕ К МЕНИ И НЕ 
БРАНИТЕ ИМ, ЈЕР ЈЕ ТАКВИХ ЦАРСТВО 
БОЖИЈЕ” (Мт 19,14) . 
  
Ове године имамо 37 уписаних ученика који 
похађају 2021-2022 годину и овом приликом се 
захваљујемо свим родитељима и дјеци који са 
пуно ентузијазма долазе у Српску школу. 
Такође се захваљујемо нашим дивним 
учитељицама које улажу своје вријеме и труде се 
да часови и дружењење проведено у Српској 
школи буду што квалитетнији и садржајнији. 
 
Чланови Наставничког Већа за 2021/2022 
школску годину су: 
 

Свештеник: мр. Вук Милишић 
Координатор Српске школе:                            

катихета Љиљана Тољевић 
Учитељице 

Музичко: 
г-ђица. Славка Гасовић-Варга, 
наставница музичког 
Најмлађе оделење: 
г-ђица Марија Ђукелић, дипл. 
физиотерапеут 
Средње оделење: 
г-ђица Јелена Сикимић, наставница 
српског језика и књижевности 
Најстарије оделење: 
г-ђица др. Нина Марија Караћ, лекар 
опште праксе 
Веронаука: 
гђа. Љиљана Тољевић, катихета и проф. 
лингвистике и књижевности 

 

  
Велика благодарност сигурно припада и бившем 
кординатору Српске школе попадији Дари 
Миловановић која је од 2014-2021 веома истрајно 
помагала у раду школу и максимално се залагала 
да Српска школа буде веома успјешна.  
 Захвални смо и нашим драгим сарадницама 
Снежани Јешић, Биљани Атанацковић и Мирјани 
Павловић које својим ангажовањем такође помажу 
у ураду Српске школе кад год је то потребно.  
 Велики благослов су нам и наши млади 
добровољци Анђела Караћ и Мила Сладојевић 
које могу бити примјер и осталим младима да се 
укључе у рад са дјецом и омладином.  
 

 

Кординатор Српске школе 
Љиљана Тољевић 



 

 

 

Аранђеловдан у Ванкуверу 

 
Свечано прослављена Храмовна слава 
СПЦ Светог Арханђела Михаила 
 

  
И ове као и предходних година, наша ЦШО је 
прославила своју крсну славу Светог Арханђела 
Михаила. Слава је отпочела у суботу вече, 
празничним вечерњим богослужењем које је 
служио о. Марко 
Радмановић, док су 
за пјевницом појали 
чланови нашег хора, 
предвођени оцем 
Вуком Милишићем, 
администратором 
наше парохије. 

На сам дан славе, 21. 
новембра, са 
почетком у 9 часова 
служена је Света 
Литургија коју је 
служио о. Вук 
Милишић. 
Литургији је присуствовао велики број вјерног 
народа који су дошли да својим присуством одају 
славу и част Св. Архангелу Михајлу и свим 
силама небеским, али и велики број свечара који 
су тог дана 
прославили 
своју крсну 
славу. 
Причестио се 
велики број 
вјерника. 

На крају 
Литургијe на 
којој је појао 
хор ”Обилић” 
уприличена је 
литија око 
Светог Храма уз читање Светог Јеванђеља. Затим 
је освећен славски колач и кољиво. Вјернике је 
својом бесједом поздравио и честитао празник о. 
Вук који је говорио о смислу празника. 

Након богослужбеног дијела у свечаној сали 
уследио је славски ручак за који се побринуо кум 
овогодишње славе г. Драган Петровић. 
Предсједник ЦШО г. Љубомир Котур је 

поздравио све присутне госте и честитао славу, 
захваливши се свима на помоћи коју вјернници 
несебично дају за нашу Цркву. Госте је такође 
поздравила и председница КСС “Косовка 
Девојка” г-ђа Зденка Цумпф која је у име кола 
сестара, као што је то њихов добри обичај за 
храмовну славу, уручила чек за Цркву у износу 
од $20.000 на име отплате кредита. 

Ученици Српске школе су затим извели пригодан 
славски програм који су припремили са 
вероучитељицом г-ђом Љиљаном Тољевић, 
одушевивши присутне својим радосним 

рецитацијама и пјесмицама 
посвећеним анђелима и 
Пресветој Богородици које је 
написао Свети Владика 
Николај. Чланови Фолклорне 
Групе Млада Србадија су 
одлично отпјевали три 
изворне пјесме и такође 
одушевили публику својим 
шармантним наступом. 

Г-ђа Марина Ковачевић је 
поклонила цвијеће којим је 
украшен храм и сала, а 
вредни чланови Биљана Кос, 

Ивана Кос, Душка Лалић, Душко Говоруша су 
уложили вријеме и труд да све буде лијепо 
припремљено и спремно за славу. 

Захваљујемо се свима који су дали прилоге за 
славу, и великом 
добротвору наше 
Цркве господину 
Ђорђу Заклану који 
је дао прилог од 
$1.050 за отплату 
дуга. Позивамо све 
који су у 
могућности да нам 
као и сваке године 
око славе помогну 
са прилозима за 
отплату дуга. 

Захвални смо Господу Богу и нашем 
покровитељу Св. Архангелу Михаилу на 
свечаној прослави наше храмовне славе која је 
протекла молитвено и у духу српске традиције. 

Љиљана Тољевић 

  

https://www.starhangelmihailo.com/%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%92%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d1%83-%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%83/


 

 

Дечији кампови 
  
Наша света Црква је благословена са великим 
бројем деце која долазе у Цркву, похађају Српску 
школу, играју фолклор и долазе редовно у наш 
Дечији камп који се одржава већ другу годину. 

Сваке године на дан Светог апостола и 
јеванђелисте Луке и светог Петра Цетињског, 
наша Црква организиује активности за децу. Тако 
је било и ове године. Одржан је Дечији камп уз 
велики дечији замак за игру и разне креативне 
активности уз дечије песмице, кокице, сокове и 
топло послужење. 

Следећи камп планиран је за ВРБИЦУ  

Концерт црквеног хора “Обилић” 

 

Хор ”Обилић” при цркви св. Арх. Михајла у 
Бурнабију, у недељу 12. септембра 2021.године, 
одржао је концерт поводом славе хора. 

На концерту се могле чути црквене и народне 
песме из српске традиције и културе, веома 
складно изведене и нежно отпеване, што је 
присутна публика поздрављала аплаузима. 

Почетак концерта започет је са молитвом ” Оче 

наш ”, благословом и поздравним словом 
свештеника Малише Миловановића, који је 
присутне подсетио да наш хор постоји од давне 
1964. године и, похвалио труд чланова хора, који 
поред концерта, сваке недеље милозвучно поје у 
нашој цркви.  

Затим су се смењивале нумере, Богородице 
Дјево, Боже правде, Тамо далеко, Рођење 
Богородице, Маријо славна и Брује тихо звучна 
звона, које је вешто најављивала Марија 
Ћукелић. Хор са својим диригентом Николом 
Ергарцем је успешно и лепо представио лепоту 
нашег црквеног и народног етоса преточеног у 
песму. 

Протојереј Малиша Миловановић 

 

Нова сезона фолклора 2021-2022 

Српски фолклорни ансамбл “Млада 
Србадија” која од 1965. године негује српску 
фолклорну традицију је саставни део црквено-
школске заједнице Светог Архангела Михајла. 

Млада Србадија позива сву заинтересовану децу 
и омладину да се упишу у фолклор и да на тај 
начин допринесу очувању српске фолклорне 
традиције и културе. Такође, дружење кроз 
фолклор је дивна прилика за нова пријатељства и 
дружење. Пробе се одржавају средом увече за 
најстарију групу, а за средњу и најмању групу 
пробе се одржавају недељом. 

Сва деца и омладина су добродошли. Овом 
приликом позивамо и све наше играче, као и све 
који су некада играли фолклор – да нам се такође 
придруже у игри и песми. Током одржавања 
проба чини се све да се пробе одвијају безбедно 
за све играче са превентивним протоколом.  

Информације: Драгана Мракић 604.202.0000 
Маја Ковач 604.782.4550 

Mlada.srbadija.vancouver@gmail.com 

https://www.starhangelmihailo.com/koncert-hora-obilic-sep-2021/
mailto:Mlada.srbadija.vancouver@gmail.com


 

 

 

 
 

PREFACE 
 

 
 
Dear brothers and sisters, 
 
 
This year, as well as the 
previous more than two 
thousand years, we are 
participating in the holi-
day, which is somehow 
especially experienced 
and celebrated among 
our Serbian people. At 
Christmas, we celebrate 
an event that is heavenly
-earthly and that com-
bines these two realities 
into one, and that is the 
person of the God-man 
Jesus Christ. With right 
then Saint Photius speaks 
about that event of the incarnation, where he 
says that when he thinks of him, "his mind 
goes mad." Indeed, this event is unprecedent-
ed in the entire history of all worlds. The Son 
of God descends into our reality, takes our 
body and nature, becomes one of us, our 
brother, friend, relative. He teaches us, and by 
his incarnation He gives a chance to our deifi-
cation. 
 
"Glory to God in the highest, and on earth 
peace, good will toward men!" 
 
What a wonderful greeting, and at the same 
time an  invitation, an invitation to peace with 
God, with other people, but non the less with 
yourself. Aren't we witnesses that the time in 
which we live and the crisis we are affected 
by mostly attacks peace, and the loss of peace 
is a precondition for every misfortune. 
 

The great Russian saint from the 19th century 
St. Seraphim of Sarov has taught: "Acquire 
the spirit of peace and thousands of people 
will be saved around you." The peace we are 
talking about here does not mean passivity, 
but on the contrary, it is a dynamic force, 
commitment and has a transforming character, 
brings salvation to individuals and communi-
ties. 

The message of peace is deeply woven in 
both the Old and New Testaments. The word 
for peace in the Old Testament “shalom” 
means something very powerful, integrity, 
wholeness, happiness, freedom to be what we 
are and what God expects of us. Peace is a 
weapon, but not for destruction but for build-
ing. He who is at peace with himself and oth-
ers knows where he is going. For us Chris-
tians, peace is Christ himself. The Epistle to 
the Ephesians says, "He is our peace." "I 
leave my peace, I give you my peace," says 
the Lord. 
 
 
Therefore, recommending this Christmas issue of the 
magazine to your love and attention, I greet you with 
this joyful greeting 
 
Peace of God, Christ is born! 
 
Priest Vuk Milisic 
 



 

 

  

But when the fullness of the time had come, God sent 
forth His Son, born of a woman, born under the law, to 

redeem those who were under the law, that we might re-
ceive the adoption as sons. (Gal. 4:4-5)  

 

Dear brothers and sisters, 

Here, God spared us and gave us the gift to 

celebrate the day of the Birth of His Son, our Lord 
Jesus Christ, this year as well, in the third decade of 
the 21st century. And truly we should rejoice, despite 

this pandemic, which has hit the whole world. For 
we hope that God, by His grace, will drive away this 
affliction and "wipe away every tear from our 

eyes" (Rev. 7:17; 21: 4). 

If we want to express this unique event in the 
history of the world, and of the whole cosmos, in our 
human words, we will not be able to do bet-

ter than the Holy Apostle Paul, who enthusi-
astically exclaims, “ great is the mystery of 
godliness: God was manifested in the flesh, 

Justified in the Spirit, Seen by angels, 
Preached among the Gentiles, Believed on in 
the world, Received up in glory.”  With this 

one verse, the God-inspired Apostle expressed the 
secret of salvation. Each affirmation from the men-
tioned verse corresponds to one of the moments of 

life, prophetically confirmed, both in the Old and 
New Testaments, but also in the history of the 
Church. 

One of the Cappadocian fathers, St. Gregory of 
Nyssa, says the following: “I speak of the great mys-
tery of godliness, in which God was manifested in 
flesh; about the One who was in the image of God 
and lived among men, in the role of a slave; about 
the One who, since He drew to Himself the mortal 
nature of flesh through its firstfruits, which He took 
on by means of an uncorrupted virginity, He ever 
sanctifies the common dough of that nature through 
its firstfruits, nourishing His body, that is the Church, 
in the persons of those who are united to Him in the 
Sacrament of Communion; and arranging in a worthy 
way those members that grow by faith in a common 

body… The foundation of the Church is the creation 
of the world anew: in which, according to the words 
of the prophet, a new heaven is created which is the 
firmament of faith in Christ, as Paul says (“Pillar and 
Fortress of Truth”); and a new earth is established, 
which drinks the rain that falls upon it; and another 
humanity is fashioned, renewed by the birth from 
above after the image of its Creator …” . In agree-
ment with his above-mentioned brother, the great 
Cappadocian, Saint Basil said the following: "A pi-
ous and insatiable deed for a God-loving soul is to 
constantly remember God; but it is too bold to say 
things about God, for the mind cannot ascend to His 
greatness, and the word, in turn, weakly expresses 
those things which the mind creates. If, therefore, our 
word is lower than the mind, isn't there an urgent 
need for silence, so that we don't accidentally endan-
ger the mystery of speaking about God with the 
weakness of the word?...  
 
No one is so blind as to deceive himself so much in 
thinking that he has ascended to the highest peak of 
the knowledge of God, but the more he will seem to 
progress in the knowledge of God the more he will 
feel his inability… I will speak, but about God not so 
much as He is and what God is, but as much as we 
can. We do not give up looking at the sky and ob-
serving it as much as we can, although we cannot 

cross it and cover the place between 
heaven and earth with our eyes! Like-
wise, now, in weak words, we fulfill 
faith, and in our whole word we let the 
majesty of the divine nature prevail. For 
neither the languages of angels, whatever 
they may be, nor of archangels, united 
with their literal nature, will be able to 

reach it only in a small part, and in no way complete-
ly balanced”. 
 
Referring again to St. Gregory the Theologian, a 
Cappadocian, and a close friend of those already 
mentioned, we hear the following teaching: "His 
birth would not be (perfect) if it were comprehended 
by your mind, which does not even know your own 
birth… You used to get very tired trying to find an 
explanation for the coagulation of the germination of 
existence, formation, appearance, connection of the 
soul with the body, mind with the soul, words with 
the mind, movement of the body, its dissolution, as-
similation of food, feeling, memory, remembrance 
and everything else of which you are composed; and 
how some of these belong to the two sides of man, 
the soul and the body, and others are divided be-
tween the soul and the body, and some are taken 
from one another.  
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For the qualities whose development seems 
later, have their laws imposed at the same time as 

birth. Even then, don't philosophize about the birth of 
God, because it is not a thing without danger. For if 
you know your birth, no doubt you do not know 

God’s; and if you do not even know yours, how can 
you know God’s? For how much harder it is to imag-
ine God than man, that much harder it is to compre-

hend with the mind the birth from above from your 
birth. But even if your mind cannot understand, still 
for that reason you do not doubt that you were born. 

Because of your doubt, the time would come to erase 
many existing things that you did not understand with 
your mind, and above all God himself; because you 

will not be able to say that He is (that He exists), no 
matter how brave you are and no matter how much 
you are spiritual when it comes to superfluous 

things’’. Certainly, the reference made is related to 

the eternal birth of the Son of God from the Father, 

but the same care should be observed and that in time, 
from the Most Holy Virgin. Synthesizing the thought 

of the Holy Fathers in that frame, one of the modern 
theologians concludes the following: "God's maxi-
mum love for man is shown in dialogue where He en-
ters and remains for centuries with every man who 

wants, receiving human nature from His Only Begot-
ten Son. Because, having taken our human nature into 
His hypostasis, He also becomes its bearer, the Son of 

the Father. And being in connection with us through a 
common human nature, He also makes us sons of the 
Father together with Himself, wanting, therefore, that 

we also actualize that quality given to us, or the love 
of God as Father for us and our love for God as Fa-
ther. Thus Jesus reconciled God with humanity at the 

highest level, at the level of the relationship between 
Father and sons, or Brother and brothers… The Son of 
God becomes and is born as a man on both sides (of 

nature), because He begins with the Virgin, therefore 
He takes the true human nature from a true human be-

ing. Being created, He is without sin like Adam before 
the fall; being born He still has perishability from Ad-

am after the fall (of Adam). He unites both because he 
is born of a Virgin. Only in this way can he save man, 
having died for him, but also by being resurrected… 

The human 
nature of 
the Savior 

was raised 
to the state 
to which 

our authen-
tic nature 
aspires. He 

could not 
have con-
ceived from 
the Virgin, 

had it not been for human nature, the nature of the 
Logos of God, and would not have been sinless had it 
not been conceived from the Virgin. And being sinless 

and received by the Logos of God, human nature 
could be the medium of the entire communicativeness 
of the Logos, with all its consequences”. We find this 

relationship in a general sense in church chant, more 
accessible to the faithful, namely: “The mystery of all 
eternity, unknown even by the angels, through you, O 

Theotokos, is revealed to those on earth. God incar-
nate by union without confusion! He willingly accept-
ed the Cross for us, by which He resurrected the first 

created man, saving our souls from death!”  

Dear brothers and sisters, 
 
 Christmas is a family holiday. The whole fami-
ly, which is a small church, should rejoice and be hap-
py in it. Unfortunately, we live in a very difficult time 
where the notion of family has been distorted, twisted, 
and is not what it should be. The family is broken, 
even among those who call themselves Orthodox 
Christians. We must stick to the biblical and tradition-
al understanding of it. And we say this because the 
family is based only on the Holy Sacrament of Matri-
mony between husband and wife (Gen. 1:27; Matt. 19: 
4). It is the only relationship blessed by God, and it 
prolongs the human race as a whole, including our 
Serbian one (Gen. 1:28). It is sad to hear that in our 
nation there are more caskets than cradles. More are 
dying than are being born.  

Someone calculated that in Serbia, young people over 
the age of 30 would become fathers and mothers for 
the first time.  



 

 

And how many are unmarried? How many are unwed? 
What good is wealth if our family will soon disappear. 
Who will we leave it to? To whom will we leave our 
beautiful Serbian Lands? 
 
 And finally, we thank You all for the help and 
charity You gave to your churches, monasteries, the 
Diocese, and everyone who needed it. For do not for-
get that you gave it to Christ (Mark 9:41). Thank you 
to all of You who helped your brothers and sisters, in 
hospitals and homes, in any way during this plague 
that befell us. May the Christ Child reward you with 
His eternal good things in heaven. 
 
 We greet You from the bottom of our hearts 
with joyful words: 
 

CHRIST IS BORN! 
TRULY HE IS BORN! 

 
Happy and God Blessed 2022 year of salvation! 

 
Your intercessor before the Lord, 

 
BISHOP OF CANADA 

 
 
 
 
 
 
 ________________________________   
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Orthodox Faith 
 

Incarnation 
And He was incarnate of the Holy 

Spirit and the Virgin Mary and             
became man . . . 

 
The divine Son of God was born as a man from the 
Virgin Mary by the power of the Holy Spirit (Mt 1; Lk 
1). The Church teaches that the virgin birth is the ful-
fillment of Old Testament prophecy (Is 7.14), and that 
it is as well the fulfillment of the longings of all men 
for salvation which are found in all religions and phi-
losophies in human history. Only God can save the 
world. Man alone cannot do it because it is man him-
self who must be saved. Therefore, according to Or-
thodox doctrine, the virgin birth is necessary not at all 
because of a false idolization of virginity as such or 
because of a sinful repulsion to normal human sexuali-
ty. Nor is it necessary as some would contend to give 
“added weight” to the moral teachings of Jesus. The 
virgin birth is understood as a necessity because the 
one who is born must not be merely a man like all oth-
ers needing salvation. The Saviour of the world cannot 
merely be one of the race of Adam born of the flesh 
like all of the others. He must be “not of this world” in 
order to save the world. 

Jesus is born from the Virgin Mary because he is the 
divine Son of God, the Saviour of the world. It is the 
formal teaching of the Orthodox Church that Jesus is 
not a “mere man” like all other men. He is indeed a 
real man, a whole and perfectly complete man with a 
human mind, soul and body. But he is the man which 
the Son and Word of God has become. Thus, the 
Church formally confesses that Mary should properly 
be called Theotokos, which means literally “the one 
who gives birth to God.” For the one born of Mary is, 
as the Orthodox Church sings at Christmas: “. . . he 
who from all eternity is God.”  Today the Virgin gives 
birth to the Transcendent One, and the earth offers a 
cave to the Unapproachable One! Angels, with shep-
herds, glorify Him! The wise men journey with the 
star! Since for our sake the eternal God was born as a 
little child! (Kontakion of the Nativity) 



 

 

Jesus of Nazareth is God, or, more accurately, the 
divine Son of God in human flesh. He is a true man 
in every way. He was born. He grew up in obedience 
to his parents. He increased in wisdom and stature 
(Lk 2.51–52). He had a family life with 
“brethren” (Mk 3.31–34), who according to Ortho-
dox doctrine were not children born of Mary who is 
confessed as “ever-virgin,” but were either cousins 
or children of Joseph. 

As a man Jesus experienced all normal and natural 
human experiences such as growth and development, 
ignorance and learning, hunger, thirst, fatigue, sor-
row, pain, and disappointment. He also knew human 
temptation, suffering, and death. He took these 
things upon himself “for us men and for our salva-
tion.” 

Since, therefore the children share in flesh and 
blood, he himself likewise partook of the same na-
ture, that through death he might destroy him who 
has the power of death, that is, the devil, and deliver 
all those who through fear of death were subject to 
lifelong bondage. For surely it was not with angels 
that he is concerned but with the descendants of 
Abraham. Therefore he had to be made like his 
brethren in every respect . . . to make expiation for 
the sins of the people. For because he himself has 
suffered and been tempted, he is able to help those 
who are tempted (Heb 2.9–18). 

Christ has entered the world becoming like all men 
in all things except sin. 

He committed no sin; no guile was found on his lips. 
When he was reviled, he did not revile in return; 
when he suffered, he did not threaten; but he trusted 
to him [God the Father] who judges justly (1 Pet 
2.22; Heb 4.15). 

Jesus was tempted, but he did not sin. He was perfect 
in every way, absolutely obedient to God the Father; 
speaking His words, doing His works, and accom-
plishing His will. As a man, Jesus fulfilled his role 
perfectly as the Perfect Man, the new and final Ad-
am. He did all things that man fails to do, being in 
everything the most perfect human response to the 
divine initiative of God toward creation. In this 
sense, the Son of God as man “recapitulated” the life 
of Adam, i.e., the entire human race, bringing man 
and his world back to God the Father and allowing 
for a new beginning of life free from the power of 
sin, the devil, and death. 

As the Saviour-Messiah, Christ fulfilled as well all 

of the prophecies and expectations of the Old Testa-
ment, fulfilling and crowning in final and absolute 
perfection all that was begun in Israel for human and 
cosmic salvation. Thus, Christ is the fulfillment of 
the promise to Abraham, the completion of the Law 
of Moses, the fulfillment of the prophets and Himself 
the Final Prophet, the King and the Teacher, the one 
Great High Priest of Salvation and the Perfect Sacri-
ficial Victim, the New Passover and the Bestower of 
the Holy Spirit upon all creation. 

It is in this role as Messiah-King of Israel and Sav-
iour of the world that Christ insisted upon His identi-
ty with God the Father and called Himself the Way, 
the Truth, and the Life: the Resurrection and the 
Life, the Light of the World, the Bread of Life, the 
Door to the Sheepfold, the Good Shepherd, the 
Heavenly Son of Man, the Son of God, and God 
Himself, the I AM (Gospel of Saint John). 

Defense of the Doctrine of Incarnation 
 
In the Orthodox Church the central fact of the Chris-
tian faith, that the Son of God has appeared on earth 
as a real man, born of the Virgin Mary in order to die 
and rise again to give life to the world, has been ex-
pressed and defended in many different ways. The 
first preaching and the first defense of the faith con-
sisted in maintaining that Jesus of Nazareth is in 
truth the Messiah of Israel, and that the Messiah 
Himself—the Christ—is indeed truly Lord and God 
in human form. The first Christians, beginning with 
the apostles, had to insist on the fact that not only is 
Jesus truly the Christ and the Son of God, but that 
He has truly lived and died and risen from the dead 
in the flesh, as a true human being. 

By this you know the Spirit of God: every spirit 
which confesses that Jesus Christ has come in the 
flesh is of God, and every spirit which does not con-
fess Jesus is not of God (1 Jn 4.2). 
For many deceivers have gone into the world, men 
who will not acknowledge the coming of Jesus Christ 
in the flesh . . . (2 Jn 7). 

 In the early years of the Christian faith, the defend-
ers of the faith—the apologists and martyrs—had as 
their central witness and task the defense of the doc-
trine that Jesus, being the Son of God in human 
flesh, has lived on earth, has died, has been raised by 
the Father, and has been glorified as the only King 
and Lord and God of the world. 



 

 

The Nestorian Controversy 
 
In the fifth century a long and difficult controversy 
developed over the true understanding of the person 
and nature of Jesus Christ. The third ecumenical 
council in Ephesus in 431, following the teaching of 
Saint Cyril of Alexandria, was most concerned to 
defend the fact that the One who was born of the 
Virgin Mary was no one other than the divine Son of 
God in human flesh. It was necessary to defend this 
fact most explicitly because some in the Church, fol-
lowing Nestorius, the bishop of Constantinople, 
were teaching that the Virgin Mary should not be 
called Theotokos—a term already used in the 
Church’s theology—because it was claimed that the 
Virgin gave birth to the man Jesus whom the Son of 
God had become in the incarnation, and not to the 
Son Himself. In this view it was held that there is a 
division between the Son of God born in eternity 
from God the Father and the Son of Man born from 
the Virgin in Bethlehem; and that although there is 
certainly a real “connection” between them, Mary 
merely gave birth to the man. As such, it was held, 
Mary could be called Theotokos only by some sort 
of symbolic and overly-pious stretching of the word, 
but that it is rather dogmatically accurate to call her 
Christotokos (the one who gave birth to the Messi-
ah) or Anthropotokos (the one who gave birth to the 
Man that the Son of God has become in the incarna-
tion). 

Saint Cyril of Alexandria and the fathers of the 
council in Ephesus rejected the Nestorian doctrine 
and claimed that the term Theotokos for the Virgin 
Mary is completely and totally accurate and must be 
retained if the Christian faith is to be properly con-
fessed and the Christian life properly lived. The term 
must be defended because there can be no division 
of any sort between the eternal Son and Word of 
God, begotten of the Father before all ages, and Je-
sus Christ, the Son of Mary. Mary’s child is the eter-
nal and divine Son of God. He—and no one else—
was born of her as a child. He—and no one else—
was incarnate in human flesh from her. He—and no 
one else—became man in the manger in Bethlehem. 
There can be no “connection” or “conjunction” be-
tween God’s Son and Mary’s Son because they are 
in fact one and the same person. God’s Son was 
born of Mary. God’s Son is divine; He is God. 
Therefore, Mary gave birth to God in the flesh, to 
God as a man. Therefore, Mary is truly Theotokos. 
The battle cry of St Cyril and the Council in Ephesus 
was just this: The Son of God and the Son of Man—
one Son! 

The Monothelite Controversy 
 
In the seventh century the question of how to under-
stand, define and confess the person and action of 
Jesus Christ continued to cause divisions among the 
believers. Some now said that after the Son of God 
became man, He had just one activity and will—the 
theandric activity and will of the Word-made—
flesh. These people, called monothelites, insisted 
that the One Person of Christ, in uniting the natures 
of God and Man in His One Person, fused together 
the human and divine will and activity in such a way 
that they no longer could be distinguished. 

The sixth ecumenical council met in Constantinople 
in 680–681. Following the teachings of St Maximus 
the Confessor who was imprisoned and tortured for 
his doctrines, it decreed that just as Christ is really 
fully divine and fully human, the perfect union of 
Divinity and Humanity in one Person, so also He 
must have both a real human activity and will and a 
real divine activity and will according to each of His 
natures and that these two wills and activities, like 
the natures themselves, should not be understood to 
be fused or mingled together into one so as to lose 
their proper natural characteristics and properties. 
This decision was based on the fact that since the 
Son of God remained fully divine in the incarnation, 
He must continue to have His proper divine activity 
and will; and that since He became fully human in 
the incarnation He must also have a complete and 
perfect human activity and will; and that the salva-
tion of mankind requires that the distinction but not 
the division or separation of each of these respective 
activities and wills remain in the incarnate Saviour. 
The following is part of the definition of faith of the 
sixth council: 

. . . in Him are two natural wills and two natural  
operations without division, without fusion, without 
change and without separation according to the 
teaching of the holy fathers. And these two natural 
wills are not contrary to one another (God                   
forbid!) . . . but His human will follows, and not as 
resisting and reluctant, but rather as subject to His 
divine and omnipotent will . . . For as His most holy 
and immaculate animated flesh was not destroyed 
because it was deified but continued in its own state 
and nature, so also His human will, although dei-
fied, was not suppressed, but was rather pre-
served . . . We glorify two natural operations . . . in 
the same Lord Jesus Christ our true God, that is to 
say a divine operation [or action] and a human             
operation 



 

 

. . . For we will not admit one natural operation in 
God and in the creature. . . . believing our Lord Jesus 
Christ to be one of the Trinity, and after the incarna-
tion our true God we say that His two natures shone 
forth in His one hypostasis [or person] in which He 
both performed the miracles and endured the suffer-
ings . . . Wherefore we confess two wills and two oper-
ations concurring most fitly in Him for the salvation 
of the human race. 

 

lconoclastic Controversy 
 
In the eighth and ninth centuries the question of the 
person and nature of Christ continued in the contro-
versy over the veneration of the holy icons in the 
Church. At this time many were found, including em-
perors and secular rulers, who claimed that the vener-
ation of icons is wrong because it is the sin of idola-
try. They claimed that as God is invisible and has 
commanded in the Old Testament law that men are 
not to make “graven images,” so it is wrong to depict 
and to honor images of Christ and the saints. 

The defenders of the veneration of the holy icons, led 
by Saints John Damascene and Theodore Studion, 
claimed that the central point of the Christian faith is 
that “the Word became flesh and dwelt among us” 
and that “we have beheld His glory” (Jn 1.14). Refer-
ring to the holy scriptures they insisted that belief in 
the incarnation of the Son of God calls for the venera-
tion of icons since Jesus Christ is a real man with a 
real human soul and body, and as such can be depict-
ed. They said that those who were against the holy 
icons reduced the incarnation to a “fantasy” and de-
nied the true humanity of the Son of God in His com-
ing to man. Thus they made reference to the words of 
Jesus Himself in His dialogue with Philip: 

Philip said to Him, “Lord, show us the Father and we 
shall be satisfied.” 
Jesus said to him, “Have I been with you so long. and 
yet you do not know me, Philip? He who has seen me 
has seen the Father; how can you say, ‘Show us the 
Father?’” 
(Jn 14.8–9). 

The defenders of the propriety of icon veneration also 
referred to the apostolic writings of Saint John and 
Saint Paul: 

That which was from the beginning, which we have 
heard, which we have seen with our eyes, which we 
have looked upon and touched with our hands con-
cerning the Word of Life the Life was made manifest, 

and we saw it . . . (1 Jn 1.1–2). 
. . . the god of this world has blinded the minds of the 
unbelievers to keep them from seeing the light of the 
gospel of the glory of Christ, who is the likeness [in 
Greek: eikōn] of God (2 Cor 4.4). 
He is the image [eikōn] of the invisible God, the first 
born of all creation; for in Him all things were creat-
ed, in heaven and on earth . . . all things were created 
through Him and for Him . . . for in Him all the full-
ness of God was pleased to dwell . . . (Colossians 1.15
–20). 
In many and various ways God spoke of old to our 
fathers by the prophets, but in these last days He has 
spoken to us by a Son, whom He appointed the heir of 
all things, through whom also He created the world. 
He is the reflection of the glory of God and the ex-
press image of His person, upholding the universe by 
the word of His power . . . (Hebrews 1.1–3). 

The seventh ecumenical council in Nicea in 787 offi-
cially declared that the Christian faith is to be pro-
claimed “in words and images.” And while making 
clear the teaching that holy icons may be made; that 
they are not to be worshipped—for only God Himself 
is worthy of worship—but are to be venerated and 
honored; the seventh council also made the following 
statement about Christ in reference to the veneration 
of icons:. . . we keep unchanged all the ecclesiastical 
traditions handed down to us, whether in writing or 
verbally, one of which is the making of pictorial rep-
resentations, agreeable to the history of the preaching 
of the Gospel, a tradition useful in many respects, but 
especially in this, that so the incarnation of the Word 
of God is shone forth in real and not merely in phanta-
sy, for these have mutual indications and without 
doubt have also mutual significations. 

In later times the doctrines of the real divinity and real 
humanity of Jesus Christ was witnessed and defended 
by such saints as Simeon the New Theologian (d. 
1022) and Gregory Palamas, the Archbishop of Thes-
salonika (d. 1359) in their teachings about the real 
sanctification and deification of man through living 
communion with God through Jesus Christ in the Ho-
ly Spirit in the Church. In and through Christ, the 
Word incarnate, human persons can be filled with the 
Spirit of God and can be in genuine communion with 
God the Father, participating in the uncreated being, 
life and light of the Most Blessed Trinity. If Jesus 
Christ were not true God and true Man, this would be 
impossible. But it is not impossible. It is man’s expe-
rience of salvation and redemption in the life of the 
Church of Christ. 

Proto-presbyter V.Rev. Thomas Hopko 



 

 

LIVES OF SAINTS  
 

THE HOLY SEVEN HIEROMAR-

TYRS [PRIESTLY-MARTYRS] IN CHERSON: 

BASIL, EPHRAIM, EUGENE, ELPIDIUS,               
AGATHADORUS, AETHERIUS AND CAPITO 
 
All of them 
were bishops 

in Cherson at 
different 
times. All suf-

fered and 
were mar-
tyred at the 

hands of un-
believers: ei-
ther Jews, or 

Greeks, or 
Scythians. 
Only Aetheri-

us died peace-
fully. All of 
them were 

sent by the 
Patriarch of 
Jerusalem as 
missionaries 

to bring the 
light of the 
Gospel to this 

wild and un-
civilized area. 
They were 

tortured and 
suffered for 
their Lord. In 

Cherson, Bas-
il raised the 
son of a 

prince from 
the dead. This embittered the Jews, and they brought 
an accusation against him. He was bound by the feet 

and dragged through the streets until his soul departed 
from his body. Ephraim was beheaded. Eugene, 
Elpidius and Agathadorus were beaten with rods and 

stoned until they gave up their souls to God. Aetherius 
lived during the reign of Emperor Constantine the 
Great. He governed the Church in freedom and peace, 

erected a large church in Cherson and died peacefully. 

When the last of them, Capito, was appointed bishop 
for the wild and savage Scythians, they sought a sign 

from him that they might believe. They suggested that 
he enter a fiery furnace. If he was not consumed, they 
would all believe in Christ.  

With fervent prayers and hope in God, Capito placed 

his episcopal pallium over his shoulders, signed him-
self with the sign of the Cross and, keeping his heart 
close to God, entered the fiery furnace. He remained 

in the flames for about 
an hour without any in-
jury or damage, either to 

his body or vesture. He 
came out in good health. 
Then all of them cried 
out at once: "One is 

God, the God of the 
Christians, great and 
mighty, Who protects 

His servant in the fiery 
furnace." All in the city 
and in the surrounding 

area were then baptized. 
This miracle was spoken 
of at length at the First 

Ecumenical Coun-
cil [Nicaea, 325 A.D.]. 
The participants in the 

Council all glorified 
God and praised the 
steadfast and solid faith 

of St. Capito. It hap-
pened that while Capito 
was traveling along the 

Dnieper River, he was 
captured by the pagan 
Scythians and drowned. 

All seven of these hiero-
martyrs 
suffered 

around the 
beginning 

of the 

 

CHRIST IS BORN! 

INDEED HE IS BORN! 



 

 

THE VERERABLE EMILIANUS 

Emilianus was born in Rome and committed many 
grave sins in his youth. When Emilianus came to his 
senses, he refrained from sinning and began to trem-
ble just thinking about the judgment of God. Emili-
anus immediately entered a monastery, and by fasting, 
vigils and obedience he tamed and withered his body. 
He was an ideal example to his brethren in every good 
labor. Often he would step out of the monastery at 
night and enter a nearby cave to pray. Not knowing 
where Emilianus was going, the abbot of the monas-
tery secretly followed him one night. The abbot saw 
Emilianus standing at prayer in reverence and tears. 
All at once, a heavenly light, brighter than the sun, 
encompassed the entire mountain--especially the cave 
and Emilianus. A voice was heard from heaven, say-
ing: "Emilianus, your sins are forgiven you." Filled 
with fright, the abbot hurried back to the monastery. 
The next day he revealed to the brethren what he had 
seen and heard the previous night. Great respect was 
shown to Emilianus by the brethren. He lived long 
and reposed in the Lord.*) 

REFLECTION 

A thick rope is made from thin, fibrous strands of 
hemp. One thin fiber cannot hold you nor can it stran-
gle you. For you will easily, as in jest, break it and 
free yourself from it. However, if you are tied with a 
thick rope, you will be held bound and even strangled 
by it. You can neither easily break it nor free yourself 
from it. As a thick rope consists of thin and weak fi-
bers, so men's passions consist of small, initial sins. 
Man can break off and turn away from the beginnings 
of small, initial sins. But when sin after sin is repeat-
ed, the weave becomes stronger and stronger, until in 
the end a passion is created, which then turns man into 
some kind of monster, as only it knows how. You 
cannot easily cut it off or distance yourself from it, 
nor can you divorce yourself from it. Oh, if only men 
would beware and uproot the beginnings of sins! 
Then, they would not have to endure much in freeing 
themselves from passions. "To cut off rooted passions 
is as difficult as cutting off one's fingers," said a monk 
from the Holy Mountain. To free himself from sinful 
passions, St. Emilianus was helped by the remem-
brance of death and, naturally, the grace of God, with-
out which it is extremely difficult to rid oneself of the 
fetters of passion. To think often of impending death, 
to repent, and to implore grace from Almighty God--
these three acts save a man from the bondage of sin. 
St. Sisoes was asked: "How long does it take to uproot 
passions?" The saint replied: "As soon as one passion 
arises in you, uproot it immediately." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ST. ARCHANGEL MICHAEL                     

SERBIAN ORTHODOX CHURCH  
 
• Executive Board with the Priest 
• Church Choir Obilic 
• Serbian Sisters Kosovo Girl 
• Serbian School                                             

St. Vasilije of Ostrog 
• Folklore Group Mlada Srbadija 
 
We congratulate to all Serbians and to 
all orthodox Christians the Nativity of 
the Lord Jesus Christ.  
 
We wish you a very Happy New Year! 
 
We thank you all for your support and 
your contributions. 
 
May the Lord bless everyone with His 
love. May peace and health be in your 
families. May pure joy and hope in the 
Lord be always in your heart. 
 

CHRIST IS BORN! 
 

INDEED HE IS BORN! 
 



 

 

SPIRITUAL SAYINGS FROM 
ST. ISAAC THE SYRIAN 

 

St. Isaac stretches love and mercy to it’s farthest 

limits, occasionally beyond the 

bounds of canonical understand-

ing. He remains a saint of the 

Church and his words are very  

important to hear. 

 

A humble man is never rash, 
hasty or perturbed, never has 
any hot and volatile thoughts, 
but at all times remains calm. 
Even if heaven were to fall and 
cleave to the earth, the humble 
man would not be dismayed. 
Not every quiet man is humble, 
but every humble man is quiet. 
There is no humble man who is 
not self-constrained; but you 
will find many who are self-
constrained without being hum-
ble. This is also what the meek 
humble Lord meant when He 
said, ‘Learn of Me, for I am 
meek and humble of heart, and 
ye shall find rest unto your 
souls.’ [Matt 11:29]  For the 
humble man is always at rest, 
because there is nothing which 
can agitate or shake his mind.  

 

Just as no one can frighten a mountain, so the 
mind of a humble man cannot be frightened. If 
it be permissible and not incongruous, I should 
say that the humble man is not of this world. 
For he is not troubled and altered by sorrows, 
nor amazed and enthused by joys, but all his 
gladness and his real rejoicing are in the things 
of his Master.  

Humility is accompanied by modesty and self-
collectedness: that is, chastity of the senses; a 
moderate voice; mean speech; self-
belittlement; poor raiment; a gait that is not 
pompous; a gaze directed towards the earth; 
superabundant mercy; easily flowing tears; a 
solitary soul; a contrite heart; imperturbability 

to anger; undistrib-
uted senses; few 
possessions; moder-
ation in every need; 
endurance; patience; 
fearlessness; manli-
ness of heart born of 
a hatred of this tem-
poral life; patient 
endurance of trials; 
deliberations that 
are ponderous, not 
light, extinction of 
thoughts; guarding 
of the mysteries of 
chastity; modesty, 
reverence; and 
above all, continual-
ly to be still and al-
ways to claim igno-
rance.  

 

In the case of all 
who have passed 

from this world 
lacking a virtuous 
life and having had 
no faith, be an advo-
cate for them, Lord, 

for the sake of the body which you took from 
them, so that from the single united body of 
the world we may offer up praise to Father, 
Son, and Holy Spirit in the kingdom of heav-

en, an unending source of eternal life. 

He who is master of possessions, is the slave of pas-

sions. Do not estimate gold and silver only as posses-
sions, but all things thou possess for the sake of the 
desire of thy will.  
 



 

 

THIS LIFE HAS BEEN GIVEN TO YOU FOR    
REPENTANCE DO NOT WASTE IT IN VAIN             

PURSUITS. 

Let yourself be persecuted, but do not persecute oth-
ers. 
Be crucified, but do not crucify others. 
Se slandered, but do not slander others. 
Rejoice with those who rejoice, and weep with those 
who weep: such is the sign of purity. 
Suffer with the sick. 
Be afflicted with sinners. 
Exult with those who repent. 
Be the friend of all, but in your spirit remain alone. 
Be a partaker of the sufferings of all, but keep your 
body distant from all. 
Rebuke no one, revile no one, not even those who live 
very wickedly. 
Spread your cloak over those who fall into sin, each 
and every one, and shield them. 
And if you cannot take the fault on yourself and  ac-
cept punishment in their place, do not destroy their 
character. 
 
What is a merciful heart? It is a heart on fire for the 
whole of creation, for humanity, for the birds, for the 
animals, for demons, and for all that exists. By the 
recollection of them the eyes of a merciful person 
pour forth tears in abundance. By the strong and vehe-
ment mercy that grips such a person’s heart, and by 
such great compassion, the heart is humbled and one 
cannot bear to hear or to see any injury or slight sor-
row in any in creation. For this reason, such a person 
offers up tearful prayer continually even for irrational    
beasts, for the enemies of the truth, and for those who 
harm her or him, that they be protected and receive 
mercy. And in like manner such a person prays for the 
family of reptiles because of the great compassion 
that burns without measure in a heart that is in the 
likeness of God. 
 
The person who is genuinely charitable not only gives 
charity out of his own possessions, but gladly toler-
ates injustice from others and forgives them. Whoever 
lays down his soul for his brother acts generously, 
rather than the person who demonstrates his generosi-
ty by his gifts. 
 
God is not One who requites evil, but who sets evil 
right. 
 
Paradise is the love of God, wherein is the enjoyment 
of all blessedness. 
 
The person who lives in love reaps the fruit of life 
from God, and while yet in this world, even now 

breathes the air of the resurrection. 
 
In love did God bring the world into existence; in 
love is God going to bring it to that wondrous trans-
formed state, and in love will the world be swal-
lowed up in the great mystery of the One who has 
performed all these things; in love will the whole 
course of the governance of creation be finally  
comprised. 

Question: When is a person sure of 

having arrived at purity? 

Answer: When that person considers all 

human beings are good, and no created 

thing appears impure or defiled. Then a 

person is truly pure in heart. 

Love is sweeter than life. 

Sweeter still, sweeter than honey and the 

honeycomb is the awareness of God 

whence love is born. 

Love is not loath to accept the hardest of 

deaths for those it loves. 

Love is the child of knowledge. 

Lord, fill my heart with eternal life. 

 
As for me I say that those who are tormented in 
hell are tormented by the invasion of love. What is 
there more bitter and violent than the pains of love? 
Those who feel they have sinned against love bear 
in themselves a damnation much heavier than the 
most dreaded punishments. The suffering with 
which sinning against love afflicts the heart is more 
keenly felt than any other torment. It is absurd to 
assume that the sinners in hell are deprived of 
God’s love. Love is offered impartially. But by its 
very power it acts in two ways. It torments sinners, 
as happens here on earth when we are tormented by 
the presence of a friend to whom we have been un-
faithful. And it gives joy to those who have been 
faithful. 
 
That is what the torment of hell is in my opinion: 
remorse. But love inebriates the souls of the sons 
and daughters of heaven by its delectability. 
 
If zeal had been appropriate for putting humanity 
right, why did God the Word clothe himself in 
the body, using gentleness and humility in order 
to bring the world back to his Father? 



 

 

Sin is the fruit of free will. There was a time 
when sin did not exist, and there will be a time 
when it will not exist. 
God’s recompense to sinners is that, instead of a 
just recompense, God rewards them with resur-
rection. 
 
O wonder! The Creator clothed in a human being 
enters the house of tax collectors and prostitutes. 
Thus the entire universe, through the beauty of 
the sight of him, was drawn by his love to the 
single confession of God, the Lord of all. 
“Will God, if I ask, forgive me these things by 
which I am pained and by whose memory I am 
tormented, things by which, though I abhor them, 
I go on backsliding? Yet after they have taken 
place the pain they give me is even greater than 
that of a scorpion’s sting. Though I abhor them, I 
am still in the middle of them, and when I repent 
of them with suffering I wretchedly return to 
them again.” 
 
This is how many God-fearing people think, peo-
ple who foster virtue and are pricked with the 
suffering of compunction, who mourn over their 
sin; They live between sin and repentance all the 
time. Let us not be in doubt, O fellow humanity, 
concerning the hope of our salvation, seeing that 
the One who bore sufferings for our sakes is very 
concerned about our salvation; God’s merciful-
ness is far more extensive than we can conceive, 
God’s grace is greater than what we ask for. 
 
When we find love, we partake of heavenly 
bread and are made strong without labor and toil. 
The heavenly bread is Christ, who came down 
from heaven and gave life to the world. This is 
the nourishment of angels. The person who has 
found love eats and drinks Christ every day and 
every hour and is thereby made immortal. … 
 
When we hear Jesus say, “Ye shall eat and drink 
at the table of my kingdom,” what do we suppose 
we shall eat, if not love? Love, rather than food 
and drink, is sufficient to nourish a person. This 
is the wine “which maketh glad the heart.” 
Blessed is the one who partakes of this wine! Li-
centious people have drunk this wine and be-
come chaste; sinners have drunk it and have for-
gotten the pathways of stumbling; drunkards 
have drunk this wine and become fasters; the rich 
have drunk it and desired poverty, the poor have 
drunk it and been enriched with hope; the sick 
have drunk it and become strong; the unlearned 
have taken it and become wise. 

 
Repentance is given us as grace after grace, for 
repentance is a second regeneration by God. That 
of which we have received an earnest by bap-
tism, we receive as a gift by means of repent-
ance. Repentance is the door of mercy, opened to 
those who seek it. By this door we enter into the 
mercy of God, and apart from this entrance we 
shall not find mercy. 
 
Blessed is God who uses corporeal objects con-
tinually to draw us close in a symbolic way to a 
knowledge of God’s invisible nature. O name of 
Jesus, key to all gifts, open up for me the great 
door to your treasure-house, that I may enter and 
praise you with the praise that comes from the 
heart. 
 

O my Hope, pour into my heart the inebria-

tion that consists in the hope of you. O Jesus 

Christ, the resurrection and light of all 

worlds, place upon my soul’s head the crown 

of knowledge of you; open before me all of a 

sudden the door of mercies, cause the rays of 

your grace to shine out in my heart. 

O Christ, who are covered with light as 

though with a garment, who for my sake 

stood naked in front of Pilate, clothe me with 

that might which you caused to overshadow 

the saints, whereby they conquered this 

world of struggle. May your Divinity, Lord, 

take pleasure in me, and lead me above the 

world to be with you. 

I give praise to your holy Nature, Lord, for 

you have made my nature a sanctuary for 

your hiddenness and a tabernacle for your 

holy mysteries, a place where you can dwell, 

and a holy temple for your Divinity. 

 
Selected from Ascetical Homilies of St. Isaac the 
Syrian and from Adaptation from Bp. Hilarion 
Alfeyev’s The Spiritual World of Isaac the Syri-
an (Cistercian Studies 175), Kalamazoo: Cister-
cian Publications, 2000. 

 



 

 

 
Psalm 120 (121) 

I will lift, up my eyes to the hills. From where comes my help? My help comes from the Lord, who made 
heaven and earth. He will not allow your foot to be moved; he who keeps you will not slumber. Behold, he 
who watches over Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord shall protect you; the Lord is your shelter 
at your right hand. The sun shall not burn you by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve you 
from all evil; the Lord shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in 
from this time forth, and forevermore. 

A Prayer Of Thanksgiving 
As I rise from sleep, I thank you, Holy Trinity, for because of your great good-ness and patience, you were 
not angry with me, an idler and sinner, nor have you de-stroyed me in my sins, but have shown your usual 
love for me. And when I was prostrate in despair, you raised me to glorify with your power. Enlighten now 
my mind s eye, open my mouth to study your words and under-stand your commandments, to do your will 
and sing to you in heartfelt adoration, and praise your most holy name, of the Father and the Son and the Ho-
ly Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. 

Another Prayer 
Glory to you, King, God almighty, who through your divine and loving providence have consented that I, an 
unworthy sinner, should rise from sleep and obtain entrance into your holy house. Accept, Lord, the voice of 
my prayer as you accept those of your holy and spiritual powers; and that not through my defiled lips, but 
from a pure heart and humble spirit, praise may be offered to you so that I also, with the bright lamp of my 
soul, may become a companion of the wise virgins and glorify you, God the Word, who is glorified in the 
Father and the Spirit. Amen. 
Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to ages of ages. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Nativity of our Lord God and Savior Jesus Christ  

 

 
Troparion — Tone 4 

Your Nativity, O Christ our God, / has shone to the world the Light of wisdom! / For by it, 

those who worshipped the stars, / were taught by a Star to adore You, / the Sun of Righteous-

ness, / and to know You, the Orient from on High. / O Lord, glory to You! 

Kontakion — Tone 3 

Today the Virgin gives birth to the Transcendent One, / and the earth offers a cave to the Un-

approachable One! / Angels with shepherds glorify Him! / The wise men journey with a 

star! / Since for our sake the Eternal God was born as a Little Child! 



 

GLORY TO 
GOD IN THE 

HIGHEST! 
 

 

 

Today the Virgin gives 
birth to the Transcendent One, and the earth offers a cave to 
the Unapproachable One! Angels, with shepherds, glorify 
Him! The wise men journey with the star! Since for our 
sake the eternal God was born as a little child! (Kontakion 
of the Nativity) 
 

Since, therefore the children share in flesh and blood, he 
himself likewise partook of the same nature, that through 
death he might destroy him who has the power of death, 
that is, the devil, and deliver all those who through fear of 
death were subject to lifelong bondage. For surely it was 
not with angels that he is concerned but with the descend-
ants of Abraham. Therefore he had to be made like his 
brethren in every respect . . . to make expiation for the sins 
of the people. For because he himself has suffered and been 
tempted, he is able to help those who are tempted (Heb 2.9
–18). 
 

He committed no sin; no guile was found on his lips. When 
he was reviled, he did not revile in return; when he suf-
fered, he did not threaten; but he trusted to him [God the 
Father] who judges justly (1 Pet 2.22; Heb 4.15). 



 




