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ОЧЕ НАШ
Оче наш који си на небесима,

Да се свети име Твоје;
Да дође царство Твоје;

Да буде воља Твоја и на земљи као на небу.
Хлеб наш насушни дај нам данас;

И опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим;
И не уведи нас у искушење,

Но избави нас од злога
Јер је Твоје Царство, и сила, и слава у векове векова. Амин.
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СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВОЈОЈ ДУХОВНОЈ ДЕЦИ
О БОЖИЋУ 2018. ГОДИНЕ

ИРИНЕЈ
ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ

ПРАВОСЛАВНИ АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ, МИТРОПОЛИТ БЕОГРАД-
СКО-КАРЛОВАЧКИ И ПАТРИЈАРХ СРПСКИ, СА СВИМ АРХИЈЕРЕЈИ-
МА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, СВЕШТЕНСТВУ, МОНАШТВУ И 
СВИМ СИНОВИМА И КЋЕРИМА НАШЕ СВЕТЕ ЦРКВЕ: БЛАГОДАТ, 
МИЛОСТ И МИР ОД БОГА ОЦА И ГОСПОДА НАШЕГА ИСУСА ХРИСТА 
И ДУХА СВЕТОГА, УЗ РАДОСНИ БОЖИЋНИ ПОЗДРАВ:

МИР БОЖЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ!
И Логос постаде тело и настани се међу нама,

и видесмо славу његову, славу као Јединородног од Оца,
пун благодати и истине (Јн 1, 14).

Речима Логос постаде тело 
изражава свети апостол, је-
ванђелист и љубљени уче-

ник Христов Јован велику тајну наше 

хришћанске побожности. Онај Који 
„беше у почетку“, тојест од искони, 
кроз Кога све постаде, и без Кога ни-
шта не постаде што је постало, Онај 
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Који је Живот (Јн 1, 1-3), Логос, Сло-
во, Реч Божја, постаде тело када на-
ступи пуноћа времена (Гал 4, 4), ка-
ко би свим људима уручио дар усино-
вљења и све их привео и узвео Свом 
и нашем Оцу небеском ради спасења 
и вечног живота (2 Кор 6, 18).

Рођење Господа нашега Исуса 
Христа је догађај који људску исто-
рију дели на два дела, на оно што се 
дешавало пре Његовог Рођења, а што 
разумемо као припрему људи за Ме-
сијин долазак, и на време после Ње-
говог Рођења, у коме и ми живимо. 
Чак и они који из најразличитијих 
разлога не желе да помену Христово 
име и говоре о „старој“ и „новој“ ери, 
заправо на врло добар начин тума-
че оно што Црква Христова већ две 
хиљаде година благовести: да је пре 
Христа све било старо, а са Христом 
је све ново, и човек, и његов живот, и 
целокупна историја (Отк 21, 5).

Рођење Сина Божјег је за хришћа-
не централни, кључни, најважни-
ји догађај светске историје и његов 
смисао у апсолутној мери утемељу-
је хришћански начин живота и хри-
шћански поглед на свет. На ове теме-
ље данас, када сте сабрани у светим 
храмовима, желимо да вас подсети-
мо, драга наша духовна децо. Истица-
ње јеванђелских темеља православ-
не вере никада није сувишно јер смо 
сви склони да, готово неприметно, у 
веру уносимо сопствене ставове. На-
рочито лако се то дешава са судовима 
и ставовима света и времена у коме 
живимо и врло често њима просуђу-
јемо Јеванђеље и њима тумачимо до-

гађаје из историје спасења. А за хри-
шћане је једино супротан поступак 
исправан. Јеванђеље, смисао догађаја 
из историје спасења и евхаристијско 
искуство живота у Цркви темеље на-
шу веру и суде свету и свакој историј-
ској и цивилизацијској епохи. Почни-
мо најпре са благодарењем.

Ко не жели или није способан да 
благодари, вероватно не може ништа 
од хришћанске вере да докучи (1 Сол 
5, 8; Флп 4, 6). Ако смо неблагодарни, 
сматрамо да никоме ништа нисмо ду-
жни и да нам све припада по нашим 
сопственим заслугама. У том случа-
ју не дугујемо ништа својим роди-
тељима и прецима, друштву у коме 
живимо, ближњима са којима живи-
мо, а понајмање смо дужни Богу. Та-
ко се манифестује животни етос крај-
ње саможивости који препознајемо и 
у времену у коме живимо. А итека-
ко смо дужни и прецима, и родите-
љима, и друштву чији смо део, а по-
себно Богу. „Јер Бог тако заволе свет 
да је Сина свога јединородног дао да 
нико ко верује у њега не пропадне 
него да свако има живот вечни“ (Јн 
3, 16). Отац нам Свога Сина даде, не 
као плату и награду за наш труд већ 
као незаслужени дар Његове љубави, 
јер „тако заволе свет“.

Незаслужена плата се само и ис-
кључиво са крајњом благодарно-
шћу може примити зато што је она, 
просто, дар. А поклања се онима ко-
ји са љубављу данас приступају ма-
лом и „немоћном“ новорођеном де-
тету Христу, јер се детету и не може 
другачије приступити осим са љуба-
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вљу. Дете само речи љубави разуме, 
баш као што и Бог само језик љуба-
ви говори и разуме. А дар је потврда 
и знак љубави. Бог Отац нам данас 
дарује Свога Сина, а ми са љубављу 
у благодарности тај дар примамо. И 
тек на основу овог темељног става 
нашег хришћанског постојања мо-
жемо даље да говоримо о још неким 
аспектима данашњег Празника.

Син Божји прима људску приро-
ду и у витлејемској пећини се рађа и 
полаже у јасле не престајући да бива 
Бог, а постајући потпуни човек, Бого-
човек. И ово је највећа тајна наше по-
божности да Бог може бити присутан 
у човеку (1 Тим 3, 16). Од Духа Светог 
и Марије Дјеве рађа се истинити Бог 
и истинити човек, Богочовек Исус 
Христос. Од тог давног витлејемског 
догађаја све је у човековом животу 
ново, исто тако као што је и ово био 
нов и јединствен догађај у историји (2 
Кор 5, 17). Бог се нераскидиво сједи-
њује са човеком и ко год се у крштењу 
и миропомазању роди од Духа Светог 
син је Очев, истина не по природи као 
Христос већ по благодати и усино-
вљењу (Гал 3, 26). Рађа се нови човек 
од Духа Светога, за спасење и веч-
ни живот. И тако, Сâм Бог кроз Ова-
плоћење, а затим и наша вера, уздиже 
човека, и то сваког човека, на највеће 
могуће достојанство – да буде проја-
ва Божје присутности у свету.

„Видех лице твоје као да видех ли-
це Божје“ (1 Мој 33, 10), говорио је 
праотац Јаков своме брату Исаву. Ово 
сведочанство братске љубави у пот-
пуности је постало могуће после Ова-

плоћења Сина Божјег и оставља нај-
дубље последице на наш однос према 
другим људима, знаним и незнаним, 
пријатељима и непријатељима, пре-
ма свима који уђу у наш живот, као и 
према онима којима ми уђемо у жи-
вот – да само преко њих и кроз изра-
жену љубав према њима води пут ка 
Богу. Подвигом да заволимо ближњег 
ми пројављујемо истинску и праву 
љубав према Богу. Онај ко каже да 
воли Бога Кога не види, а мрзи бра-
та свога којега види, само лаже и се-
бе и Бога (1 Јн 4, 20). Сви ми, рођени 
од Духа Светог, попут Богомладен-
ца Христа, крштени и миропомаза-
ни, сви људи до дана данашњег, на-
учени од Духа Светога, Који је Дух 
заједнице, исповедамо да човек једи-
но у заједници љубави истински жи-
ви као човек. И позвани смо да такве 
везе градимо у браку, породици, ши-
рем друштву, а свакако и у Цркви, ко-
ја је по својој природи заједница љу-
бави. Отуда је на почетку поменута 
саможивост и самодовољност запра-
во хула на Духа Светог, болест од које 
се одмах треба лечити чим се приме-
те и најмањи знаци њеног постојања.

Са овим мислима о благодарно-
сти, заједници и јединству као дару 
Духа Светог најављујемо вам, драга 
наша духовна децо, наступајућу 2019. 
годину у којој прослављамо велики 
јубилеј наше Цркве – осамсто годи-
на од добијања аутокефалије. Пре-
ма сведочењу Доментијана и Теодо-
сија, који „различитим речима исто 
кажу“, посвећење Светог Саве за пр-
вог српског архиепископа и добијање 
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самосталности Српске Православ-
не Цркве збили су се 1219. године у 
Никеји благодарећи љубави и разу-
мевању византијског цара Теодора 
I Ласкариса и тадашњег цариград-
ског патријарха Манојла I Харито-
пула Сарантена. Јасно је да се Свети 
Сава прихватио овог подвига, доби-
јања аутокефалије из бриге за бли-
жње, превазилазећи саможивост, у 
жељи да разједињене хришћане срп-
ске државе зближи и истински сједи-
ни у светој Литургији. Другим речи-
ма, чинио је што је чинио да нашим 
прецима, а и свима нама, пружи мо-
гућност да се истински нађемо за-
једно у Јеванђељу Христовом, у Цр-
кви Његовој, у којој се сви народи и 
сви људи као деца Божја сједињују 
да се причесте животом Свете Тро-
јице у једној, заједничкој Литургији 
као у предокушају Царства небеског. 
Добивши титулу „архиепископа све 
српске и поморске земље“, Свети Са-
ва је своју архипастирску службу за-
почео у Дому Спасовом, у манастиру 
Жичи, трудећи се да, по Доментија-
новим речима, „душе христољубиве 
храни душекорисним беседама и ду-
ховним речима“. Испуњен Христом 
и свим духовним даровима, „потоке 
богословља свима изливаше“. У вре-
ме светог Арсенија Сремца, наслед-
ника Светог Саве, седиште Српске 
Цркве биће премештено дубоко у та-
дашњу унутрашњост државе, у Пећ. 
Ево, из Пећке Патријаршије, већ осам 
векова, Српска Црква сведочи свету 
благу вест Јеванђеља о новорођеном 
Богомладенцу Који долази у свет да 

Својим искупитељским делом спасе 
свет и човека.

Небоземну истину да је прво Го-
спод заволео нас, а да смо ми позвани 
да на ту љубав одговоримо хришћан-
ским животом, посведочили су наши 
свети преци, показавши нам да се у 
оваквој историји, у оваквом свету, би-
је битка за Царство небеско. Утврдили 
су нас у вери да се подвигом улази у 
вечни живот и да, уколико на тај начин 
приђемо животу, нема подвојености на 
Царство небеско и царство земаљско, 
јер постоји само једна историја, једна 
творевина Божја, једно Царство, једна 
икономија Божјег Промисла и нашега 
спасења. Другим речима, ми истори-
ју у којој живимо, царство земаљско, 
осветљавамо Царством небеским, та-
ко да се истовремено боримо за правду 
Божју и за Царство Божје, док ће нам 
се све остало, по речима Христовим, 
додати (Мт 6, 33; Лк 12, 31) у овом све-
ту и у овом времену.

Борећи се за правду Божју и за 
Царство Божје и осветљавајући цар-
ство земаљско Царством небеским, 
позвани смо да посебну бригу пока-
жемо према нашој браћи и сестрама 
на Косову и Метохији. Свакодневно 
слушамо о „напретку и развоју људ-
ског друштва“ и о „посебној бризи 
за људска права“. Међутим, док ми, 
као и народи који нас окружују, има-
мо право на различите животне избо-
ре, нашој браћи на Косову и Метохи-
ји одузимају чак и основно право на 
живот достојан човека. Зато сматра-
мо да је један од битних предуслова 
за решење проблема на Косову и Ме-
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тохији изградња друштва заснованог 
на владавини права, у коме људи ра-
зличитог порекла могу да живе у ми-
ру, уз пуну заштиту и поштовање сва-
чијег верског, културног и народног  
идентитета. Говорити о трајнијем ре-
шењу проблема на Косову и Мето-
хији без уважавања ових предуслова 
значило би прихватити ратно и по-
ратно етничко чишћење и отимачину 
као свршен чин и одбацити све вред-
ности на којима, бар начелно, почива 
хришћанска Европа, али и читав свет.

Ми тражимо поштовање једног од 
основних хришћанских начела: „Све 
што хоћете да чине вама људи чините 
и ви њима“ (Мт 7, 12). Све што захте-
вамо за нашу браћу и сестре на Косо-
ву и Метохији спремни смо да пружи-
мо и пружамо и свим народима који 
живе или на Косову и Метохији или 
у другим крајевима Републике Срби-
је. Али та слобода за српски народ и за 
све друге није могућа у самопрогла-
шеној лажној држави Косово! То нај-
боље доказују догађаји наших дана: 
варварско лишавање српског народа 
на Косову и у Метохији намирницâ, 
лекова и других ствари неопходних за 
живот увођењем већ злогласних „так-
си“ сталне претње, хапшења и много 
шта друго, а најновије је оснивање та-
козване косовске војске, у циљу даљег 
застрашивања и коначног изгона свих 
Срба, како оних јужно од Ибра тако и 
оних северно од те српске реке. Поно-
во истичемо да је за нас питање Косо-
ва и Метохије, између осталог, питање 
опстанка нашег народа, свештенства, 
монаштва и, нарочито, наших древ-

них светиња, без којих не бисмо би-
ли оно што јесмо. Наше светиње нису 
само културно-историјски спомени-
ци већ имају дубљи смисао постоја-
ња, првенствено као места литургиј-
ског сабирања нашег народа, и то не 
само оног са Косова и Метохије већ и 
из свих крајева Србије и света где Ср-
би живе. У нади да ће нам радост но-
ворођеног Богомладенца помоћи да 
заједно пронађемо пут и изиђемо из 
беспућа коме је узрок грех (Рим 7, 20), 
поздрављамо нашу браћу и сестре на 
Косову и Метохији у њиховим напо-
рима да опстану и остану на заветној 
српској земљи, речима које Христос 
упућује Својим следбеницима кроз 
векове: „Не бој се, мало стадо!“ (Лк 
12, 32). „Јер све што је рођено од Бога 
побеђује свет; и ово је победа која по-
беди свет – вера ваша“ (1 Јн 5, 4).

У исто време, остајемо у нади да 
ће и кривце за тежак положај наших 
сународника обасјати светлост Рође-
ња Христовог и да ће и они схватити 
дубину греха који чине, не само пре-
ма нама и нашој браћи и сестрама 
већ и према себи и своме потомству. 
Можда ће се сетити речи премудрог 
Соломона: „Праведне избавља прав-
да њихова, а безаконици се хватају у 
својој злоћи“ (ПрС 11, 6).

Са пастирском бригом и одговор-
ношћу позивамо нашу браћу и се-
стре у Македонији који су у расколу 
да, у духу Христове љубави, схва-
те да је аутокефалија искључиво цр-
квена институција и да она треба да 
доприноси напретку и учвршћива-
њу јединства међу помесним Право-
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славним Црквама. У том смислу се 
Српска Православна Црква труди-
ла и радила свих протеклих осам ве-
кова. Уколико би се, по логици овога 
света, аутокефалија схватала на дру-
гачији начин, као елемент државне 
суверености, националне посебно-
сти или одвајања, онда она не допри-
носи јединству и изграђивању Цркве 
већ подстиче самодовољност и само-
живост, постаје и она, парадоксално, 
хула на Духа Светога.

Исти позив упућујемо и онима ко-
ји говоре о некаквој „Црногорској 
Цркви“ који остају слепи код очи-
ју јер не виде древну Митрополију 
црногорско-приморску. Они забора-
вљају да спасење није условљено из-
јашњавањем ко је Србин, а ко Цр-
ногорац. Искушење је исто као и у 
нама блиској и братској Украјини, 
где такође острашћени шовинисти-
-русофоби, предвођени корумпира-
ним политичарима, уз „асистенцију“ 
унијатâ и, нажалост, уз неканонско 
саучесништво Цариградске Патри-
јаршије, продубише и проширише 
постојеће расколе и озбиљно угро-
зише јединство Православља у це-
лини. Христос није дошао да спасе 
само јеврејски народ, иако је тај на-
род био изабран од Бога да све наро-
де припреми за долазак Месије, већ 
је дошао као Спаситељ свих народа, 
ма како се они звали (Рим 10, 12) и ма 
како се у ком времену изјашњавали.

Радост дарованог нам спасења, по-
клона на коме сви треба да благода-
римо, заједно можемо доживети само 
кроз међусобно праштање и измире-

ње. Имајући ово у виду, дубоко жале-
ћи и саосећајући са српским и свим 
осталим жртвама несрећних ратова 
на простору Словеније, Хрватске, Бо-
сне и Херцеговине, Србије, молимо 
се новорођеном Богомладенцу, Даро-
давцу сваког мира, да се мир конач-
но усели у наша срца, да опростимо 
једни другима јер је и Господ опро-
стио нама сагрешења наша (2 Кор 5, 
18). Једини начин да се ослободимо 
робовања прошлости и дневно-по-
литичким интересима јесте прашта-
ње и помирење на које позивамо све 
народе са којима смо некада живели 
у једној држави.

Посебно се обраћамо нашој духов-
ној деци у расејању, од Америке до 
Азије, од Европе до Аустралије, и по-
зивамо их да према свима увек и на 
сваком месту показују љубав  на де-
лу. Будите милостиви, не судите и не 
осуђујте, опраштајте, помажите јед-
ни другима (Лк 6, 37-38) и увек имај-
те на уму речи Христове: „Неће сва-
ко ко ми говори: Господе, Господе, 
ући у Царство небеско но ко твори 
вољу Оца мојега који је на небесима“ 
(Мт 7, 21). Будите савесни и одговор-
ни грађани земаља које су вам пру-
жиле дом, молите се за градове у ко-
јима живите јер ће у њиховом добру 
и вама добро бити (Јер 29, 7), али ни-
када не заборавите своју веру, језик и 
отаџбину, земљу ваших предака, на-
топљену крвљу мученикâ.

Све вас, децо наша духовна, пози-
вамо на међусобно разумевање, љу-
бав и праштање. Чувајмо се тешких и 
неопрезно изговорених речи, имајући 
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на уму да друштвено окружење у ко-
ме живимо стварамо управо речима. 
Благе речи лече, груба реч повређује, а 
ране од речи често су грубље и од фи-
зичких рана. Због тога нас премудри 
Соломон учи да су смрт и живот у мо-
ћи језика (ПрС 18, 21). Уколико види-
мо да нам ближњи наноси неправду, 
поступимо по јеванђелском начелу, 
разговарајмо са њим чинећи све што 
је у нашој моћи да добијемо брата сво-
га (Мт 18, 15). Опраштајмо једни дру-
гима до седамдесет пута седам (Мт 18, 
22), а у судовима које доносимо према 
другима руководимо се истином ко-
ју треба да образлажемо благо, са по-
штовањем, добре савести (2 Кор 4, 2).

Благодарећи Господу на овоме да-
ну, у коме, по речима светог Романа 
Слаткопојца, „Дјева рађа Надсушт-
нога, а земља пећину нуди Непри-
ступном; анђели и пастири заједно 
славе, а мудраци путују у друштву 
звезде; ради нас се као мало дете ро-
ди превечни Бог“, јављамо свету ве-
лику радост и све вас поздрављамо 
сверадосним божићним поздравом:

Мир Божји – Христос се роди!
Срећна и Богом благословена на-

ступајућа Нова 2019. година!

Дано у Патријаршији српској у 
Београду, о Божићу 2018. године.

СРЕЋНЕ БОЖИЋНЕ И НОВОГОДИШЊЕ ПРАЗНИКЕ, ЖЕЛИ ВАМ,
Прота Драган и Црквени Одбор ЦО Линц

МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!
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ПРИЗИВ СВЕТОГА ДУХА НА ЂАКЕ
У 18. недељу по Духовима, 30. септембра 2018. године, служена је Света 

Литургија и призива Светог Духа на ученике на почетку нове школске године.

Свету божанствену Литургију 
служили су настојатељ Хра-
ма, протојереј-ставрофор 

Драган Мићић и гост из Републике 
Српске, парох из места Бабића код 
Јања, отац Митар Керлец, уз прат-
њу црквеног хора. Храм је био пре-
пун парохијана са децом,од којих су 
се  многа причестила.

У вези са прочитаним Јеванђе-
љем, прота Драган је поучио верни 
народ рекавши да, као и рибари ко-
ји су целу ноћ ловили и нису улови-
ли ни једну рибу док им Господ није 
благословио, тако и ми  много пу-
та нешто намеравамо и планирамо 
својом вољом,али искрсне препрека 
и ми не ожемо да остваримо те сво-
је планове. Треба да знамо да је сва-
ко наше сабрање у Храму благосло-
вено за чињење добрих дела и воље 
Господње. Након чуда кад су улови-
ли тако пуно рибе да је нису могли  
понети у својим баркама, на позив 
Господа Исуса Христа, рибари Си-
мон и  Петар стављају све и полазе 
за Њим. Полазе за Оним који је за се-
бе рекао: „…а сам прави пут, истина 
и живот… „Благо онима који у Хри-
сту живе, аставио је прота Драган, 
благо вама који сте се данас сабрали 
у овоме Светоме храму и што сте са 
собом повели своју децу. Она су на-
ша будућност. Да буду благословена 
деца коју имамо и шаљемо у школе, 

да би кад порасту могла да наставе 
путем Христовим. Да Господ благо-
слови, децо, вашу нову школску го-
дину, да савладате све ваше обавезе, 
јер свуда има много искушења и за-
то је наша молитва овде тако важна. 
Да нас молитвама данашњих заштит-
ница мученица Вере, Наде, Љубави и 
мати им Софије, Господ сачува и спа-
се. Будите добри ђаци, на понос сво-
јих родитеља, учитеља и вере нам 
православне.

Поздрављамо оца Митра из Јања, 
који је са својом породицом одлучио 
(после учешћа на крштењу код поро-
дице Живановић) да данас остане са 
нама у Линцу у узме учешћа у Све-
тој Литургији.

На крају Свете Литургије, са прекло-
њеним коленима прочитана је молитва 
свим ђацима за здравље, успех и снагу 
за савладавање свих препрека и тешко-
ћа на почетку и у току нове школске го-
дине. Прота Драган је посебно нагласио 
да децу не треба одјављивати са часова 
православне веронауке.
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ОДРЖАНО 7. ТАКМИЧЕЊЕ 
У КУВАЊУ ЧОРБАНЦА

У порти нашега Храма, у недељу 30. септембра, 18 екипа се спремило за 
такмичење у кувању традиционалног српског јела: чорбанца.

На крају Свете Литургије, 
прота Драган је позвао вер-
ни народ да после духов-

не трпезе остану и на овој телесној, 
а за коју су се побринули верни паро-
хијани, учесници дана-
шњег такмичења. Биће 
и победника и награда, 
а у свему је најважније 
дружење око ове наше 
прелепе светиње.

После подељене на-
форе сви су могли у 
порти храма да прису-
ствују проглашењу по-
бедника у кувању чор-
банца, да се послуже 
и сами оцене вештину 
кувара.

Жири у саставу: 
свештеник Митар Кер-
лец из Бабића код Ја-
ња, председник, госпо-
да Јелић Радо и Томић 
Тихомир чланови (мај-
стори на капели у Ма-
утхаузену), имали 
су веома тежак зада-
так. Требало је да од 
18 екипа и од осамна-
ест одлично скуваних 
чорбанаца, прогласе 
победника. Након оба-
вљене дегустације, ко-

мисија је једногласно одлучила да за 
победника овогодишњег такмичења 
буде проглашена екипа „БМР“ Жељ-
ка Тувића. Друго место освојило је 
омладинско Удружење „Горњак“ из 
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Линца, а треће екипа „Ка-
рапанџе“ из Трауна. Сви по-
бедници су добили медаље 
које је и ове године обезбе-
дио угледни златар из Апа-
тина, господин Мирко Пра-
штало. Поред господина 
Праштала спонзори ового-
дишњег такмичења били 
су Слободарска партија из 
Линца са 300€, и Социјали-
стичка партија из Линца са 
два бурета пива.

Награде и захвални-
це поделио је отац Митар, 
а прота Драган се захва-
лио свим учесницима као и 
свима онима који су на би-
ло који начин допринели да 
овај дан протекне у најбо-
љем реду. Посебна похвала 
припада председнику жи-
рија оцу Митру, који је сво-
јим насмејаним лицем и оп-
тимизмом допринео доброј 
атмосфери овог дружења.

10 ПРАВОСЛАВАЦ │ Број 72, Јануар – Јун  2019. 



ПОКРОВ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
У недељу, 1./14. октобра 2018. године, на дан Покрова Пресвете Бого-

родице, настојатељ Храма, протојереј-ставрофор Драган Мићић и јереј 
Дарко Кнежевић служили су Божанствену Литургију, уз умилно појање 
певнице Храма.

Храм је био испуњен наро-
дом, омладином и децом 
свих узраста која су се сва 

причестила, као и одрасли који су се 
припремили за ову Свету Тајну. На 
крају Свете Литургије, прота Драган 
је свима честитао овај благи дан и 
у својој надахнутој беседи истакао 
улогу Пресвете Богородице у домо-
строју људског спасења, као и сâм до-
гађај када је у Цариграду 911. г. у хра-
му „Влахерна“, Андреј Јуродиви са 

својим учеником Епифанијем, угле-
дао Пресвету Богородицу како својом 
одеждом (омофором) покрива сав род 
хришћански.

Прота Драган је између осталог 
рекао, да се захваљујући видео-над-
зору може видети како мушкарци и 
жене, у свако доба дана и ноћи долазе 
у нашу капелу за паљење свећа, по-
свећну Покрову Пресвете Богороди-
це и ту узносе своје молитве Богу. Он 
је позвао народ да након примљене 
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нафоре изађе пред капелу, где ће се 
освештати славски колач и славско 
жито. Славски домаћин ове године је 
протиница Гроздана са породицом, а 
у припреми славског ручка учество-
вала је породица Симић и многоброј-
ни парохијани.

Велико и изузетно пријатно изне-
нађење проти Драгану, али и свима 
у храму, био је говор Марије Симић, 
која је из душе и срца овом прили-
ком честитала проти Драгану 30-то-
годишњи јубилеј свештеничког ра-
да, а протиници Гроздани такође њен 
30-тогодишњи јубилеј верног служе-
ња цркви, кроз подршку коју је не-
себично, у свакој ситуацији давала 
своме супругу, стожеру црквеног хо-
ра, као и њиховој деци која су и сама 
учествовала у многим активности-
ма, била увек послушна својим ро-
дитељима, али због тога су остајала у 
неким стварима ускраћена. Маријин 

говор су својим аплаузом потврдили 
сви присутни у храму, те се на крају 
заорило „На многаја љета!“ Најмлађе 
чланице певнице су се појавиле носе-
ћи у рукама поклон: предивну плаву, 
златом извежену свештеничку ОДЕ-
ЖДУ за проту, а протиници је уруче-
на велика бела орхидеја.

Прота Драган се од срца захвалио 
и рекао да је мислио да је јубилеј већ 
обележен за храмовну славу, али Ма-
рија зна да изненади. За свој успех 
на њиви Господњој, прота се захва-
лио свим парохијанима и својој по-
родици.

Он је нагласио да је Храм укњи-
жен на име власништва СПЦ 1/1, али 
да се на томе не сме стати. Треба на-
ставити изградњу живе Христове цр-
кве, а то су наша деца. Што се одежде 
тиче, прота је рекао да је то његова 
прва лична одежда. Свих 20 у орману 
у ђаконику припадају цркви.
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АРХИЈЕРЕЈСКА ЛИТУРГИЈА У ХРАМУ 
„СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ 

ЧУДОТВОРЦА“ У ЛИНЦУ
У 24-ту недељу по Духовима, 11. новембра 2018 г. у храму испуњеном вер-

ним народом, служена је Света архијерејска Литургија, поводом 100-годи-
шњице склапања мира након Првог светског рата и поводом освештавања 
и постављања Часног Крста на куполу Спомен-капеле Светим српским но-
вомученцима на војничком гробљу из Првог св. рата у Новом Матхаузену.

Његово преосвештенство, 
Епископ аустријско-
-швајцарски Господин 

Андреј, началствовао је Светом Ар-
хијерејском Литургијом, уз саслужи-
вање настојатеља Храма, протојере-
ја-ставрофора Драгана Мићића и све-
штиеника Владислава Вучановића из 
бањалучке Епархије, уз појање пев-
нице Храма. Том приликом су се при-
честила многобројна деца и одрасли.

У свом пастирском обраћању вер-
ном народу, преосвећени владика је 
похвалио да верници у тако великом 
броју посећују богослужења и доводе 

своју децу у цркву. Он је објаснио на 
који начин, када и како се Бог уплиће 
и делује у нашим животима, и ако је 
човеку као свом најсавршенијем би-
ћу оставио слободну вољу да о све-
му одлучује. Са друге стране, човек 
се узалуд труди ако му Бог није у по-
моћи. Отуда је у напаћеном српском 
народу остао познати поздрав: „По-
маже Бог!“ и „Бог ти помогао!“ Као 
што се Господ драговољно жртвовао, 
страдао и умро на крсту, да би у тре-
ћи дан васкрсао, тако је и српски на-
род кроз векове и честе ратове, морао 
да страда, да гине и да се жртвује за 
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своју грудву земље, носивши у себи 
поуздање у своју цркву и свест да је 
Божији човек, да припада Богу. Упр-
кос ратовима и историјским траума-
ма, улога Цркве у животу народа је 
огромна и незамењива, али исто та-
ко и улога народа за Цркву је велика. 
Владика је објаснио како је српски 
народ дошао у ове аустријско-угар-
ске крајеве, трпећи, мучећи се и жр-
твујући за ову нову земљу, добијају-
ћи обећања да ће ту моћи живети и 
остати. Тако су полако почеле да се 
зидају цркве и школе, као гаранци-
ја да ће српски народ задржати свој 
идентитет. Као резултат свега тога је 
и овај храм у Линцу и ове породице 
које долазе у њега. Говорећи даље о 
историјским околностима које су до-
веле до Првог светског рата, а затим 
и примирја, које је у новооснованој 
Краљевини склопљено, преосвећени 
владика је рекао да је толико жртава 
страдало и да ни после примирја ми-
ра није било и да се све наставља до 
данашњих дана, те је јасно да једино 
Бог може ту ситуацију решити, али је 
за то потребно свенародно покајање 
и молитва. То је наша вера коју испо-
ведамо у православној цркви. То је 
очигледно и у овом храму где се оку-
пља оволики народ који сигурно има 
добре корене, који се брине о својој 
цркви сада али и за будућа поколења. 
Благосиљајући цео народ, пожелео је 
свима успеха у даљем раду на разви-
јању црквеног, духовног и национал-
ног живота.

На крају Свете Литургије, прео-
свећени владика је посебно поздра-

вио госте који су специјално за ову 
прилику дошли у Линц: оца Вла-
дислава Вучановића из Републике 
Српске, из мученичке бањалучке 
епархије, који је по благослову свог 
архијереја дошао да на овај дан у за-
једници са оцима богослужи у Лин-
цу. Преосвећени је похвалио лепо-
ту храма и рекао да човек овде може 
са зидова да чита Јевањђеље, а осли-
кан је захваљујући прилозима верни-
ка. Похвалио је певницу и рекао да 
на жалост у свим парохијама повере-
не му Епархије нема овакав хор као 
овде у Линцу. Похвалио је и родите-
ље који своју децу доводе у цркву и 
тако их на најбољи начин уче право-
славној вери. Захвалио се председ-
нику образовне установе „Просвета“ 
из Беча, професору Срђану Мијаи-
ловићу, што је дошао на богослуже-
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ње и што ће помоћи у организацији 
наставе српског језика овде у Лин-
цу. Обраћајући се проти Драгану, за-
хвалио му се на изузетном залагању 
и пастирској ревности на парохији и 
шире, његово залагање и сарадњу са 
суграђанима у Линцу и региону. По-
себно се захвалио за протино лич-
но залагање приликом реализације 
пројекта на изградњи Спомен-капе-
ле у Маутхаузену. У свим приликама 
када је грађевински одбор био скоро 
у безизлазној ситуацији, прота Дра-
ган је изналазио нова решења и пома-
гао да се она реализују. Преосвећени 
владика је благословио проти даљи 
пастирски рад на парохији и све ње-
гове даље подухвате. Пожелео је да 
Бог чува наш народ и нашу отаџбину.

Прота Драган се захвалио прео-
свећеном Владици на овим бираним 
речима похвале, али и на његовој 
свесрдној подршци у свакој ситуа-
цији и у свако доба дана и ноћи. Он 
је рекао да је данас срећан из више 
разлога: прво, да је преосвећени вла-
дика на овај дан овде, у Храму и на 
плацу од 1.300 квадратних метара, 
који је од земље до неба Српски, за-
тим да се налазимо у храму на моли-
тви управо у време када је српски па-
тријарх Иринеј наредио да се у подне 
огласе сва звона поводом 100 годи-
на од завршетка Првог светског рата 
и потписивања Уговора о миру. По-
себна је радост да данас почиње ван-
редна школа српског језика при ово-
ме храму са 22 ученика, па је радост 
још већа да ће тај први час преосве-
ћени владика благословити. Прота 

је рекао да се данас иде на гробље 
у Маутхаузен, да ће се тамо одржа-
ти парастос жртвама Првог светског 
рата, да ће се освештати Часни Крст 
који су својим прилозима финанси-
рали верници из парохије Линц и да 
ће он бити постављен на куполу Спо-
мен-капеле.

У парохијској сали, залагањем ЦО 
и вредних парохијана, постављена је 
трпеза љубави у току које је преосве-
ћени владика говорио о његовом ра-
ду у Епархији аустријско-швајцар-
ској, Италији и Малти, а неко време и 
као администратор у Немачкој. Због 
много обавеза, ретко је долазио у 
Линц, али је знао да ту све функцио-
нише добро, по систему који је увео 
прота Драган. Још први пут када је 
био у посети, осетио је потенцијал у 
овоме храму који се нарочито испо-
љава у доброј певници и у знатном 
броју свршених богослова, о чему се 
још мора разговарати једном другом 
приликом. Такође предавања која је 
овде одржао, остала су му у добром 
сећању, јер није важан број присут-
них, већ успех самог предавања, те 
је спреман да опет по потреби и же-
љи дође.

Преосвећени је обавестио присут-
не да је г-ђу Видосаву Спасић пре-
дложио за члана заменика у новом 
сазиву Епархијског Управног одбора 
Епархије Аустријско-Швајцарске. У 
г-ђу Видосаву има поверења, а њен 
задатак ће бити да редовно прису-
ствује седницама и својим животним 
искуством помогне у раду овог најви-
шег Епархијског тела.
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ПРИ ХРАМУ „СВ. ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ 
ЧУДОТВОРЦА“ У ЛИНЦУ, ОТПОЧЕЛА ЈЕ 
СА РАДОМ ШКОЛА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Под покровитељством образовне установе „Просвјета“ из Беча, а у 
организацији ЦО у Линцу, по први пут је организована школа српског јези-
ка за децу од првог до четвртог разреда основне школе. Часови се одржа-
вају недељом од 12:15 до 14:00 часова у просторији црквене библиотеке 
„Острог“. За ову прву групу пријављено је 22 ученика и то је за ову школску 
годину довољно, а за наредну се оставља могућност да родитељи поступе 
по својој савести.

Први час, који је одржао 
председник „Просвјете“ из 
Беча, професор Срђан Ми-

јаиловић у недељу 11. новембра 2018, 
а лично је благослов дао Његово Пре-
освештенство, Епископ Господин Ан-
дреј, остаће у вечном сећању ученика.

Преосвећени Владика је, на другом 
редовном часу са децом водио радо-

стан разговор, при чему их је испитао 
о њиховом узрасту, имену, о основ-
ном знању српског језика, а затим их 
је поучио вери у Бога. Владика је деци 
показао појединачно своје одјејаније, 
при чему је за свако рекао како се зо-
ве. Он је још рекао да је и сâм у детињ-
ству похађао часове српског језика и 
да му је то касније било веома кори-
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сно. Обећао је да ће опет доћи на један 
час и да ће свима донети какао и мле-
ко, што су деца истакла као омиљено 
пиће. На крају су деца владици отпе-
вала песму „Тамо далеко“.

Ово дружење са драгим владиком, 
којег су деца, због његовог једностав-
ног и непосредног понашања одмах за-
волела, могло је да траје још дуго, али 
час се ближио крају, а преосвећеног 
владику су чекале још многе обавезе.

Школа српског језика при ЦО у 
Линцу има велики значај за све, а по-
себно за децу, јер ће она једино у кри-
лу мајке цркве, учећи свој матерњи 
језик као да у домовини, моћи да от-

крију и утврде свој идентитет и при-
падност српском народу, православ-
не вероисповести.

Учитељица у новоформираној 
школи је г-ђа Дијана Шајин,родом из 
Мркоњића,која је завршила факултет 
књижевности у Београди.Са мужем и 
троје деце живи у Хајду.

Школа српског језика се финан-
сира новчаним средствима Цркве-
не Општине Линц а сваки прилог 
је добро дошао и може се уплатити 
на: Serbisch-Orthodoxe Kirche Linz, 
Iban: AT33 1500 0008 3100 1136; 
BIC:OBKLAT2L; Zwek: „za skolu 
srpskog jezika“

Вршимо упис ученика СРПСКОГ ЈЕЗИКА за школску 2019/20 годину 
Ближе информације код учитељице Дијане, лично.
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50 ГОДИНА СВЕШТЕНИЧКЕ СЛУЖБЕ
Протојереј – ставрофор Љубисав Аџић, пензионисани свештеник из Ва-

љева, прославио свој јубилеј.

У    недељу, 9. децембра 2018.го-
дине, у препуном храму „Св. 
Василија Острошког Чудо-

творца“ у Линцу, Свету Литургију слу-
жили су проте Драган Мићић, насто-
јатељ Храма и Љубисав Аџић, протин 
гост из Ваљева, уз пратњу изузетно 
складног и лепог појања певнице.

У току Свете Литургије, веома на-
дахнуту и поучну проповед народу, 
одржао је протојер-ставрофор Љуби-
сав Аџић. Он је говорио о зидовима 
и мостовима. Упоредивши стари Ки-
нески зид као највећи и најпознатији 
зид на свету, он га је упоредио са зи-
довима које људи као баријере граде 
између себе, рекавши да је свака ру-
жна помисао, реч или дело једна ци-
гла која се поставља било међу су-
пружницима, било између родитеља 
и деце, па чак нажалост и међу хри-
шћанима. Временом од цигала наста-
је зид, који све више одваја једне од 
других. Тако долази до неслоге, мр-
жње, неразумевања, развода и рас-
кола. Насупрот зидовима, потребно 
је градити мостове, односно трајне 
и јаке везе, трпљењем, љубављу, па-
жњом, лепом речју и свим другим 
хришћанским врлинама.

На крају Свете Литургије прота 
Драган је, тумачећи прочитано Је-
ванђеље рекао да људи, како некада 
тако и данас, углавном траже изговор 
за недржање заповести Божијих. А 

у свему томе је присутна велика не-
благодарност за сва добра која при-
мамо како од самога Господа, тако 
и од људи. Он је у своје и у прота-
-Љубино име позвао све да не чине 
тако, да се не изговарају за нечиње-
ње добра и да не буду незахвални. А 
онда је и на делу показао како је то 
лепо када се према некоме покаже за-
хвалност. Он је рекао да прота Љу-
бисав Аџић ове године слави јуби-
леј 50 година свештеничке службе, 
верног служења Богу и своме наро-
ду. Од тих 50 година, прота Љуба је 
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након пензионисања и даље активан 
свештеник, духовник је у манасти-
ру Ћелије а задњих 10 година налази 
времена да у време великих постова 
и у току одсуства проте Драгана, са 
својом протиницом дође у Линц и ту 
помогне. Он је између осталог рекао:

„И ја данас заиста од срца желим 
да потврдим и своју веру и то кази-
вање, па са овога светог места кори-
стим прилику да се нашем драгом 
проти Љуби захвалим за све ове го-
дине које је долазио међу нас. Трудио 
се дакле, посебно у овој првој неде-
љи Божићног поста да исповеда, ка-
да позивамо ученике веронауке да се 
исповеде и приме Свето причешће. 
На жалост ове године није их се ода-
звало колико би требало да их буде. 
Сећа се наш драги прота и оног дру-
гог времена, када је овде било мно-
го више деце, али Слава Богу, види 
прота да је и ово што се данас деша-
ва све онако како то треба да буде и 
да је то један леп пример који могу и 
други да следе. Морам да кажем да 
наш драги прота никада није жалио 
ни труда ни времена да дође са сво-
јом протиницом овде међу нас. А он 
браћо и сестре ове године наврша-
ва 50 година своје свештеничке слу-
жбе. 50 година је верно служио Бо-
гу и своме народу. У ових 50 година 
много се научио и много стекао ис-
куства, а имао је верујте и од кога: 
од Аве Јустина Ћелијског, кога поми-
њемо сваке литургије овде и још од 
проте Саве Банковића, кога ја изузет-
но ценим и молим се за покој њего-
ве душе. Верујем да ће га Црква јед-

ном прогласити за мученика, јер он 
заиста јесте прави мученик. Стра-
дао је само зато што је православни 
свештеник и што је проповедао ве-
ру у васкрслог Христа, а као казну 
добио 18 година затвора. Сећамо се 
његових књига које су и данас ите-
како тражене и читане. И ми смо ов-
де одштампали, захваљујући вашим 
прилозима књигу „Грешне душе“ и 
делили је бесплатно. Моментално је 
нема, али верујемо да ће је опет бити. 
Имало би још много тога да се каже 
за нашег проту и његову протиницу. 
Ја користим данас прилику да чести-
там проти овај дивни јубилеј и да га 
са једним малим поклоном у име Цр-
квене Општине наградимо. Дајем реч 
Марији Симић која има искуства у 
оваквим приликама.“

Марија Симић се захвалила на 
указаној части и рекла: „Драги оче 
прото, желим да Вам захвалим за све 
ове године што сте се трудили и до-
лазили код нас. Скоро смо славили 
30-тогодишњи јубилеј оца Драгана, 
а данас ево прослављамо вашу 50-то-
годишњицу, која не да је велика, не-
го просто човеку недостају речи… 
Ви сте прото тако велики добротвор, 
тако велики беседник, Господ Вам 
је излио благодат Духа Светога изо-
билно. Ви сте се надавали савета, по-
ука, утехе. Ми знамо, где год се по-
мене Ваше име, само Вас по добру 
помињу. Ви сте за 50 година службе 
учинили много тога, као што је отац 
Драган малопре рекао, колико сте са-
мо људи окупили овде у нашем хра-
му. Прошле недеље се причестило 
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200 људи у једном дану, а колико сте 
душа исповедили за 50 година? Оче 
прото, ја заиста не знам, свака реч је 
премало што бих рекла, да се искаже 
величина службе коју сте учинили 
током 50 година. Ми морамо да буде-
мо свесни да је Вама рукополагањем 
епископа, Господ излио не само зна-
ње, већ и силу, силу благодати Духа 
Светога који на Вама стално обитава. 
Ви сте за нас понос и дика. Ми се са 
Вама овде осећамо као да сте наш ду-
ховник. Ми смо срећни и цела Цркве-
на општина, ми обожавамо и волимо 
да слушамо реч Вашу. Ви сте учини-

ли много тога. Из Вас реч истиче као 
права река, то је мед и млеко за нашу 
душу и мелем за сваког од нас. Ви сте 
овде многим породицама дали многе 
добре и важне савете. Можда сте са-
чували бракове, можда сте сачували 
децу од разних лоших ствари, моли-
твама Вашим. Ми знамо и осећамо 
да сте Ви увек са нама, јесте да фи-
зички нисте, али знамо да духовно 
јесте. Неизмерно Вам хвала. Не знам 
заиста што бих још додала, али же-
лим још да се захвалим и не забора-
вим Вашу протиницу која данас ни-
је са нама, јер ове године ви славите 

50 година брака. Ви сте пример 
како треба живети у складу и 
бити пример деци и унуцима, 
само речи хвале. Нека буде на-
ма за пример, а Ви нас и даље 
поучавајте саветима и речима. 
Увек помињете Светог Влади-
ку Николаја Српског, Вашег да 
кажем духовног водитеља, пре-
носите нам његове речи… Њега 
су звали Златоусти, а ја верујем, 
Бог неће замерити ако кажем да 
ми данас имамо златоустог ме-
ђу нама. Хвала оче прото! Ва-
шој и нашој протиници ћете да 
пренесете наше поздраве и че-
ститке. У име нас, неколико по-
родица, част ми је да Вам уру-
чим овај поклон: „Поводом 50 
година свештеничког чина и то-
лико година брачне заједнице, 
у знак захвалности за пруже-
ну љубав и духовну поуку коју 
сте показали за нас, поклањамо 
вам ваучер за две особе, са пу-
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ним третманима у Бањи Ковиљачи у 
трајању од 10 дана. На многаја љета!“

Прота Љубисав се захвалио речи-
ма: 

„Шта рећи, остао сам без речи да 
кажем. Нисам ово очекивао. Ових 50 
година како сам пошао за Христом, 
за Св. Владиком Николајем, срећан 
сам што сам срео проту Драгана а 
преко њега и вас и од вас сам много 
чуо и научио. Ништа није случајно, 
нисмо ми случајно овде. Ни ви браћо 
и сестре нисте случајно овде, оста-
вили сте кључеве од својих домова и 
нове домове основали овде. И мене 
је Бог гледао и Његову руку сам осе-
ћао целог свог живота и као свеште-
ник и као човек, увек. Кад бих поново 
имао живот свој, ја бих био свеште-
ник и нема часнијег и светијег пози-
ва од свештеничког, браћо и сестре. 
Био сам најпре свештеник у Поце-
рини у селу Накучанима, тамо где је 
рођена и ваша протиница Гроздана. 
Био сам тамо у дому и кући њеној. 
Имао сам велику част да њу крстим 
као и њену сестру Светлану, која је 
протиница у Клагенфурту. Влади-
ка Јован ме после преместио у своје 
родно место Лелић одакле је и Све-
ти Владика Николај Српски. Био сам 
близу манастира Ћелије и Аве Јусти-
на Ћелијског. Често сам саслуживао 
са оцем Јустином и од њега сам мно-
го важних ствари научио. Тамо сам, 
у својим пензионерским данима, срео 
и проту Драгана који ме је позвао и 
примио овде да богослужим и ево већ 
је 10 година како долазим у Линц код 
вас. Да није протиног позива и наше 

драге протинице и да није благосло-
ва Божијег и да није благослова ва-
шег епископа, некада Констатина, 
па Бачког Иринеја, сада владике Ан-
дреја и мога владике Милутина, ја 
не бих био овде. Али да знате да сте 
ме тиме наградили, то што сам био 
40 година свештеник а 10 година сам 
ево овде, то ми је било као шлаг на 
торту, верујте. Срео сам вас, помо-
гао сам колико сам могао, а прота ме 
је увек позивао као најрођенијег. Ако 
сам било коме на неки начин помогао 
саветом, лепом и родитељском реч-
ју, то је од Господа, није моје. Ја сам 
учио у школи за свештеника, али нај-
важније сам научио од народа. На-
род је велика тајна и велики мајдан. 
Народ треба волети, поштовати, 
уважавати и слушати. Ја сам на-
род слушао и много сам научио. Хва-
ла вам за ове дивне поклоне, прото 
хвала Вама за ово, хвала и вама сви-
ма, ово нисам очекивао, хвала вам и у 
име моје протинице Миладинке. Хва-
ла и Св. Василију Чудотворцу. Ја вас 
молим, немојте ме заборавити у сво-
јим молитвама и ја ћу се за вас мо-
лити. Јер сви заједно, скупа, свеште-
ници и народ, заједнички чине Цркву 
Христову. И ми смо грешни људи, и 
нама треба помоћ и молитве ваше 
као што се и ми молимо за вас. Тако 
испуњавамо Закон Божији. Ми смо 
народ Божији ма где били у свету. 
Чувајте своју веру, чувајте свој на-
род и поштујте вашег драгог проту, а 
вас ће Бог наградити животом, здра-
вљем, срећом и напретком, амин Бо-
же дај! Живели, на многаја љета!“
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НА СТАРОМ ВОЈНИЧКОМ ГРОБЉУ 
У МАУТХАУЗЕНУ ОСВЕШТАН И 

ПОСТАВЉЕН КРСТ НА СПОМЕН-КАПЕЛУ 
„СВЕТИХ СРПСКИХ НОВОМУЧЕНИКА“
У недељу, 11. новембра 2018, после одслужене Свете Литургије у Хра-

му „Светог Василија Острошког Чудотворца“ у Линцу, на челу са Еписко-
пом аустријско-швајцарским, Господином Андрејем и Протојерејом-ста-
врофором Драганом Мићићем и мноштвом верног народа из Линца, Енса 
и Велса, кренуло се пут Маутхаузена, на старо војничко гробље из Првог 
светског рата.

По лепом и сунчаном вре-
мену, повећа група верни-
ка се већ окупила око Спо-

мен-капеле. Они су разгледали и ди-
вили се новој српској богомољи, ко-
ја је иако још не сасвим завршена, 
поносно блистала на поподневном 
сунцу. У таквом амбијенту, читајући 
на раштрканим каменим или метал-
ним обележјима бројеве ту закопаних 
православних Срба, који сви заједно 

достижу цифру од 8000, било је не-
могуће не размишљати о тим људи-
ма, ко су они били, одакле су били, 
како су умрли, кога и шта су остави-
ли иза себе… А о онима који су их ту 
ни криве ни дужне довукли и нељуд-
ски се према њима понашали, може 
се само рећи: „Треба праштати, али 
се не сме заборављати!“ Управо то и 
сведочи ова Спомен-капела изграђе-
на прилозима како из матице, тако и 
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прилозима Срба који живе и раде у 
Аустрији.

Помен српским жртвама служио 
је Архијерејски Намесник за сред-
њу Аустрију, отац Славиша Божић и 
проте Драган Мићић из Линца и Љу-
бомир Болић из Енса. Часни Крст је 
освештао прота Драган, а Миша Ми-
лановић и Драган Којић су га поди-
гли и поставили на врх куполе. За то 
време, на прагу новог Храма, деца 
полазници школе српског језика при 
храму Св. Василија Острошког Чудо-
творца у Линцу: Теодора, Матеј, Сте-
фан, Теодор, Мила, Марија и Стефан, 
сложно и до краја без грешке, отпева-
ла су песму „Тамо далеко“.

Прота Драган се захвалио прео-
свећеном владици Андреју, да је на-
шао времена да дође и својим прису-
ством увелича овај значајан догађај: 
освештавање крсног знамења и њего-
во постављање на новоизграђену ка-
пелу у коју је до сада уложено много 
труда и рада. Радост је да је представ-
ник председника Републике Српске, 
господин Младен Филиповић, пред-
седник представништва РС у Бечу 
овде присутан, као и генерални кон-
зул Републике Србије г-ђа Светла-
на Станковић и конзул г-дин Никола 
Марковић из Салзбурга. Такође го-
сподин Врховац, чијих руку је дело 
предивна фасада на капели. Очеку-
је се да ће до пролећа бити све завр-
шено, када би се извршило и велико 
освећење ове богомоље која је чекала 
пуних 100 година, да се потомци сете 
својих предака. Али сада, ово свето 
место не сме никада да буде забора-

вљено, поготово не од људи који жи-
ве овде у околини. Треба, кад год ко 
може, да дође овамо са својом поро-
дицом и децом, рекао је прота. Затим 
је поздравио господина Бору Телгел-
тију, који је у овај посао уложио це-
лог себе, а у задње време долазио је 
овде свакодневно. Затим је замолио 
преосвећеног владику за реч.

Обраћајући се и поздрављајући 
свештенство, високе госте и много-
бројни народ, преосвећени владика 
је рекао да жели да објасни због чега 
је саграђена ова црква. Жеља је била 
да се има не само обележје, већ и не-
што много више, па је донета одлука 
да се зида храм у коме ће се вршити 
богослужења у договору са свеште-
ницима из Линца и Енса. Код право-
славних је субота дан када се поми-
њу упокојени, па је вероватно да ће 
се на тај дан вршити и богослужење. 
Преосвећени владика је рекао да у 
Аустрији има више места где су пра-
вославни Срби оставили своје кости, 
а на једној плочи у источној Аустри-
ји, где лежи 10.000 Срба, пише: „Овде 
леже интегрисани Срби…“, уместо 
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„интернирани Срби“. Види се ка-
кав је то немаран однос према људи-
ма који су прво заробљени, малтре-
тирани, који су одведени у ропство, 
остављајући све: њиве које није ви-
ше имао ко да обрађује и своје домо-
ве откључане и отворене за пљачку, 
и своје породице, које више није имао 
ко да храни. Показан је тотални не-
мар према својој прошлости. Назив 
ове Спомен-капеле је „Свети српски 
Новомученици“. Били су то добри и 
честити Срби, па историчарима – ис-

траживачима тек предстоји рад да 
објасне како је дошло до свега овога 
и какве последице свега тога ми још 
носимо у себи. Овај дан, 11. новем-
бар, обележава се у Србији тако да у 
подне звоне сва звона на црквама и 
храмовима. Најзаслужнији у реали-
зацији иницијативе за ово дело, при-
пада председнику Републике Срп-
ске, господину Додику. Штампани 
су и подељени плакати по свим па-
рохијама. Владика је даље рекао, да 
иако Храм није освештан, на њега се 

данас поставио освештани 
Часни Крст, ради чега и је-
сте ово данашње сабрање 
овде. Преосвећени влади-
ка се захвалио парохија-
нима, који су послушали 
апел својих свештеника 
и приложили колико су 
могли, јер без тога ово се 
не би саградило. Али, ка-
рактеристика нашег на-
рода је да помаже… Он је 
подсетио да се у ово вре-
ме 2016. године, два метра 
испод земље поставио ка-
мен темељац, а данас се на 
врх поставио Часни Крст. 
„Жеља нам је била да ов-
де буде један перфектан 
храм од А до Ш. Господин 
Драган Бобић је увек био 
критичан, али у доброј на-
мери. Зато је ту и ради гра-
ђевински Одбор, који ће да 
гледа да се и изнутра храм 
уради и украси квалитет-
но као и споља. За све вре-
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ме радова постојала је једна душа ко-
ја је непрестано бдила над свиме, а то 
је господин Жељко Малешевић, се-
кретар грађевинског Одбора. Давао 
је своје предлоге, писао записнике, 
слао обавештења, копије записника, 
писма, мејлове, извештаје о контак-
тима са институцијама и представ-
ницима највиших тела. Срећан сам 
да смо могли са оваквим људима да 
сарађујемо. Мора да се каже да је ту 
увек био један од иницијатора град-
ње, прота Драган, посебно када је 
долазило до криза, тешких и бези-
злазних ситуација, он је увек имао 
идеје иза којих је и лично стајао. Хва-
ла Богу што имамо такав Одбор ко-
ји ће наставити са радом и када дође 
до унутрашњег уређења, које неће 
бити ништа лакше од овога што је 
до сада урађено. Увек има недоуми-
ца и препрека, али ће се све до краја 
квалитетно одрадити. У међувреме-
ну се приметило да овде долази на-
род и то не само српски народ већ и 
странци, највише Италијани и то ау-
тобусима. О овоме се прича. Они сво-
јим покојницима знају и име и прези-
ме и накнадно им додељују ордење. 
А ми о нашим мученицима не зна-
мо ништа, ни ко су ни одакле су. За-
слуга свега овога је да смо успели да 
расветлимо један део своје историје. 
Хвала Богу нашла се госпођа Горда-
на Милић-Марковић, која је истра-
жила архиве и за 3.000 имена је от-
крила годиште, занимање и одакле 
су дошли и то ставила нама на рас-
полагање. Види се да су то све били 
сељаци и да је тиме нанета велика 

штета нашем народу. Због тога и да-
нас трпимо последице, па нам народ 
иде у иностранство да би преживео 
и опстао. Страдање је велико у на-
шем народу. Зато је веома важно да 
сте се укључили у ову акцију да са-
зидамо овај храм али не да гледамо, 
већ да једном месечно долазимо ов-
де и да се служи Света Литургија, да 
се читају имена пострадалих, а пре-
ма договору са надлежним свеште-
ницима. Даље предстоје радови на 
изучавању свих доступних матери-
јала, да би се што више сазнало о љу-
дима овде сахрањеним“, рекао је пре-
освећени владика. Он се још једном 
захвалио свима који су радили овде, 
као и представницима РС г. Филипо-
вићу, замоливши га да пренесе најто-
плије поздраве и захвалност у Репу-
блику српску Његовој Екселенцији, 
господину Додику, који је гарант кад 
се нешто почиње, да се то и заврши. 
Такође је замолио представнике вла-
де Републике Србије да такође пре-
несу захвалност и поздраве у Репу-
блику Србију. Позвао је све да уђу у 
храм и погледају, рекавши да је пре 
извесног времена овде био у посети 
цео хор Радио-телевизије Србије од 
50 чланова и да су са сузама у очима 
појали „Вјечнаја памјат“. На крају је 
владика све благословио и пожелео 
свима успех и напредак у раду.

Сви су пољубили икону Светих 
српских Новомученика, послужили 
се освештаним житом и ушли у капе-
лу у којој су сестре Симић са члано-
вима певнице умилно певале духов-
не песме Св. Владике Николаја.
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ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ 
У ГРУЗИЈУ

Благословом Његовог Преосвештенства Епископа аустријско-швајцар-
ског г. Андреја, група парохијана храма Светог Василија Острошког у Лин-
цу, на челу са својим парохом и старешином храма протојерејем-ставро-
фором Драганом Мићићем, имала је ту духовну радост да борави и да се 
поклони највећим светињама православне Грузије.

У   периоду од 18. до 25. окто-
бра 2018. године, обављају-
ћи своју мисију зближава-

ња православних народа и Цркава, 
Српска православна Црквена општи-
на Линц је по први пут организовала 
и поклоничко путовање у древну ко-
левку хришћанства – Свету Грузију. 
Током осам дана, колико је трајало 

ово путовање, поклоници су имали 
прилику да обиђу више градова, ма-
настира и храмова на подручју цен-
тралне, западне и источне Грузије.

Обилазак је најпре отпочет упозна-
вањем са главним градом Грузије – 
Тбилисијем и саборним храмом Све-
те Тројице. У овом највећем храму у 
Грузији, саграђеном 2004. године, чу-
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ва се једна од најзначајнијих светиња: 
камен који је из свештеног града Јеру-
салима донео Свети Давид Гареџијски 
(+604). Поклоници су затим обишли 
стари део града Тбилисија (Метехи), 
природно узвишење на левој обали ре-
ке Тквари (тур. Кура), на ком се нала-
зи храм Успенија Пресвете Богороди-
це. Првобитни храм је подигнут још у 
V веку, на месту где је 786. године му-
ченички пострадао Свети Або Тби-
лисијски, небески заштитник грузиј-
ске престонице. У храму се чувају 
мошти Свете мученице Сузане (Шу-
шаник) Грузијске (+475). Обале реке 
Тквари повезује метехски мост. Када 
је 1226. године на Грузију напала ар-
мија хорезмијског царства, управо на 
овом месту је дошло до великог крво-
пролића. Пошто су одбили да оскврне 
свете иконе и да се одрекну Христа, 
том приликом је мученички постра-
дало око 1.000 хришћана. На десној 
обали реке, централно место заузима 
стари Сионски саборни храм Успени-
ја Пресвете Богородице, саграђен по-
четком VII века. Током векова, храм је 
више пута пострадао. У њему се на-
лази крст Свете Нине, главна светиња 
целе Грузије. По предању, овај крст – 
израђен од виногране лозе и оплетен 
власима косе, Светој Нини је уручи-
ла Пресвете Богородица, шаљући је на 
просветитељску мисију у древну Иве-
рију 320. године. Између великог бро-
ја знаменитости, поклоници су посе-
тили и најстарији тбилисијски храм 
Анчишкати – Рођења Пресвете Бого-
родице из VI века, тврђаву Нарикала и 
свештену гору Мтцаминда на којој је 

сахрањен велики број друштвених де-
латника Грузије, као и Мамадавити – 
храм подигнут на месту где се подви-
завао Свети Давид Гареџијски, један 
од тринаесторице сиријских отаца.

Као велики духовни благослов, по-
клоници су били удостојени посете 
резиденцији грузијских патријараха 
и сусрета са Његовом Светошћу Ка-
толикосом-Патријархом целе Грузије 
г. Илијом II. Том приликом, духовник 
групе протојереј-ставрофор Драган 
Мићић је уручио дар Свјатјејшем Па-
тријарху – монографију посвећену на-
шим највећим светињама на подручју 
Косова и Метохије, умоливши Њего-
ву Светост за молитве за наш много-
страдални народ у овој јужној српској 
покрајини.

Наредног дана, група је боравила 
у древној грузијској резиденцији гра-
ду Мцхети, који се налази на само не-
колико километара северније у односу 
на Тбилиси. Ту су обишли храм Све-
тог Крста (Џвари). Храм је подигнут 
у првој половини VII века, на месту 
где је Света Нина подигла Часни крст. 
Централно место у граду заузима ма-
настир Светицховели или Животвор-
ни стуб, чији је главни храм посвећен 
Светим Апостолима. Управо у њему 
се чува велика светиња – Риза Господа 
нашег Исуса Христа, коју су у Грузију 
донели мцхетски јевреји. У непосред-
ној близини налази се још један мана-
стир – Самтавро, посвећен празнику 
Преображења Господњег. У манасти-
ру су сахрањени цар Мириан и њего-
ва жена Нана, који су први примили 
хришћанство од Свете равноапостол-
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не Нине (337.). У манастиру се чувају 
и мошти преподобног старца Гаврила, 
једног од најпоштованијих новопро-
слављених светитеља Грузије. На пу-
ту за Кутаиси, ранију престоницу Гру-
зије, поклоници су обишли и древни 
подземни град Уплисцихе (Божија тв-
рђава). Према археолошким испити-
вањима, Уплисцихе је постао култни 
центар око 1000 године пре Христа.

У недељу 21. октобра, група је при-
суствовала светој Литургији у сабор-
ном храму Баграти у граду Кутаиси. 
Овај величанствени храм је саграђен 
у време управе цара Баграта III још 
у XI веку и представља јединствени 
споменик касне средњевековне архи-
тектуре у Грузији. Храм је обновљен 
2002. године (након пуна 3. века). У 
непосредној близини града се нала-
зи и величанствена пећина Прометеја, 

чија је унутрашњост испуњена преле-
пим пећинским украсима. Поклоници 
су затим обишли и два значајна древ-
на манастира. Манастир Моцамета је 
саграђен између VII и VIII века и по-
знат је по својим јединственим фре-
скама. У главном манастирском хра-
му се чувају мошти Светих Давида 
и Константина. Када су арапи напа-
ли на западну Грузију (735-737), ар-
ветски кнежеви Давид и Константин 
су пружили велики отпор непријате-
љима. Одбивши да се одрекну хри-
шћанске вере, ова два Христова вој-
ника су примила мученичку кончину. 
Манастир Гелати је основан 1106. го-
дине од стране грузијског цара Давида 
IV, препородитеља православне вере 
у Грузији и великог градитеља право-
славних храмова и светиња. При ма-
настиру је била основана и Академија 
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која је представљала важно упориште 
културе, науке и образовања. На ма-
настирској територији се налази ви-
ше храмова: Светог Георгија Победо-
носца, Рођења Пресвете Богородице и 
Светог Николаја Чудотворца. У глав-
ном манастирском храму Рођења Пре-
свете Богородице сачуване су једин-
ствене фреске, које потичу између XII 
и XVIII века. По својој лепоти издва-
ја се мозаик у олтарској апсиди из XII 
века на ком је приказана Пресвете Бо-
городица са Богомладенцем између 
два Арханђела. Највећа светиња ма-
настира јесу гробнице грузијских ца-
рева: Давида IV, Деметре I, Георги-
ја III и др.

Захваљујући гостопримству Пре-
освећеног Епископа боржомског и 
бакуријанског г. Лазара, православ-
ни верници из Линца су имали једин-
ствену прилику да посете град Боржо-
ми и обиђу најзначајније светиње ове 
епархије Грузијске православне цр-
кве: Зелени манастир, Тимотесубани 
и Садгерски манастир. У Зеленом ма-
настиру Светог великомученика Геор-
гија, чува се и икона Светог владике 
Николаја Охридског и Жичког, чији 
су лик и дело итекако поштовани од 
стране братског грузијског народа. У 
топлој атмосфери женског Садгерског 
манастира Светог Георгија уприличе-
на је и трпеза, коју је, заједно са дома-
ћином владиком Лазаром, приредило 
сестринство овог манастира. Поздра-
вљајући своје госте, владика Лазар се 
нарочито захвалио оцу Драгану, који 
деценијама потпомаже грузијски на-
род на подручју Линца. Будући да у 

храму Светог Василија Острошког у 
Линцу Грузијци обављају своја бого-
служења и требе јер немају свој храм, 
а пошто је Преосвећени Епископ Ла-
зар био свештенослужитељ у парохи-
јама Грузијске православне цркве на 
подручју Немачке и Аустрије, он је по-
себно истакао колико је важна помоћ 
братског српског народа у дијаспори.

Обилазак Грузије је употпуњен пу-
товањем у област Кахетије на истоку 
земље. И овде су се поклоници упо-
знали са историјом најважнијих све-
тиња. На првом месту храмом Светог 
Георгија у манастирском комплексу 
Алаверди. Храм је подигнут почет-
ком XI века и представља највишу цр-
квену грађевину из овог периода. За-
тим су обишли манастирски комплекс 
Икалто, који је основан у другој поло-
вини VI века од стране једног од три-
наесторице асирских отаца – Зинона 
Икајтолског. На иницијативу настав-
ника цара Давида IV – Арсена, овде 
је била подигнута академија. Упра-
во у њој ће се школовати извесни гру-
зијски песник Шота Руставели, аутор 
епске поеме „Витез у тигровој кожи“ 
(занимљиво је да се слика овог песни-
ка налази на једној од фресака у мана-
стиру Часног Крста у Јерусалиму). У 
области Цинандали, поклоници су по-
сетили и музеј-вилу познатог дипло-
мате Александра Чавчавадзе. Још јед-
на од светиња јесте тврђава Греми са 
храмом Светих Арханђела. Ово утвр-
ђење јесте једини остатак некадашњег 
средњевековног главног града Кохе-
тинског царства. У манастирском ком-
плексу Некреси, верници су обишли 
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најстарију цркву у Грузији посвеће-
ну Светом Јовану Крститељу (IV век). 
Будући да се манастир налази на врху 
природног узвишења, из његове пор-
те се пружа прелепа панорама на целу 
Алазанску долину.

Једна од последњих али и најва-
жнијих светиња коју су приликом свог 
поклоничког путо-
вања у Грузији по-
клоници посетили, 
јесте ставропигијал-
ни женски манастир 
Бодбе. Манастир је 
основан још у IV ве-
ку. Када је 314. годи-
не царица Нана (су-
пруга иберијског 
цара Мириана III) 
примила хришћан-
ство од Свете Нине, 
десило се да је њен 
муж, који се проти-
вио томе, ослепео. 
Он је тада замолио 
Нину да му помог-
не, што је она и учи-
нила помоливши се 
Богу, након чега му 
се повратио вид. Бу-
дући исцељен, цар 
се крстио. У знак 
благодарности, на-
кон смрти Свете Ни-
не, цар је над гробом 
ове светитељке по-
дигао храм Светог 
Георгија покровите-
ља Грузије. Покло-
нивши се моштима 

Свете Нине и помоливши се пред чу-
дотворном иконом Пресвете Богоро-
дице Иверске, православни верници 
храма Светог Василија Острошког у 
Линцу су се вратили најпре у Тбили-
си, одакле су, будући испуњени ути-
сцима и Божијим благословом, пошли 
својим кућама.
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ГОСТИ ИЗ РУСИЈЕ У ЛИНЦУ
У вечерњим часовима, 30. октобра 2018. године, у храму Светог Васили-

ја Острошког у Лицу дочекана је мироточива Надимска икона Светог ца-
ра Николаја Другог Романова и иконе Светих: царевића Алексеја, Серафи-
ма Саровског, Сергија Радоњешког и кнеза Лазара Косовског, које је доне-
ла група верника из Русије.

После дочека и уношења икона у  
храм, протојереј-ставрофор Драган 
Мићић, старешина храма, служио је 
акатист Светом цару мученику Ни-
колају Другом Романову.

Сутрадан, на празник Светог Пе-
тра Цетињског, после Свете Литур-

гије, прота Драган је упознао верне 
са животом и страдањем царске по-
родице Романових.

Гости из Русије су, овом прили-
ком, храму у Линцу поклонили ико-
не Светога Василија Острошког и ца-
ревића Алексеја.
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НЕОБИЧНА ЈЕЛКА
За Новогодишњи распуст Серјожа је отпутовао код бабе у село. Град-

ска бука и бљузгавица на улицама сад су били иза њега. Кроз прозор ауто-
буса гледао је у бескрајна поља прекривена чистим, белим снегом. Бабушка 
га је сачекала на станици и путем до куће причала сеоске новости.

Добили смо новог свеште-
ника. Из града је. Иако је 
млад, веома је образован… 

Знаш, он је у Москви завршио Ака-
демију! 

Реч „академија“ она је изговарала 
шапатом, као да унуку поверава не-
ку страшну тајну.

– У храму нема грејања, мраз је, а 
он свеједно врши службу. Купола је 
полусрушена, снег пада кроз њу, али 
њему то не смета.

После ручка Серјожа пође у шет-
њу по селу. На једној узвишици стаја-
ла је огромна камена црква. Издалека 
се видела разрушена купола. Про-
зори су били застрти најлоном, а на 
вратима је висио нов катанац, али и 
папир са распоредом богослужења.

„3. јануар – Божанствена литурги-
ја. Почетак у 9.00“

У потпису: „Старешина Михаило-
-Архангелског храма, свештеник Ни-
кола Иљин“

– Одлично, помисли дечак. – Су-
тра ћу доћи.

* * *
Храм је био страшно запуштен. На 

поду трагови камионских гума, јер је 
неко време црква служила као скла-
диште пшенице. Од иконостаса није 
остало ништа. Кроз срушену куполу 

видело се зимско небо. Отац Никола 
је увео Серјожу у олтар и кад се обу-
као, почела је Литургија. Хор су сачи-
њавале само две особе. Млада жена 
и девојчица која је гласно узвикива-
ла „Амин“. Док је распаљивао угаљ 
за кадионицу, Серјожа помисли: „то 
мора да су жена и ћерка оца Николе.“

Јер осим њих, других људи у хра-
му није ни било. Очигледно да сеља-
ни нису били баш ревносни. На крају 
службе он прочита молитве захвал-
ности и изађе из храма. Није напра-
вио ни двадесет корака, кад га у ле-
ђа погоди снежна грудва. Окрену се 
и виде девочицу из цркве.

– Не умеш ни молитве да читаш – 
смејала се она.

– Ко, зар ја? – зачуди се дечак. – 
Па, ја од трећег разреда читам у хра-
му. Напамет знам јутарње и вечерње 
правило.

– Не знаш, не знаш, задиркивала 
га је она и поново једна грудва пого-
ди Серјожу.

Тако су се спријатељили. Рекла је 
да се зове Ана и да је кћи оца Нико-
ле. Иде у пети разред, а њена мама је 
учитељица у тој сеоској школи.

– А јел’ имаш ти јелку код куће? – 
упита Ана

– Наравно, да имам – слегну Сер-
јожа раменима.
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– А ми немамо. Нисмо купили, а 
скоро смо овде дошли. Тата не дозво-
љава да из шуме донесемо јелку. Мо-
жда ћемо до Божића набавити неку.

Бадњи дан је освануо сунчан, али 
мразовит. Серјожа је у храму доли-
вао уље у кандила, а Ана је брисала 
певницу и ређала нотне свеске.

– Какав поклон би желела за Бо-
жић? – упита Серјожа

– Никакав. Све имам, не треба ми 
ништа, осмехну се Ана. – Једино ако 
би ми поклонио нешто необично.

– Реци, шта желиш?
– А шта ако ја пожелим нешто што 

ти не можеш да ми испуниш? Можда 
ја желим да на овој брези расту ман-
дарине.

Показа руком на брезу испред сво-
је куће и смејући се потрча унутра.

„Зашто се она мени стално руга“, 
мислио је он. „Е, па показаћу ја њој 
ко је и шта може Серјожа Кирилов.“

* * *
У селу је била само једна продав-

ница у којој није било мандарина. За-
то се на скијама упутио у суседно, 
мало веће село, које је било осам ки-
лометара далеко, али ако скрати пут 
кроз шуму онда је то само три кило-
метра. Купио је мандарине и пожу-
рио назад јер се већ смркавало. Кроз 
дрвеће угледа светло у бабушкиној 
кући. На брзину је појео сочиво и од-
мах се дао на посао.

Узео је јак свилен конац и вели-
ку иглу. На сваку мандарину је ути-
снуо петљу како би могао да је обе-
си на грану.

* * *
Попео се преко ограде, пришуњао 

до брезе и на најниже гране почео 
да качи мандарине. Одједном, кра-
јем ока он угледа Аниног пса како 
му се уз лавеж приближава. За ти-
ли час дечак се узвера на врх дрвета. 
Али чувши лавеж, укућани изађоше 
у двориште.

Отац Никола узе ланац и веза пса.
– Младићу, ви сте баш неки ша-

љивџија! – рече он Серјожи гледају-
ћи мандарине на брези.

Слазећи са дрвета, Серјожа је по-
црвенео до корена косе.

Када су родитељи ушли у кућу, 
Ана рече дечаку:

– Ето, јелку смо добили, али нема-
мо украсе. Предлажем да је украсимо 
твојим мандаринама. То ће ми бити 
најлепши Божићни поклон.

Дошао је Божић. Кроз разрушену 
куполу снег је падао. Када се Литур-
гија завршила, под у храму је био као 
бели паперјасти тепих. После службе 
Ану и Серјожу је чекао празнични 
ручак и најнеобичнија јелка на свету.

Са руског превела: 
Јагода Милета
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У Храму Светог Василија Острошког у Линцу Богослужимо:
Недељом од 10:00  Св. Литургију
Празницима од 9:00 Св. Литургију
Суботом од 18:00  Вечерње

МОЛИТВА
Човек: Оче наш који јеси на небе-

сима…
Бог: Да?
Човек: Не сметај ми. Видиш да се 

молим.
Бог: Али звао си ме.
Човек: Звао?
Никог ја нисам звао. Само се мо-

лим: „Оче наш који јеси на небесима“
Бог: Ево опет!
Човек: Опет, шта?
Бог: Па звао си ме. Рекао си: „Оче 

наш који јеси на небесима“. Ево ме, 
шта желиш?

Човек: Али ја нисам ништа тиме 
мислио. То је само свакодневна мо-
литва, схваташ? Ја се редовно молим 
молитвом Оче наш. Од тога се осе-
ћам боље. То је као кад обавиш неку 
дужност па се боље осећаш.

Бог: Па добро, настави.
Човек: Да се свети се име Твоје!
Бог: Чекај! Стани! Шта си тиме 

мислио?
Човек: Мислио чиме?
Бог: Па с тим Да се свети име Тво-

је.
Човек: Па то значиииииии то Бо-

же, ја не знам што то значи. Откуд 
бих ја то знао? Па то је само део мо-

литве. Него, дај ми реци шта то зна-
чи.

Бог: Буди свет, узвишен, пошто-
ван.

Човек: Види стварно, па то има 
смисла. Заправо никада пре нисам о 
томе размишљао.

Бог: Добро, настави.
Човек: Да дође царство Твоје. Да 

буде воља Твоја, и на земљи као и 
на небу

Бог: Ти то стварно мислиш?
Човек: Наравно, зашто не?
Бог: А шта предузимаш у том по-

гледу?
Човек: Предузимам? Па ништа, 

ваљда. Ја сам мислио да би било ле-
по да ти имаш све под контролом ту 
доле као што имаш тамо горе.

Бог: А да ли имам под контролом 
тебе?

Човек: Па, ја идем у цркву.
Бог: Не питам те то. Него, шта ће-

мо с твојим пљувањем по ближњи-
ма? То ти је озбиљан проблем, знаш. 
Па онда, начин на који трошиш но-
вац: само на себе, лажеш, крадеш, 
осуђујеш, тучеш своју жену и де-
цу…! А да не говорим о филмовима 
које гледаш.
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Човек: Чекај, стани мало! Што си 
се окомио на мене? Нисам ја ни бољи 
ни гори од других који иду у цркву.

Бог: Опрости, мислио сам да хо-
ћеш да буде воља Моја. А ако је то 
циљ, онда треба почети од оних који 
то моле. Као нпр. од тебе.

Човек: Слушај Боже, морам завр-
шити са овим, и онако траје дуже не-
го иначе.

Бог: Но добро, хајде даље.
Човек: Хлеб наш насушни дај нам 

данас.
Бог: Требао би мало попустити с 

тим хлебом. Предебео си!
Човек: Ма чекај мало, што је ово? 

Дан за критику? Ја лепо кренем да 
обавим своје свакодневне верске ду-
жности, а Ти из чистог мира овако 
банеш и почнеш да ме подсећаш на 
моје несавршености.

Бог: Молитва је озбиљна ствар. 
Могао би се заиста променити. То 
ти све време покушавам објаснити. 
Звао си ме и ево Ме. Ту сам. Наста-
ви с молитвом. Да чујем следећи део 
молитве.

Човек: Страх ме је.
Бог: Страх? Од чега?
Човек: Знам шта ћеш рећи.
Бог: Хајде, провери ме!
Човек: Опрости нам дугове наше, 

као што и ми опраштамо дужници-
ма нашим

Бог: А шта је било с Иваном?
Човек: Ево, видиш! Знао сам да 

ћеш и њега однекуд извући. Боже, 
зашто говори лажи о мени? Зашто 
шири приче лажне о мојој породи-
ци? Никад ми није вратио дуг. За-

клео сам се да ћу с њим изравнати 
рачуне.

Бог: А твоја молитва? Што ћемо с 
твојом молитвом?

Човек: Па нисам мислио озбиљно.
Бог: Ето, бар признајеш. Али није 

ти баш неки штос вући около тај те-
рет у себи, зар не?

Човек: Не, али боље ћу се осећа-
ти кад изравнам рачуне с тим ком-
шијом.

Бог: Нећеш се осећати боље, не-
го горе. Освета није слатка. Помисли 
само како си већ несрећан. Но, Ја то 
могу променити.

Човек: Како?
Бог: Ти опрости њему, а Ја ћу он-

да опростити теби. Тада ће мржња и 
грех бити његов проблем, а не твој. 
Ти ћеш наћи мир у срцу.

Човек: Ма да, у праву си. А и ви-
ше него што се желим осветити ње-
му, желим бити ОК с тобом (уздах) 
но добро, опраштам му. Свакоме ко 
иде и наоколо прави људима свиња-
рије какве он ради, треба помоћи да 
се извуче из тог. Покажи му некако 
прави пут.

Бог: Ево видиш. Супер. Ниси још 
готов са својом молитвом. Настави.

Човек: И не уведи нас у искушење, 
него избави нас од злога.

Бог: Добро, добро, учинићу то. Са-
мо се не доводи у ситуације у којима 
можеш пасти у искушење.

Човек: Шта с тиме мислиш?
Бог: Па рецимо, не пали ТВ кад 

знаш да требаш да обавиш још неке 
друге ствари. Исто тако, што се ти-
че времена које проводиш с пријате-
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љима у кафићу, ако не можеш утица-
ти на разговор да иде у позитивном 
смеру, можда би требао још једном 
размислити о вредности тог прија-
тељства. Такође, не би се требао так-
мичити и упоређивати са комшијама 
и пријатељима. И молим те, немој Ме 
користити као излаз за нужду.

Човек: Не разумем ово задње.
Бог: О знаш, ти, знаш! Учинио си 

то већ сто пута. Увалиш се у непри-
лике и онда дотрчиш к мени вичући 
Боже помози ми да се извучем из ове 
фрке и обећавам Ти да то више ни-
кад нећу учинити! Сећаш се таквих 
договора које си покушао склопити 
са мном?

Човек: Да, сећам се. Заиста се сти-
дим.

Бог: Де, де хајде, заврши с моли-
твом.

Човек: Амин.
Бог: Знаш ли шта то значи?
Човек: Не, али волео бих да знам. 

Желео бих да Ти угодим. Видим ка-
кву сам збрку направио од свог жи-
вота. И видим како би било супер да 
постанем један од твојих следбеника.

Бог: Управо си одговорио на своје 
питање. Е па сад, кад су неки од ста-
рих греха извучени на површину и 
уклоњени, тешко је наћи речи да се 
опише шта све можемо заједно.

Човек: Боже, хајде да учинимо не-
што од мене, је ли договорено?

(опет човек тера по своме)

Непознат аутор

СВЕТА ТАЈНА ЈЕЛЕОСВЕЋЕЊА 
У ЛИНЦУ

У недељу 22. по Духовима, у поподневним сатима у храму Светог Ва-
силија Острошког у Линцу служена је Света Тајна Јелеосвећења. Слу-
жбом је началствовао протојереј-ставрофор Драган Мићић, надлежни 
парох, а саслуживали су отац Дарко Кнежевић и отац Никола Пантић 
из Гмундена.

Ово је други пут у овој години да су се у храму у Линцу сабрали све-
штеници да би се помолили за оне који страдају од болести или од греха.

Након прочитаних Јеванђеља и помазивања, отац Драган је у својој 
беседи захвалио браћи свештеницима, који су се одазвали његовом по-
зиву, а затим и верницима који су се сабрали у храму како би узели уче-
шће у Светој Тајни. Он је поучио присутни народ о употреби освећеног 
уља и брашна, које су они касније понели својим домовима.

По завршетку службе, трудом и љубављу парохијана, припремљена 
је трпеза љубави.

36 ПРАВОСЛАВАЦ │ Број 72, Јануар – Јун  2019. 



ГДЕ И КАКО МАЈКЕ ДА НАЂУ 
ВРЕМЕНА ЗА СТВАРАЛАШТВО?

Прилично често се чује питање: како мајка с малом децом може наћи 
времена за неки креативни рад? Да будем поштена, смешно је с моје стра-
не да дајем неке практичне савете јер је с мојим „тајм-менаџментом“ при-
лично јадна ситуација. Али зато добро знам шта се догађа с временом ко-
је „не трошим“ на креативност.

Дакле, око чега се младе ма-
ме, посебно верујуће, често 
спотичу?

Почињу себе да прекоревају: ето, 
како можеш да одузимаш време од 
детета и трошиш га на „бактање“ с 
бојама, диркама, музичким инстру-
ментима или нечим сличним? Же-
на се спасава рађањем, а не „ствара-
лачким самоостваривањем“! И зато 
се треба смирити, ући у кухињу и не 
прилазити сликарском штафелају, а 
тим пре, компјутеру…

За своје, не исувише дуго мате-
ринско искуство, неколико пута сам 
„завшавала“ са стваралачким радом: 
напуштала сам локалне новине, пре-
кидала рад у студентским новинама, 
нисам на време писала текстове за 
колумну, планирајући да ћу „од по-
недељка започети нови живот“ и но-
ћу кувати супу, а не писати текстове.

Шта мислите, да ли сам добијала 
обиље слободног времена за бољу не-
гу деце и генерално спремање куће? 
Ех, да је тако!

Не, првих пар дана сам заиста по-
кушавала да уђем у улогу „идеал-
не жене“: од јутра бих раније почела 
да спремам кухињу, читала бих деци 
књиге два пута дуже него обично и 

правила смеле кулинарске рецепте. 
Али затим…

Затим се испоставило да мера емо-
ционалне укључености у свакодневи-
цу шерпи и пелена има своју грани-
цу иза које пуцаш: идеш да „попијеш 
чај“ читавих 40 минута, уз интернет. 
Јело припремаш два пута дуже ме-
шајући притом со, шећер и детерџент 
за судове. Спремаш децу у шетњу уз 
вику и бесмислено одуговлачење. 
Опет пијеш чај – и опет уз интернет. 
Када ставиш децу на спавање, не пи-
шеш ништа – и уопштено мало шта 
радиш. Петљаш се са судовима ду-
же од уобичајеног, опет идеш на ин-
тернет, брбљаш с мужем и по три са-
та… И ујутру се будиш нервозна јер 
ништа ниси урадила.

Стваралаштво у малим порцијама 
не одузима време за децу – оно про-
сто дозвољава мами да не убије оно 
време које ће иначе бити потроше-
но узалуд. То јест, питање како про-
наћи време за стваралаштво заправо 
је питање о томе како најбоље кори-
стити време које си ти и онако већ 
одавно пронашла за чај, глупава лу-
тања по интернету и лењиво развла-
чење по стану током спремања куће 
које се отегло.
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Да ли је ипак могуће некако се са-
брати и то „празно“ време не тро-
шити на чај, али ни на „стваралачко 
самоугађање“ каквим нам се оно по-
некада чини, већ на нешто корисно?

Покушала сам да се опаметим и да 
уместо „бескорисног писанија“ ноћу, 
устанем ујутро раније да бих додатна 
два сата користила за сређивање ста-
на и стваралачки развој деце. Бојила 
сам зидове и све што би ми пало под 
руку у дечијој соби као и у дворишту. 
Деца су заиста имала прилику да по-
мало учествују у тим баханалијама 
ентузијазма. Међутим, када сам обо-
јила сто у дечијој соби у комбинаци-
ју сиве и наранџасте и насликала ка-

милице на фасади наше зграде, муж 
ми је рекао:

„Знаш шта… боље је да пишеш 
текстове, овако ћемо комшије да 
увредимо“.

Авај, креативно ангажовање ни-
је нешто чиме се можемо или не мо-
рамо бавити по својој жељи. Ствара-
лаштво представља начин постојања 
који је човек добио од Творца у тре-
нутку стварања. Наша душа је по 
природи стваралачка. То не значи 
да смо сви редом призвани да пи-
шемо стихове и да се бавимо слика-
њем – ми сами природно стваралач-
ки живимо сваки тренутак живота, 
периодично стварајући макар нову 
маршруту шетње с децом или распо-
ред на полици у купатилу.

Срећне су маме чије се потребе за 
стваралаштвом у потпуности оства-
рују у режиму испуњавања породич-
них обавеза. Ја, на пример, познајем 
жену која је до рођења петог дете-
та постала прави уметник у припре-
ми колача: њена деца повремено до-
бијају на поклон торте с лавовима, 
јунацима од палачинки и различи-
тим животињама, а муж који је музи-
чар – пирошке у облику гитаре. Неко 
се остварује у педагошком стварала-
штву, смишља предивне игре за сво-
ју децу, неко прави домаће приредбе, 
смишља смешне песмице…

Али дешава се да је ово мало. Или 
се догађа да особа није у стању да се 
истог трена престроји и схвати како 
да на нови начин оствари неки умет-
нички таленат у условима када поро-
дица порасте. Најједноставнија и нај-
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Сваке суботе од 18.00 у нашем храму служимо ВЕЧЕРЊУ МОЛИТВУ и ПОМАЗА-
ЊЕ ОСВЕШТАНИМ УЉЕМ из Острога, Свете Земље, Русије, Румуније… Препоручује-
мо свима да се помажу освештаним уљем које служи као заштита од свих боле-
сти, душевних и телесних, а поготово онима који су већ оболели.

очигледнија се чини варијанта „А“ 
– закопати таленте. 

Међутим, дар стваралаштва који 
човек – макар и из најплеменитијих 
мотива – престане да негује и прео-
бражава, не нестаје већ се криви, де-
градира, постепено деформишући и 
живот свог власника.

Све чешће мислим да такве банал-
не и тужне ствари као што су поро-
дичне препирке типа: „Твоја мама ме 
је такопогледала…“, „Твој муж ми је 
то рекао тим тоном…“ – представља-
ју типичне примере када људи унака-
жују сопствене стваралачке способ-
ности. Машта која ради „на празно“, 
неискоришћени таленат писца, глум-
ца или сценаристе – ето шта стоји иза 
бесконачног стремљења жене да пре-
твори свој живот у мелодраму, а му-
шкарца – у херојску трагедију. 

А колико отрова изливају на гла-
ве сопствене деце родитељи са нео-
ствареним жељама које су закопане 
негде тамо, у далекој младости! Нај-
горе је ако су биле закопане „ради де-
це“ – о, децо, чувајте се! Подсетиће 
вас на то…

Сигурније је не закопавати. Ни 
дар стваралаштва ради деце, ни децу 
ради стваралаштва.

Да, док су деца мала, мајка не мо-
же у пуној мери да се окрене уметно-
сти или писању, али то се и не тражи.

Недавно сам са ужасом схватила 
да се догађај, који памтим као „ју-

черашњи“. Догодио пре 14 година. 
Четрнаест година је као један трен! 
Значи, кроз такав један „трен“ моја 
старија ћерка ће имати двадесет го-
дина, а неко од ваше деце ће већ ући 
у брак и отићи да живи у други град. 
И тада ће времена да се ствара бити 
на претек – само да поремећени од-
носи с ближњима не убију и жељу за 
стваралаштвом!

Дакле, ближњи су на првом месту, 
али је неопходно одвојити и неки ма-
кар мали предах за своју професију 
или хоби који би освежавао душевне 
снаге, подржавао стваралачки дух, 
дишући којим ће жена постепено на-
вићи да стваралачки осмишљава и 
просте свакодневне ствари као што 
су сакупљање играчака с децом, при-
премање доручка и припремање за 
шетње. Пар сати увече за текст, јед-
на слика месечно, насликана у шест 
ујутру док сви спавају, једна песма 
у шест месеци – макар нешто што 
ће чувати пуноћу живота и душевну 
равнотежу.

А време није потребно тражити – 
можемо једноставно користити вре-
ме током којег „сурфујемо“ по ин-
тернету прикривајући униније због 
сопствене нереализованости или то-
ком којег се препиремо с ближњима.

Аутор: Јелена Фетисова, мату-
шка (жена свештеника)

Превод: Станоје Станковић
Извор: Православие.ру
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Епископ милешевски Атанасије:

КАКО ДЕЦА ТРЕБА ДА ПОСТЕ
Неки кажу да деца не треба да посте средом и петком и у дане четири 

вишедневна поста све до своје треће или седме тодине живота. Други го-
воре да деца могу бити разрешена тих посних дана само на бели мрс (мле-
ко, јаја, сир). Шта је од овога исправно и да ли деца треба да посте као и 
одрасли хришћани?

Одговор на поменуто питање 
(или питања) не може бити 
заснован на светим канони-

ма, јер нема ни једног канона који из-
ричито прописује како би деца треба-
ло да посте.

Деца не посте и немају потребе да 
посте као одрасли хришћани. Зато 
што још не поседују грехе, страсти и 
навике, које се постом смирују и због 
којих је пост од Бога заповеђен, а од 
свете Цркве установљен и прописан.

Ово не значи да су деца потпу-
но ослобођена поста, и да уопште не 
треба да посте.

Како ће деца постити и колико, за-
виси од побожности и вере њихових 
родитеља. А ту заиста треба имати 
много мудрости и расуђивања да се 
не огрешимо ни о телесне ни о ду-
ховне потребе свога детета.

Умесно је такође поставити пита-
ње: До када је „дете“ дете? Свима је 
познато да дечје доба има више фаза 
развоја. Оно је најпре – одојче. Затим 
долази рано детињство (од друге до 
треће године), па је дете предшкол-
ског узраста, затим је ђак – основац, 
па тако даље, до дечаштва и пубер-
тета.

За неке родитеље њихово дете је 
„дете“ све док не одслужи војску, па 
и касније. Очигледно, не може се на 
све ове фазе „детињства“ применити 
исти принцип у погледу поста.

У решавању тог питања постоје 
две крајности којима су родитељи, 
бар код нас Срба, често склони. Или 
ће наметнути детету од раног детињ-
ства строги пост (као што и сами др-
же), или ће га „штедети“ од поста чак 
до његовог пунолетства, па често и 
даље. И једно и друго је штетно по 
дете и погубно за његов духовни жи-
вот.

У првом случају, када се детету 
намеће претерани пост у раном де-
тињству, може код њега изазвати од-
бојност према посту.

С друге пак стране, ко се из мале-
на не навикне ни мало да пости и не 
схвати разлику међу данима, тај ће 
се тешко икада у животу привикнути 
на пост и приморати себе на уздржа-
ње, што је исто тако погубно. Избе-
ћи обе ове крајности је заиста права 
уметност.

Многе мајке доносе двомесечне 
бебе на причест, па даље кроз сво 
њихово детињство. Дете тог јутра, 
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нормално, буде подојено, али то ни-
каква сметња није за његово сједиње-
ње са Господом у Светој тајни при-
чешћа. И тако, дете одраста у храму 
Божјем, телесно одгајано на мајчи-
ним грудима, а духовно на светој Ча-
ши. Оно се од првих дана навикава 
на храмовни амбијент, светлост во-
штаница, мирис тамјана, свештенич-
ку одежду (и браду), те узрастајући, 
у храму се почиње осећати пријатно 
као у дому оца свога.

Родитељи који брину о духовном 
животу своје деце, неће чекати да де-
те потпуно одрасте па да га 
почну привикавати на пост. 
Они то почињу постепено, 
од 3–4. године детињег уз-
раста. Не зато што је детету 
у тим раним годинама пост 
потребан, у смислу као од-
раслима, него ради приви-
кавања – да измалена поч-
ну да разликују да нису сви 
дани исти у погледу хране, 
што ће му остати као бес-
цен-благо целога живота. 
Што важи за пост, важи и 
за Свету тајну исповести и 
покајања.

По учењу Цркве, дете до 
седме године нема греха 
(одн. не урачунавају му се 
греси). Код браће Грка и Ру-
са родитељи приводе децу 
од 4-5 година свештенику 
на „исповест“, опет не због 
неких њихових грехова, не-
го да се од малена привикну 
на једну свету и неопходну 

хришћанску дужност, без које, када 
одрасту, нема напретка у духовном 
животу. А уједно и да успоставе по-
верење и слободу у општењу са све-
штеником – духовником.

Заиста, они родитељи који се тру-
де да живе по заповестима Божјим, 
који се труде на своме личном спа-
сењу, под руководством искусног ду-
ховника, умеће да нађу прави израз и 
златну средину и у погледу своје де-
це, њиховог поста, причешћа и Свете 
тајне покајања и исповести.
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ШТА ЈЕ ЕПИТИМИЈА
У Светом Писму налазимо да је Господ Исус Христос, када је установио 

Свету Тајну покајања и исповести, предао Својим ученицима – апостоли-
ма право да опраштају или задржавају грехе људи који се кају (Јн. 20, 22-
23). Ово право пренетоо је на њихове наследнике – епископе и свештенике.

Није сваки грех који испове-
дамо пред духовником/ис-
поведником подложан раз-

решењу. Духовник по благодати Св. 
Духа просуђује и процењује тежи-
ну сваког греха који пред њим испо-
ведамо, као и степен покајања који 
том приликом показујемо. Тако он за 
одређене теже грехе не даје разреше-
ње, одређујући духовни лек који ће 
нам помоћи да дођемо до покајања 
и причестимо се обновљени и очи-
шћени. Епитимија се најчешће одно-
си на забрану Причешћа на одређе-
но време, што је одлучивање од су-
штинске заједнице са Христом. Она 
није класична казна, иако је њено деј-
ство болно, већ врста благодатног ле-
ка за онога који је починио већи мо-
рални или духовни преступ (или пре-
ступе) Божијих заповести. Будући да 
дејство тог преступа на човека мо-
же деловати чак и разарајуће, због 
осећаја освешћене или неосвешћене 
кривице, епитимија даје човеку мо-
гућност да се истински покаје, испо-
веди, моли, завапи за милошћу и љу-
бављу Божијом и повратком у спасо-
носну заједницу са Њим, као и да чи-
ни добра дела којима ће искупљива-
ти тај преступ и зацељивати своје ра-
не проузроковане њиме. Епитимијом 

се покајник штити од духовног зла и 
понављања греха.

Епитимију исповедник/духовник 
даје када процени да је духовна рана 
од неког греха у толикој мери тешка 
и дубока, да је за њено исцељење по-
требно да протекне извесно време са 
посебним духовним леком. Времен-
ско трајање епитимије одређује ду-
ховник индивидуално, према живот-
ној доби и околностима у којима се 
покајник налази, тежини преступа и 
настојању покајника да се врати у за-
једницу са Господом. Епитимије се 
не треба плашити. Ако човек, коме 
је она изречена, предано настоји да 
се ослободи греха, да одбаци зло, да 
се моли и чини добра дела (по свом 
унутрашњем нахођењу и по догово-
ру са духовником), Господ му још ви-
ше помаже. Тада се доспева до саме 
суштине епитимије, а то је њено ис-
целитељско и очишћујуће дејство за 
душу. Кад год се човек искрено пока-
је и непоколебљиво настоји да се вра-
ти Богу, Он га дочекује раширених 
руку, баш као у јеванђељској причи 
о покајаном блудном сину.
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Последња проповед пастора Гризендорфа

ТО СУ СРБИ!
Из проповеди протестантског пастора Фридриха Гризендорфа, одржа-

нe маја 1945. године у селу Евербург код Оснабрика.

Наша отаџбина је изгубила 
рат. Победили су Руси, Аме-
риканци, Енглези. Можда су 

имали боље оружје, више војника, бо-
ље вођство. Али, то је уствари матери-
јална победа. Ту победу су они однели. 
Али овде, међу нама, има један народ 
који је извојевао једну другу победу – 
победу душе, победу срца и поштења, 
победу мира и хришћанске љубави. То 
су Срби! Ми смо их само донекле по-
знавали, али смо исто тако знали шта 
смо чинили у њиховој отаџбини. Уби-
јали смо стотину Срба који су бранили 
земљу за једног убијеног нашег војни-
ка који је иначе претстављао власт оку-
патора насилника. Па не само то да смо 
чинили, него смо благонаклоно гледа-
ли како су тамо пуцали са свих страна. 
Знали смо да се овде међу нама налази 
5000 Срба, који су некад представљали 
друштвену елиту у својој земљи а са-
да су личили на живе костуре, изнемо-
гли и малаксали од глади. Знали смо да 
код Срба тиња веровање: ко се не осве-
ти, тај се не посвети! И ми смо се, заи-
ста, плашили освете тих српских муче-
ника. Бојали смо се да ће они по нашој 
капитулацији, радити оно што смо ми 
са њима радили. Замишљали смо рано 
ту трагедију и већ видели нашу децу ка-
ко пливају канализацијом или се пеку у 
градској пекари. Замишљали смо уби-

јање наших људи, силовање, рушење и 
разарање наших домова.

Међутим како је било? Кад су пу-
кле заробљеничке жице и кад се 5000 
живих костура нашло слободно у на-
шој средини, ти костури су – миловали 
нашу децу, давали им бомбоне! Разго-
варали су са нама! Срби су дакле ми-
ловали децу оних који су њихову отаџ-
бину у црно завили. Тек сада разумемо 
зашто је наш велики песник Гете учио 
српски језик. Сад тек схватамо зашто је 
Бизмарку последња реч на самртничкој 
постељи била – „Србија!“ Та победа Ср-
ба је већа и узвишенија од сваке мате-
ријалне победе! Такву победу, чини ми 
се, могли су извојевати и добити само 
Срби, однеговани у њиховом светосав-
ском духу и јуначким епским песмама 
које је наш Гете тако волео. Ова победа 
ће вековима живети у душама Немаца, 
а тој победи и Србима који су је извоје-
вали, желео сам да посветим своју по-
следњу свештеничку беседу…
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КАКО СЕЈЕШ, ТАКО ЋЕШ И ПОЖЊЕТИ 
Kада су га стигле године и здравље попустило, старац је одлучио да се 

пресели код сина, снаје и свог драгог четворогодишњег унука. Вид му је осла-
био, руке су се тресле а ход постао несигуран.

Синовљева породица је увек зајед-
но ручала, али дрхтаве дедине руке и 
слаб вид ометали су тај догађај.

Грашак из кашике често је заврша-
вао на поду, а млеко из чаше брзо је 
правило флеке на столњаку.

Цела ситуација је нервирала сна-
ју, али и сина.

– Под хитно морамо нешто преду-
зети – рече син.

– Доста ми је више просуте хране, 
флекавих столњака и његовог мљац-
кања.

Заједно су одлучили да у углу со-
бе поставе столић за којим ће старац 
да обедује сâм.

Десило му се да је два пута испу-
стио тањир који се разбио и после тога 
храну су му сипали у дрвену чинију.

Због свега тога, старац је био ту-
жан, а очи су му биле пуне суза. Син 
и снаја су му се обраћали само кад би 
опет нешто испустио или просуо.

Четворогодишњи унук је све то 
посматрао и ћутао.

Једне вечери отац га је затекао ка-
ко се на поду игра са дрвеним шта-
повима.

– Шта то радиш, сине?
– Правим дрвене чиније за тебе и 

маму, из којих ћете ви јести кад ја по-
растем – поверљиво одговори мали-
ша.

Ове речи запрепастише родитеље.
Немо су се гледали, а сузе су им 

навирале на очи.
И без и једне изговорене речи они 

су знали шта им је чинити.
Те вечери син је пришао старцу, 

нежно га ухватио испод руке и до-
вео до стола за којим су сви заједно 
вечерали.

Све остале дане он је јео са својом 
породицом.

Из неког разлога, ни син ни снаја 
нису више бринули што је пала ви-
љушка или што се просуло млеко.

Са руског превела: 
Јагода Милета
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Свети Пајсије Агиорит (Старац Пајсије Светогорац)

О РАЈУ И ПАКЛУ
Старца је посетио једaн човек желећи да са њим разговара о пробле-

мима везаним за његову децу. Неправедно се жалио да деца непоштено по-
ступају према њему. Старац је покушавао да га увери како проблем треба 
да размотри са духовне тачке гледпшта: „Теби ће користити уколико бу-
ду неправедно поступали према теби, јер ћеш зато после смрти бити на-
грађен“.

Човек је на то рекао: „Оче, ја 
не верујем да пакао, рај и 
живот после смрти уопште 

постоје. Једино верујем у постојање 
неке натприродне силе“.

Старац му је са осмехом одгово-
рио: „Добро, и то је боље него ни-
шта. Уколико Христос и живот по-
сле смрти не постоје, зар ти мислиш 
да су луди сви ови монаси и мона-
хиње који су се одрекли света и жи-
ве на усамљеним местима? Осим то-
га, и пакао и рај постоје. Наша душа 
доживљава и једно и друго јер су то 
духовна стања, а не нека места на ко-
јима пламти ватра или певају птице. 
Даћу ти један пример.

Претпоставимо да спаваш и са-
њаш да се спремаш да нешто укра-
деш. Одједном, у твоју душу се увла-
чи страх јер мислиш да би неко могао 
да те види. И заиста, људи су те ви-
дели и покушавају да те ухвате. По-
чињеш да бежиш јер страхујеш да би 
могао бити ухваћен и погубљен. Та-
кве помисли изазивају осећања пат-
ње и стрепње. Твоја душа испуњена 
је очајањем, разочарењем и страхом 
због онога што би ти се могло дого-

диги. У сну почињеш да се знојиш и 
да се преврћеш по кревету, а онда се 
сасвим изненада будиш. Схваташ да 
је то био само ружан сан, ноћна мора 
и постепено се смирујеш.

Оно што је твоја душа доживља-
вала током тих неколико тренутака 
био је пакао, односно доживљај ду-
шевног мучења. Твоја душа је била 
обузета страхом, ужасом, патњом, 
сгрепњом, очајањем и разочарењем.

Пакао није место на којем се душе 
кувају у котловима него стање у ко-
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јем ће се душа наћи након што напу-
сти тело. Тада ћеш схватити истину и 
патићеш јер ниси поверовао Христу 
и Његовој проповеди о животу после 
смрти. Душа ће тада бити далеко све-
снија кривице због својих поступака 
и доживљаваће непријатна осећања 
страха, ужаса, стрепње, очајања итд.

Исто се може применити и на рај. 
Замисли да имаш сина којег много 
волиш и да је он током много годи-
на радио на бродовима. Док спаваш, 
сањаш да се твој син вратио. Дубо-
ко си дирнут и испуњен неизмерном 
радошћу. Трчиш према њему, грлиш 
га и љубиш. И док је твоје срце пре-
плављено срећом, изненада се будиш 
и схваташ да је то био само сан. Ра-
зочаран си и враћаш се у стварносг. 
Твоја душа је на неколико тренута-
ка осећала укус раја, односно, била је 
испуњена радошћу и љубављу.

Дајући ти ова два примера, желим 
да ти покажем да постоје и пакао и 
рај. Ми их можемо делимично до-
живети још у овом животу, али ће-
мо их потпуно и целовито осетити 
тек након смрти. Слична стања по-
стоје у нашој души, зависно од ње-
не природе. Уколико душа има нечи-
сту савест и ако је обузета сграхом, 
ужасом, стрепњом, очајањем, љу-
бомором или клеветом, она постаје 
обитавалиште пакла. Међутим, ако 
душа осећа љубав, радосг, доброту, 
наду, веру, умереност и смирење, он-
да постаје обитавалиште раја“.

Из књиге: „Сузе за свет – Савреме-
ни светогорски старци“ Старац Пај-
сије

ПОРОК
Да је порок нешто стидно и 

грешно, видимо и по томе што 
се он вазда крије и вазда за вазда 
узима на себе образину добро-
детељи. Св. Јован Златоуст див-
но каже: „Порок нема свог соп-
ственог лица, него узима у зајам 
лице добродетељи.“ Зато је Спа-
ситељ и рекао: долазе у оделу ов-
чијем, a унутра су вуци грабљи-
ви (Мат. 7, 15). Назови лажова 
лажовом, лопова лоповом, уби-
цу убицом, блудника блудником, 
клеветника клеветником, и огор-
чићеш их. Назови пак кога хоћеш 
човека: поштеним, чесним, несе-
бичним, истинитим, справедљи-
вим, савесним и – озарићеш га и 
задовољити. Опет по Златоусту 
говорим: „Добродетељ је нешто 
природно у човеку, док је порок 
нешто неприродно и лажно.“ Ако 
се неки човек и ухвати у поро-
ку, он брзо оправдава свој порок 
неком добродетељи, облачи га у 
рухо добродетељи. Заиста: порок 
нема свог сопственог лица. Исто 
као и ђаво, отац порока!

Пролог, Св. Владика Николај, 
21, мај, расуђивање

46 ПРАВОСЛАВАЦ │ Број 72, Јануар – Јун  2019. 



БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ У ХРАМУ 
„СВ. ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ 

ЧУДОТВОРЦА“ У ЛИНЦУ
Већ у суботу, 5. јануара, на вечерњем богослужењу и помазању осве-

штаним уљем са Острога за здравље, осетила се радосна, претпразнич-
на атмосфера пред Божић. Скоро сви присутни приступили су светој Тај-
ни исповести. 

На Бадњи дан, који се ове 
године сложио са недељом 
Св. Отаца и празник свих 

очева, старешина храма, протојереј-
-ставрофор Драган Мићић, у препу-
ном храму, служио је Божанствену 
Литургију уз појање храмовног хо-
ра. Сви који су се постом и молитвом 
припремали за најрадосији празник 
Рождества, приступили су светим 
тајнама Христовим. 

Дајући поуку из  Светог Јеванђе-
ља, прота Драган је рекао да Јеван-
ђеље о малом Закхеју није случајно 
дато баш у данашњу недељу Отаца. 
Кад је Господ рекао Закхеју да си-
ђе са дрвета и припреми вечеру за 
њега и ученике, људи су се томе чу-
дили, осуђујући царинике као вели-
ке грешнике, одмах су осудили и Го-
спода, уместо да су се радовали да се 
један грешник обратио. „Тако и у на-
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ше време, људи су склони одмах не-
кога да осуде а нису свесни да  тиме 
и они сами чине грех. Тешко је отац 
бити, отац породице треба да бу-
де строг, али не да претера у томе. 
Мера би требао да буде сам Господ 
који је показао љутњу у Храму и ис-
превртао трговцима све столове и 
растерао их. А мајке и очеви треба 
да упућују децу на прави пут.“ Навео 
је пример деце коју родитељи редов-
но воде на тренинге и утакмице, на-
дајући се да ће можда „успети“ и би-
ти професионални спортисти.Таква 
деца и кад одрасту и почну професи-
онално да се баве спортом,не долазе 
на Богослужења јер за то немају на-
вику а и вера им је страна.

„Често очекујемо да неко други ра-
ди за нас, да други сређује цркву, по-
правља, оптерећују нас разни пороци. 
Због тога би и ово данашње сабрање 
требало да уроди плодом, да се по-
прављамо, да помажемо једни други-
ма, без обзира да ли се ради о мушкар-
цима или женама, да се домаћински 
понашамо и у кући и у цркви. Нада за 

то је ово данашње сабрање у овом 
светом храму. Немојте да сте са не-
ким завађени на ове свете празнике, 
да сте са неким завађени а да присту-
пите Светој Чаши. Код свакога тре-
ба видети и његове добре стране, а не 
тек кад неко умре да видимо и његове 
добре особине“, рекао је прота.

На Бадње вече, после вечерњег бо-
гослужења, организовано је „пију-
кање“ за сву децу која су радосно у 
простртој слами тражила слаткише, 
новчиће и орахе. Радост деце и роди-
теља је била очигледна. У порти хра-
ма горела је ватра, где су верници већ 
чекали проту Драгана да уз „миробо-
жење“ први принесе велики бадњак 
и баци на ватру. 

Уз бадњачке и божићне песме бад-
њаци су се још до касно у вече баца-
ли у ватру.

На сам дан Божића, Света Литур-
гија је служена у 5 сати ујутро уз 
служење проте Драгана и оца Дар-
ка Кнежевића и присуство великог 
броја верника, који су се причести-
ли. Посебну пажњу привукла је бо-
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жићна Посланица светог патријарха 
и свих архијереја Српске Православ-
не Цркве. Након читања и божић-
ног поздрава, прота Драган је поже-
лео мир свуда: у домовима у Србији, 
Косову, Републици Србији и у целом 
свету, али најпре у нашим душама. 
Он је рекао да је ова Посланица та-
ко важна да би сви требало да је ко-
пирамо, читамо и разговарамо о њој 

у сваком друштву. Свима је чести-
тао Празник и пожелео да Бог бла-
гослови домове и испуни их сваким 
благостањем и добротом, радосним 
божићним поздравом „Мир Божи-
ји, Христос се роди. Он је такође по-
здравио и пожелео радосне и срећне 
празнике браћи и сестрама других 
православних цркава: Русије, Грузи-
је, и других.
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ЈЕДНОМ КОМУНИСТИ: 
О БОГУ И БОГОВИМА

Кажете како сте постали комунист, онда кад сте негде прочитали, да 
„сваки човек ствара себи бога према својој памети“. Тиме признајете, да 
се Ваш комунизам оснива на безбоштву. Јер, ако би заиста било да сваки 
човек ствара себи бога према себи, онда би било онолико богова колико има 
људи, а то би опет значило, исто толико колико и да нема ниједног бога.

Али постоји једна Књига у 
свету, најраспрострањенија 
од свих књига, која од пр-

ве до последње стране говори про-
тив тога. У тој Књизи се сведочи, да 
постоји један једини живи и истини-
ти Бог, који је створио свет невидљи-
ви и видљиви – Бог ревнитељ, који не 
трпи обожавање никаквог другог бо-
га, никакве твари и никакве фантази-
је која може пасти на памет људима. 
Та Књига се зове Свето Писмо Божи-
је. У њему се од почетка до краја уче 
људи да праве разлику између ствар-
ности и својих уображења о стварно-
сти. Као човека начитаног ја ћу Вас 
подсетити на неке сличне ствари. У 
време кад је Коперник објавио да је 
земља округла планета, једни су љу-
ди уображавали да је земља плосна-
та, други да је земља бескрајна, тре-
ћи да је земља полулопта која стоји 
на води, итд. Но различна уображења 
људска нису ниуколико могла про-
менити стварни облик земље. Јер је 
једно стварност, а друго уображење 
људско о стварности. Тако и у време 
кад је Колумбо споменуо постојање 
једне земље преко океана, људи су га 
исмејали. И кад је Њутон проговорио 
о безбројним невидљивим ројевима 

звезда, и међузвезданој привлачној 
и одбојној сили, зар су сви људи то 
одмах озбиљно узели? Мисли и уо-
бражења људска о васиони била су 
различна, што нимало није утицало 
на стварно стање васионе. Јер једно 
је стварност, а друго су уображења и 
мишљења о стварности. Слично то-
ме и Спаситељ наш јавио је истину 
о стварном бићу једнога живога Бо-
га. Ово није нимало било у сагласно-
сти са незнабожачким фантазијама о 
идолима и уображеним божанстви-
ма, и ово је искоренило заблуду – бар 
код оних који примише Хришћанство 
– заблуду као да сваки човек ствара 
себи бога према својој памети. Мир 
Вам и здравље од Бога.
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ШТА ДА РАДИМ У ЦРКВИ?
Сваки православни верник у цркви има много послова. Дођи у храм ма-

ло пре почетка службе, прекрсти се, поклони се Господу, Мајци Божијој, 
свим светим. Запали свеће за здравље и за упокојене, на месту за то одре-
ђеном. Дај спискове за помињање са именима крштених православних хри-
шћана – за здравље, за покојне.

Изабери место у храму. По-
кушај да схватиш, где си 
и Коме си дошао. Ко тебе 

чује, Ко тебе види, ка томе треба да 
се сабирају све твоје мисли. На са-
мом почетку службе ми чујемо по-
зив: „У миру Господу се помолимо“. 
То је унутрашњи мир, мир у души.

Потруди се да умириш своје ми-
сли и осећања. Дошао си да разгова-
раш са Самој Љубави, са Богом. Не 
тако давно почивши старац протоје-
реј Николај Гурјанов, који је живео 
на острву у близини Пскова, рекао је:

„Како сте ви срећни, што сте веру-
јући… Нежно разговарајте са Богом, 
када стојите на молитви“.

Покушајте да ни са ким током бо-
гослужења не разговарате – пажљи-
во слушајте, покушајте да разумете 
оно, што читају и певају. Са речима и 
богослужбеним песмама придружуј-
те своју молитву, сливајући је у оп-
шту молитву молећих – из целе ду-
ше и из целог ума нашег, како од нас 
и тражи Света Црква.

Можете се молити и својим речи-
ма – о најважнијем, о најинтимнијем. 
Сви ми имамо такве молитве из срца.

Шта да кажем Богу?
Пре свега, ми Богу благодари-

мо. Зато и идемо у цркву – на пр-

вом месту. Ми се стално користимо 
Његовим даровима: видимо, чујемо, 
мислимо, радујемо се – живимо. По-
стојано живи цео свет око нас. Све то 
чини Животодавац Господ.

А што се тиче болести и свака-
квих невоља, које нам се дешавају у 
животу, све то није од Бога, то је од 
наше греховности и од ђавола.

Када не би било Господа, било би 
неизмерно више туге, свет би се уда-
вио у њој.

Господ се труди да нам свако зло 
окрене на наше добро.

И ми Њему можемо помоћи у то-
ме, ако не будемо роптали, љутили 
се, тражили кривце, обесхрабрени, 
већ да будемо смирени, кајемо се за 
своје грехе, трпимо, јачамо у добру и 
благодаримо Богу.

Никакво добро се не узима здра-
во за готово. То је све – победа добра 
над злом у главној бици, која се зо-
ве живот.

„Слава Богу за све“, – рекао је на 
крају свога живота, окружен невоља-
ма велики васељенски учитељ и све-
титељ Јован Златоусти.

Друга наша молба Господу је 
опроштење грехова.

Сви смо ми грешни, сам Господ је 
само без греха. И само Он може да 
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нам опрости грехе, и да прочишћу-
је нашу душу.

Трећа молба – за помоћ Божију.
„Без мене не можете чинити ни-

шта“ (Јн. 15, 5), – рекао је Господ.
Сва наша питања решавају се пре 

свега у цркви, државна, породична, 
медицинска, педагошка, финансиј-
ска, војна.

Генералисимус А. В. Суворов 
учио је своје војнике:

„Молите се Богу – од Њега је по-
беда!“

Он није имао ни један пораз.
Ми долазимо у цркву и молимо 

помоћ Божију не само за себе, као 
што и живимо и радимо, не само за 
себе, и не само својим снагама. Ми се 
молимо у цркви сви заједно за мир у 
целом свету. За Богом чувану држа-
ву нашу, за органе власти и војску. 
За свој град или село и верујући на-
род у њима. За изобиље плодова зе-
маљских. За оне који плове морима, 
путнике, болеснике, паћенике, заро-
бљенике. За све почивше православ-
не хришћане.

Спискови са именима које ми даје-
мо у цркви за здравље и упокојене, чи-
тају се у олтару. На свакој Литургији 
свештеник узима из просфоре чести-
це за живе и умрле. На крају Литур-
гије он их погружава у Свети Путир 
с Телом и Крви Христовом и моли се:

„Опери, Господе, грехе поменутих 
овде Крвљу Твојом Часном“. И оно-
ме, кога су поменули, биће велика 
корист.

Затим се верујућима у храму раз-
дају просфоре. Они их носе домови-

ма, разрежу их и сваки дан једу по 
парче на гладно тело после молитве, 
заливајући их светом водом.

И тако се сами освећују.
Понекад сањамо умрле људе. Сно-

вима уопште није препоручено веро-
вати, а опасно је тумачити их. Неви-
дљиви непријатељ може да превари.

Сањао си живог човека – просто 
помоли се за његово здравље, сањао 
си умрлог – помоли се за његово упо-
којење.

И биће им корисно. Посебно ако 
их поменеш у цркви.

Упокојени сами себи не могу да 
помогну, само се у нас надају. Дакле, 
ако нам дође мисао:

„Вреди ли ићи у цркву? Шта та-
мо да радим?“ – можете одговорити:

„Да, хтео бих умрле поменути“. 
То је већ једно велико дело. За њих је 
то – као хлеб.

Људи доносе у цркву разне прои-
зводе као милостињу, која је такође 
покојнима корисна.

Једна слушкиња Божија недавно 
је дошла у храм и приложила пакет 
хељдиног брашна, поменувши роди-
теље.

Затим је погледала а пакета нема.
Она се узнемирила:
„Како то може да се деси у хра-

му?“
Саветовали су јој код стола где се 

продају свеће:
„Дајте име покојнице да се помене 

на Литургији, то ће бити најбољи по-
мен“. Она је тако и урадила.

После неколико дана је дошла, 
обраћајући се: „Дошла сам да забла-
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годарим за ваш савет. Ви сте ми ре-
кли да дам име за помињање. Дала 
сам. После тога покојница мама се 
приснила мојој сестри. Сва весела, 
задовољна. Сестра ју је питала: „Што 
си мама тако весела?“ а она одгово-
ри: „Мени је тако добро. Мене овде 
добро одевају и хране. Чак нам дају 
хељдину кашу“.

На питање о томе, колико је важно 
на Литургији помињати живе и мр-
тве, протојереј Николај Гурјанов је 
рекао: „Помињите, помињите. Рече-
но је: Каквом мером мерите, онаквом 
ће вам се мерити (Мт. 7, 2). И мене по-
мињите“.

Понекад можете да чујете: „Ода-
тле (са другог света) се нико још ни-
је вратио“.

Али, у ствари, долазили су, и до-
лазе. Протојереј Сергије Лавров био 
је много година настојатељ храма По-
крова Пресвете Богородице у селу 
Игумново у близини Москве. Про-
шао је фински рат, када је он пошао 
на фронт 1941 године, његова мајка, 
Јелисавета, удовица стрељаног 1937 

год. протојереја Николаја, дала му је 
парче хлеба и рекла: „Загризи, када 
се вратиш појешћеш га“.

Тако је она веровала, да ће измоли-
ти њега. И њега је то ојачало, речима 
му је дала да окуси ту веру“.

Он се вратио 1946 год. и појео је 
остатак.

Педесет и две године је био све-
штеник. Када су га сахрањивали, по-
падија, Наталија Петровна, је при-
чала, да јој је две недеље пред смрт 
рекао: „Знаш ли ти, да ми је отац са 
мајком долазио“.

„Шта си то сањао?“ – питала је 
она.

„Ма не, само су дошли и рекли: 
Време ти је да нам дођеш“.

Сећам се, када смо ми свештени-
ци, читали над њим Јеванђеље, он је 
лежао тако спокојан… Све је урадио: 
Домовину је одбранио, три кћери је 
одгајио, Богу послужио…

И био је спреман родитељима да 
пређе у живот вечни.

Тако завршавају живот праведни-
ци. Царство им Небеско!

Rajffeisenbank region Branau
IBAN: AT73 3406 0000 0817 0904;
BIC: RZ00ATWL060
Српска Православна  Црква Браунау 
Serbisc-ortodoxe Kirche Braunau
Haselbach 9, 5280 Braunau am Inn
Tel: +43 (0) 660 200 5 441
E-mail: parohijabrunau@gmail.com
Web: www.spc-braunau.org
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ПОСТОЈЕ НЕДОСТОЈНИ СВЕШТЕНИЦИ
Можда ћу у цркви наићи на таквога. Јесте, то је горка истина. За јед-

ног од њих могу вам одмах рећи – то је писац ових редова.

Па, веома је високо наше 
служење. Веома је тешко 
бити њега достојан. Моли-

те се за нас. И што је најбоље од све-
га, помолите се у цркви. Но то, што 
смо ми недостојни не значи, да је бо-
ље да не идете у цркву. Без Цркве не-
ма спасења. Сви свештеници, архије-
реји, чак и сам патријарх су грешни 
људи. И чак свети, којима се ми мо-
лимо, били су грешни људи. Ми зна-
мо из њихових житија, да су поједи-
ни велики светитељи кад–тад учини-
ли велике, смртне грехе. Али Господ 
је примио њихов покајнички живот. 
Једино је Господ само без греха.

Зато је Господ и основао на земљи 
Своју Цркву, да би се ми, људи гре-
шни, чистили од греха и спасавали.

У бањи можете наћи и веома не-
побожне људе. Да ли то значи, да не 
треба да се купамо?

Чак и кроз недостојног свештени-
ка се на нас излива благодат Божи-
ја. Ко још, осим свештеника, може 

да нам отпусти грехе? Једино је све-
штенику дата од Бога таква власт. А 
са непокајаним гресима, како може-
мо ми, грешни људи, да се спасемо?

Свештенику је још дата од Бога 
власт да верујуће причешћују; кр-
штавају; помазују светим миром; 
венчавају супружнике; јелеосвећу-
ју болесне; освећују воду, иконе, на-
прсне крстове, домове за становање, 
аутомобиле, авионе; служе молеба-
не, парастосе, опела умрлим… „Све-
штенство је спасење свету“, говори-
ли су свети оци.

Није изненађујуће, што неприја-
тељ човечијег рода мрзи духовнике 
и прво напада на свештенике. Кори-
стећи своје омиљено оружје – клеве-
ту. Укључујући у то и средства јавног 
информисања. Циљ је јасан – да би 
ти одлучио: „У цркву не идем“.

„Ђаво – отац лажи“ (Јн. 8, 44), по 
речи Господњој. Он је увек покуша-
вао да нас превари. А уколико смо ми 
грешни, лењиви, можемо да прихва-
тимо мање „проблематичну“ за нас 
ђаволску мисао о томе, да смо ми за 
добре свештенике, а не за оне, које 
је Господ поставио да служе данас (а 
где Он да нађе друге? Како их је ва-
спитало друштво, такви и јесу).

Ми смо за веру, али нисмо за Цр-
кву. Не можемо а да не приметимо, 
тада ми нисмо за, већ против Христа.

Свештеник Николај Булгаков
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Свештеник Валерије Духањин

ИСКУШЕЊА ВЕЗАНА ЗА ПРИЧЕШЋЕ
Свете Тајне – Тело и Крв Христа су најдрагоценија Светиња на земљи. 

Већ овде, у реалијама земаљског света Евхаристија нас чини заједничари-
ма Небеског Царства. Зато хришћанин треба да се труди да буде изузетно 
опрезан кад је у питању ова Тајна. Има искушења која вребају хришћанина 
који жели да се причести. Треба да их знамо и да се заштитимо од њих. Јед-
на искушења претходе примању Светих Тајни, а друга следе после Причешћа.

На пример, једно од главних 
искушења које је данас вр-
ло раширено, везано је за 

оцену личних особина свештеника 
који служи Литургију. Тако невидљи-
ви непријатељ међу верницима по-
кушава да посеје гласине о грехови-
ма свештенослужитеља и о томе да 
не треба да се причешћују код сваког 
свештеника. Ако примете да свеште-
ник има неке мане, због нечега мисле 
да не треба да се причешћују код ње-
га и да се благодат Причешћа због то-
га наводно смањује.

У „Отачнику“ се наводи прича о 
томе како је код једног отшелника 
долазио презвитер из оближње цркве 
који му је давао Свете Тајне. Неко је 

посетио пустињака, испричао му је 
грехове презвитера и кад је презви-
тер дошао следећи пут, отшелник му 
чак ни врата није отворио. Презвитер 
је отишао, а старац је зачуо глас Бо-
жији: „Људи су приграбили суд Мој“. 
После тога отшелнику је било дато 
виђење. Видео је златни бунар с не-
обично добром водом. Овај бунар је 
поседовао неки губавац који је захва-
тао воду и наливао је у златну посу-
ду. Отшелник је одједном осетио не-
издрживу жеђ, али пошто се гадио 
губавца, није хтео да узме воду од 
њега. И опет је зачуо глас: „Зашто не 
пијеш ову воду? Шта има везе ко је 
захвата? Он само захвата и налива у 
посуду“. Отшелник се пренуо, схва-
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тио је смисао виђења и покајао се за 
свој поступак. Затим је позвао пре-
звитера и замолио га да му даје Све-
то Причешће, као и раније.

Тако и ми пре Причешћа не тре-
ба да размишљамо о томе колико је 
побожан свештеник који обавља Тај-
ну, већ о томе да ли смо ми сами до-
стојни да будемо причесници Све-
тих Дарова.

Подсетићемо да Свете Тајне нису 
лично наслеђе свештеника. Он је са-
мо служитељ, а Свете Дарове дели 
Сам Господ. Посредством свештено-
служитеља у Цркви делује Бог. Зато 
је светитељ Јован Златоуст говорио: 
„Кад видиш да ти свештеник даје Да-
рове, знај да Христос пружа руку ка 
теби“. Зар ћемо одбацити ову руку?

Дешава се да хришћани, који се 
редовно причешћују Светим Тајнама, 
трудећи се да воде пажљив духовни 
живот, неочекивано доживе искуше-
ње у виду нечистих и хулних поми-

сли. Невидљиви непријатељ покуша-
ва да својим нападима оскрнави ум 
хришћанина и да на тај начин поре-
мети његову припрему за Причешће.

Али помисли су попут ветра који 
дува независно од наших жеља. Све-
ти оци нам заповедају да се не усред-
сређујемо на мисли које долазе, ка-
ко се не бисмо заглибили у сталним 
унутрашњим сукобима. Што више 
прежвакавамо помисао, тим реални-
ја она постаје у нашој души и теже јој 
се можемо супротставити. Боље је да 
игноришемо све помисли, а ум затва-
рамо у речи молитве, знајући да по-
мисли које нам долазе нису наше, већ 
непријатељске. Пажљива, топла мо-
литва одагнава сумрак лукавих напа-
да, душа се ослобађа мисленог угње-
тавања и стиче благодатни мир.

У нашем духовном животу је мо-
гуће и овакво искушење. Хришћанин 
се усрдно спрема за примање Светих 
Тајни, пости, уздржава се од светов-
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них забава и дела, брижљиво се при-
премајући за Исповест. Али чим се 
причести радосно одбацује сваки ду-
ховни труд као сувишно, непотребно 
бреме. Он се наивно нада да ће га сад 
примљена благодат сама заштити и 
покрити без икаквог напора с њего-
ве стране. На крају долази до расла-
бљености, човек се лако повлачи и 
поново погружава у вртлог светске 
сујете. Безбрижно се ослањајући на 
помоћ Божију, овакав човек ускоро 
губи дарове Светог Причешћа. Ва-
жно је да запамтимо да нас благодат 
Божија не спасава без нас. А у аскет-
ском учењу Цркве постоји појам „си-
нергије“, односно „сарадништва“. Го-
спод изграђује и преображава душу 
уз наш стални лични напор, учество-
вање и сарадњу.

Постоји искушење супротног ка-
рактера. Видећи да извесно време по-
сле Тајне на нашу душу поново пада 
греховна прашина, малодушан човек 
пада у очај и сматра да Тајне Испо-
вести и Причешћа нису имале већег 
смисла. Какав смисао има прибега-
вање Тајнама, кад у нама делује грех? 
Међутим, кад се не бисмо исповедали 
и причешћивали, не бисмо примећи-
вали у себи ништа греховно, изгубили 
бисмо осећај за грех и почели бисмо 
потпуно равнодушно да се односимо 
према свом спасењу. Кад у собу про-
дре сунчев зрак он показује колико 
има прашине у ваздуху, исто тако у 
светлости благодати Тајни постају ви-
дљиви наши недостаци и немоћи.

Духовни живот представља не-
прекидну борбу против зла, непре-

стано решавање задатака, које живот 
поставља пред нас, остваривање во-
ље Божије у свим условима. И треба 
да се радујемо ако нам и поред нашег 
сталног спотицања Господ даје мо-
гућност да се очистимо од грехова и 
да усходимо ка добру вечног живота 
у Тајни Причешћа.

Често се може наићи и на следеће 
искушење. Причесник ишчекује да 
благодат Тајне у њему обавезно иза-
зове неко посебно осећање које ни-
је од овога света, па почиње да ослу-
шкује себе у потрази за узвишеним 
осећањима. У оваквом односу према 
тајни крије се егоизам који се једва 
може распознати, пошто човек дело-
творност Тајне мери личним унутра-
шњим осећајем, задовољством или 
незадовољством. А то са своје стра-
не крије две опасности. Као прво, чо-
век који се причестио може сам себи 
да сугерише да су у њему заиста на-
стала нека посебна осећања као знак 
Божанске посете. Као друго, ако ни-
је осетио ништа неземаљско, љути се 
и почиње да тражи зашто се то деси-
ло, пада у сумњичавост. Опасно је то, 
истаћи ћемо још једном, што човек 
сам у себи ствара посебна „благодат-
на“ осећања, наслађујући се у себи 
производима сопствене маште, или 
се једе због сумњичавости. У ова-
квим ситуацијама важно је да имамо 
на уму да се духовни живот не бази-
ра на осећањима и опажајима, који 
могу бити и варљиви, већ на смире-
њу, кроткости и једноставности.

Светитељ Теофан Затворник је о 
томе говорио: „Многи унапред же-
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ле да добију од светог Причешћа ово 
и оно, а затим, не видећи то, бивају 
збуњени, па се чак колебају и у вери 
у силу Тајне. А кривица није у Тајни, 
већ у овим сувишним домишљањи-
ма. Немојте ништа себи обећавати, 
већ све препустите Господу, моле-
ћи Га за само једну милост – да вас 
укрепи на свако добро дело које Му 
је угодно“. За нас не треба да буду 
првостепени озарења и насладе, чак 
и ако је у питању Божанска благо-
дат, већ предавање себе у руке Божи-
је, смиравање своје воље пред вољом 
Божијом. Ако је Богу угодно, Он ће 
нам, наравно, дати осећај Своје бла-
годати. Али по правилу, за све остају 
на снази јеванђељске речи:

„Царство Божије не долази на ви-
дљив начин“ (Лк. 17, 20). Благодат ће 
тајанствено и постепено преобразити 
људску душу, тако да ми сами не мо-
жемо и не треба да оцењујемо и ме-
римо колико смо већ постали бли-
ски Богу. Зато се живот таквог човека 
преображава, и он у својим поступци-
ма све више и више постаје истински 
служитељ добра. У духовном живо-
ту хришћанина све треба да се гради 
на искрености, једноставности и при-
родности. Овде не треба да постоји 
ништа сложено, вештачки створено. 
Зато је недопустиво стварати у својој 
души изузетна „благодатна“ стања, 
недопустиво је да сами смишљамо не-
ка невероватна осећања после приче-
шћивања Светим Христовим Тајнама.

Вероватно је једино осећање на чи-
ји значај треба обратити пажњу после 
Причешћивања, осећање душевног 

мира, смирења, с којим нам је лако 
да се молимо Богу и с којим се мири-
мо са ближњима. Дакле, к ад дођемо 
у х рам, потрудимо се да избегнемо 
усредсређивање на сопствене, субјек-
тивне доживљаје и фантазије у вези 
с оним што видимо и чујемо. Потру-
димо се да се потпуно усредсредимо 
на саму Литургију, да једноставно и 
природно стојимо пред Богом.

У вези с искушењима можемо да 
чујемо и следеће питање: зашто по-
сле Причешћа ни из далека не дола-
зи увек до олакшавања животних по-
тешкоћа? Односно, понекад обавезно 
очекујемо да после Причешћа све у 
нашој личној судбини треба да поте-
че равно и глатко. Да бисмо схватили 
одговор на ово питање треба да се се-
тимо да се у Тајни Евхаристије при-
чешћујемо Телом распетог Господа 
и Крвљу, која је проливена за наше 
грехове. Причешћујемо се Оним Ко 
је Сам пострадао и ако је Њему угод-
но Он нам оставља наше тешоће како 
бисмо и ми претрпели свој крст. Уо-
сталом, после достојног Причешћи-
вања Светим Тајнама душа постаје ја-
ча и често се испоставља да је оно што 
нам се чинило као неразрешив про-
блем, ствар која се лако може реши-
ти и која не представља проблем који 
смо раније замишљали. Људи који се 
обраћају Богу налазе се под Његовим 
посебним Божанским Промислом.

Сваком причеснику Господ даје 
оно што му је неопходно у датом тре-
нутку: некоме радост, како би човек 
надахнут Светим Причешћем даље 
ишао с већом сигурношћу, а некоме 
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искушења и тешкоће, јер се не приче-
шћујемо због пролазног благостања, 
већ ради вечног, што се не може до-
стићи без стрпљивог ношења сопстве-
ног крста. На крају желим да кажем 
нешто о деловању Светих Тајни осла-
њајући се на један пример из живота. 
Док сам похађао Московску богослов-
ску средњу школу, често сам посећи-
вао једну старицу, монахињу Нину, 
која је живела у Сергијевом Посаду 
у близини Свето–Тројицке Сергијеве 
Лавре. Имала је већ преко 80 година 
патила је од многих болести, ноге су 
јој биле у чиревима, тако да мати Нина 
скоро да није могла да хода. Због бо-
ла и усамљеног живота понекад су је 
савладавали роптање, сумње и бриге.

Али кад се исповедала и приче-
шћивала Светим Тајнама – а приче-
шћивала се код куће – истог тренутка 
би се дешавала задивљујућа промена. 
Доводио сам код ње свештеника са 
Светим Даровима и добро се сећам 
овог чуда које се редовно понавља-

ло. Преда мном је до малочас била 
стара и уморна жена, а кад би се ис-
поведила и примила Свете Тајне, ње-
не очи су зрачиле дивном светлошћу, 
то је било потпуно ново, обновљено, 
светло и преображено лице, и у овим 
мирним и просветљеним очима није 
било ни сенке негодовања, роптања 
и бриге. Ова светлост је сад грејала 
друге и њене речи после Причешћа 
постајале су сасвим посебне, а у ду-
ши су се расејавале све недоумице, 
тако да би сад сама крепила ближње.

Тако Свети Дух у Тајнама Цр-
кве дарује човеку чистоту, а чисто-
та је непомућено, јасно виђење све-
га и свих, чист доживљај живота. 
Чак и ако поседује сва блага света 
човек не може да постане срећан – и 
неће то постати ако не стекне уну-
трашње благо, ако га не прожме бла-
годат Светог Духа. Овај неизрециви 
дар света Црква нуди човеку у Тајни 
Светог Причешћа.

Са руског Марина Тодић
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НЕРОТКИЊИ: О ДЕЦИ
Горко се жалиш што порода немаш. Жалиш се на мужа свога, налазећи 

узрок у њему. Па се чак усуђујеш жалити се и на самог Творца свога. Немој 
грешити душу своју но покори се вољи Божијој.

Јер је Бог првоузрочник деце, а 
брачни другови су само кана-
ли кроз које се јављају деца у 

свет по промислу Божијем и по Њего-
вој благој вољи. У Књизи живота запи-
сан је овакав случај: Рахила, жена Јако-
вљева, не имаде порода. Па у огорчењу 
своме укори Рахила свога мужа Јакова 
и рече му: дај ми дјеце или ћу умрије-
ти. Зачуди се Јаков таквој неразумности 
жене своје, и Јаков се расрди на Рахи-
лу и рече: зар сам ја а не Бог који ти не 
да порода! Бива, да Творац понекад не 
даје порода ни најправеднијим супру-
зима, као што је био случај са Аврамом 
и Саром, или са праведним Јоакимом и 
Аном. Али бива, да Он не даје порода 
због грешности једне или друге брачне 
стране. На пример: случај са Михалом 
женом Давидовом. Млада жена Дави-
дова Михала, кћи цара Саула, гледаше 
једном с прозора и виде свога мужа ка-
ко у верском одушевљењу скаче и игра 
око ковчега завета, па подругну му се у 
срцу својем. То њено ругање у срцу ни-
ко у свету није видео ни чуо осим Све-
видећег. Због тога казни Свевидећи Ми-
халу жену Давидову и Михала кћи Са-
улова не имаде порода до смрти своје.

Испитај, дакле, и ти срце своје, и ср-
це мужа свога, и видите обоје, да ли 
нисте што згрешили Господу. Ако ли 
не нађете никакве кривице код себе, 
онда је несумњиво воља Божија, да не-

мате од срца порода, како би пригрли-
ли туђу сирочад као своју децу, што је 
велико дело пред Господом. Још је жи-
ва међу нама једна знатна госпођа, која 
нема своје деце, али која је од почетка 
рата окупљала сирочад без оца и мајке, 
стотине и стотине њих, па их негова-
ла и школовала као своју рођену децу. 
Она понекад хоће да исповеди и каже: 
у животу своме ја никад ништа нисам 
тако волела као децу. Још као девојчи-
ца желела сам да се што пре удам са-
мо да бих имала деце, и то што више, 
што више. Међутим, то ми није дато. 
Два пута сам се удавала, но своје деце 
нисам имала. Али Бог ми је стоструко 
испунио моју жељу за децом. Даровао 
ми је до сада око хиљаду деце. И сад у 
старости ја се неизмерно радујем што 
ми Творац није дао деце од утробе мо-
је. Јер да сам имала рецимо двоје, тро-
је па и десеторо своје деце ја бих се око 
њих забавила целога века, те бих изгу-
била задовољство и срећу, да хиљаду 
туђе деце назовем својом. Богу милом 
нека је за то хвала!

Моли се Богу и ти, чисто и усрдно, 
као што су се молили Јоаким и Ана. 
Неисказано је милостив и може ти да-
ти порода. Али ако ти и не да, не ср-
ди се. Поклони тада своју љубав деци 
умрлих мајки, и бићеш названа мајком 
а не нероткињом у царству вечне прав-
де и красоте.
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СВЕТА АРХИЈЕРЕЈСКА 
ЛИТУРГИЈА У ЛИНЦУ

У 33. недељу по Духовима – Богоотаца, када смо прославили и Оданије 
Рождества, нашој парохији „Светог Василија Острошког Чудотворца“,  
својим доласком, указао je велику част Његово Преосвештенство Епископ 
Аустријско-Швајцарски Господин Андреј. Он је началствовао Светом Бо-
жанственом Литургијом  уз саслуживање старешине храма, Протојере-
ја-Ставрофора Драгана Мићића и присуство многобројног народа и деце 
која су се из руку свог врховног пастира  причестила.

У свом обраћању народу Пре-
освећени Владика је по-
здравио присутне традици-

оналним божићним поздравом „Мир 
Божији, Христос се роди!“ уз громки 
отпоздрав „Ваистину се роди!“, ре-
кавши да је данас одслужено Одани-
је Празника Рождества. Он је укратко 
образложио путовање праведног Јо-
сифа и Дјеве Марије у Витлејем, на 
попис становништва по указу цара 
Августа. Било је то мало, неугледно 
село, где није било ни једног слобод-
ног пансиона за смештај свете поро-
дице, осим у штали за животиње. Ре-
као је да  то није била случајност да 
се Господ, Син Божији и Син Дјеве 
Марије, родио у штали на слами и да 
је лежао у јаслама. Пророци су и овај 
догађај из Новога Завета претсказали 
пре више стотина година. Преосвеће-
ни владика је изразио своје задовољ-
ство великим бројем присутних па-
рохијана који су оставили своје топле 
домове, можда и друге чланове поро-

дице и дошли у храм да се моле Бо-
гу. Тиме су потврдили речи из Јеван-
ђеља: „И сваки који је оставио кућу, 
или браћу, или сестре, или оца, или 
матер, или жену, или децу, или земљу, 
имена мога ради, примиће сто пута 
онолико, и наслиједиће живот веч-
ни.“ (Мт. 20, 29) Он је такође изра-
зио своје уверење да иза добрих па-
рохијана стоје добре, патријахалне 
породице и рекао да се за њих, било 
да су живи, било да су се већ упоко-
јили, треба молити Богу. Похвалио је 
пастирски рад проте Драгана и рекао  
да радо долази у Линц и да ће гледа-
ти и убудуће за веће празнике да до-
ђе. Све је благословио и свима поже-
лео успеха у животу и раду.

Прота Драган се захвалио Прео-
свећеном Владики и рекао да је он 
овде свој на своме, да је увек добро-
дошао и пожелео му успешан и Бо-
гом благословен рад на њиви Господ-
њој, на многаја љета, што је хор три 
пута отпевао.

Српска православна црквена општина Линц, библотека "Острог"
Поштовани љубитељи добре књиге, упис нових члнова, издавање и примање је

суботом од 16,30 до 17,50 и недељом од 11,30 до 12,00 часова
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ДА ЛИ КАТОЛИК МОЖЕ БИТИ 
КУМ НА КРШТЕЊУ ДЕТЕТА?

Драги брате Драгане, Твоје питање је конкретно: Да ли (римо) като-
лик може бити кум на крштењу детета? И одговор је конкретан и кате-
горичан: НЕ МОЖЕ!

Малолетна деца, која не могу да 
изразе жељу за крштењем нити мо-
гу да пројаве веру, која је за крште-
ње неопходна, крштавају се по вери 
родитеља и кумова. Дакле, вера ро-
дитеља и кумова надокнађује мало-
летност детета и та вера мора да бу-
де чиста, православна вера, да би се 
новокрштени могао прибројати сабо-
ру православних. Кум, уместо мало-
добног кумчета, одговара на свеште-
никова питања о одрицању од Сатане 
и свих дела његових, од свих заблуда 
на које је Сатана човека навео (а ме-
ђу њима је цепање Цркве Христове).

Кум обећава за кумчета заједни-
цу са Христом и исповеда веру у Ње-
га, а на питање свештеника, како он 
то верује у Христа, кум чита право-
славни Символ вере, у коме је крат-
ко изложење наше вере у Свету Тро-
јицу, у једну Цркву, у Свете тајне, 
као и наша вера у васкрсење и живот 
вечни у Христу. Један од најбитни-
јих разлога отпадништва Римске цр-
кве од осталих Православних цркава 
је баш у мењању тог, од Васељенских 
сабора, формулисаног Символа ве-
ре. То је погрешно учење Римске цр-
кве о исхођењу Светог Духа. И сада, 
један припадник Римске цркве, који 
би учествовао као кум на крштењу 
детета у Православној цркви, чинио 

би, уствари, двоструки грех: Ако би 
читао православни Символ вере, он 
би се огрешио о учење своје цркве, а 
уједно би и слагао православног све-
штеника, јер не верује у оно што чи-
та. А ако би читао Символ вере сво-
је цркве, онда то не би било увођење 
детата у православну веру, већ у от-
падничку.

Кум, или воспријемник, прима де-
те из купке крштења, дакле, прима 
га у заједницу Православне цркве, а 
ако кум не припада тој заједници, он-
да не може ни новокрштеног да при-
ми и да га тој православној заједници 
представи. Коначно, не може неко да-
ти неком другом оно што сам не по-
седује. Не може римокатолик пода-
рити новокрштеноме радост уласка у 
Православну цркву, кад и сам тој зе-
једници не припада. 

И још нешто. Немојте мешати 
пријатељство и кумство. Ако имаш 
пријатеља римокатоличке вероиспо-
вести, остави га да ти и даље буде 
пријатељ, а кумство детету повери 
православном вернику, који и после 
крштења треба да буде узор и пример 
хришћанског живота своме кумчету.

Нека буде благословено крште-
ње детета у Православној цркви и са 
православним кумом! 

о. Душан

62 ПРАВОСЛАВАЦ │ Број 72, Јануар – Јун  2019. 



МЛЕКОПИТАТЕЉНИЦА
Највећа реликвија у Карејској посници свакако је чудотворна Икона Бого-

родице Млекопитатељнице коју је, према предању, Свети Сава донео из ма-
настира Светог Саве Јерусалимског у Светој земљи.

Спремајући се да своју душу преда Господу, Свети Сава Освећени оку-
пљеним монасима оставља аманет: „Оци и браћо, дођите око мога одра, Го-
спод мој којем сам читав живот служио објављује крај земнога живота, а вама 
завјештавам, запишите, да ће проћи много времена и доћи ће царскога рода 
син који ће носити моје име. Дајте му чудотворну икону Млекопитатељни-
цу и мој штап.“

Почетком 13. века Свети Сава Српски одлази у Палестину и посећује ма-
настир Светог Саве Освећеног. Уз игумански штап и Млекопитатељницу, 
на поклон добија икону Тројеручицу, коју је подарио манастиру Хиландару, 
својој Посници је дао Млекопитатељницу, штап је оставио Патерици, кели-
ји ван Хиландара.

„Кад је Свети Сава дошао у манастир Светог Саве Освећеног, догодило 
се чудо. Пришао је да се поклони 
моштима свога узора и духовног 
оца, по којем је добио име. Како 
је прилазио, тај штап се померио 
са свог места. Монаси као да ни-
су разумели, па су га враћали и 
чудо се, тако, три пута понавља-
ло. Међутим, кад је Господ видео 
да монаси не обраћају пажњу, чу-
дотворна икона Млекопитатељ-
ница се са свога постоља покре-
нула према Светом Сави. Тада су 
монаси остали у чуду и сетили 
се завештања“ – надахнуто, пред 
фреском Светог Саве Освећеног, 
беседи отац Никодим. Уверен да 
је икона Мајке Божје Млекопи-
татељнице једна од најстаријих 
у целом хришћанству и да поти-
че из 1. века, док је Тројеручица, 
икона која је исцелила руку Све-
том Јовану Дамаскину, настала 
у 4. веку.
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Под крстом на Голготи стајала је 
и Магдалина, и горко туговала за-
једно са Пресветом Богородицом. По 
смрти Господа она је три пут посе-
тила гроб Његов. А када Господ ва-
скрсе, она Га је два пута видела: јед-
ном сама она, а други пут са осталим 
женама Мироносицама. Путовала у 
Рим, изашла пред ћесара Тиберија, 
и предајући му јајце црвено обојено, 
поздравила га речима: Христос во-
скресе! У исто време оптужила ћеса-
ру Пилата за његову неправедну осу-
ду Господа Исуса. Њену тужбу ћесар 
је примио, и Пилата преместио из Је-
русалима у Галију, где је овај непра-
ведни судија у немилости царској и у 
тешкој болести скончао. Потом вра-
тила се из Рима у Ефес ка светом Јо-
вану Богослову, коме је помагала у 
делу проповедања Јеванђеља.

Са великом љубављу према васкр-
сломе Господу и са великом ревно-
шћу јављала је она Јеванђеље свету 
као прави Христов апостол. Скон-
чала мирно у Ефесу, и сахрањена, 
по предању, у оној истој пећини, у 
којој и седам младића, чудотворно 
успаваних на стотине година, по том 
оживелих, па онда умрлих (в. 4 ав-
густ).

Мошти св. Магдалине пренете су 
доцније у Цариград. Близу Гетси-

СВЕТА МАРИЈА МАГДАЛИНА
Света Марија Магдалина, мироносица равноапостолна. Родом из места 

Магдале, украј језера Генисаретског, из племена Исахарова. Била је мучена 
од седам злих духова, од којих ју ослободи Господ Исус и учини здравом. Вер-
на следбеница и служитељица Господа за време Његовог земног живота. 

манског врта налази се диван руски 
храм посвећен Светој Марији Маг-
далини.

Јер Господ милостиво погледа на 
њу и истера из ње љуте мучитеље 
– седам ђавола, и оздрави јој не са-
мо тело него и душу. Он јој просве-
ти ум светлошћу познања истине, да 
би веровала у Њега – истинитог Ме-
сију, Сина Божјег, посланог од Бога 
Оца на спасење света. И постаде ова 
Марија ученица Христова и следбе-
ница Његова, и са осталим светим 
женама служаше Му све до Његовог 
добровољног страдања, крсне смрти 
и погребења. О томе свети еванђе-
лист Матеј пише овако: Онде беху и 
гледаху издалека многе жене које су 
ишле за Исусом из Галилеје и служи-
ле му. Међу њима беше Марија Маг-
далина (Мт. 27, 55-56). Под крстом 
на Голготи стајала је и Магдалина, и 
горко туговала са Пресветом Богоро-
дицом, и тешила неутешну Богома-
тер којој нож пробадаше душу.

И као што света Магдалина бе-
ше верна следбеница и служитељи-
ца Господа Христа за време Његовог 
земног живота, таква она остаде и 
када Он мртав лежаше у гробу. Јер 
као верна ученица, желећи да Му и 
мртвоме послужи, она прва дође на 
гроб са скупоценим мирисима. И то 
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не једанпут него трипут дође. Први 
пут дође рано, док још беше мрак, 
одбацивши слабост и страх женски; 
и угледавши камен одваљен од гро-
ба отрча брзо натраг и извести све-
тог Петра и светог Јована Богослова 
говорећи: „Узеше Господа из гро-
ба“. Петар и Јован похиташе на гроб, 
а за њима и света Магдалина. И то 
би њен други долазак на гроб. Када 
ова два апостола у гробу Христовом 
не видеше ништа друго до погребне 
хаљине, вратише се, а света Марија 
остаде код гроба плачући, и надвири 
се над гроб и виде два анђела у бе-
лим хаљинама где 
седе један чело гла-
ве а други чело ногу 
где беше лежало те-
ло Исусово; и анђе-
ли јој рекоше:

Жено, што пла-
чеш? – а она им од-
говори: Узеше Го-
спода мог, и не знам 
где га метнуше. – 
Рекавши то она се 
обазре натраг, и 
виде самог Госпо-
да Христа где сто-
ји, и не познаде Га; 
но мислећи да је вр-
тар упита Исуса за 
Исусово тело: Го-
сподине, ако си га 
ти узео кажи ми где 
си га метнуо, и ја 
ћу га узети. – И ка-
да је Господ ослови 
по имену рекавши: 

„Марија!“ тада она познаде да је то 
сам Господ, и припаде к ногама Ње-
говим клањајући Му се, иако јој Го-
спод забрањиваше да Га се не дотиче. 
И би послана од Господа к братији.

Све се ово зби пре изласка сунца, 
при сијању зорњаче. А трећи пут све-
та Марија Магдалина дође на гроб са 
другим светим женама када сунце 
већ беше грануло. Оне тамо видеше 
анђела који их обавести о васкрсењу 
Христовом, и када се враћаху к апо-
столима, света Магдалина по други 
пут виде васкрслог Господа који се 
тада јави свима Мироносицама. Јер 
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Господ их срете и рече им: „Радуј-
те се!“ А оне приступивши ухвати-
ше се за ноге његове и поклонише му 
се. Тада им рече Исус: „Не бојте се; 
идите те јавите браћи мојој“. И као 
што света Магдалина би прва гледа-
лица васкрслог Господа Христа, тако 
она би и прва благовесница васкрсе-
ња Његовог.

По вазнесењу Господњем она про-
путова многе земље благовестећи 
Христа, као и свети апостоли. Допу-
товавши у Рим, она изађе пред ће-
сара Тиберија, и предајући му јајце 
црвено обојено, поздрави га речима: 
„Христос воскресе!“ У исто време 
она оптужи ћесару Пилата за њего-
ву неправедну осуду Господа Исуса. 
Њену тужбу ћесар је примио, и Пи-
лата преместио из Јерусалима у Га-
лију, где је овај неправедни судија у 
немилости царској и у тешкој боле-
сти скончао.

Потом света Магдалина из Рима 
отпутова у Ефес ка светом Јовану Бо-
гослову, коме је апостолски помага-
ла у делу проповедања Еванђеља. Са 
великом љубављу према васкрсломе 
Господу и са великом ревношћу ја-
вљала је она Еванђеље свету као пра-
ви Христов апостол, због чега је и на-
звана равноапостолна.

Пошто апостолски послужи Го-
споду, света Магдалина се блаже-
ним уснућем престави ка Господу, 
и би сахрањена у оној истој пећини, 
у којој касније и свети седам млади-
ћа, чудотворно успаваних на стоти-
не година, потом оживелих, па онда 
умрлих. Нетљене чудотворне мошти 

свете равноапостолне Марије Маг-
далине бише у деветом веку при ца-
ру Лаву IV Мудром[3] свечано прене-
те из Ефеса у Цариград и смештене у 
храму манастира светога Лазара, чи-
нећи чудеса у славу Христа Бога на-
шег, коме част и поклоњење кроза 
све векове. Амин.

Неки сматрају да је света Марија 
Магдалина сестра Лазарева Мари-
ја, и жена блудница која сузама опра 
ноге Господу Христу и косом од гла-
ве своје их отре и миром их помаза. 
Али то није тачно. Јер Лазарева се-
стра беше из Витаније, родом Јудеј-
ка, а света Магдалина из Магдале у 
Сирији, због чега се и назива Магда-
лином; притом она је почела прати-
ти Господа Христа у Галилеји а не у 
Јудеји. Осим тога очигледно је да Ла-
зарева сестра није могла бити блуд-
ницом, пошто је Закон забрањивао 
кћерима Израиљским да буду блуд-
нице; о томе у Мојсијевим књигама 
пише.

Да не буде блуднице између кће-
ри Израиљевих (5 Мојс. 23, 17). Ако 
би пак нека била ухваћена у таком 
греху, Закон је наређивао да се таква 
камењем убије. Стога, како би Лаза-
рева сестра близу Јерусалима, сама 
кћер Израиљева, могла бити јавном 
грешницом? Зар њу не би по Зако-
ну своме каменовали Јевреји, који 
су и према Лазару били непријатељ-
ски расположени? Поред тога, и Ла-
зар је био човек честит, угледан, и 
високог положаја, – био је градона-
челник у Витанији; – и друга сестра 
његова Марта, била је такође чести-
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та и виђена; и како би они допусти-
ли својој сестри Марији да буде јав-
на грешница?

Нема дакле сумње да Лазарева се-
стра није она жена блудница о којој 
се говори у Еванђељу.

Исто тако у Еванђељу нема ника-
квог указања да је Магдалина била та 
блудница која сузама опра ноге Спа-
ситељу и косом их својом отра и ми-
ром помаза. Ако је то била она, како 
су људи могли имати са њом грешне 
односе када је она била луда, мучена 
од седам злих духова? И да је Маг-
далина била та блудница, и као јав-
на грешница дуго време пратила Го-
спода Хрнста и Његове ученике, шта 
би на то рекли огорчени непријатељи 
и мрзитељи Господа Исуса – Јевреји, 

који су Га из злобе стално вребали да 
Му пронађу неку ману или кривицу, 
и онда оптуже и осуде?

Када су се ученици Христови, јед-
ном видевши Господа где разговара 
са Самарјанком, чудили што разго-
вара са женом (ср. Јн. 4, 27), утолико 
пре непријатељи Христови не би оћу-
тали гледајући сваког дана где јав-
на грешница прати Господа Христа 
и служи Му.

Да је жена блудница једно, а све-
та Магдалина друго, јасно се види 
из црквених богослужбених књига: 
о жени блудници говори синаксар 
на Велику Среду (Посни Триод), а 
о светој Марији Магдалини синак-
сар у трећу недељу по Ускрсу (Цвет-
ни Триод).
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ШТАМПАЊЕ ОВОГ БРОЈА ПРАВОСЛАВЦА ПОМОГЛИ СУ:
Н.Н. 30
Тубоњић Данка и Снежа 20
Стојановић Ана и Ђурица 20
Јелић Зоран 20
Травар Милан и Жаклина 10
Степановић Ђорђе 10
Симић Марија и Драгана 10
Ристић Драги и Жарица 10
Радић Никола 10
Породица Симић 10
Породица Милекић 10
Породица Миладиновић 10
Породица Лудошки 10
Породица Јагодић 10
Породица Ђуришић 10
Породица Ђурендић 10
Породица Врховац 10
Породица Величковић 10
Пијуновић Сузана, Даниел и Адриан 10
Оородица Савић 10

Миладиновић Предраг 10
Миковић Мирко 10
Мачкић Машинка 10
Мачкић Машинка 10
Ђукић Рајко 10
Глушац Светлана 10
Глушац  Иван 10
Вујчић Дејан 10
Видовић Перо и Бранка 10
Видивић Перо и Бранка 10
Видаковић Мирка 10
Величковић Роланд 10
Васић Свето 10
Тишлер Јованка 5
Теодоровић Божица 5
Стајковска Веселка 5
Савичић Милорад 5
Савичић Милорад 5
Савичић Милорад 5
Савичић Милорад 5

Савичић Милорад 5
Савичић Анастасија 5
Ракита Гордана 5
Породица Филиповић 5
Породица Тодоровић 5
Породица Радичић 5
Породица Поповић 5
Породица Новић 5
Породица Мијатовић 5
Породица Зарач 5
Породица Ђурановић 5
Породица Ђурановић 5
Породица Дујић 5
Породица Видић 5
Породица Видић 5
Породица Бјековић 5
Милетић Николија 5
Лукић Невенка 5
Бањац Зорка 5
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