Зора спасења
У рођењу Твоме, Пречиста, засија Зора спасења нашег,
на испуњење Божијег плана, јер од свих поколења, Ти
једина јавила си се достојна да позајмиш тело Творцу
Твоме, Који је дошао да спасе род наш од древне
праотачке клетве. Тога ради овако Ти кличемо:
Радуј се, Адама и Еве Позивање!
Радуј се, древне клетве Разрушење!
Радуј се, Крају старога закона и нове благодати Начало!
Радуј се, Тајнице божанског промисла, Која нас на
добра дела увек упућујеш!
Радуј се, Која си се у свима поколењима једина нашла
да будеш Мајка Бога Речи!
Радуј се, Која си нама, новим у Христу људима, духовна
Мати јавила се!
Радуј се, Која нас Својим материнским старањем,
никада не остављаш!
Радуј се, Која нас, као синове и кћери, Сину Твоме
достојне и миле припремаш!
Радуј се, Пречиста Дјево, Мајко Спаситеља света, од
почетка века унапред изабрана!
Икос 6. Акатист Рођења Пресвете Богородице
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УВОД У ОВАЈ БРОЈ

Твоје рођење, Богородице Дјево,
објави радост целој Васељени,
јер из Тебе засија Сунце правде, Христос Бог наш,
који разрушивши прародитељску клетву даде благослов,
а уништивши смрт, дарова нам Живот Вечни.

Годишњи круг од дванаест великих празника у православној цркви, започиње и
заврашава се празником Пресвете Богородице. Историја спасења људског рода
започела је рођењем Пресвете Богородице, што је први празник у том годишњем кругу.
Последњи празник је Успења Пресвете Богородице - Велика Госпојина.
Сам празник празнујемо септембра 8. по старом, односно 21. септембра по новом
календару. Са празновање Мале Госпојине започето је у осмом веку на истоку, док ће
тек у једанаестом веку целокупна црква установити празновање овог великог празника.
Из традиције цркве (не из Светог Писма) сазнајемо да се Пресвета Богородица
родила од остарелих родитеља Јоакима, који је био из лозе цара Давида и Ане, која је
долазила из лозе јеврејских свештеника. Њено порекло је важно нагласити јер се тиме
објашњава њена улога у оваплоћењу Господа Исуса Христа. Старозаветна пророштва
су наглашавала да ће Месија доћи из лозе цара Давида, овим се то и потврђује. Поред
тога својим пореклом она наговештава Христа као Цара и Првосвештеника.
Само рођење Пресвете Богородице је чудесан догађај из разлога што су њени
родитељи били стари и физички немоћни да имају пород. Као што смо нагласили сам
догађај није записан у Светом Писму већ о њему сазнајемо из једног апокрифног списа
који се зове Протојеванђеље Јаковљево.
Нека би Господ Бог молитвама Пресвете Богородице свима вама који будете
читали овај број нашег часописа, дао здравља, слоге и својих светих благослова.
С Божјим благословом,
Свештеник Синиша Милутиновић

ПОСЛАНИЦА ПОВОДОМ

немањићком корену,
поново
успостављају
изобиљем таланата од Бога благословени свети из
рода Бранковића. Из дивних фрушкогорских
манастира, које су подигли или обновили, из
врдничког кивота светога кнеза Лазара, јазачког
кивота светога цара Уроша Немањића и из
крушедолских кивота светих Бранковића, никла је
Карловачка митрополија, а потом и Патријаршија,
која је изградила чврсто црквено устројство, али и
била кључни покретач духовног и свеукупног
друштвеног и културног развоја нашег народа све
до победе у Великом рату.

СТОГОДИШЊИЦЕ
ВАСПОСТАВЉАЊА
СРПСКЕ
ПАТРИЈАРШИЈЕ
ПОРФИРИЈЕ,

Српска Православна Црква је, од незаконитог и
насилног укидања Пећке Патријаршије 1766.
године, живела подељена у митрополије и
епископије у границама различитих држава, али се
и у тим условима свака црквена организациона

по милости Божјој православни Архиепископ
пећки, Митрополит београдско-карловачки и
Патријарх српски, са свим aрхијерејима сабраним
на
редовно
годишње
заседање
Светог
Архијерејског Сабора, упућује ову пастирску
посланицу свештенству, монаштву и свим
синовима и кћерима наше свете Цркве поводом
прослављања
стогодишњице
васпостављања
канонског јединства Српске Патријаршије

Са радошћу вас, драга децо духовна, поздрављамо
из једног од три историјска седишта српских
патријараха, из Богом благословених Сремских
Карловаца, где литургијски свечано прослављамо
велики јубилеј који због епидемије нисмо могли
да обележимо 2020. године, стогодишњицу обнове
древне Пећке Патријаршије, односно уједињења
свих српских црквених области, дотад у
различитим статусима и јурисдикцијама, у једну и
јединица старала да очува духовни и национални
јединствену Српску Патријаршију.
идентитет своје пастве, да обезбеди опстанак
Велика је наша радост у Духу Светоме зато што, српскога народа. То је чинила по цену највећих
молитвено помињући наше оце који су баш у жртава, непрестано разгоревајући пламен наде да
Карловцима
прогласили
велико
дело ће се сви православни Срби поново сабрати под
васпостављања јединства Српске Православне омофором и пред троном српског просветитеља,
Цркве, имамо на уму да смо духовни потомци светитеља Саве.
оних који су у овај део наше данашње Србије
донели име Христово и организовани црквени И коначно, после победе у Великом рату, по
живот још у апостолско доба. Апостол Павле у ослобођењу и стварању државе јужних Словена,
Посланици Римљанима поздравља Андроника, 12. септембра 1920. године у Сремским
првог епископа античког Сирмијума, данас Карловцима, у присуству регента Александра
оближње Сремске Митровице, седишта древне Карађорђевића и државних званичника, одржан је
епископије. У Сирмијуму, једној од четири Сабор архијерејâ на којем је, после стотину и
престонице Римског Царства, у Диоклецијано-вим педесет четири године, уз литургијско јединство,
никада
није
ни
било
нарушено,
гоњењима су мученички венац задобили које
светитељи Божји епископ Иринеј, ђакон васпостављено и канонско и административно
Димитрије, петорица каменорезаца са Фрушке јединство и свечано проглашена обновљена Пећка
Горе и многи други чија се имена налазе у Патријаршија, односно Српска Православна
именословима светих, а још више је оних чија Црква, на подручју њене историјске и канонске
имена нису записана, али су Богу позната. Као јурисдикције. Тако су коначно испуњене тежње
њихови наследници и баштиници, 1500. лета многих покољења наших предака.
Господњег сремску епископију, сада на
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Данас је наша света дужност да са молитвеним
трепетом поменемо све архијереје који су били
непосредни прегаоци у васпостављању и
проглашењу јединства Српске Православне Цркве.
На првом месту је то архиепископ београдски и
митрополит Србије Димитрије Павловић, потом
први патријарх обновљене јединствене Српске
Цркве; митрополит црногорски Митрофан Бан,
који је председавао и руководио седницама;
митрополит дабробосански Петар Зимоњић,
потоњи у Господу прослављени свештеномученик
Петар Сарајевски, митрополит сарајевски Евгеније
Летица, митрополит бањалучки и бихаћки
Василије Поповић, епископ пакрачки Мирон
Николић, епископ темишварски Георгије Летић,
епископ горњокарловачки Иларион Зеремски,
епископ задарски Димитрије Бранковић, епископ
бачки Иринеј Ћирић, епископ рашко-захумски
Кирило Митровић, епископ будимски Георгије
Зубковић, епископ зворничко-тузлански Иларион
Радонић и епископ вршачки Гаврило Змејановић.

актом, свеправославно прихваћеним Томосом,
потврдила уједињење историјских српских
црквених области као „канонско и оправдано“, а
Српска Православна Црква је призната, „за сталнo
и заувек”, као сестринска Црква свих
аутокефалних Православних Цркава.
Овај велики празник јесте празник јединства и
слоге, дан када је од свих потврђена општа,
свагдашња свест о јединству и континуитету наше
свете Православне Цркве у историји, посебно од
великог догађаја стицања аутокефалије, пре више
од осам векова, од Жиче, Пећи и Карловаца до
Београда. И ми данас, после стотину година,
радосно објављујемо и прослављамо овај
историјски догађај, било да живимо у матици,
било у некој од српских или околних земаља, било
у расејању, разбацани буром историјских ветрова
широм шест континената.
У свим невољама, недаћама и страдањима Српска
Православна Црква је делила и радости и туге
васцелог српског народа, а Патријаршија српска је
била и остала символ народног јединства и онда
када је државно устројство и јединство бивало
разбијено.

Упућујући Господу благодарне молитве за ове
наше оце и молећи њих да пред Престолом
небеским помињу наше покољење, данас са
поносом у саборно народно памћење уписујемо тај
12. септембар 1920. године, када је у Сремским
Карловцима, уз хиљаде верника окупљених из
свих ослобођених и уједињених српских земаља,
уз звуке звонâ са свих карловачких храмова и
топовске салве победничке српске војске,
обнародован указ о обнови Пећке Патријаршије и
саборном јединству српских црквених области:
Архиепископије београдске и Митрополије
Србије;
Архиепископије
карловачке
и
Митрополије
српске,
са
епископијама
далматинско-истријском
и
бококоторском;
Архиепископије цетињске и Митрополије Црне
Горе, Брдâ и Приморја; затим Митрополијâ
скопске, рашко-призренске, велешко-дебарске,
пелагонијске, преспанско-охридске, струмичке,
једног дела Митрополије воденске, Епископије
пољанске; Митрополијâ Босне и Хрецеговине:
дабробосанске, херцеговачке, зворничко-тузланске
и бањалучко-бихаћке, уједињених у једну
аутокефалну Уједињену Српску Православну
Цркву.

Због свега тога ми ових дана, када се сећамо
подвига наших предака који су жудили за
јединством, за јединство се борили и јединство
Цркве остварили, озарени светлошћу Васкрсења
Христовог, шаљемо архипастирски благослов свој
пуноћи наше Српске Православне Цркве,
историјске Патријаршије пећке и београдскокарловачке, и позивамо наш верни народ у земљи
и расејању да, упркос свим искушењима, остане и
истраје у заједништву, у крилу своје Мајке Цркве.

Дано у Патријаршији Српској
у Сремским Карловцима
15. маја лета Господњега 2022.
Ваши молитвеници пред Васкрслим Господом:
Архиепископ пећки, Митрополит београдскокарловачки и Патријарх српски ПОРФИРИЈЕ

Свети Архијерејски Сабор Српске Православне
Цркве је убрзо, 28. септембра 1920. године,
Митрополит дабробосански ХРИЗОСТОМ
најугледнијег архијереја тог доба, митрополита Митрополит црногорско-приморски ЈОАНИКИЈЕ
београдског Димитрија, изабрао за првог
Епископ сремски ВАСИЛИЈЕ
патријарха обновљене Патријаршије, што је 20.
Епископ бањалучки ЈЕФРЕМ
новембра исте године потврдио и Изборни сабор.
Епископ будимски ЛУКИЈАН
Убрзо, 19. фебруара 1922. године, Патријаршија у
Епископ банатски НИКАНОР
Константинопољу је одговарајућим црквеним
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Епископ новограчаничко-средњезападноамерички
ЛОНГИН
Епископ канадски МИТРОФАН
Епископ бачки ИРИНЕЈ
Епископ британско-скандинавски ДОСИТЕЈ
Епископ жички ЈУСТИН
Епископ врањски ПАХОМИЈЕ
Епископ шумадијски ЈОВАН
Епископ браничевски ИГЊАТИЈЕ
Епископ зворничко-тузлански ФОТИЈЕ
Епископ милешевски АТАНАСИЈЕ
Епископ диселдорфски и немачки ГРИГОРИЈЕ
Епископ рашко-призренски ТЕОДОСИЈЕ
Епископ западноамерички МАКСИМ
Епископ горњокарловачки ГЕРАСИМ
Епископ источноамерички ИРИНЕЈ
Епископ крушевачки ДАВИД
Епископ славонски ЈОВАН
Епископ аустријско-швајцарски АНДРЕЈ
Епископ бихаћко-петровачки СЕРГИЈЕ
Епископ тимочки ИЛАРИОН
Епископ нишки АРСЕНИЈЕ
Епископ буеносајрески и јужно-централноамерички КИРИЛО
Епископ Митрополије аустралијско-новозеландске СИЛУАН
Епископ далматински НИКОДИМ
Епископ осечко-пољски и барањски ХЕРУВИМ
Епископ ваљевски ИСИХИЈЕ
Епископ будимљанско-никшићки МЕТОДИЈЕ
Епископ захумско-херцеговачки ДИМИТРИЈЕ
Умировљени Епископ зворничко-тузлански
ВАСИЛИЈЕ
Умировљени Епископ канадски ГЕОРГИЈЕ
Умировљени Епископ средњоевропски
КОНСТАНТИН
Умировљени Епископ славонски САВА
Умировљени Епископ милешевски ФИЛАРЕТ
Умировљени Епископ нишки ЈОВАН
Викарни Епископ моравички АНТОНИЈЕ
Викарни Епископ ремезијански СТЕФАН
Викарни Епископ топлички ЈЕРОТЕЈ
Викарни Епископ хвостански ЈУСТИН
Викарни Епископ мохачки ДАМАСКИН
Викарни Епископ марчански САВА
Викарни Епископ хумски ЈОВАН
ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА:
Архиепископ охридски и Митрополит скопски
ЈОВАН
Епископ полошко-кумановски ЈОАКИМ
Епископ брегалнички МАРКО
Викарни епископ стобијски ДАВИД

Чудотворна икона
Пећка КРАСНИЦА
По предању Цркве, чудотворну икону Мајке
Божије Пећке, насликао је 48 година од Рођења
Христовог, Свети јеванђелист Лука
у
Гетсиманском врту, близу места где се данас
налази Гроб – пећина у којој је почивало тело
Пресвете Дјеве – све до Њеног славног Успенија.
Цар Лав Мудри ову икону ће 460. године пренети
из Јерусалима у Цариград, и поставити у Цркви
посвећеној Мајци Божијој. Одатле ће је послати у
Херсон руском кнезу Владимиру на дан крштења
Русије. Икона ће убрзо бити пренесена и у Велики
Новгород, где ће боравити неко време – одакле ће
се вратити у Јерусалим.
По једном предању, ову икону је Св. Сава добио
на дар од патријарха цариградског у Никеји
приликом свог посвећења за Архиепископа
српског. Он ће је донети у Србију и поставити је
у седиште Архиепископије – манастир Жичу. Но
како се Жича налазила на самој граници наше
тадашње државе, то ће по завештању Светога
Саве,
његови
прејемници
пренети
Архиепископију у Пећ. Том приликом и ова Света
и Свечасна икона ће бити пренесена у Пећку
патријаршију. Стога је и названа Пећком
Богородицом, а народ је од милоште, због њене
благодатне лепоте, зове још и Красница Пећка.
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Никодим, приносећи му икону Пећку ради
целивања, видео је од ње велику светлост која је
обасјавала српског монарха.
Једно време, по вољи људи, икона је била пренета
у Морачу обитељ у Црној Гори, али не желећи то,
вратила се у Пећку патријаршију, показавши се
Патријарху
Гаврилу
(Рајићу),
рекавши
му: Чедо Гаврило, узми икону моју што је сада с
десне стране и постави је на мој престо.

Икона Богородице Пећке има и сопствену службу,
а Митрополит београдски Михајло јој је 1894. г.
написао Акатист, који је са црквенословенског на
српски превео, Свети Ава Јустин Ћелијски. Овај
Акатист је веома богат чињеницама и догађајима
из житија иконе те на побожне душе оставља
упечатљив утисак. Стихови Акатиста се
завршавају речима: Радуј се, Заштитнице и
Спаситељко српског рода крстоносног. Овај
Акатист се у Пећкој патријаршији чита на крају
сваког вечерњег богослужења.
Далеке 1936. г. чудотворна икона Мајке Божије
Пећке боравила је неколико месеци у Београду, у
Храму Покрова Пресвете Богородице. Тада је, у
спомен на њен боравак, израђена и овом храму
предата њена верна копија, пред којом се сваког
петка служи Акатист.
Као датум прослављења иконе, одређен је дан
након Вазнесења Господњега.

Вековима она верно чува свету Пећку
патријаршију, а њено се старање нарочито осећало
током времена турског ропства. Била је –
утешитељка током робовања, радост града,
пријатељ, лекар у болести, охрабрење у патњама и
смрти.
У овој чудотворној икони мученичко Косово, а и
сав српски род, вековима као заштитницу своју
има Пресвету Дјеву Марију, која посредује пред
Престолом Сина свога за све оне који јој се
обраћају. Отуда је сав српски народ бескрајно
поштује.
Чак су и Турци показивали према икони велико
поштовање. Све до недавно и Албанци (Арнаути)
су доносили своје телесно и духовно оболеле
Мајци Божијој ради исцељења, надајући се
помоћи од Оне која предстоји пред Престолом
Сина свога за сав род људски.
Па и сада, током пандемије коронавируса, икона
Мајке Божије Пећке изнета је из трона у коме
почива те је ношена у крсном входу изнад
спољних
зидина
древне
светиње
Пећке
патријаршије; Монахиње су је носиле из појање
молитве коју је саставио румунски Патријарх
Данило. Ово је био први пут након 40 година да је
икона ношена у свештеном опходу изван спољњих
манастирских
зидина.
Том
приликом
богојављенском водом кропљена је околина уз
појање Акатиста Пресветој Богородици Пећкој.

Чуда
Предање везано за историјски ход Краснице
Пећке, каже да се тадашњем јерусалимском
Патријарху Атанасију у сну јавила Пресвета
Богородица и рекла му да ову икону да српском
Архиепископу Сави, као дар и успомену, на
благослов њему и свем српском роду.
Познато је да се при својим поклоничким
путовањима по Светој Земљи, Св. Сава најрадије
задржавао у манастиру свог небесног покровитеља
– Св. Саве Освећеног. Видимо из икоса 8 Акатиста
Пресветој Богородици Пећкој, непрекидну
духовну везу између Св. Саве Освећеног и нашег
Св. Саве: Радуј се, Ти која си Освећеним Савом
Јерусалимским обећана западној земљи, у
свечудесној Икони Твојој. Радуј се, јер српски
Архиепископ Сава, када беше у Палестини, узе
обећану ризницу и донесе стаду своме ! Радује се,
јер ова икона Твоја би пренета у Српску
патријаршију !

Изображење
Пећка Красница је постављена у позлаћеном трону
са десне стране иконостаса Богородичине цркве,
насупрот трона српских патријараха, наследника
Светога Саве – те се стиче утисак као да овај трон
невидљиво закриљује својим благодатним
покровом.
Трон у коме икона почива у потпуности је
позлаћен. По ивицама његових стубова простиру
се танани изрезбарени позлаћени листићи, док је
на врху мајсторском руком у позлаћеном дуборезу
раскошно изведено пет купола које симболизују
Цркву Христову.

Зна се да је ова чудотворна икона спасила град
Пећ од колере, и да је ношена у најудаљеније
градове Старе Србије; тада би се њен свештени
ход спроводио уз најсвечаније литије. Но, иако су
литију забранили комунисти 1947, народ јој је и
даље са непоколебљивом вером прилазио и
добијао исцељења и душевну утеху: глуви су
добијали слух, неми говор, хроми ход – све по
сведочењу сестара, које сва чуда која происходе
од Ње, верно записују.
Када је Св. Стефан Дечански дошао да прими
Светомиропомазање ради владавине, архипастир
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МОЛИТВА ПРЕД ИКОНОМ
МАЈКЕ БОЖИЈЕ ПЕЋКЕ
Пресвета Богородице, светла Узданице,
спаси нас. Векови одмичу и поколења
одлазе, а ти их све дочекујеш и испраћаш,
светла Узданице, из Пећког светилишта
твога. Све их дочекујеш с материнском
бригом и испраћаш с материнским
благословом, мајо наша свемилостива.
Сираци пред ликом твојим уздисаше,
цареви се молише, патријарси клечаше с
поуздањем у тебе, светла Узданице, па ево
и потомци њихови у твој златогрли лик
гледају и од тебе помоћ очекују.
Од неверна друга и демонских поруга
избави нас. Од страха ноћи и од саблазни
дана буди нам оклоп и одбрана. кад на зло
кренемо, запречи нам: кад на добро
На самој икони, десно и лево од лика Пресвете
пођемо, пут нам отвори. Светла Узданице,
Дјеве изображена су дванаесторица Апостола, а
испод њеног лика и ногу Господњих насликана су одби од нас од свакога зла и свако зло од
нас; упути нас у сусрет сваком добру и свао
четири великомученика, поред чијих ликова је
исписан историјат ове иконе.
добро нама, који те срцем волимо и од срца
Сама икона је опточена сребрним и златним
ти
се
молимо.
филиграном, на ком се нарочито истичу изузетно Стуб си и тврђа била вере православне,
богато украшене круне на главама Господа и
светлост свештеницима, крепост монасима,
Богородице. Ово ремек дело примењене
уметности рад је пећких кујунџија из ХVIII века. покров робовима, мајка сиротима, лек и
мелем болеснима, страх безверцима и гром
насилницима. Ниси постидела ничије
уздање у тебе па немој ни наша, светла
Узданице, мајко наша свемилостива.
Сједини сва чеда Православља, просвети
вером учене и неуке, молимо ти се; измири
љубављу велике и мале, умери силне и
омоћај немоћне, молимо ти се. Погледај из
светилишта твог Пећког по свој земљи
нашој и исправи што је неправо, осветли
што је тамно, исцели што је болесно,
светла Узданице наша. Да те величају сви
векови и сва покољења и прослављају Сина
твог јединородног, са Оцем и Духом
Светим. Амин.

Тропар, глас 4
Данас радосно празнује пресвета
Патријаршија Српска, као зраку сунчеву
примивши, Владичице, чудотворну Твоју
икону. К њој сада притичући и молећи се,
Теби вапијемо овако: О свемилостива и
свемогућа Госпођо, Мати Божија, испуни
мољења наша, даруј нам изобиље у свакој
благодати Божијој.

Св. Владика Николај
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изложбу
под
називом
„Један
век
од
васпостављања Српске Патријаршије 1920–2020“.

Један век

Ова изложба је подсетник на процес поновног
сједињења
српских црквених области у
јединствену Српску Патријаршију, који је трајао је
од 31. децембра 1918. године, када је у Сремским
Карловцима
одржана
прва
конференција
представника свих делова Српске Православне
Цркве, до 12. септембра 1920. године, када је у
престоној дворани Патријаршијског двора свечано
проглашена Српска Патријаршија. Жељу да ова
годишњица буде обележена у септембру 2020.
године омела је здравствена ситуација изазвана
корона вирусом. Но у славу Божју, изложба је
припремљена, и постављена у Патријаршијском
двору у Сремским Карловцима, на истом месту на
ком је пре једног века свечано проглашена
обновљена Српска Патријаршија.

од васпостављања
Српске Патријаршије

1920-2020

Карловци и својом спољашном материјалном
културом и својом духовном културом сведоче о
чињеници да је наша Црква прожета са нашим
народом и да заправо наш народ јесте у исто
време и наша Црква, а са друге стране и наша
Црква јесте наш народ. Ми себе препознајемо као
православни народ и само у тој самоспознаји
можемо препознати сазвежђе свих народа, а у
исто време једино тако можемо бити и звезда у На овој изложби приказане су најзначајније
инсигније које одражавају патријаршијско
том сазвежђу, поручио је патријарх Порфирије. достојанство Српске Православне Цркве: панагија
Срба Светитеља из 1923. године са оригиналним
Прослава
великог
црквеног
јубилеја, нацртима архитекте Пере Ј. Поповића и Уроша
стогодишњице
васпостављања
Српске Предића, митра дванаест апостола, архијерејски
Патријаршије, почелa je 14. маја 2022. године у жезал са којим је устоличен патријарх Димитрије,
Сремским Карловцима. По свечаном дочеку, као и његова архијерејска одежда... Међу
Његова Светост Патријарх српски г. Порфирије у изложеним експонатима налазе се и дела Уроша
17 часова служио је вечерње богослужење у Предића и Паје Јовановића, а изложени су и
Саборном храму Светог оца Николаја, а затим је у портрети карловачких патријараха, као и престони
знаменитом Патријаршијском двору отворио крст цара Душана из ризнице манастира
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Високи Дечани, као и други најзначајнији збори Владика сремски Василије да смо
предмети из ризница Музеја Српске Православне привилеговани што смо генерација која може да
Цркве и Патријаршијског двора у Београду.
обележи овако важан историјски датум не само за
нашу Цркву, већ и за наш народ и за нашу државу.
Програм отварања ове јединствене изложбе И колико год се неки трудили да нас раздвоје,
започео је хор Карловачке богословије, који је под поделе и формало-правно и технички стеве у
диригентском палицом гђе Миле Радонић извео различите колоне, нераскидива су крила и народ и
песму „Отаџбино наша“. Окупљенима се потом Црква и држава вазда били и заувек остали. Када
обратио Пресовећени Епископ сремски г. је било тешко време, када је пала српска царевина,
Василије: „Ваша Светости, високопреосвећена и када су нас окупирали, Црква је била уз свој народ
преосвећена браћо архијереји, председниче и у тим тешким изазовним временима
Покрајинске Владе, градоначелниче Новог Сада, надоместила недостатак државе. Црква је била
даме и господо, ево нас у једном историјском спона јединства са народом, чувала је свеукупно
битију и времену у којем нас Бог дарује да културно наслеђе, бавила се просветитељским
учествујемо у обележавању великог јубилеја, образовним позивом, практично чувала и сачувала
стогодишњице
васпостављања
Српске српски народ. Колико је одлука од пре сто година
Патријаршије. Господ нам је подарио да будемо била Богом благословена, да се Црква поново
учесници у овом историјском ходу српског уједнини под троном Српског Патријарха,
народа, у једном изузетно важном тренутку показује и садашње време. Честитам велики
народа Божјег у читавом свету, у коме је јубилеј Патријарху, архијерејима, народу и нашој
императив уједињење, разумевање, праштање и држави. Нека буде као у стиховима наше химне,
све оно што треба да краси човека онако како је то нека Бог спаси и сачува наши отаџбину Србију,
Бог одредио. Данас исписујемо још једну златну све њене грађане и сав српски народ где год
страницу црквене и националне историје, као што живео. Срећан дан уједињена наше мајке Српске
су то чинили и наши преци у овој кући када су пре Православне Цркве, нераскидивог дела српског
сто година доносили кључне одлуке желећи да, ма народа и српске државе. На многаја љета!“.
у ком времену или простору се нашли, српски
народ и његова Црква увек буду сједињени. Данас, Посетиоци ће, између осталог, моћи да виде и
када смо расејани од Ванкувера до Новог Зеланда, обновљен патријарашки трон са балдахином, који
широм Америке и Европе, сваком од нас је се поново налази у престоној дворани
задатак да у овом тренутку читавом човечанству Патријаршијског двора у Сремским Карловцима у
пошаљемо поруку заједничарења и јединства којој је свечано васпостављена Патријаршија
нашег народа и наше Цркве. Ових дана често се 1920. године. Ову свечану прославу помогла је
говори о деобама и сеобама, почевши од Влада Аутономне покрајине Војводине, чији
патријараха Арсенија Чарнојовића и Арсенија председник г. Игор Мировић је
на
Шакабенте, до расејања на разне стране света, а отварању изложбе поручио: „Заиста је велика
ретко о сједињењу и уједињењу, о љубави и част бити део обележавања једног тако значајног
праштању. Још једном, поздрављам Његову јубилеја као што је стота годишњица
Светост Патријарха и браћу архијереје, чланове васпостављања Српске Патријаршије. Част ми је
Светог Архијерејског Сабора Српске Православне обратити се поводом отварања изложбе чији је
Цркве, који ће прву свечану седницу одржати циљ да реконструише амбијент у коме се тај не
сутра у овом прекрасном здању које је нама, деци само за нашу Цркву, већ за цео наш народ,
21. века, оставио знаменити митрополит Георгије значајан историјски чин одиграо 30. августа/12.
Бранковић“.
септембра 1920. године. У каквом год да је
статусу била, са каквим год недаћама и
Као што је приликом свечаног проглашења страдањима са којима смо се вековима наш народ
Српске Патријаршије у септембру 1920. године у и она суочавали, наша Црква је увек била стожер
Патријаршијском двору био присутан тадашњи нашег постојања, чувар нашег духовног и
градоначелник Новог Сада, тако је на отварању националног бића и темељ нашег идентитета.
изложбе био присутан и садашњи градоначелник Зато је и ова свечаност повод да у знак
Српске Атине г. Милош Вучевић, који је између захвалности и поштовања смерно погнемо главе
осталог истакао: „Дозволите да поделим са вама пред свима онима који су, кроз векове, предано
одушевљење и срећу због утиска како су Сремски чували пламен завештања предака као смисао
Карловци кићени и поносни Срем дочекали данас живота и као светлост која ће зарити и озарити не
свог Патријарха и своје владике. Мудро и тачно
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и озарити не само њихово него и сва потоња
поколења нашег народа. Разлог више за
поштовање те истрајности и оданости јесу
духовна пустош, одрицање од самих себе и
странпутице и беспућа којима смо, као народ,
ходали деценијама после Другог светског рата, да
би нас, мада и сама у том периоду тешко рањена,
наша Црква поново примила у своја недра и
вратила на, за нас једини могући и једини
исправан пут, пут православља и светосавља.
Кроз сва та столећа кандило српске православне
вере се овде, у Сремским Карловцима, никада
није гасило. Због тога смо заветовани да ово
место у потпуности и свеоубхватно обновимо.
Важну симболику има и то што ова свечаност
почиње у предвечерје 15. маја, дана на који је
баш овде, у Сремским Карловцима, 1848. године
створена Српска Војводина и обновљено звање и
достојанство српског патријарха. Била је то једна
од преломних тачака у вековној борби
овостраног Српства за ослобођење и уједињење,
борби која ће бити крунисана присаједињењем
Војводине Краљевини Србији у новембру 1918.
године, дакле, баш у време када је започет и
процес уједињења Српске Православне Цркве.
На тај заиста велики јубилеј смо поносни, као
што и аутори изложбе која је пред нама треба да
буду поности на труд и креативност коју су у
њену припрему уложили“.
По завршетку говора г. Мировића, Архијерејску
посланицу која је објављена приликом свечаног
проглашења Српске Патријаршије у септембру
1920. године прочитао је ученик четвртог разреда
Карловачке богословије Стјепан Тривунчевић.

облика. Ми себе препознајемо као православни
народ и само у тој самоспознаји можемо
препознати сазвежђе свих народа, а у исто време
једино тако можемо бити и звезда у том
сазвежђу. Ја вам честитам свима овај јубилеј.
Проглашавам изложбу отвореном и позивам вас
да шетајући испред ових експоната прођете кроз
историју, тј. да пролазећи кроз прошлост сви још
боље упознамо себе сада како бисмо имали
чврсте темеље за будућност. Живели на много
година! Христос васкрсе!“
Приказујући вредне експонате који говоре о
вековном
патријаршијском
достојанству
аутокефалне
Српске
Православне
Цркве
обновљеном 1920. године, организатор, Музеј
Српске Православне Цркве је у сарадњи са
Епархијом сремском и Епархијом бачком
догађаје од пре једног века ставио у шири
историјски и социјални контекст. Стога су
изложене инсигније српских патријараха –
панагија Срба светитеља и митра Дванаесторице
апостола, које већ више од 100 година носе
сви предстојатељи Српске Православне Цркве.
Поред чињенице да је изложба приређена у
простору у коме се васпостављање Патријаршије
одиграло, аутентичном је чини музеолошки
подухват да се изврши реконструкција самог
догађаја. Изложене су вредне реликвије које су
биле донете и 1920. године у овај простор. Први
пут се излажу повеља краља Александра Првог
Ослободиоца поводом устоличења патријарха
Димитрија, напрсни крстови патријарха Арсенија
Трећег
Чарнојевића,
Арсенија
Четвртог
Јовановића Шакабенте и напрсни крст и панагија
патријарха Георгија Бранковића. У једној
свечаној сали изложени су портрети карловачких
патријараха, а у суседној портрети патријараха од
васпостављања Патријаршије до данашњих дана.
На овај начин је попут средњовековних фресака
са поворкама архијереја указано на вековно
трајање самосталне Српске Православне Цркве.
Аутори пратећег каталога су ђакон Владимир
Радовановић, Владислав Касалица и др Миљана
Матић. Као посебно значајан сегмент изложбе је
штампана архивска грађа која је у вези са овим,
као целина издвојена у посебну просторију. Овај
сегмент насловљен је Стогодишњица од
проглашења Српске Патријаршије и прати га
истоимени каталог аутора др Гордане Петковић,
др Радована Пилиповића, Петра Ђурђева и
ђакона Мирослава Николића.

Уследило је обраћање Његове Светости
Патријарха
српског
Порфирија:
„Високопреосвећена и преосвећена браћо
архијереји, браћо и сестре, после свега што смо
чули од предходних беседника, мени није
преостало ништа друго него да вам честитам
јубилеј и да као закључак из свега онога што смо
чули до сада поновим још једампут да Карловци
и својом спољашном материјалном културом и
својом духовном културом сведоче о чињеници
да је наша Црква прожета са нашим народом и да
заправо наш народ јесте у исто време и наша
Црква, а са друге стране и наша Црква јесте наш
народ. Другим речима, где год нема вере
православне у нашем народу, где год не постоји
наша Црква као живи живот, као динамична
реалност у нашем народу, ту заправо и нема
више народа, тј. ако га и има онда је он Извор: Патријаршија СПЦ
бесплодан, онда је он без конкретне форме и
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постом и милостињом; а своје кћери васпитаваше
онако како то може мудра мати: да живе по
хришћанским врлинама, чија имена ношаху.
И заиста, уколико деца растијаху по годинама,
утолико растијаху у њима хришћанске врлине, И
оне добро изучише пророчке и апостолске књиге,
научише поуке наставника, марљиво се бављаху
читањем, и беху усрдне у молитви и у домаћим
пословима, повињавајући се светој и богомудрој
матери својој, напредујући у свему и идући из
силе у силу. А пошто беху изванредно
благоразумне, па још и необично лепе, оне убрзо
скренуше на себе пажњу свих.

Глас о њиховој мудрости и лепоти пронесе се по
целоме Риму. Чу за њих и епарх Антиох и зажеле
да их види. Чим их виде, епарх одмах познаде да
су оне хришћанке; јер оне не тајаху своју веру у
Христа, не колебаху се у својој нади на Христа, и
не слабљаху у својој љубави ка Христу, него
отворено пред свима слављаху Христа Бога,
гнушајући се богомрских идола незнабожачких.
О свему томе Антиох извести цара Адријана, и
овај одмах посла слуге своје да му доведу
девојчице. Слуге одоше у Софијину кућу и
затекоше мајку где поучава своје кћери, и
саопштише јој да цар зове њу са кћерима. А оне,
осетивши због чега их зове цар, све стадоше на
молитву, говорећи: Свесилни Боже, учини с нама
по Твојој светој вољи и не остави нас, него нам
подај Твоју свету помоћ, да се срце наше не
устраши гордог мучитеља, да се не препаднемо
од горке смрти, да нас ништа не отргне од Тебе,
Бога нашег.

Свете мученице
Вера, Нада и Љубав и
мајка им Софија
За царовања злочестивог цара римског Адријана
живљаше у Риму удовица, родом Италијанка, по
имену Софија, што у преводу значи мудрост. Она
беше хришћанка и, сходно имену свом, она
мудро у вери хришћанској провођаше живот по
оној мудрости коју хвали апостол Јаков,
говорећи: Мудрост која је одозго најпре је чиста,
потом мирна кротка, покорна, пуна милости и
добрих плодова (Јак. 3, 17). Ова мудра Софија,
док живљаше у чесном браку, роди три кћери
којима надену имена према трима хришћанским
врлинама: прву назва Вера, другу Нада, трећу
Љубав. А и шта је могла родити хришћанска
мудрост, ако не богоугодне врлине? Ускоро по
рођењу треће кћери Софија обудове. Као удова,
она живљаше побожно угађајући Богу молитвом,

И по молитви поклонивши се Богу, оне све
четири, мати са кћерима, изиђоше, и држећи се за
руке, као венац исплетени, иђаху к цару, и често
погледајући на небо са уздахом и тајном
молитвом препоручиваху себе помоћи Онога који
је заповедио не бојати се оних који убијају тело а
душе не могу убити (Мт. 10, 28). Када дођоше
царевом двору оне се прекрстише говорећи:
Помози нам, Боже Спаситељу, наш, ради
прослављења светог имена Твог. – Онда их
уведоше у двор, и изведоше пред цара који гордо
сеђаше на престолу. Угледавши цара оне му
одадоше доличну част, но стајаху пред њим без
икаквог страха, светла лица, јуначког срца, и
гледаху на све веселим очима, као да су позване
на пир; с таком радошћу оне дођоше на
истјазаније за Господа свог.
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Гледајући њихова благородна, светла и
неустрашена лица, цар стаде испитивати матер
каквога су рода, како се зову и које су вере. А
она, мудра, одговараше тако паметно, да се сви
присутни дивљаху њеном разуму. Укратко
споменувши њихово порекло и имена, Софија
стаде говорити о Христу, чије порекло нико
исказати не може (ср. Ис. 53, 8), но чијем се
имену има поклонити свако колено (ср. Флб. 2,
10). И она отворено исповедаше своју веру у
Христа Исуса, Сина Божија, и назвавши себе
слушкињом Његовом она се хваљаше именом
Његовим. Хришћанка сам, говораше она, и то је
драгоцено име којим се хвалим. Исто тако она
изјави да и кћери своје она заручи Христу, да
нетљену чистоту своју сачувају за нетљеног
Женика – Сина Божијег.
Цар, видећи пред собом мудру жену, но не
желећи да тада ступа с њом у дужи разговор и да
јој суди, одложи то за други пут. И посла Софију
са кћерима њеним код једне високородне жене,
по имену Паладије, поручивши јој да их чува, па
да их трећега дана доведе к њему на суд.
Боравећи у дому Паладије и имајући на
расположењу доста времена за поучавање својих
кћери, Софија их дан и ноћ утврђиваше у вери,
поучавајући их богонадахнутим речима. И
говораше им: Кћери моје миле, сад је време
вашег подвига, сад је настао дан вашег
уневешћења Бесмртном Женику, сада ви сходно
именима
вашим
покажите
тврду
веру,
непоколебљиву наду, и нелицемерну љубав која
никад не престаје. Наступио је час весеља вашег
– да се венцем мучеништва венчате са премилим
Жеником својим и радосно уђете са Њим у
пресветле дворе Његове. Кћери моје, ради те
части Христове немојте жалити младо тело своје;
немојте жалити лепи цвет младости своје, ради
Најлепшег међу синовима људским; и немојте
туговати што се ради вечнога живота лишавате
овог временског живота. Јер небески љубитељ
ваш Исус Христос јесте вечно здравље,
неисказана лепота и живот бесмртни. И када тела
ваша Њега ради буду измучена до смрти, Он ће
вас обући у нетрулежност, и учиниће да ране на
телима вашим засијају као звезде на небу. Када
лепота ваша буде узета од вас мукама Њега ради,
Он ће вас украсити небеском лепотом, какву
људско око видело није. Када временски живот
свој изгубите положивши душе своје за Господа
свог.онда ће вас Он наградити бесконачним
животом, у коме ће вас прославити занавек пред
Оцем Својим небеским и пред светим анђелима
Његовим, и све небеске силе назваће вас
невестама и исповедницама Христовим. Вас ће

похвалити сви преподобни, због вас ће се
узвеселити све мудре девојке џ примиће вас у
своју заједницу. Децо моја слатка! не дајте да вас
саблазне вражјим саблазнима: јер ће вас цар, како
ја држим, засути многим ласкама, обећавати вам
велике дарове, и предлагати вам славу, богатство
и част, и сву лепоту и сладост овог трулежног и
сујетног света, – но ви немојте пожелети ништа
од свега тога, јер све то као дим ишчезава, и као
прашина разноси се ветром, и као цвет и трава
вене и претвара се у прах. А када угледате љуте
муке, немојте се уплашити, јер, пострадавши
малко, ви ћете победити врага и узликовати
занавек. Верујем Богу мом Исусу Христу, да Он
неће оставити вас које за Њега страдате, јер је Он
рекао: Ако би жена и заборавила чедо утробе
своје, но ја вас заборавити нећу (Ис. 49, 15): Он
ће неодступно бити с вама у свима вашим
мукама, гледајући ваше подвиге, укрепљујући
немоћи ваше и плетући вам неувенљиви венац
награде. О, кћери моје дивне! опомените се мука
мојих када сам вас рађала; опомените се трудова
мојих којима сам вас одгајала; опомените се и
речи мојих којима сам вас учила страху Божјем,
и утешите старост матере своје вашим добрим и
јуначким исповедањем Христа! За мене ће бити
славље и радост и част и слава међу свима
вернима, ако се удостојим назвати се мајком
мученица, ако угледам ваше јуначко трпљење за
Христа, ваше смело исповедање светог имена
Његовог, и вашу смрт за Њега. Тада ће се
узвеличати душа моја, и обрадоваће се дух мој, и
поткрепиће се старост моја. Тада ћете и ви бити
истинске кћери моје, ако, послушавши наук
матере своје, будете стајале за Господа до крви, и
умрете за Њега с радошћу.
Кћери, с умилењем слушајући овакву поуку
своје мајке, срце им се топљаше од милине и
радоваху се душом очекујући време мучеништва,
као венчање. Јер оне, свете гране светог корена,
свом душом жељаху то чему их поучаваше
њихова премудра мати Софија. Речи њене оне
слагаху у срцу свом, и припремаху се на подвиг
мучеништва као на славље, ограђујући себе
вером, укрепљујући себе надом, и распламћујући
у себи огањ љубави према Господу. Бодрећи и
учвршћујући једна другу, оне обећаваху матери
својој да ће све њене душекорисне савете с
помоћу Христовом привести у дело.Када наста
трећи дан, оне бише изведене пред незнабожног
цара на суд. Држећи да ће девојчице, пошто су
још мале, лако послушати његове ласкаве речи,
цар им поче говорити овако: Децо, видећи вашу
лепоту и штедећи вашу младост, ја вам
родитељски саветујем да се поклоните боговима
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Ако ме послушате и учините што вам се
наређује, ја ћу вас назвати својом децом. Сазваћу
епархе и игемоне и све моје саветнике, па ћу вас
пред њима прогласити за своје кћери, и ви ћете
од свих бити поштоване и слављене. А ако ме не
послушате и не покорите се моме наређењу, онда
ћете навући на себе многа зла, и матери својој
загорчаћете старост, и саме ћете погинути у
време када би се могле особито веселити, живећи
у сластима и лепотама и радостима
овога света. Јер ја ћу вас љутом
смрћу уморити и, рашчерупавши
удове ваше, бацићу их псима да их
поједу, и сви ће вас газити.
Послушајте ме, дакле, ради вашег
добра: јер ја вас волим, и не само
не желим погубити лепоту вашу и
лишити вас овога живота, него
желим да вам будем отац.
Но
свете
девојчице
одговорише му једногласно и
једнодушно: Наш је Отац – Бог
који живи на небу. Он се стара о
нама и нашем животу и милује
душе наше; ми хоћемо да нас Он
воли и желимо да се Његовом
истинском децом назовемо. Клањајући се Њему и
држећи заповести Његове, ми пљујемо на твоје
богове, а претње се твоје не бојимо; јер ми само
то и желимо: да страдамо и да подносимо горке
муке ради слатког Исуса Христа, Бога нашег.
Чувши такав одговор од њих, цар упита
матер њихову С о фију за њихова имена и године.
Она одговори: Прва кћер моја зове се Вера, и има
дванаест година; друга – Нада, има десет година;
трећа – љубав, њој је девет година.
И дивљаше се цар како оне тако мале имају
такву храброст и такву памет и усуђују се
одговарати тако смело. И поче поново сваку од
њих приморавати на своје безбожје. Обраћајући
се прво најстаријој сестри Вери он јој рече:
Принеси жртву великој богињи Артемиди! – А л
и Вера не хте. Тада цар нареди да је свуку нагу и
јако бију. А мучитељи, бијући је без милости,
говораху јој: Принеси жртву великој богињи
Артемиди! – Но она као у туђем телу трпљаше
ћутећи. А када мучитељи ништа не успеше
бијењем, цар нареди те јој одрезаше девојачке
груди; но из рана, уместо крви потече млеко. И
сви који посматраху мучење свете Вере дивљаху
се овоме чуду и трпљењу мученице. И климајући
главама потајно осуђиваху царево безумље и
свирепост, говорећи: Шта је ова дивна девојчица
згрешила, те тако страда? О, тешко безумљу
цареву и зверској свирепости његовој која

бешчовечно погубљује не само старе људе него и
малу децу!
После тога би донесена железна решетка и
метнута на силан огањ. Када се она усија као
жеравица и од ње лећаху варнице, онда на њу
положише свету девојчицу Веру. Два сата
лежаше она на тој решетки и мољаше се Господу
свом, и ни најмање се не опече, тако да се сви
дивљаху. Затим она би бачена у казан пун вреле
смоле и уља који је
страховито врио на
огромној ватри; али и У
њему
остаде
неповређена; и седећи у
њему као у прохладној
води опа певаше Богу.
Не знајући шта још да
чини с њом, да би је
узмогао одвратити од
Христове вере, мучитељ
је осуди на посечење
мачем.
Чувши
ову
пресуду света Вера се
испуни радости и рече
матери својој: Моли се
за мене, мати моја, да
окончам моје течење, и дођем дс жељеног краја, и
угледам милог ми Господа и Спаситеља мога, и
насладим се гледањем Божанског Лица Његовог.
– А сестрама рече: Знате, миле сестре моје, Коме
се обећасмо и Коме се заручисмо; знате да смо
запечаћене светим крстом Господа нашег па
вечну службу Њему, стога трпимо до краја. Једна
нас мати роди, једна васпита и научи, зато смо
дужне примити један исти завршетак; као рођене
сестре, имајмо једну вољу! Нека вам ја будем
пример, да и ви обе пођете за мном ка Женику
нашем који нас зове к Себи.
После тога света Вера изљуби своју матер,
загрли се са сестрама и пољуби, па оде под мач. А
мати ни најмање не потугова због своје кћери, јер
љубав к Богу победи у њој тугу срца и
материнску жалост због деце. Њој беше једина
мука и брига то: да се која од њених кћери не
уплаши мука па одрекне од Господа свога. И она
говораше Вери: Ја те, кћери моја, родих, и због
тебе поднесох муке. Али ти ми за то узвраћаш
добром, јер умиреш за веру Христову и проливаш
за Христа крв своју коју си примила у утроби
мојој. Иди дакле к Њему, срце моје мило, и
обагрена крвљу својом, као у скерлет обучена,
предстани дивна пред очима Женика твог,
помени пред Њим убогу матер твоју, и помоли
Му се за сестре своје да их укрепи на такво
трпљење какво ти показујеш.
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После тога светој Вери би одсечена чесна глава, и
она отиде ка Глави својој – Христу Богу. А мајка,
загрливши њено многострадално тело и
целивајући га, радоваше се и слављаше Христа
Бога који прими њену кћер Веру у Своје небеске
дворе.
Тада нечестиви цар дозва преда се другу
сестру Надежду, и рече јој: Мило дете, молим те,
послушај мој савет, јер ти из љубави као отац
саветујем: поклони се великој Артемиди, да и ти
не би погинула као што погибе твоја старија
сестра. Ти си видела њене страшне муке,
посматрала си њену горку смрт, зато немој
пожелети да тако исто пострадаш. Веруј ми, чедо,
ја жалим твоју младост; и ако се покориш мојој
наредби, ја ћу те прогласити за своју кћер. –
Света Надежда одговори: Царе, зар ја нисам
сестра оне коју си убио? зар нисам од исте мајке
рођена? зар нисам истим млеком одојена? зар
нисам исто крштење примила које и моја света
сестра? Ја сам заједно расла с њом, и из истих нас
књига научи мајка да знамо Бога и Господа нашег
Исуса Христа, и да верујемо у Њега, и да се Њему
јединоме поклањамо. Стога се не надај, царе, да
бих ја могла мислити и желети нешто друго него
моја сестра Вера; не, ја хоћу да идем њеним
путем. Немој одлагати трудећи се да ме многам
речима одвратиш; боље пређи одмах на ствар, па
ћеш увидети да сам једнодушна са сестром која
оде испред мене.
Чувши овакав одговор цар је предаде на
мучење. Пошто је свукоше нагу, као и Веру, слуге
је цареве дуго бише без милости, док се не
уморише. Међутим она ћуташе као да не осећа
никакав бол, и само гледаше на своју матер
блажену Софију која тамо стајаше, јуначки
посматрајући страдање своје кћери и усрдно
молећи Бога да јој подари снажно трпљење.
Затим по наређењу безаконог цара света Надежда
би бачена у огањ, у коме, као Три Света Младића,
стојећи неопаљива слављаше Бога. После тога
она би обешена и стругана гвозденим ноктима:
комади јој отпадаху од тела и крв се потоком
лијаше, а од њених рана излажаше неки диван
мирис, и лице јој се радосно осмехиваше и сијаше
благодаћу Светога Духа. И ругаше се света
Надежда мучитељу што није у стању победити
једну малу девојчицу. Христос је моја помоћ,
говораше она, и ја се не само не бојим мука, него
сам их жељна као сладости рајске, јер су ми муке
за Христа слатке. А тебе, мучитељу, очекују
бесконачне муке у паклу огњеном заједно са
ђаволима, које ти имаш за богове.
Ове речи још више разјарише мучитеља, и он
нареди да се спреми казан пун смоле и лоја, да се

наложи ватра, и у кипећи казан баци мученица
Надежда. Но када светитељку хтедоше да баце у
кипећи казан, он се тог тренутка растопи као
восак, а смола и лој се разлише и опекоше све
који наоколо стајаху. Тако чудесна сила Божја
беше са светом Надеждом.
Видећи све то, мучитељ ипак не хтеђаше
познати истинога Бога, јер срце његово беше
помрачено демонском тамом и убиственом
заблудом. Међутим, исмејан малом девојчицом,
он се стиђаше. Но не желећи више трпети такав
стид, он осуди свету Надежду на посечење мачем.
А света девојчица, чувши за пресуду, радосно
притрча к матери. својој и рече: Мир теби, мати
моја! буди здрава и спомињи чедо своје! – А
мати, загрливши је, љубљаше је говорећи: Кћери
моја Надеждо! благословена ти од Господа Бога
Вишњега, на кога се надаш и за кога крв своју не
штедиш; иди к сестри својој Вери и заједно са
њом представи возљубљеноме Господу! –
Надежда се такође пољуби са својом сестром
Љубављу која је посматрала сва њена страдања, и
рече јој: Не остај овде и ти, сестро наша, да бисмо
заједно престале Светој Тројици.
Рекавши то, света Надежда приђе мртвоме
телу своје посечене сестре Вере, и загрливши је с
љубављу она, по својственој природи људској
жалости, хтеде плакати, али из љубави ка Христу
она претвори жалост у радост. После тога,
приклонивши под мач главу своју, света Надежда
би посечена мачем. А мати њена узе тело њено, и
прослављаше Бога радујући се јунаштву двеју
кћери својих, а на такво јунаштво подстицаше и
трећу кћер својим слатким речима и мудрим
саветима.
Призвавши
трећу
девојчицу
Љубав,
мучитељ се стараше да и њу, као и прве две
сестре, ласкавим речима приволи да одступи од
Распетога и поклони се Артемиди. А л и узалуд
беху сва старања саблазнитељева. Јер ко је дужан
тако чврсто стајати за возљубљеног Господа, као
Љубав? Писано је у Светом Писму: Љубав је јака
као смрт; многа вода не може угасити љубави,
нити је реке потопити (Песма над песм. 8, 6. 7).
Не угасише у овојдевојчици огањ љубави к Богу
многе воде светских саблазни, нити је потопише
реке мука и страдања; величина љубави њене
показиваше се у томе што она беше готова душу
своју положити за љубљеног Господа свог Исуса
Христа; а веће љубави нема него душу своју
положити за пријатеље своје (Јн. 15, 13).
Видевши да се ласкама ништа успети не може,
мучитељ поче мучити љубав, желећи је разним
мучењима раставити од љубави Христове. Но она
одговараше речима светог апостола: Ко ће нас
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невоља ли, или тескоба? или гоњење? или глад?
или голотиња? или опасност или мач? У свему
овоме побеђујемо помоћу Онога који нас љуби
(Рм. 8, 35. 37).
Мучитељ нареди да је истегну на точку и
бију штапом. Света мученица би тако истегнута
на точку, да се делови младог тела њеног
одвајаху од својих састава, и она бијена сва се
зали крвљу као пурпуром, и земља се натапаше
њеном крвљу као кишом. Затим би страховито
усијана пећ. Указујући светој мученици на њу,
мучитељ говораше: Девојчице, реци само да је
богиња Артемида велика, па ћу те пустити! Ако
то не рекнеш, овог часа ћеш изгорети у овој
ужареној пећи. – Но света мученица одговори:
Велики је Бог мој Исус Христос; а Артемида и ти
с њом погинућете!
Разбешњен, мучитељ нареди присутнима да
је баце у пећ. Међутим мученица, не чекајући да
је ко баци у пећ, сама похита и уђе у њу, и хођаше
посред ње неопаљена, и као у прохладном месту
радоваше се, певајући и благосиљајући Бога. У то
време из пећи излете пламен на неверне који
стајаху около пећи, и неке сагоре у пепео, а неке
опече, самог пак цара достигавши опали, те он
побеже далеко. У пећи тој беху видна и нека
друга лица која сва сијаху и са мученицом се
радоваху. И величаше се име Христово, а
нечестиви се стиђаху.
Када се пећ угаси, света мученица, дивна
невеста Христова, изиђе из ње здрава и весела,
као из палате. Мучитељи је, по наређењу
царевом, одмах дохватише и сврдлима јој
зглобове провртеше; али је Божја помоћ
крепљаше у тим мукама, те она не умре. Јер ко би
могао отрпети те муке, а да се одмах не сруши
мртав? Међутим возљубљени Женик њен, Исус
Христос, поткрепљаваше своју свету мученицу,
да би и нечестиви што више били постиђени и
њој била дата што већа награда, и да би се крепка
сила Божја прославила у немоћном сасуду
људском.
Разболевши се од опекотине мучитељ нареди,
најзад, да мученицу посеку мачем. Чувши о томе,
света се радоваше и говораше: Господе Исусе
Христе, који си заволео слушкињу Твоју Љубав,
певам и благосиљам многослављено име Твоје
што ме увршћујеш са сестрама мојим,
удостојивши и мене да претрпим за име Твоје оно
исто што и оне претрпеше. – А мати њена, света
Софија, не престајући мољаше Бога за најмлађу
кћер своју да јој подари трпљење до краја , и
говораше јој: Трећа грано моја, чедо моје
премило, подвизавај се до краја! јер добрим
путем идеш, и теби је већ исплетен венац и

отворен припремљени дворац; Женик већ стоји
очекујући те и посматрајући с неба твој подвиг,
да би, када приклониш под мач главу своју,
примио твоју чисту и беспрекорну душу у Свој
загрљај и упокојио те са твојим сестрама. А
помените и мене, матер вашу, у царству Женика
свог, да милостив буде мени и да ме не лиши
учествовати и пребивати с вама у светој слави
Његовој. И тог часа света љубав би посечена
мачем. А мати њена узевши тело њено положи га
У диван ковчег заједно са телима свете Вере и
Надежде, и украсивши како треба тела њихова
метну ковчег на погребна кола, одвезе их изван
града неколико потркалишта, па са сузама
радосницама чесно погребе кћери своје на
високом брежуљку. Сама пак остаде на гробу
њиховом три дана и три ноћи усрдно се молећи
Богу, и у томе заспа сном смрти о Господу. Верни
је погребоше на истом месту заједно са кћерима.
На тај начин и она би удостојена с њима
мученичког венца и учешћа у небеском царству,
јер иако не телом, ипак она срцем страдаше за
Христа.
Тако премудра Софија мудро оконча течење
своје, приневши Светој Тројици на дар три
добродетељне кћери своје: Веру, Надежду и
Љубав.

О, света и праведна Софијо! која се
жена спасе порадом као ти, која си родила
такву децу која се уневестише Спаситељу
и, пострадавши за Њега, сада с Њим
царују и прослављају се? Заиста си мати,
достојна дивљења и доброг спомена! Јер,
гледајући страшне и љуте муке и смрти
својих милих чеда, ти не само ниси
туговала, као што је својствеио матери,
него си се, утешавана благодаћу Божјом,
веома радовала, и сама их учила и молила
да не жале временски живот свој и
непоштедно пролију крв своју за Христа
Господа. Наслађујући се сада на небу
гледањем пресветлог лица Његовог заједно
са светим кћерима твојим, умудри и нас,
да се и ми, сачувавши врлине вере, наде и
љубави,
удостојимо
предстојати
Пресветој, Несазданој и Животворној
Тројици и славити је кроза све векове
Амин.
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Охридски Порлог, Св. Владика Николај

ПОВОДОМ 85 година од
упокојења српског
Патријарха Варнаве (Росић)
Патријарх Српски Варнава (световно: Петар
Росић) рођен је у Пљевљима (Стара Херцеговина –
данашња Црна Гора) 29. августа/10. септембра
1880. године од оца Ђорђа и мајке Крсмане,
рођене Пејатовић. Крштен је у цркви Манастира
Света Тројица. Основну школу завршио је у
Пљевљима, а богословско-учитељску у Призрену
1899. године. Након шест година завршио је
Духовну академију у Петрограду (Русија). Од
Епископа Сергија, ректора Академије, примио је
монашки чин 30. априла 1905. године, чин
јерођакона 6. маја и јеромонаха 6. јуна исте
године.
Током друге половине 1905. године јеромонах
Варнава отпутовао је о руском трошку из
Петрограда у Истанбул ради уписа на Богословију
на Халки. Примио је дужност свештеника при
српском посланству. У то време писао је у
„Цариградском гласнику”, једином часопису на
српском језику у Турском царству, управљао је
српском школом и сарађивао са Цариградском
патријаршијом.
За време управе велешко-дебарског Митрополита
Партенија Галаса (1907–1913), који је често и на
дуже време одсуствовао из епархије због

синодских
послова
у
Цариграду,
словенско
становништво
поменуте
епархије
уз
помоћ
Краљевине Србије успело је
да
се
избори
да
архимандрит
Варнава
(Росић) буде постављен на
службу помоћног епископа
у датој епархији, са титулом
Епископ
главинички.
Епископ
Варнава
је
хиротонисан 10. априла
1910.
године
у
Патријаршијском
храму
Светог
Великомученика
Георгија у Цариграду.
За време турске управе у
Старој Србији Епископ
Варнава је стекао нарочите
заслуге на буђењу и јачању
српске националне свести у борби с бугарском и
грчком пропагандом. По завршетку Балканских
ратова и ослобођењу Јужне Србије, када је
велешко-дебарски Митрополит Патреније коначно
премештен у другу епархију, Епископ Варнава
преузео је пуну управу над Велешко-дебарском
епархијом. Услед одласка грчких и егзархијских
епископа (1913), Варнава је управљао и
Битољском епархијом, као и деловима Епархија
струмичке, пољанско-вардарске и преспанскоохридске, где је уредио целу Српску Цркву у
јужним крајевима проширене државе. У Првом
светском рату је морао да напусти Јужну Србију,
где је заједно са српским народом и војском
прешао преко Албаније на Крф.
После рата, по жељи српске владе, отишао је у
дипломатску мисију у Русију. Када је 1920.
успостављена јединствена Српска патријаршија,
Варнава је 17. новембра исте године изабран за
Митрополита скопског. За патријарха Српске
Православне Цркве изабран је 12. априла 1930.
године.
Варнава (Росић) постао је у тридесетој години
живота Епископ, у четрдесетој Митрополит, а у
педесетој Патријарх. На челу Српске Православне
Цркве налазио се свега седам година, од 1930.
до 1937. године, као четрдесети патријарх.
Краљ Александар I Карађорђевић као да није знао
за његове речи: „Нисам довољно послушан да бих
био заповедник“, те је веровао да Варнавом добија
послушног патријарха који ће цркву учинити
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Уместо тога, Варнава је од расцепкане СПЦ у
шест
разних
законодавних,
административних,
финансијских
и
јерархијских
подручја,
новим
Уставом цркве и
строгим правилима
устројио
Српску
Православну Цркву
на модеран начин и
успео да је одвоји од
државе. Током те
реорганизације
формиране су две
нове
епархије,
Загребачка
и
Мукачевска, чиме је
у састав Српске
Цркве
улазило
укупно 27 епархија, са викарном Скадарском
епархијом у Албанији.
У његово време активиран је црквени живот, те је
почела изградња многих храмова у Београду.
Његовом иницијативом започета је градња Храма
Светог Саве на Врачару. Такође, на месту старе
Београдске митрополије подигао је нову зграду за
потребе Архиепископије (зграду данашње
Патријаршије у непосредној близини Саборног
храма), као и манастир Ваведење на Сењаку, Храм
Светог Кнеза Лазара на Звездари. За време његове
службе започете су градње многобројних храмова,
међу којима је и Храм Светих Апостола
Вартоломеја и Варнаве у Раковици.
Патријарх Варнава је живео у тешка и
несигурна времена доласка нациста на власт у
Немачкој, убиства краља Александра и Шпанског
грађанског рата. Показао се као постојан и чврст,
нарочито
приликом
покушаја
стварања
конкордата између Ватикана и Краљевине
Југославије. Разлог одсуства попустљивости није
био у томе што се начелно противио конкордату,
већ зато што је сматрао да дати споразум
фаворизује католичку и исламску вероисповест на
рачун других верских заједница у Југославији.
Упокојио се у 57. години живота у Београду, 23.
јула 1937. године под још увек неразјашњеним
околностима. То се десило у моменту изгласавања
поменутог конкордата у Скупштини Југославије,
који, иако изгласан већином гласова, никада није
ступио на снагу. Патријарх Варнава је привремено
сахрањен у малом храму Светог Саве на Врачару.

Извор: Храм Светих Апостола Вартоломеја и
Варнаве у Раковици
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КРУНА
Пре свега не презри никог.
Одахни, ослоњен о унутрашњи
зид звона – тамо одакле
поглед силази на земљу, у прах.
Буди овенчан, буди слепи лик
са новчића. Магленим сјајем окруни
главу која те вуче и заноси,
и претвара у клатно, у бат.
Не гледај у небо. Небо огледај
у загледаним очима.
Пођи у сусрет том сећању
у заказано лето, у заказани дан.
***

РУМИНАЦИЈЕ
Није ли Христос Господ наш
рођен у штали у блаженом преживању
уснуле краве?
Сви су видели звезду над Витлејемом
Према којој похрлише мудраци
А нису чули равномеран рад секутића
О којима Јеванђеља не зборе.
И зато угледаш ли
Како благују у пољу
или овце како пландују
ослушни- то је тај звук.
Преживање времена издељеног
На године месеце и дане
уситњеног на сате, минуте и секунде.
Бадава мантрамо молитве
Срце нам је у грлу
И плитак нам је дах
времена као и ваздуха
мало је.
Раде Танасијевић
Добитник Жичке Хрисовуље 2022

ПРАВОСЛАВНИ РОДИТЕЉИ
КАО СТУБ ХРИШЋАНСКОГ
ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ
Човек је саздан по лику Божијем и дата му је
заповест да се приближи своме Створитељу, да
буде савшршен као Он (Мт. 5, 48). У том процесу
приближавања Створитељу човек се често ослања
на помоћ и руковођење других људи. Иако није
редак пример да људи приђу Цркви у својим
зрелим годинама, много је више оних који никада
Цркву нису ни напуштали јер су од малена били и
остали део ње.

Родитељство

је

велики

благослов

добијамо од Бога. Уз тај благослов
долази одређена обавеза. На жалост,
многи ту обавезу схватају као морање
да се деци обезбеди што више
материјалних ствари: што удобнији
живот, боље образовање итд. Многи
се родитељи боре са мишљу колико је
довољно или неопходно да учинимо
за своју децу? Свако своје дете воли
безусловно али поставља се питање
где је граница наше бриге о њима?
У данашње време деца имају
различите менторе и васпитаче:
бејбиситере, наставнике, учитеље,
тренере, инструкторе, професоре итд.
Поред тога ту је свет виртуелне
технологије где се ова листа наставља
у недоглед. Свакако су одређени људи
неопходни да се дете правилно
васпита и подигне. Ту се, пре свега,
мисли на професоре у школама,
спортске тренере итд.
Друштво у којем живимо не нуди
никакво
верско
образовање
у
државним школама. За тај сегмент
дечијег развитка, родитељи се,
углавном, ослањају на Цркву. Свакако
са правом се од Цркве очекује да
преузме улогу која јој ни мало није
страна. Црква то са радоћу и
стрпљењем
чини
али
је
за
свеобухватан процес хришћанског
образовања деце много важнији
породични дом.
Родитељска љубав је најважнији
сегмент у процесу образовања и
васпитања деце.
У свету где сви патимо због недостатка
времена које проводимо са својом децом, често се
та љубав испољава на прогрешан начин. Родитељи
данас морају наћи алтернативне начине да што
више свога времена проведу са својом децом.
Једино на тај начин биће у прилици да адекватно
учествују у процесу њиховог сазревања. Јасно је
да је свака породица другачија али се одређени
принципи могу генерално применити и приметити.
Анализирајући
аспекте
хришћанског
васпитања деце, са посебним освртом на Северну
Америке, две изузетне православне жене Софи
Кулумзин и Диана Фарах приметле су да се
васпитање деце може поделити у три доба: рано
детињство, школско доба и тинејџерске године
(рана младост).

који
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На самом почетку дечијег живота јасно је
да родитељи не могу да учине много на плану
хришћанског васпитања. Без обзира на то овај
период је јако значајан. Родитељи треба да имају
у виду да се управо у том добу полажу темељи
здравог живота деце. Потребно је свакако водити
максималну бригу о деци, пружити им сву
неопходну љубав и пажњу али не дозволити да та
љубав постане посесивна. Деци треба дати
хришћанско име, крстити га у Цркви и полако
доводити на богослужења.
Следеће доба дечијег живота знатно је
динамичније.
У
овом периоду деца
се навикавају на
црквену заједницу,
богослужења,
Свете
тајне,
свештена
лица
итд.
У
овом
периоду
за
родитеље
је
значајно да схвате
да се све догађа по
промислу
Божијем.
Деца
увек гравитирају
према
људима
који првенствено
имају вере у себи.
У овом периоду у
њихове младе животе улазе разноразни људи:
учитељи, наставници, тренери итд. Важно је
децу, колико год је то могуће, окружити са
верујућим људима али оно што је заиста
најважније јесте лични пример њихових
родитеља!
Најизазовнији период дечијег живота јесу
њихове младе године. У том тренутку се најбоље
осликава колико и како су родитељи радили са
својом децом на пољу њиховог васпитања и
узрастања у вери. Ово је период када многа деца,
шта више поразно велики број њих, престаје да
долази на богослужења. У идеалној ситуацији
родитељима би читава заједница требала да
прискочи у помоћ. Организовањем кампова,
омладинских група и различитих активности
сличне врсте, деци се у овом периоду помогне да
преброде искушења и да остану део црквене
заједнице. Одлучујући фактор опет остаје љубав
помоћу које родитељи остварују са децом једну
нову везу оличену у животу у Цркви, који деца, у
том периоду, могу да искусе на јединствен и
непоновљив начин.

Молитва за децу
Господе Исусе Христе, Који си Сам био
Дете, и Који си децу волео и благосиљао,
помилуј и спаси децу нашег времена, да се
некрштена крсте, а крштена да се вером у
Тебе и љубављу према Теби утврде.
Спаси, Господе, ону децу коју њихови
неверујући или зловерни родитељи кваре
безбожјем
или
зловерјем и одвлаче
их од Тебе, Који си
једини
Спас
и
Избавитељ
њихов.
Спаси, Господе, и ону
децу коју бездушни
зли
учитељи,
безбожни
или
зловерни, удаљују од
Тебе Творца њиховог,
и уводе у друштво
душом
огубаних.
Спаси, Господе, ону
децу чије чисте душе
оскрвњује
сваки
неморал на улици и разврат у позоришту,
на телевизији и у биоскопу. Спаси их од
ових нечистота. Спаси, Милостиви, и ону
дечицу без родитеља која су пала под руку
сурових старатеља, злих очуха и маћеха
спаси их од слушања хулних речи и
гледања злих дела. Помози, Свемогући, да
деца узрасту и сазру за синовство Божије и
грађанство Небеског Града на вечно
спасење, а у Твоју славу и хвалу. Амин.

Молитва Богородици
Богородице Дјево, радуј се, благодатна
Марија! Господ с Тобом, Благословена си
Ти међу женама и благословен плод
утробе Твоје, јер си Спаса родила душа
наших!

Свештеник Синиша Милутиновић
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Од владара до
светитеља- Стефан
Првовенчани
СТВАРАЊЕ СРБСКЕ
КРАЉЕВИНЕ

Светородна лоза Немањића Високи Дечани

На овај начин положај Србије је ојачан и поред
пораза на Морави.
После дуге владавине, већ у позним годинама,
велики жупан, Стефан Немања одлучио је да
преда на сабору у Расу 1196. године власт свом
средњем сину Стефану:
"И одмах дозва својега сина Стефана ... Овога
узевши, отац самодржац, са освећеним Калником,
епископом и са свима благороднима уђе у цркву
светих и првопрестолних апостола Петра и Павла.
За време службе и молитве, самодржац отац и
свети епископ часним крстом и полагањем руку
обојице на главу благословише Стефана за
великог жупана, владара и самодршца све српске
земље ...ˮ
Наследник Немањин, син Стефан (који је такође
носио народно име Немања) био је мудар и
даровит човек, васпитан у византијском духу, при
том окретан дипломата и обазрив војсковођа,
један од најдаровитијих људи међу свим
владарима из рода Немањића. Теодосије
Хиландарац о њему написа да је "у свему
благопохваљен, у војништву вешт и храброшћу
славан ... Правдом и истином светло украшен,
љубављу према ништима богољубац изврстан, а
беше и Светог писма учен тумач". Стефан је био и
један од првих српских писаца и једини наш
световни писац у средњем веку. Написао је
префињеним стилом житије свог оца Симеона дело богате емотивности, образовања и
промишљености.
Разлог за овакав преседан (да средњи син наследи
оца) лежао је у јаком политичком мотиву. Годину
дана раније, превратом, на царски трон Византије
дошао је Алексеј III Анђео, отац Стефанове жене
Евдокије. Најстарији син Вукан је добио на
управу Травунију и Зету, а најмлађи Немањин син
Растко Захумље, све до одласка у Свету Гору.
После напуштања престола Стефан Немања се
замонашио и узео име Симеон. Неко време
боравио је у манастиру Студеница, а потом је
отишао свом сину Растку, односно монаху Сави, у
Свету Гору. С материјалном подршком тадашњег
владара Србије, и уз сагласност светогорског
монаштва, обновљен је, оживљен и снабдевен
свим што је потребно запустели манастир
Хиландар у Светој Гори. Живећи са братством
српског манастира, Симеон Немања се упокојио
13. фебруара 1199. године.

Родоначелник династије Немањић, Стефан
Немања, рођен је у Рибници (сада Подгорица) у
првој половини 12. века. Немања је 1166.године
постао велики жупан. Ратовима и дипломатијом
успео је да прошири српску државу областима
Приморја, Мораве и Вардара. Заузео је и Дукљу,
као и градове на приморју Скадар, Улцињ, Бар,
Котор. Доживео је, међутим, пораз 1190.године у
бици на Морави против византијског цара Исака II
Анђела. Немања је после тога морао да прими
врховну византијску власт и преузме већ
уобичајене обавезе. Ипак, Немањин средњи син
Стефан оженио се Јевдокијом, синовицом цара Недуго после његове смрти, између Вукана и
Исака и добио високу титулу севастократора.
Стефана почела је отворена борба за власт.
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Значај Византије знатно је умањен услед многих
проблема које је имала. Вукан је покушао да
искористи овај моменат, и кренуо војском на брата
и, уз помоћ угарског краља Емерика, успео да
збаци Стефана и заузме Србију. Међутим, 1203.
године, бугарски цар Калојан продро је у Србију,
што је искористио Стефан да поново отпочне
борбу за власт. Земља је због унутрашњег рата
тешко пострадала. Мислећи на ове догађаје, сам
Стефан је касније писао да се земља оскрнавила
„од безакоња наших” и да је глад косила „род
наш”.
Ипак, важне промене у међународним односима
имале су значај и за
ситуацију
у
Србији.
Крсташи су, предвођени
венецијанским
дуждем
Енриком Дандолом, током
четвртог похода, заузели
1204. године Цариград. У
византијској престоници
крсташи
су
основали
Цариградско царство, у
Солуну
и
околини
Солунску краљевину, а на
тлу Грчке мање крсташке
државице.
Освајање
Цариграда
отворило
је
период
нестабилности, превирања,
унутрашњих сукоба на
Балканском полуострву, па
су уз дотадашња страдања
и штете натерале браћу на
помирење. Ратовање је
престало крајем 1204.
године, а споразум је
предвиђао
обнављање
стања које је успоставио њихов отац Немања:
Стефан је опет постао велики жупан и владар целе
српске државе, а Вукан „велик кнез” са
некадашњом удеоном облашћу. Нешто касније
Стефан и Вукан замолили су брата Саву да донесе
у Србију очеве мошти, из којих је у међувремену
почело да тече мирисно уље (миро), што је
сматрано за знак Божије милости. Браћа су
дочекала очево тело и у свечаној поворци донели
у манастир Студеници. Поштовање светог
Симеона Мироточивог дигло је ауторитет
његовим потомцима, који су с поносом истицали
да су „светородни” или „светог корена”.
Помирење међу браћом и учвршћивање династије
донело је стабилност Србији. Стефан Немањић се
после раскида са Евдокијом оженио Аном
Дандолом, унуком дужда, освајача Цариграда.

Учврстивши се на власти, осигуравши се изнутра
и споља, велики жупан Стефан Немања вратио се
своме давнашњем плану о краљевском крунисању.
Прво је установљење самосталности српске цркве
затражено је код цариградских наследника у
Никеји, цара Теодора Ласкариса и патријарха
Манојла Сарантена. Црквену дипломатску мисију
обавио је Стефанов брат Свети Сава, који је од
цара и патријарха издејствовао оснивање
аутокефалне архиепископије. Свети Сава је тек
после дугог убеђивања пристао да буде посвећен
за архиепископа „српских и поморских земаља”.
Из Никеје се архиепископ
Сава вратио у Србију 1220.
године.
Седиште
архиепископије сместио је у
манастир Жичу. Уз три старе
епископије у Расу, Призрену
и Липљену основао је осам
нових епископија које су
добиле
седишта
у
манастирима.
Окупљајући
вернике око себе, усађујући
им осећање заједништва,
преносећи
историјску
традицију,
аутокефална
архиепископија је вршила
важну
интегративну
функцију и тако утицала на
развој српског народа.
Дошао је велики дан за
српски народ, дан Вазнесења
Господњег - Спасовдан,
1220. године. Тога дана беше
први српски архиепископ
устоличен и први српски краљ бeше крунисан у
Жичи. Оба ова догађаја су имала подједнаку
важност: пуна независност српског народа и цркве
од страних држава.
Свети Сава је тиме српску цркву и државу привео
и узнео ка Христу, тако да је Христово вазнесење
постало и наше спасење и освећење. То владика
Николај сасвим јасно исказује кроз краљев
доживљај ове светковине: "Одушевљен изврсном
лепотом Жиче, краљ је био неописиво радостан".
Биограф каже: "Он се није толико радовао
краљевској круни или сјајном краљевском
пурпуру. Прави узрок његове радости беше Жича
и мноштво народа, који се дивио и у њој Бога
славио". Стефан је без сумње био дубоко побожан
човек.
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Иако је „круна” у српским текстовима ретко
спомињана, по правилу је превођена са „венац”
или „венац краљевства”, тако да је и Стефан
Немањић добио надимак Првовенчани.
Последње године Стефана Немањића су слабо
познате. Краљ Стефан је био зашао у седму
деценију живота, био је болешљив. Он на крају
замоли Светог Саву да га замонаши на самрти, те
је као монах Симон сахрањен близу Светог
Симеона. На дан годишњег помена Св Сава
отвори гробницу покојног краља - монаха и нађе
његово тело цело и непромењено. Из њега се
осећао пријатан мирис. Тако се Првовенчани, што
значи првокрунисани, првомиропомазани и
првоосвећени краљ - овенчао и светачким венцем
Христове победничке славе као свети монах
Симон, а народ га памти као "Светог Краља".
Тиме је зачет свети српски краљевски род на
светосавском
родном
чокоту
са
светосимеоновским кореном: "Савине живе речи о
правој вери биле су потврђене чудом светог мира
из тела Симеоновог.
Стефан је био у духу и истини са обојицом,
поштујући оца и слушајући брата. Тако су ова
тројица у јединству неуморно подизали народ,
како духовно тако и физички.
Краљ Архиепископ Сава га је замонашио пред
смрт и дао му име Симеон. Том приликом пренета
је краљевска власт на његовог сина Радослава.
Сахрањен је у манастиру Студеници и постао
Свети краљ Студенички. "

ОД СТВАРАЊА ДО ОДРЖАЊА
ВЕРСКОГ И НАЦИОНАЛНОГ
ИДЕНТИТЕТА
„...и обнових своју дедовину и већма утврдих
Божјом помоћу и својом мудрошћу, даном ми од
Бога, и подигох пропалу своју дедовину.” (Списи
Св Саве и Стефана Првовенчаног)
Стварање Србије, за време владавине Стефана
Немање, као политички и економски самосталне
државе, и самосталне цркве за коју се изборио
Свети Сава, један је од најкрупнијих догађаја у
српској историји. Настала на подручју на коме су
се сусретале источна и западна култура, било је у
њој нечега самосвојног. Србија је ушла у област
једне културе која је била у потпуности
хришћанска. Однос између цркве и државе био је
искрен и складан. Црква је, у хармонији са
државом,
поставила
темељ
народном
просвећивању и стварању националне културе.
Носиоци уметничког развоја били су припадници
највише световне и црквене хијерархије: краљеви
и цареви, архиепископи и патријарси, властела,
епископи и ниже свештенство. Из појма о ”богом
даној власти” рађа се схватање о циљу владарске
власти и о дужностима владара. Те дужности су
углавном двојаке: према Богу и према људима и
њиховом добру. Средњовековна градитељска
баштина Србије представља симбиозу византијске
и романичке уметности. Maniera graeca и maniera
latina среле су се у уметничком изразу градитеља,
скулптора и уметничких заната, не у сукобу
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разнородног, већ у заједничком живљењу, која
нашој уметности даје обележја особености. О томе
сведоче многи споменици монументалне српске
архитектуре од XII до XIV века. Иако српска
средњовековна култура има свој извор и узор у
византијској култури, она није копија византијске
културе, већ њоме надахнуто самостално културно
стваралаштво. У њеном развоју, аутокефалност
Српске православне цркве, имала је пресудан
значај. Принц, монах и будући архиепископ Сава
Немањић довео је из Цариграда мајсторе других
уметничких схватања који су 1209. године
осликали Студеницу, маузолеј оснивача династије,
Немање, а десет година касније и Жичу. Тиме је
постављен темељ уметности XIII века. Стефан
Првовенчани, наследник Немањин, између 1208. и
1215. године подиже своју задужбину Жичу, која
ће постати седиште архиепископије и у којој ће
ктитор бити крунисан као први српски краљ. У
свом делу Житије Светог Саве Теодосије, песник
и прозни писац описујући освећење храма, говори
да се његов ктитор, краљ Стефан радовао
неисказаном радошћу.
„Јер он беше ктитор те божанствене цркве, и беше
је украсио безбројним даровима, иконама светим,
свећњацима и завесама и свим светим сасудама и
свим часним изванредним стварима,тако да је
сваки који ју је видео мислио да је небо на земљи.”

Његове мошти су симбол српске независности и
слободе. Тешка судбина народа пратила је и
владаре, чак и после њихове смрти, због чега су их
монаси пред непријатељем склањали, преносећи
их из једног манастира у други.
Бурни догађаји при крају XVIII века доводе
братсво манастира Студенице у Банат носећи са
собом и мошти Светог Краља Стефана
Првовенчаног. На Српском народном сабору у
Темишвару 24. августа 1790. одлучено је да се
неколико монаха, заједно са моштима Стефана
Првовенчаног, сместе у манастир Војловица. О
овом преносу моштију студенички монах
Вићентије Велимировић написао је „Кратко
сказаније о пренесенију моштију св. Краља
Стефана из Студенице у Банат”. Михаљевићев4
фрајкор зазуео је 11. јануара 1790. манастир
Студеницу који је пре тога пустошен. Из логора
код Колара издао је 5. септембра пуковник
Михаљевић са својим официрима један атестат
којим сведоче о услугама које су студенички
монаси учинили царској војсци излажући се
непосредним опасностима. Како Михаљевић
тврди, монаси су услед турске освете изгубили све
своје имање, а манастир напустили са моштима
Светог Краља. Са благословом карловачког
митрополита Стефана Стратимировића мошти
крећу на пут 1. децембра 1791. године. Још један
пренос био је у пролеће 1806.
године. Тада су Турци
спалили манастир Студеницу
и она је била привремено
напуштена, а мошти су по
Карађорђевом
личном
наређењу
и
заузмању
склоњене и смештене у
манастир Враћевшницу. Трећи
пренос био је пред сам крај
устанка 1813. године када су
мошти склоњене у манастир
Фенек код Јакова. Године
1839. мошти се враћају у
Студеницу

Кивот са моштима Преподобног Симона (средина 19. века). Поклон Кнегиње
Персиде, мајке Краља Петра I Карађорђевића – манастир Студеница

Да се наслеђе Немањића укоренило у душу и
идентитет народа може се видети у народној
епици, која је сачувала сећање на ту
средњовековну династију. Колективно сећање на
државу која је имала своје царство и самосталну
цркву, своје светитеље и свете владаре одржало се
и у тренуцима када није била на том културном и
духовном нивоу. То се види у годинама ропства,
када се преносе мошти Светог Стефана
Првовенчаног као залог за обнову српске државе.

Упркос
свему
Српска
православна црква вековима је
настојала да у тешким околностима сачува велико
духовно наслеђе које је створено у средњем веку.
Историјско утемељење српског народа испољено у
оданости сопственим светињама показало се као
снажан стваралачки подстицај и пресудан чинилац
у чувању и одржању националне свести.
(Преузето и приређено из текстова са
www.zaduzbine-nemanjica.rs , Гордане Стојанов, и
Срђана Божовића)
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Заборављени херој Топличког
устанка – Димитрије Беговић
Поручник Димитрије Беговић је за време
Топличком устанка био командант Јабланичког
комитског (четничког) одреда и важио је за
једног од најспособнијих војвода.
Гонећи његов одред, бугарски окупатори су му
23. марта 1917. године послали тајно писмо у
којем је стајало да му гарантују живот и слободу
уколико преда свој одред. У супротном,
запретили су да ће му убити трудну жену и
четворо деце.
Након тешке ноћи у размишљању, Беговић је
послао одговор у којем је рекао да су и
његови саборци нечија деца и да их не може
предати, ма по коју цену: „Убили сте на
хиљаде чланова породица комита, убићете и
моју, јер се ја никада нећу предати. Српски
официр се не предаје.”
Након
тога,
бугарски
окупатори
су
Беговићевој жени распорили стомак у седмом
месецу трудноће и извадили мушко дете, које
су набили на бајонет. Потом су њу и четворо
деце ставили у појату (оставу за сено) и живе
запалили. У пламену су се деца скупила око
мајке и снажно је загрлила, тако снажно да
након смрти њихове лешеве више нису могли да
раздвоје, па су их сахранили у заједничку
гробницу у селу Гајтан.
Пошто је један бивши комита открио Бугарима
да се Беговић са својом групом крије на Радан
планини, они су га опколили и напали у јутро 13.
јануара 1918. године. Схвативши да излаза нема,
наредио је јуриш на све стране, па ко успе да се
извуче из обруча. Он је остао са мањом групом
да пружа отпор, до последњег метка.
Позван да се преда, довикнуо је да је спреман на
предају. Бугарски официри су кренули хитро ка
њему, желећи да буду баш они ти који ће
заробити чувеног војводу и за то добити новчану
награду, виши чин и одсуство. Беговић је изашао
пред њих са подигнутим рукама, али је у шињелу
држао две одшрафљене бомбе. Када су му
пришли довољно близу, активирао је бомбе и са
собом у смрт одвео два бугарска официра.
Остали бугарски официри који су се ту затекли,
били су толико бесни да су му одсекли главу,
натакли је на колац и носили по српским селима.
Након рата, тачније 1921. године, Милица
Беговић, рођена сестра Димитрија Бековића, која
је такође била комита, обукла је своју униформу
и пошла у село Доња Топоница. Тамо је била
свадба на којој је кум био човек који је Бугарима

издао њеног брата. Пришла му је и пуцала у
главу и груди, а затим на очиглед сватова
одсекла главу.
Главу издајника свог брата је однела право у
канцеларију начелника округа у Прокупљу, уз
речи: „Господине начелниче, ја сам данас убила
српског издајника и крвника моје породице који
је издао мога брата Димитрија Беговића, српског
официра. Чините са мном шта год хоћете, ја сам
осветила брата!” Начелник је знао о каквом се
човеку радило и допустио је Милици да оде
слободно, тако да никада није одговарала за
убиство.
Место погибије Димитрија Беговића је познато и

назива се Беговићев гроб.

Топлички устанак

Фебруара 26. 1917. године, подигнут је Топлички
устанак. За месец дана његовог трајања, створена
је прва слободна територија иза непријатељских
линија у Првом светском рату, а уједно је то био
и једини устанак током овог сукоба.
Устанак је био планиран од стране Врховне
команде Српске војске, како би у одлучујућем
тренутку савезничке офанзиве на Солунском
фронту изазвао проблем иза непријатељских
линија и тиме олакшао пробој савезника.
Међутим, како су бугарске окупаципне власти
почеле
насилну
мобилизацију
српског
становништва у Топлици, Јабланици и Пустој
реци, устанак је избио раније.
Половина од око 5.000 или 6.000 устаника је
убијена,
укључујући
и
војводу
Косту
Војиновића, једног од заповедника устанка. У
бугарским одмаздама је убијено између 20.000 и
30.000 српских цивила, а исто толико је одведено
у заробљеништво. Око 2.000 Српкиња је
силовано од бугарских окупатора.

23

(www.srpskaistorija.com)

Видовданска
Академија

24

С

Л
А
В
А
Ч
А
С
О
П
И
С
А

25

улази у човека, активира га, и он то зна и осећа.
Благодат је енергија Бога, она сила Божија која
активира људске душе.
...Љубав Бога и Оца...
Бог Отац је бесконачно, боголепно заволео свет и
ти не можеш да Га схватиш својим умом, не
можеш ни да опишеш, ни да ограничиш, ни да
изразиш Божију љубав, она је неизрецива. А наша
љубав је људска, ми смо људи, и природно,
ограничена бића. Кажемо: „Волим једног човека
свом душом.“ Али шта год да му кажемо и
учинимо наша љубав ће бити много мања од онога
што можемо да искажемо и изразимо.
А сад размислите о Богу. Кад воли Бог Који је по
Својој природи необухватан – Њега не може да
обухвати ни људски ум, ни анђеоски ум – нико не
може у потпуности да схвати Божију љубав. Ову
бесконачну Божију љубав Оца Који је толико
заволео свет да је дао Свог Јединородног Сина да
би Он спасио свет, да би се свет окренуо Њему и
Треба стално да идемо на Литургију. Неко ће рећи: да би људи постали Његова деца, да бисмо имали
„Нисам какав би требало да будем, ништа тамо не приступ Његовој љубави и Царству.
разумем, не могу да се усредсредим.“ А ти иди
какав год да си. Један старац каже: „Кад уђеш у ...Заједница Светог Духа...
парфимерију и изађеш, одећа ће ти мирисати, чак значи да постанемо заједничари благодати Светог
и ако то не будеш желео, чак и ако ништа не Духа и да она уђе у нас и да се сјединимо с њом.
купиш.“ Каже да се исто то дешава и на Да постанемо попут брашна које упија воду и
постаје тесто. После тога брашно више не може да
Литургији.
„Благодат Господа нашега Исуса Христа, и се одвоји од теста, па да се каже: „Ово је брашно, а
љубав Бога и Оца, и заједница Светога Духа, да ово је вода,“ – јер је све већ постало тесто. Тако и
кад имамо заједницу с благодаћу Светог Духа ми
буде са свима вама (2. Кор. 13,13)“
постајемо једна целина с Богом, и овај благослов
Овај благослов и благодат које добијамо и свештеника који је преузет из посланице светог
примамо дају се присутнима на Светој Литургији. апостола Павла,1) непосредно нам преноси
Зато и кажемо да треба присуствовати Светој благослов Свете Тројице.
Литургији и учествовати у њој.
Често људи питају: „А зашто да идем на ...Нека буде са свима вама!
Литургију?“ Треба да идеш зато што нећеш Кад свештеник нешто говори на Светој Литургији
добити све оне благослове и благодат ако не или у Тајнама, то није просто молитва која може
да се оствари, а може и да се не оствари. Кад
будеш учествовао у Тајни Евхаристије.
Благодат Господа нашег Исуса Христа... Шта свештеник нешто говори у Тајнама кроз своје
значи реч „благодат“? Она означава енергију, Свештенство, сматра се да је то већ свршена
нетварне (нестворене) енергије Бога, то је енергија чињеница. На пример, кад он благосиља воду и
попут електричне енергије. На пример, ко је видео она постане света вода, не постоји вероватноћа да
струју? Нико је није видео, она је невидљива, али она неће постати света вода. Кад свештеник чита
ако додирнеш голу жицу, удариће те струја. молитву човеку или га благосиља, искључено је да
Електрична енергија није као вода која се види, овај благослов неће бити благослов, независно од
тога какав је свештеник. Он може бити и
али се види њен резултат, можеш да је осетиш.
Таква је и Божија благодат. То је нетварна најгрешнији, проклетник, лопов, лажљивац,
енергија; не можеш да је видиш, али осећаш кад грешник – то нема никаквог значаја. Од оног
добијаш енергију споља. Као кад укључиш тренутка кад је постао канонски свештеник и ако
транзистор у утичницу и он почиње да ради, таква га Црква није рашчинила, његов благослов и
је и благодат. Она није нешто апстрактно, није Литургија имају исто дејство као Литургија коју
неко осећање, није нешто субјективно, што човек би служио Сам Христос.
сам ствара: она не потиче од човека, већ од Бога, и

Христос обавља
Литургију, а не
свештеник
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Односно, кад бисмо имали Литургију коју служи
Сам Христос, и Литургију коју служи овај
свештеник, која Литургија би поседовала већу
силу? Обе би биле исте. Зато што Христос све
чини у свима, а свештеник је служитељ. Разуме се,
недостојни свештеник изгара служећи недостојно,
јер су Свете Тајне пламен који га претвара у
пепео. Али његова је ствар да ли изгара и претвара
се у пепео, не можемо ни да га осуђујемо, ни да му
пресуђујемо.
Постоје
надлежни црквени органи
који могу да испитају та
питања. Нас интересује да ли
је свештеник канонски, да
није рашчињен, и ако је тако,
он
захваљујући
свом
Свештенству обавља Свете
Тајне.
Светитељ Јован Златоусти
каже да су у његова времена
неки
поштовали
добре
свештенике. То и ми чинимо,
једноставно,
људски,
односно: – Дошао је тај и тај
отац! О, он је свет човек! – и
сви журимо да му целивамо
руку.
Долази и други свештеник
који, авај, није светац, или га
ми не сматрамо за свеца.
Њему
просто
кажемо:
„Благослови, оче,“ – ако
уопште и то кажемо. И добро
је што узимамо благослов од
њега, али шта то значи?
Свештенство није питање
личне светости. Његова је
ствар да ли је свет или
грешан. Кад поштујеш светог свештеника, не
поштујеш Свештенство, већ светост. А кад
поштујеш сваког свештеника, у свештенику
поштујеш
Свештенство,
а
поштујући
Свештенство, поштујеш Христа, Који је извор
Свештенства и Велики Првосвештеник Цркве.
Зато се и у једној молитви на Светој Литургији
каже: „Зато што си Ти Онај Ко приноси и Онај Ко
се приноси, Онај Ко прима и Ко даје, Христе Боже
наш.“2) Христос обавља Литургију, а не
свештеник, Он је Онај Који приноси дар и
приноси Себе, Он је и дар, и Давалац дара, Он
чини све у свима.

светости, односно кад би било тако да ако је
свештеник свет, значи да је и Литургија правилна,
а да је неделотворна ако је свештеник грешан.
Није тако. Дакле, кад свештеник обавља Тајне, сав
Божији благослов и благодат се кроз Свештенство
преносе на човека.
Можете ми рећи: „Зашто је благослов једних
свештеника делотворан, а других није?“ То не
зависи
од
свештеника, то се
дешава зато што га
не
примамо
с
вером, зато што смо
људи и имамо своје
људске немоћи. И
испоставља се да
имамо више вере
кад
примамо
благослов од светог
свештеника,
зато
што се унапред
припремамо
с
вером и кажемо:
„Он је свет, добар
је,“ – итд. и тако му
бивамо наклоњени
захваљујући вери.
Треба да идемо на
Литургију чак и ако
стојимо на њој као
пањеви. Неко ће
рећи: „Нисам какав
би
требало
да
будем, ништа тамо
не разумем, не могу
да се усредсредим.“
А ти иди какав год
да си. Један старац
каже: „Кад уђеш у парфимерију и изађеш, одећа ће
ти мирисати, чак и ако то не будеш желео, чак и
ако ништа не купиш.“ Каже да се исто то дешава
кад идеш на Литургију.
Можда ниси могао да учиниш ништа духовно, али
је већ нешто и то што си отишао, што си стајао
тамо као пањ. Зато реци себи: „Идем такав какав
сам – неотесани балван. Јер, Бог може да обради и
неотесани балван.“ А ако не будеш отишао, зато
што, велиш, „не могу да се усредсредим“, биће све
горе и горе и више се никад нећеш поправити.

Поштујемо свештенство, поштујемо Светог Духа
Који делује кроз свештеника. зато би нам било
тешко кад би се Црква градила на субјективној
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у срцима објављује да смо Христови и
да нас Христос воли јер се он брине за
нас и жели да види све нас сваког
богослужења и празника у Светом
Храму.
Господ Бог наш Отац Небески жељно
очекује свакога од нас, и зато,
пожуримо драга браћо и сестре, док је
јоште живота и времена, да и ми
одговоримо на ту љубав и пожуримо
Христу Слатком са нашом дјецом у
наручјима као бесцјеним даром који
нам је Oн поклонио.
Сваки родитељ, свака мајка и отац, осјећају да су
дјеца дар Божији, а још кад су родитељи
вјерујући, онда они своју захвалност изражаваjу
Богу на тај начин што ће се потрудити да своју
Према ријечима нашег патријарха српског, дјецу доводе у Цркву да би се поучили о својој
Његове Светости Г. Г. Порфирија, коријен вјери, да би и они исто тако стекли основна, а и
косовског завјета треба да је дубоко усађен у већа знања, ако Бог допусти, те и они с покољења
на покољење исто учинили све на очувању свете
сваком српском бићу.
вјере православне.
Тај коријен опредјељења Светог Великомученика Тај бисер, то злато, та ризница богатства, ова
Лазара за божанско, за небеско, за Крст Часни и наша вјера православна, остављена је свима нама
слободу златну, та вјечита вертикала уздизања, у аманет од праоца Аврама, запечаћена за
образовања и усавршавања у јеванђелским вјечност од нашег Господа Исуса Христа и светих
врлинама, дјеца стичу у породици кроз његу и Апостола, а затим и од наших Богомданих
љубав родитеља и кроз живот у црквеној српских
светитеља,
Светог
Симеона
заједници.
Мироточивог, Светог
Саве, Светог Василија
Препород
и
острошког,
Светог
благодат која
Великомученика
је неопходна
Кнеза Лазара, Светог
да се залива и
Николаја охридског и
осунчава
жичког и многих
коријен
многих
других
косовског
српских
светитеља.
бића даје се у
Цркви
кроз
Није лако знамо драги
Свете Тајне.
родитељи кад су дјеца
Прво
кроз
мала
долазити
у
Цркву
сваке
недеље и доводити
Свету Тајну Крштења кроз коју се у Христа
дјецу
у
Српску
школу,
али
како
наш народ каже
облачимо и Христом просвјетљујемо и рађамо за
да
без
муке
нема
науке,
тако
с
великим
трудом и
живот вјечни кроз благодат оживотворујућег
Духа Светога а у славу Оца, и Сина и Светога заједничким напором цијеле породице, не само да
ће се стећи образовање и удахнути православље у
Духа.
душу дјетета и свих нас, већ дјеца се још од
Призвање родитељима и дјеци да долазе у Цркву, дјетињства уче о животу у зајеници, стичу
да учествују у светим богослужењима, да се духовну снагу и националну свијест о свом
хране Светим Тијелом и Светом Крвљу поријеклу,
о
својој
Христовом је дар од Бога, како нас учи свети припадности народу Небеске
Апостол Павле у својим посланицама. Зато дужни Србије.
смо сви одазвати се на тај призив Божији који нам
Љиљана Тољевић,

Зашто учимо вјеронауку?
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Обележен Дражин Дан

Видовданска академија
Видовдане мој очињи виде
Тобом видим што други не виде
Видим Лаза честитога кнеза
Бесмртнога косовског витеза
И са њиме јато мученика
Из крви им изникли божури
Из костију знак часнога крста
Своје Небо носе на три прста.
Вјера им је основа прегнућа
А зеница Пресвета Тројица
Сви одоше у бој на Косово
За пресвето Име Исусово!
Видов дане мој очињи виде
Тобом видим што слепци не виде
Видим Лаза небом обасјана
И у њему зору новог дана
У васкрслом Христу запретана
Потврђеног Завјетом Косова
Јединога пута Србинова.

У недељу 17. јула, на сам дан када је 1946. године
генерал
Драгољуб
Михајловић
пугубљен,
заједница православних Срба окупљених око
Митрополит Амфилохије, 1989.
храма Светог Архангела Михаила, обележила је
Дражин Дан. Традиционално, овај дан заједно
организују
Црквеношколска
општина
Св. Речима ове чувене песме блаженопочившег
Архангела Михаила и Српска народна одбрана, Митрополита Амфилохија, започео је програм
овогодишње академије у част и спомен на
тако је, слава Богу, било и овога пута.
Видовдан и страдално Косово и Метохију. Раније,
Како је то бивало и ранијих година, верни народ на сам празник Св. Великомученика Кнеза Лазара,
се најпре окупио на Светој Литургији а потом и на 28. јуна, служена је Св. Литургија и Парастос
Парастосу који је служен генералу Драгољубу свим традалим восјковођама и војницима, а уочи
вечерње
богослужење
са
Михајловићу. Беседећи о личности самога празника
петхохлебницом.
генерала, правећи паралелу са многим другим
великанима наше историје, парохијски свештеник
је подсетио све на важност неговања наше Овогодишња академија оджана је у недељу 3. јула
после Свете Литургије и свечаног ручка, које су
историје као залог чувања наше будућности.
припремиле чланице КСС “Косовка Дјевојка”.
У настваку дана сви окупљени су имали прилике Програм академије био је испуњен различитим
да уживају у нашој традиционалној кухињи. садржајем. Нарадоне песме, приче из историје,
Поред тога, наша Црквеношколска општина косовске песме увек су неисцрпна тема када Срби
имала је ту част да по други пут прикаже филм славе Видовдан. У програму су узели учешћа
чланови хора “Милош Обилић”, те наши млађи
Опкољени, режисера Мирослава Самарџића.
парохијани Данијела Попара, Саша Љепић и
Овом приликом изражавамо дубоку захвалност Ивана Кос, ученици српске школе.”Св. Василије
свима који су волонтерским радом, добровољним Острошки”.
прилозима, лепим речима и саветима помогли да
се Дражин Дан организује и достојанствено Нека би нам Господ Бог, молитвама Светога
Кнеза Лазара и свих косвоских мученика, дао
обележи.
мира и слоге, да се у здрављу срећемо и
прослављамо Његове Свете угоднике.
Протонамесник
Синиша Милутиновић
Протонамесник Синиша Милутиновић
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Прослављен
Преподобни
Ава Цркви, сведочи нам Свето Писмо Старог и
Јустин, слава црквеног часописа Новог Завета и писано светоотачко
предање. Човјек као психосоматско биће,
Бели Анђео
Ове године торжествено смо прославили
Св. Јустина у недељу, 12. јуна, на празник
Свете Тројице. На крају Свете Литургије
прије заамовне молитве освећен је
славски колач и жито уз присуство
чланова редакције и присутне дјеце и
вјерног народа. Благодаримо Биљани Кос
која се побринула за славски колач. Било
је заиста дивно видјети вјерни народ
окупљен око славског колача баш онако
каква и јесте његова намјена и сврха.
Након богослужења послужен је ручак
који су у славу и част Преподобног Аве
Јустина припремили чланови редакције
заједно са сестрама КСС Косовка Девојка.
Овом
приликом
захваљујемо
се
председници КСС Снежани Билић, Пејки
Форцан, Петри Косић и Здравки Ћурић
које су помогле око припреме ручка.
Након ручка о. Синиша Милутиновић је
поздравио све присутне госте и захвалио
се свима на доласку због славе нашег
часописа који излази неколико пута
годишње. Ученици из Српске школе Св.
Василије Острошки су затим поклонили
на дар једну славску пјесму коју је
одрецитовала Ивана Кос а затим су дјеца
отпјевала пјесму Говори Господе.
У
склопу
прославе
захваљујући
иницијативи сестре Биљане Атанацковић
и КСС организован је и свечани сусрет
сестара КСС са супругом Сањом
Милутиновић, супругом нашег новог
Свештеника. Сестре су се окупиле и свака
је донела нешто на поклон и за
послужење.
Лијепо дружење је одисало гостољубљем
и захвални смо Господу што нам је
омогућио да свечано прославимо славу
нашег часописа Бели Анђео.
О важности писане ријечи и поучавања у
вери а не само беседом и проповеђу у

тј. Словесно биће украшеног умом и
расуђивањем потребује духовну рану и у
писаној ријечи.
Наставак писане Јеванђелске мисије наша
Света Православна Црква наставља да
врши кроз вијекове и широм Васељен
свака Црква посвећује велику пажњу
мисионарском издаваштву чинећи напор и
на тај начин да сваком вјерном човјеку,
као и сваком оном ко ће још тек да
повјерује у Христа, нуди духовне и
душекорисне материјале.
У Цркви се све чита и поје из записаног,
јер се на тај начин ум усредсређује на оно
што чита и писана ријеч дотиче и храни
душу. У спокоју дана или ноћи, у самоћи,
далеко од буке и у смирају душе, човјек
када чита осјећа посебно блаженство јер и
кроз читање остварује своју везу и
заједницу са Богом. И ово је труд
неопходан на спасењу душе.
Бог је за нас све учинио када је својом
Крсном смрћу и Славним Васкрсењем
расковао окове смрти и уништио смрт и
царство смрти. А сваки човјек је дужан
трудити се и молитвом и душекорисним
читањем да би се душа оплеменила и
узрасла у врлинама и на овај начин.
И наша Црква на далеком сјеверноамеричком дијелу континента такође
посвећује велику пажњу издавачком
мисионарству и већ годинама издаје
црквнено-народни часопис који се
најприје звао Православна вјера, али пре
осам година добио је назив Бели Анђео по
благовјеснику Васкрсења и радосне
вијести, архангелу Гаврилу.
Часопис слави славу Преподобног Аве
Јустина Поповића који је покровитељ
нашег часописа, а одабрали смо баш овог
светитеља
због
његовог
огромног
доприноса у писаној ријечи.

Љиљана Тољевић,

30

Српски Дани 2022
Вољени српски роде!
Хвала вам свима што сте се одазвали у тако
великом броју и дошли на наше Српске Дане.
Ми домаћини смо били пресрећни да видимо
малу дјецу, омладину, родитеље баке и деке како
сви хитро долазите са осмехом на лицу –
радујући се једни другима у љубави.
То је Христова љубав! То је мир и слога
светосавска која се могла видјети и осјетити на
Српским Данима.
Хвала свима вама који сте дошли да се прво Богу
помолите и упалите свијећу у Цркви, а затим
присуствовали програму и свим активностима.
Хвала
велико
нашим
драгим
гостима
свештеницима из СПЦ Св. Саве и браћи и
сестрама и деци из Српске школе Светог Саве
као и Фолклорној Групи Вук Караџић који су
својим доласком и програмом увеличали наше
Српске Дане.
Кутлурно-уметнички програм
Традиционални
Српски
дани
наравно
подразумијевају богат културно-умјетнички
програм. Иако се још многа фолклорна и
умјетничка друштва тек полако поново
организују после паузе због рестрикција, ипак се
неколико фолклорних друштава одазвало и
обогатило садржај програма. Оба дана ређали су
се наступи фолклорних група и локалних младих
уметника.
Најприје треба изразити захвалност због лијепе
сарадње са Српском Црквом Светог Саве из
Ванкувер јер су се одазвали и учествовали у
нашим Српским данима. Фолклорна Група из Св.
Саве, Вук Караџић, је стални и драги гост на
фестивалу. И ове године су својим изванредним
наступом подигли публику на ноге и изванредно
одиграли неколико српских кола. Велико хвала
Нинету Мирковић, Олги Ванчић и свим
члановима Ф.Г. Вук Караџић, деци и омладини,
који су својим наступом помогли нашу Цркву и
подржали Српске Дане.
Срећни смо и због првог наступа на нашим
Српских Данима од стране Српске Школе из
Цркве Св.Саве. Ученици и родитељи школе су се
представили нашој заједници и извели свој
припремљени школски рецитал. Било је дивно
видети и наше најмање ђаке како својим
рецитацијама дају подршку овом фестивалу.
Велико хвала родитељима и учитељицама Српске
Школе које су се потрудиле да дођу и помогну у

раду наших Српских дана.
Велико хвала и свим осталим учесницима који су
својим наступима помогли да програм буде
садржајан и лијеп. Захваљујемо се младом
умјетнику Кристијану Ољачи који је учествовао
у програму оба дана, Рома Гри плесној групи,
oркестру Стари звуци, Супер Кристал плесној
групи, Фолклорној груп Градина и бугарској
Фолклорној групи Далина која је дошла са три
ансамбла и који су имали запажене наступе.
Шпанским пјевачима Сангре Морена, народном
музичару Раденку Кнежевић, плесној умјетници
Елени и плесној Академији Боје плеса.
Домаћини дјеца и омладина из наше Српске
Школе Св. Василије Острошки и Фолклорне
Групе Млада Србадија су такође имали одличне
наступе оба дана и заблистали у свом пуном
сјају.
Програм је организован и припремљен
захваљујући добровољцима који се сваке године
потруде да програм буде добро организован, а
међу њима сигурно поред Драгане Мракић и
Љиљане Тољевић најзаслужнија је Алиша
Миладиновић која се побринула да позове што
више учесника и да програм складно тече.
Велико хвала и нашим драгим музичким
умјетницима народне музике Драгану Петровић и
Мири који су својом пјесмом створили одличну
атмосферу за дружење и народно весеље.
Спортска догађања
Оба дана одржани су турнири у фудбалу и
одбојци. Захваљујемо се свим тимовима и
играчима који су у 8 тимова одиграли утакмице.
Велика захвалност свим и посматрачима који су
дошли да навијају за своје тимове. Сигурно се
треба захвалити свима који су помогли у
организацији 8 фудбалских тимова ка су
организовали турнир у одбојци за младе и
организовали 8 одбојкашких екипа. Хвала свим
навијачима који су дошли да подрже одбојкашке
тимове.
Велико интересовање је било за оба турнира и
надамо се још већем одзиву за следећу годину.
Ове године је такође било интересовања и за
дечији фудбал и дечију одбојку и јавила се жеља
да се за следећу годину организује турнир за
најмлађе. Вредна деца из Српског Дечијег кампа
који је већ неколико година одржава у нашој
Цркви, су била главни покретачи дечијег
фудбалског турнира. Надамо се да ћемо имати
неколико екипа и за дјечији турнир слеће године.
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Продаја хране, печења и српских посластица
Управни Одбор ЦШО и КСС су поред осталих
догађања и задужења се такође побринули и за
продају хране, печења и српских посластица.
Припреме су трајале неколико дана пре суботе и
недеље и велики број добровољаца је узео учешћа
у припреми и продаји печења, хране и пића.
Велико хвала свима који су помагали и неуморно
радили. Један број волонтера је радио данима и
ноћима и много им се захваљујемо. Било је дивно
видети и породице гдје су по три четири
генерације заједно радиле дан и ноћ. Добровољци
су неуморно помагали у сваком тиму и свакој
екипи да све буде припремљено и наручено на
вријеме. Доста волонтера је узело неколико
слободних дана са посла и на тај начин дали све од
себе да што више помогну реализацију Српских
Дана.
Хвала свима вама драга браћо и сестре који сте се
одазвали у тако великом броју и посјећеност овог
Српског дана је оборила све рекорде посјећености
до сада. Ми смо очекивали кшно вријеме али ето
били смо благословени са лијепим временом и
драгим гостима. Нестало је хране већ у суботу, али
вриједне сестре из КСС су се одмах оргнизовале и
набака је извршена и радило се до касно у ноћ тако
да су сви продајни штандови били спремни и за
недељу.
Дечији забавни програм
Ове године за наше најмлађе био је организован
интерактивни забавни програм. У гостима су били
позоришна забавна група Свет уметности који су
за дјецу припремили забавне игре и представе на
различите теме.
Спонзори
Захваљујемо се свим спонзорима који су својим
прилозима
помогли
у
организацији
традиционалног фестивала Српски Дани. Листу
приложника можете видети на овом линку.
https://www.starhangelmihailo.com/sponzorisrbskih-dana-2022/
Домаћини
Управни Одбор ЦШО Св. Архангела Михајла и
КСС Косовка Девојка су заједно са преко 90
волонтера одрадили огроман посао и уложили
велики труд да све буде најбоље организовано.
Велика захвалност припада и нашем новом
свештенику о. Синиши Милутиновићу који је као
добри домаћин провео сво време Српских дана са
народом, и потрудио се да се представи и да се
упозна са свима колико је то вријеме и велика
посјећеност дозвољавала. Још једном упућујемо
топлу добродошлицу о. Синиши и његовој
породици: супруга Сања и дјеца Алексеј, Павле и
Ирина.
Љиљана Тољевић
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СИРОМАХ
Теби, који ово читаш,
Ти, што гледаш ово писмо;
Да л’ се икад ти запиташ
Зашто своји више нисмо?
Теби, који не знаш шта је
Слава, Црква, Божић, пост;
Теби, коме брат рођени
Дође као какав гост.
Теби, који никад’ ниси,
Нећеш ићи, нећеш знати,
Шта је било другог маја,
Ђе огњиште твоме тати.
Теби, који владаш светом,
Неким туђим, непознатим;
Теби, којег препознати
Ни рођена неће мати.
Теби, који децу своју
Нећеш крстит’ пред олтаром;
Теби, који зид за Свеца
Засенио си ормаром.
Теби, коме ћирилична
Свака реч је непозната;
Теби, који нећеш знати
Ђе ђедова дођу врата.
Теби, коме сви зидови
Сад причају језик други;
Теби, коме на истоку
Живе неки страни људи.
Теби, који не знаш ко су
Принцип, Растко, Милош, Тесла;
Теби, којег та “олуја”
Никад није ни потресла.
Теби, који нећеш знати
Кад за кућом жеља мине;
Теби, који ниси Србин,
Нерођени србски сине.
Стефан Максимовић,
Порт Коквитлам

Parish Priest Fr. Sinisa Milutinovic
Biography

Holy and Righteous Ancestors of God,
St. Joachim and Anna
St Joachim was of the tribe of Judah, and a descendant of King David. Anna was the daughter of Matthan
the priest, of the tribe of Levi as was Aaron the High
Priest. This Matthan had three daughters: Mary, Zoia
and Anna. Mary was married in Bethlehem and bore
Salome; Zoia was also married in Bethlehem and bore
Elisabeth, the mother of St John the Forerunner; and
Anna was married in Nazareth to Joachim, and in old
age gave birth to Mary, the most holy Mother of God.
Joachim and Anna had been married for fifty years,
and were barren. They lived devoutly and quietly, using only a third of their income for themselves and
giving a third to the poor and a third to the Temple,
and they were well provided for. Once, when they
were already old and were in Jerusalem to offer sacrifice to God, the High Priest, Issachar, upbraided Joachim: 'You are not worthy to offer sacrifice with
those childless hands.' Others who had children jostled Joachim, thrusting him back as unworthy. This
caused great grief to the two aged souls, and they
went home with very heavy hearts. Then the two of
them gave themselves to prayer to God that He would
work in them the wonder that He had worked in
Abraham and Sarah, and give them a child to comfort
their old age. God sent them His angel, who gave
them tidings of the birth of 'a daughter most blessed,
by whom all the nations of the earth will be blessed,
and through whom will come the salvation of the
world.' Anna conceived at once, and in the ninth
month gave birth to the holy Virgin Mary. St Joachim
lived for eighty years and Anna for seventy-nine, and
they both entered into the kingdom of God.
From The Prologue From Ochrid by Bishop Nikolai
Velimirovich

Protonamesnik Sinisa Milutinovic was born in
Travnik (BiH) on September 17, 1991, to parents
Zoran and Rajka (Vukovic) Milutinovic. Due to the
war, when he was less than a year old, he left his
home, to which, like many other refugees, he never
returned. He spent his early childhood, with his family, in the Bosnian Krajina, near the town of Prijedor,
on the slopes of Mount Kozara. Not having much
choice, the Milutinovic
family moved to Serbia
in 2001, where they permanently settled in Bogatic near Sabac.
In 2005, as a clergyman
of the Eparchy of Sabac,
he enrolled in the Theological Seminary of St.
Sava in Belgrade, which
he finished after five
years with perfect grades,
as one of the best students of the generation. After graduating from the
seminary, he married his chosen one Sanja, and began
service as secretary of the secretary of the Diocesan
Board of Directors of the Eparchy of Mileseva, secretary of the Bishop of Mileseva Eparchy, secretary of
the ecclesiastical court of the Eparchy of Mileseva,
diocesan deacon and deacon at the St. Vasilije
Ostroski Church in Prijepolje. He remained in that
service until 2014, when he moved to the Canadian
Diocese of Serbian Orthodox Church, and was appointed a missionary priest at the Church of St. Petka
in Saskatoon in July 2014, while being ordained a
presbyter. In the following year 2015, by the decision
of His Holiness the now late Patriarch Irinej, Father
Sinisa was ordained parish priest in Winnipeg, where
he spent the last seven years.
During his pastoral ministry to the faithful people of
Winnipeg and the surrounding area, he was awarded
the rank of protonamesnik in 2019 by His Grace Bishop of Serbian Orthodox Diocese of Canada Mitrofan.
For his volunteer work and engagement in the wider
community, the city of Winnipeg awarded Father
Sinisa with a plaque of deserving citizens in 2022.
Father Sinisa is a graduating student at the Orthodox
Theological College of St. Andrew the First-called in
Winnipeg. He has three children: Alexej, Pavle and
Irina.

Troparion — Tone 1
Since you were righteous under the law of grace, O
Joachim and Anna, you gave birth to the God-given
infant for our sake. Therefore, the divine Church radiantly keeps feast today, joyfully celebrating your hon- Contact Telephone# 204-894-7825
orable memory and giving glory to God who has Email: sinisadjakon91@gmail.com
raised up a horn of salvation from the house of David.
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3.

Who instituted the Holy Liturgy?

The Holy liturgy was instituted by our Lord and Savior Jesus Christ at the Holy Supper when He: “took
bread and blessed it‚ and broke it‚ and gave it to the
disciples‚ and said‚ Take‚ eat‚ this is My body. And
He took the cup and gave thanks‚ and gave it to
them‚ saying‚ Drink all of it. For this is My blood of
the new covenant‚ which is shed for many for the remission of sins.”(Mat 26:26-28)
The Holy Evangelists Mark (Mk. 14‚ 2’-24) and Luke
(Lk. 2’‚ 19-20) and the Holy Apostle Paul reiterate the
Fact that Jesus left the performing of the Liturgy as a
commandment to the Church: “this do in remembrance of Me.” (1Co 11:24)
4.
What do we gain by participating in the Holy
Liturgy”?

Questions and answers about
the Divine Liturgy
About the Divine Liturgy in
general
1. What is the meaning of the word Liturgy?
The word Liturgy comes from the Greek word leitourgia meaning service or public office. In the primary
Church the word liturgy was referring not only to the
Church services but to any services rendered to the
Christian community.
2.

What is the Holy Liturgy?

The Holy Liturgy represents the highest prayer of glory and thanksgiving that the Church offers to God on
Earth. Its main goal is the transformation of the gifts
of bread and wine in the Holy Body and Blood of the
Lord for the sanctification of the faithful through partaking of them into Holy Communion. Through the
Holy Liturgy is realized the union in love of the faithful with the Holy Trinity and of the faithful among
them. The Holy liturgy unites the Heaven and the
Earth‚ the angels and the saints with us the sinful people.

The main goal of Holy Liturgy is the communion of
the faithful with the Body and Blood of our Savior.
The Holy Communion is the necessary food for our
spiritual growth in Christ and life everlasting: ” For
My flesh is food indeed‚ and My blood is drink indeed.”(Joh 6:55. And again: “I have come so that they
might have life‚ and that they might have it more
abundantly.”(Joh 10:10). And ” I am the Living
Bread which came down from Heaven. If anyone eats
of this Bread‚ he shall live forever. And truly the
bread that I will give is My flesh‚ which I will give for
the life of the world.”(Joh 6:51)
The Holy Liturgy is not just a mere remembrance‚ a
simple historical commemoration‚ like in the
protestants teachings‚ but by taking Christ into our
bodies we receive life-giving power: “Truly‚ truly‚ I
say to you‚ Unless you eat the flesh of the Son of
Man‚ and drink His blood‚ you do not have life in
yourselves.”(Joh 6:5’) Our participation to this Holy
Sacrament is mandatory for our salvation.
5.

Who can celebrate the Holy Liturgy?

The Holy Liturgy can be celebrated only by the Orthodox bishops and the priests canonically ordained‚ helped by the deacons. Priests of other denominations cannot perform the Divine Liturgy in our
Church. The faithful also play an important role in the
Liturgy. They are not just spectators to the service but
active participants. A priest cannot perform the Liturgy by himself without the presence of the people.
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Unfortunately nowadays many people do not understand the full participation in community worship as
an essential condition for the performing of the Holy
Liturgy. Many come late to the services and expect to
receive the Holy Communion like a well disserved
right. What they don’t understand is that the Holy
Liturgy is the service that by the union of all faithful
in worship and sacrifice makes the Church truly
be “One: as we confess in the Orthodox Creed. If one
does not participate in the worship nor the sacrifice
how can they partake on the same Christ?

9.
How many Liturgies we have in the Orthodox
Church?
In the Orthodox Church we serve 3 main Liturgies:
a.
The Liturgy of Saint John Chrysostom‚ celebrated in most of the Sundays of the year
exception being the Great Lent and few other Sundays
and Great Feasts.
b.
The Liturgy of St. Basil the Great‚ longer then
the first one‚ but similar in structure‚ is served 10
times a year‚ in the first Sundays of Great Lent‚ in
Great Thursday‚ Great Saturday‚ January 1st‚ and the
Eve of Epiphany and Nativity.
c. The Liturgy of the Presanctified Gifts or the Liturgy
of St. Gregory the Dialogue‚ it is served only during
Great Lent. In this Liturgy there is no Eucharistic
sacrifice‚ but it rather a solemn way to celebrate Communion with the Holy Gifts pre-sanctified at the
Liturgy in the preceding Sunday.

6.
When do we serve the holy Liturgy?
The Divine Liturgy can be served in all days of the
year with the prescribed exceptions‚ called nonliturgical days. In the Monasteries the Holy Liturgy is
served every day. In other places it is served especially Sunday‚ Saturday and major Feast Days.
The Holy Liturgy is served generally in the morning‚ with few exceptions (Presanctified liturgy and
Vesperal Liturgies of Saint Basil the Great).
No bishop or priest can serve two liturgies in the same
day and on the same altar because the Savior Jesus
10. What is the structure of the Holy Liturgy?
Christ was crucified only once for our salvation.
7.

Where can we serve the Holy Liturgy?

The Orthodox Liturgy is served only in Orthodox
Churches‚ canonically consecrated by the Bishops. In
special situations‚ with the blessing of the Bishop‚ the
Liturgy can be served in other appropriate places‚ on a
specially prepared altar and always using the Holy
Antimension.

The Divine Liturgy consists of three parts: The Proskomidi‚ the preparatory part‚ performed earlier in the
morning by the priest alone in the Altar‚ The Liturgy
of the Catechumens starts with the Great Blessing
until the Litany of the Catechumens and the Liturgy
of the Faithful starting the Litany of the Catachumens
until the end.
11. Is the Holy Liturgy always the same?

8.

What is the Holy Antimension?

Some of the parts of the Liturgy are fixed and others
The Holy Antimension is one of the most important are variable. Some of the fixed parts are the prayers
Liturgical objects that is not missing in any Orthodox that the priest reads‚ the Litanies‚ the Creed etc. The
Church. It is given to the priest by the local Bishop variable parts are the Antiphons‚ the Troparia‚ the
Gospel lectures‚ the Epistles etc.
and is the sign of his canonical status.
The Holy Antimension is a rectangular piece of cloth
made out of linen or silk approximately 15-20̸’; wide. 1’. About the double meaning of all the gestures
It is painted with scenes from the Passions of our Sav- observed during the Holy Services
ior‚ the main theme being the entombment of Jesus
Christ. During the Liturgy the Holy Antimension represents the entombment of Jesus Christ and also the All the hymns‚ readings‚ movements and in general
everything that belongs to the Holy Services have a
shroud in which He was wrapped.
In one of the corners generally we find Holy relics of double role. St. Nicholas Cabasilas‚ explains that their
the saints. This is a continuation of the ancient Chris- role is “on one hand to bless the faithful and on the
tian custom of building Churches on the tombs of the other hand to convey the oikonomia of God”
Martyrs. One cannot serve the Holy Liturgy without
this liturgical object. In the Church it is kept on the Rev. Father Vasile, Gladsome Light Orthodox, 2009
Holy Table under the Gospel.
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BLUE LADDER

Passionate cries arose from the abyss. Fiery supplications from sufferers could be heard. And lo, suddenly
the All-Pure One let down the feathery ladder. It unrolled, and one by one the wretched, tortured, tired,
forgotten people, men and women, climbed it, poured

When the holy Apostle Peter’s earthly life had terminated, and he was called up to Heaven, the Lord gave
him the heavenly keys to the gates of Paradise.
With earnest priestly devotion, the holy apostle went
about his exalted business, unlocking the gates of Paradise to the souls of those who had earned heavenly
blessedness in their earthly life, by the decision of the
Most High and Righteous Judge. And so he continued
for many years, in a steady and habitual manner. But
one day, the apostle Peter came before the Lord God
in a very troubled state, kissed the sleeve of His luminous robe, and said: “O Lord, may Thy wrath not
come upon me! I must bring my troubles before you.
Lo, for many days now I have been seeing people
whom I have not allowed in through the gates of paradise, in this Thy most illustrious garden. I cannot explain how they come to be here. Their faces do not in
any way resemble the faces of the righteous. I fear
that this may be a trick of the evil one. He and his
servants are capable of every kind of craftiness.
Knowing that the keys are always in my possession
and that there is no other entrance, I am much perplexed, even saddened.”
The Lord responded: “It is your duty and responsibility. Watch closely those who enter paradise, and there
shall be no unwanted guests.”
A few more days passed, and the apostle appeared
again before the Lord Sabbaoth: “O great and merciful
God, every day more and more strangers steal up to
paradise, I know not how over the heavenly fence. I
address Thy wisdom and power. I myself have no
power, and my wisdom is insignificant. Thou alone art
All-knowing.
Then God said: “Come with Me, Saint Peter. Let us
visit together all the regions of paradise and let us see
for ourselves what is the cause of these occurrences,
that have provoked such justified and praiseworthy
unrest in thee. Let us go!”
And off they went. The Lord in front, the apostle following. They walked for a long time, and even got
tired. At last they reached an orchard of oranges and
through the branches glimpsed a blue robe. Quietly
they approached, and what did they see? At the foot of
the hill, on a green, daisy-strewn clearing, stood the
Most Holy Virgin looking down from the edge of the
deep abyss, from where the earth and all the people on
it could be seen. And in the hands of the Most-Pure
One, barely visible, the most delicate ladder – woven
from the finest blue silk.

into the clearing, and timidly disappeared into the
flowered paths and forests of the gardens of paradise.
And as each saved one passed, the Most Holy Theotokos raised up her divinely beautiful hands and said
with tenderness: “My Lord and God, Thou seest,
hearest and knowest all. By Thy unfathomable mercy,
forgive me for disturbing the order Thou hast established in Thy holy paradise. But I too have lived on
the earth, and I as well, am a mother. Can I refuse a
mother who prays for her son? Am I not the Mother of
the entire weak and suffering mankind? Forgive my
sin.”
Then the Lord lay His mighty hand on the Apostle
Peter’s shoulder and said: “Let us depart quietly from
here. We have no business here…”
By Nikolai Leskov
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That the brethren ought to
live in sincerity, simplicity,
love, and peace with each other, and to carry on contest and
war in their inward thoughts.
The brethren ought to dwell together in much charity,
whether they are praying, or reading the scriptures, or
doing some kind of work, that they may have the
foundation of mutual charity. In this way, those various inclinations may find favour, and those who pray,
and those who read, and those who work, can all live
in sincerity and simplicity with each other to their
profit. What is written? Thy will be done, as in heaven, so on earth,1 in order that as the angels in heaven
dwell together in great concord, peace, and charity,
and there is no such thing there as pride, or as envy,
but they live together in charity and sincerity, so
should the brethren dwell together. Some thirty, perhaps, are under one government; they cannot continue
all day and night at one thing. Some give themselves
up to prayer for six hours, and then would like to read;
others are very ready to serve, while others work at
some form of labour.
Whatsoever they are about, the brethren ought to be in
charity and cheerfulness with each other. Let him who
is at work say of him who is at prayer, ‘‘ The treasure
that my brother gets is common, and therefore mine.”
Let him who prays say of the reader, ‘‘ The profit
which he gets by reading is to my advantage.” Let him
who is at work say, “The service which I am doing is
for the benefit of all.”
As the members of the body, being many, are one
body,2 and help each other, and each performs its own
function, but the eye sees on behalf of the whole body,
and the hand labours for all the members, and the foot,
as it walks, carries them all, and another member suffers with all alike, so let the brethren be with one another. Let not him who prays judge the labouring
brother because he is not at prayer. Let not him that is
at work judge the one who is praying, or say, ‘He lies
by, while I am working.” Let not him who serves
judge some one else, but let each one do whatever he
is doing to the glory of God. Let him who reads hold
him who prays in charity and cheerfulness, with the
thought, “It is for me that he prays”; and let him who
prays think of him who is at work, ‘‘ What he is doing
is done for the benefit of us all.”

of God.
No doubt the principal thing among these is continuance in prayer; but one thing is required, that a man
should have treasure in his soul, and the life which is
the Lord in his mind-—that whether he is working, or
praying, or reading, he should have that possession
which passes not away, which is the Holy Ghost.
There are some who say thus—that the Lord requires
of men only the fruits that are visible, and that it is for
God to rectify the things that are hidden. ‘That is not
the case. As a man secures himself with regard to the
outer man, so ought he to carry on strife and war in
his thoughts. The Lord requires of thee to be angry
with thyself, and to do battle with thy mind, and neither to consent nor to take pleasure in the thoughts of
wickedness.

Nevertheless, to root out sin and the evil that
is ever with us, this can only be accomplished by the divine power. It is not possible or within a man’s competence to root out
sin by his own power. To wrestle against it,
to fight against it, to give and receive blows,
is thine; to uproot is God’s. If thou hadst
Thus much concord and peace and unity in the bond
of peace3 holds them all fast, and they are enabled to been able to do it, what need was there of the
live together in sincerity and simplicity and the favour coming of the Lord?
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As the eye cannot see without light, as a man
cannot speak without a tongue, or hear without ears, or walk without feet, or work without hands, so he cannot,be saved without
Jesus, nor enter into the kingdom of heaven.
If thou sayest, “In outward conduct, I do not
commit fornication or adultery, I am not
covetous ; therefore I am righteous,” thou art
wrong in this, thinking that thou hast fulfilled all. Sin has not only three departments
against which a man ought to ensure himself, but ten thousand. Arrogance, presumption, unbelief, hatred, envy, deceit, hypocrisy, whence are they? Oughtest thou not to
wrestle and strive against these in the hidden
places in thy thoughts? If there is a robber in
the house, at once thou art distressed ; he
does not allow thee to be at ease ; thou beginnest to strike back ; blows are exchanged.
So ought the soul to strike back, to resist, to
repel force by force.
What follows? By resisting and taking trouble and pains, the will begins to get the upper hand. It falls; it recovers itself. Sin
throws it again in-ten, in twenty conflicts. It
conquers the soul and throws it; then the
soul after a time in one engagement conquers the sin. If the soul perseveres and in no
direction flags, it begins to have the best of
it, to see through the enemy, and to carry off
the trophies of victory from sin. But if the
man is strictly examined even at this point,
sin still is too hard for him, until he comes to
a perfect man, to the measure of his stature,4 and perfectly conquers death; for it is
written The last enemy that shall be destroyed is death.5 Thus will they get the upper hand, and be the conqucrors of the devil.

has not contended, and is therefore beaten.
He ought to contend against them all, and to
strive ; for the mind, as I have said many
times, is an even match for it, and possesses
a power that is well balanced against sin, to
withstand and repel its suggestions. 6. If you
say that the opposing power is too strong,
and that evil has complete sovereignty over
man, you make God unrighteous when He
condemns mankind for submitting to Satan,
because Satan is so strong, and wields a
power which compels submission. “Thou
makest Satan greater and stronger than the
soul, and then commandest me, ‘Do not submit.’ It is as though a young man should
wrestle with a little child, and the child,
when he is worsted, is condemned for getting worsted. This is a great injustice.” I tell
you then that the human mind is a good
match for the enemy and evenly balanced
against him ; and a soul of that kind, when it
seeks, finds help and succour, and redemption is vouchsafed to it. The contest and
struggle is not an unequal one. Let us glorify
the Father, the Son, and the Holy Ghost for
ever.
Amen.
Saint Macarius, the Egyptian, Homily 3, IV Century,
Published 1921

Sometimes God allows for a
relative or a fellow worker to cause
problems in order to exercise our
patience and humbleness: however,
instead of being grateful for the
chance God gives us, we react and
refuse to be cured.
But if, as we observed before, a man should It is like refusing to pay the doctor
say, “I do not commit fornication or adul- who is giving us medication when
tery ; I am no moncy-lover ; and that is
we are ill.
enough,” in this reckoning he has contended
against three forces, but against twenty others that sin can "" employ upon the soul he
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St. Paisios~

SERBIAN CHURCH
CELEBRATES CENTENARY OF
RESTORATION OF
PATRIARCHATE
On May 16 in Sremski Karlovci, the Serbian
Orthodox Church celebrated the 100th anniversary of the restoration of the Serbian Patriarchate in Sremski Karlovci, one of the three
cathedras of the Serbian Patriarchate.
The Serbian Church was initially granted the
dignity of a Patriarchate in the 14th century.
This was abolished by the Ottomans in 1463,
though it was later restored in 1557, lasting
until 1766. Following the creation of the
Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes in
1918, all Serbian ecclesiastical provinces
were gain united in the single Serbian Orthodox Patriarchate in 1920. The centennial celebration was delayed due to the coronavirus
pandemic.
40

The celebration of the great jubilee began on
Saturday, May 14, at the Cathedral of St.
Nicholas, with the solemn reception of His
Holiness Patriarch Porfirije and other hierarchs and the celebration of Vespers, reports
the Serbian Orthodox Church.
The Serbian primate then opened a multimedia exhibition entitled “One Century Since
the Establishment of the Serbian Patriarchate
1920-2020” in the famous Patriarchal Palace
of Srem. Among the most important items
displayed were the Panagia of the Serbian
Holy Hierarchs of 1923.
The Patriarchal Divine Liturgy was celebrated
the next morning at the same cathedral with a
host of other Serbian hierarchs.

Following the service, a joint message of the “This great holiday is a holiday of unity and
Patriarch and all Serbian hierarchs for the oc- harmony, a day when everyone confirmed the
casion was read out.
general, everyday awareness of the unity and
continuity of our holy Orthodox Church in
The hierarchs express their great appreciation history, especially since the great event of acfor the unity of the Serbian Orthodox Church quiring autocephaly, more than eight centuries
and the spiritual inheritance coming down ago.”
from those
who
“In all troubrought the
bles, hardOrthodox
ships and
faith to the
sufferings,
Serbian
the Serbian
land. Even
Orthodox
when
the
Church
Pec
shared the
Patriarchate
joys
and
was abolsorrows of
ished
in
the entire
1766 and the Serbian Church covered the ter- Serbian people, and the Serbian Patriarchate
ritory of divided states, the Church always was and remains a symbol of national unity
strove to maintain “the spiritual and national even when the state system and unity were
identity of its flock,” the message reads.
broken.”
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Encyclical on the Occasion of the
Centennial Celebration of the
Re-establishment of the Serbian
Patriarchate

the Holy Brankovices of Krusedol, the Metropolitanate of Karlovci emerged, and then the Patriarchate, which formed a solid church structure and
was the key initiator of the spiritual and overall social and cultural development of our people all the
way until the victory in the Great War.

PORFIRIJE,

Since the unlawful and violent abolition of the Patriarchate of Pec in 1766, the Serbian Orthodox
Church had been divided into metropolitanates and
dioceses within various states, but even under those
conditions each church organizational unit cared for
the preservation of the spiritual and national identity
of its flock, ensuring the survival of the Serbian
people. She did that at the cost of the greatest sacrifices, constantly fanning the flame of hope that all
Orthodox Serbs will gather again under the omophorion and before the throne of their Serbian enWe greet you with joy, dear spiritual children, from lightener, Saint Sava.
one of the three historical headquarters of the Serbian patriarchs, from the God protected Sremski Kar- And finally, following the victory in the Great War,
lovci, where we are liturgically celebrating the great after the liberation and creation of the State of
jubilee of the one-hundredth anniversary of the re- Southern Slavs, on September 12, 1920 in Sremski
newal of the ancient Patriarchate of Pec, the unifica- Karlovci, in the presence of the Regent Aleksandar
tion of all the Serbian church regions, which were Karadjordjevic and state officials, the Assembly of
until then in various statuses and jurisdictions, into Bishops which was convened, after one hundred and
one Serbian Patriarchate, which, due to the epidem- fifty-four years, with liturgical unity – which had
never been violated – reestablishing canonical and
ic, we were unable to celebrate in 2020.
administrative unity and renewing the Patriarchate
Great is our joy in the Holy Spirit because, prayer- of Pec, that is, solemnly proclaiming the Serbian
fully mentioning our fathers who in these very Kar- Orthodox Church, in the regions of its historical and
lovci proclaimed the great act of the reestablishment canonical jurisdiction. Thus, the aspirations of many
of the unity of the Serbian Orthodox Church, we generations of our ancestors were finally fulfilled.
bear in mind that we are the spiritual descendants of
those who brought the name of Christ to this part of Today, it is our sacred duty to mention with prayerpresent-day Serbia and established church life al- ful trepidation all the hierarchs who were the direct
ready in the Apostolic era. In the Epistle to the Ro- laborers in the establishment and proclamation of
mans, the Apostle Paul greets Andronicus, the first the unity of the Serbian Orthodox Church. In the
bishop of ancient Sirmium, near modern day first place, it is the Archbishop of Belgrade and
Sremska Mitrovica, the seat of the ancient episco- Metropolitan of Serbia, Dimitrije (Pavlovic), the
pate. In Sirmium, one of the four capitals of the Ro- then first Patriarch of the renewed and unified Serman Empire, during the persecutions of Diocletian, bian Church; Metropolitan Mitrofan (Ban) of Monthe wreaths of martyrdom were received by the tenegro, who chaired and led the sessions; Metrosaints of God, Bishop Irinej, Deacon Dimitrije, five politan Petar (Zimonjic) of Dabro-Bosna, later comstone-cutters from Fruska Gora and many others memorated as the Hieromartyr Petar of Sarajevo;
whose names are listed among the saints and even Metropolitan of Evgenije (Letica) of Sarajevo, Metmore whose names are not written but are known to ropolitan Vasilije (Popovic) of Banja Luka and BiGod. Their heirs, in the 1500th Year of the Lord, hac, Bishop Miron (Nikolic) of Pakrac, Bishop
reestablished the Diocese of Srem, on Nemanjic Georgije (Letic) of Timisoara, Bishop Ilarion
roots, by the blessed saints heralding from the (Zeremski) of Gornji Karlovac, Bishop Dimitrije of
Brankovic family, with an abundance of talents be- Zadar, Bishop Irinej (Ciric) of Backa, Bishop Kirilo
stowed by God. From the beautiful monasteries of (Mitrovic) of Ras and Zahumlje, Bishop of Georgije
Fruska Gora, which they either built or renovated, (Zubkovic) of Budim, Bishop Ilarion (Radonic) of
to the reliquary of St. Prince Lazar, the reliquary of Zvornik and Tuzla and Bishop Gavrilo
the Holy King Uros Nemanjic and the reliquary of (Zmejanovic) of Vrsac.
By the Grace of God, the Orthodox Archbishop
of
Pec,
Metropolitan
of
BelgradeKarlovci and Serbian Patriarch, with all the hierarchs gathered at the regular annual session of
the Holy Assembly of Bishops, sends this pastoral
encyclical to the clergy, monastics and all sons
and daughters of our Holy Church on the occasion of the celebration of the one hundredth anniversary of the reestablishment of canonical
unity of the Serbian Patriarchate.
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Directing our prayers of thanksgiving to our Lord
for these, our fathers, and beseeching them that before the Heavenly Throne they remember our generation, which today proudly inscribes in our national
memory that date of September 12, 1920, when in
Sremski Karlovci, in the presence of thousands of
the faithful, gathered from all liberated and united
Serbian lands, with the sound of bells from all the
churches of Karlovci and cannon salvos of the victorious Serbian army, promulgated a decree on the
renewal of the Patriarchate of Pec and the conciliar
unity of the Serbian Church regions: the Archbishopric of Belgrade and the Metropolitanate of Serbia;
the Archbishopric of Karlovci and the Serbian Metropolitanate, with the dioceses of Dalmatia-Istra and
Boka Kotor; Archbishopric of Cetinje and the Metropolitanate of Montenegro, the Mountains and Littoral; then the Metropolitanate of Skopje, RasPrizren, Veles-Debar, Pelagonija, Prespa-Ohrid and
Strumica, one part of the Metropolitanate of Voden,
the Episcopate of Poljane; Metropolitanates of Bosna and Herzegovina: Dabro-Bosna, Herzegovina,
Zvornik-Tuzla and Banja Luka and Bihac, unified in
one autocephalous United Serbian Orthodox
Church.

Serbian Orthodox Church has shared the joys and
sorrows of the entire Serbian people, and the Serbian Patriarchate was and remains a symbol of national unity even when the state system and unity were
broken asunder.

Soon after, the Holy Assembly of Bishops of the
Serbian Orthodox Church, on September 28, 1920,
elected the most eminent hierarch of that time, Metropolitan Dimitrije of Belgrade, as the first patriarch
of the renewed Patriarchate, which was confirmed
by the Electoral Council on November 20th of that
year. Shortly afterwards, on February 19, 1922, the
Patriarchate of Constantinople, by an appropriate
ecclesiastical act, confirmed the universally accepted Tomos of the unification of the historic Serbian
ecclesiastical areas as “canonical and justified”, and
the Serbian Orthodox Church was recognized
“permanently and forever” as a Sister Church of all
autocephalous Orthodox Churches.

Archbishop of Pec,
Metropolitan of Belgrade-Karlovci and
Serbian Patriarch PORFIRIJE

This great feast is a feast of unity and harmony, a
day when everyone confirmed the general, ever
awareness of the unity and continuity of our holy
Orthodox Church in history, especially since the
great event of acquiring autocephaly, more than
eight centuries ago, from Zica, Pec and Karlovci to
Belgrade. Today, after one hundred years, we joyfully announce and celebrate this historic event,
whether we live in the homeland, or in one of the
Serbian or surrounding countries, or in the diaspora,
scattered by the storm of historical winds across the
six continents.
In all times of trouble, misfortune and suffering, the

Due to all this, during these days, as we remember
the feat, the effort, of our ancestors who longed for,
fought and achieved unity of the Church, illuminated by the light of the Resurrection of Christ, we
send our archpastoral blessing to the fullness of our
Serbian Orthodox Church, the historical Patriarchate of Pec and Belgrade-Karlovci , and we call on
our faithful people in the country and in the diaspora that, in spite of all temptations, they remain and
persevere in fellowship beneath the wing of their M
Mother Church.

Given at the Serbian Patriarchate
in Sremski Karlovci
th
The 15 day of May of the Year of the Lord
2022
Your intercessors before the Risen Christ:

Metropolitan of Dabro-Bosna CHRYSOSTOM
Metropolitan of Montenegro and the Littoral JOANIKIJE
Bishop of Srem VASILIJE
Bishop of Banja Luka JEFREM
Bishop of Budim LUKIJAN
Bishop of Banat NIKANOR
Bishop of New Gracanica-Midwestern America
LONGIN
Bishop of Canada MITROPHAN
Bishop of Backa IRINEJ
Bishop of Great Britain and Scandinavia DOSITEJ
Bishop of Zica JUSTIN
Bishop of Vranje PAHOMIJE
Bishop of Sumadija JOVAN
Bishop of Branicevo IGNATIJE
Bishop of Zvornik-Tuzla FOTIJE
Bishop of Mileseva ATANASIJE
Bishop of Dusseldorf and Germany GRIGORIJE
Bishop of Ras and Prizren TEODOSIJE
Bishop of Western America MAXIM
Bishop of Gornji Karlovac GERASIM
Bishop of Eastern America IRINEJ
Bishop of Krusevac DAVID
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Bishop of Slavonia JOVAN
Bishop of Austria and Switzerland ANDREJ
Bishop of Bihac-Petrovac SERGIJE
Bishop of Timok ILARION
Bishop of Nis ARSENIJE
Bishop of Buenos Aires and South Central America
KIRILO
Bishop of Australia and New Zealand Metropolitanate SILUAN
Bishop of Dalmatia NIKODIM
Bishop of Osek-Polje and Baranja HERUVIM
Bishop of Valjevo ISIHIJE
Bishop of Budim and Niksic METODIJE
Bishop of Zahumlje and Hercegovina DIMITRIJE

SHORT MORNING PRAYERS
Having risen from sleep, before any other action, stand reverently, considering thyself to be
in the presence of the All-seeing God, and,
having made the sign of the Cross, say:

In the name of the Father, and of the Son, and
of the Holy Spirit. Amen.
Then pause a moment, until all thy senses are
calmed and thy thoughts forsake all things
earthly; and then make three bows, saying:
Vicar Bishop of Moravica ANTONIJE
Vicar Bishop of Remesiana STEFAN
The Prayer of the Publican:
Vicar Bishop of Toplica JEROTEJ
O God, be merciful to me a sinner. Thrice.
Vicar Bishop of Hvosno JUSTIN
The Beginning Prayer:
Vicar Bishop of Mohac DAMASKIN
O Lord Jesus Christ, Son of God, for the sake
Vicar Bishop of Marca SAVA
of the prayers of Thy most pure Mother and all
Vicar Bishop of Hum JOVAN
the saints, have mercy on us. Amen.
THE ORTHODOX ARCHDIOCESE OF OCHRID: Glory to Thee, our God, glory to Thee.
O Heavenly King, Comforter, Spirit of Truth,
Archbishop of Ohrid and Metropolitan of Skopje
Who art everywhere present and fillest all
JOVAN
things, Treasury of good things and Giver of
Bishop of Polog and Kumanovo JOAKIM
life: Come and dwell in us, and cleanse us of
Bishop of Bregalnica MARKO
all impurity, and save our souls, O Good One.
Vicar Bishop of Stobi DAVID
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have
mercy on us. Thrice.
Glory to the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit, both now and ever, and unto the
ages of ages. Amen. . - O Most Holy Trinity,
A PRAYER FOR SERBIA!
have mercy on us. O Lord, blot but our sins. O
Master, pardon our iniquities. O Holy One,
Help me God
visit and heal our infirmities for Thy name's
to be cast into the dust, to rise from the dust, sake.
Lord, have mercy. Thrice.
to gather the scattered, to see blindly,
Glory to the Father, and to the Son, and to the
that she was killed, tortured and burned,
Holy Spirit, both now and ever, and unto the
to be slaughtered, trampled, hanged and cruci- ages of ages. Amen.
fied,
buried in known and unknown graves,
and from all graves and torment has risen,
THE WHOLE OF SERBIA STANDS UNDER
ONE WREATH !!!!
Despot Stefan Lazarevic

Our Father, Who art in the heavens, hallowed be Thy name. Thy kingdom
come, Thy will be done, on earth as it is
in heaven. Give us this day our daily
bread, and forgive us our debts, as we
forgive our debtors; and lead us not into
temptation, but deliver us from the evil
one.
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ПОУКЕ СВЕТИХ ОТАЦА
Ако је дошла невоља, чекаћемо и долазак радости. Узмимо као пример оне који плове
морем. Кад се подигне бура, они се боре с таласима, очекујући тихо време; а када
настане тишина, спремају се за буру. Они су увек будни, како их ветар који се изненада
подигао не би затекао неспремне и како не би преврнуо брод. Тако и ми треба да
делујемо: када нам се догоди невоља или тешке прилике, очекиваћемо олакшање или
помоћ од Бога да нас не би растужила мисао како за нас више нема наде у спасење.
Свети Јефрем Сирин
Чим осетиш да страдаш телесно или духовно, сети се да не страдаш само ти. Свако
страдање има неки виши смисао. Не страдаш само ти, око тебе страда цео свет.
Све страда и мучи се - час у немој тишини, скривајући своју бол, ћутећи о својој тузи, час
у отвореним мукама које нико и ништа не може ублажити. Страдања су нам неизбежна.
Природно је желети да она не буду превелика. Али треба се учити страдати
достојанствено и продуховљено. У томе је велика тајна живота. У томе је вештина
земаљског бивствовања.
Архимандрит Јован Крестјанкин
Цареви се смењују, државе пропадају, а језик и народ су ти који остају, па ће се тако
освојени дио земље и народа опет кад - тад вратити својој језичкој матици и своме
матичном народу. Запамти, чедо моје, да свако освајање или отцепљење није толико
опасно за народ колико је штетно за нараштај. То може штетити само једном нараштају,
а не народу. Народ је, чедо моје трајнији од нараштаја и од сваке државе. Кад - тад
народ ће се спојити као вода чим пукну бране које га раздвајају. А језик, чедо моје, језик
је та вода, увијек иста са обе стране бране, која ће као тиха и моћна сила која брегове
рони опет спојити народ у једно отачанство и једну државу.
(ЗАВЕШТАЊЕ
ЈЕЗИКА) Свети Симеон Мироточиви
Теорије се зидају и разидају, но дела љубави не умиру.
Свети Владика Николај
Када дође патња, утеши се тиме да ће после ње поново доћи радост и спокојство.
Запамти ти док си жив. Ово сећање даће ти храбрости у недаћама овог испразног света и
испуниће твоју душу утехом.
Краткотрајна страдања овог живота ће се окончати, чедо моје, јер ће и овај свет проћи.
Вечно ће бити само оно што учиниш за своју убогу душу, било да је узнесе на висину,
било да је сурва у дубину и да јој нашкоди.
Старац Јефрем Филотејски

