
ВРСНА ЖЕНА ВРИЈЕДИ 
ВИШЕ НЕГО БИСЕР

И данас, Богу хвала, има врсних и 
честитих жена које ходе жртвеним 
стазама Марте и Марије. То нимало није 
лако, нарочито у овом времену, када све 
има своју цијену. Све је изложено продаји 
па, на жалост, и људско тијело. Знамо 
да жени никада није било лако - а данас 
је најтеже - носити и проносити људско 
достојанство.
 С великим дивљењем прихватамо 
да је преко женског јестаства људском 
роду указана највећа могућа част: Бог 
је удостојио жену да од ње буде рођен; 
да кроз жену сиђе међу нас, људе и да од 
жене прими људско тијело и природу.
 Жена се и данас - као и увијек 

- налази на вјетрометрини жеља и 
похота, с једне стране, и призива на 
жртву одрицања, с друге стране. На 
једну страну жену маме Иродијаде и 
Језавеље, а на другу страну жену призива 
Пресвета Мајка, и друге жене, мученице, 
подвижнице и страдалнице. Својом 
одлуком на коју ће страну, жена одређује 
не само своју судбину него и судбине 
многих, на њу упућених. 
 Жену са свију страна обасипају 
позивима и искушењима; нуде јој 
разне слободе само да би је заробили. 
Устријемило их се много који настоје - и 
успјевају - да жену изведу из куће, да је 
раздвоје од дјеце, супруга, нормалног 
живота.
 Никада, чини ми се, није било веће 
потребе за жртвом од стране жене. 
Својом жртвом жена осмишљава животе 
оних који је окружују. Гдје уморни, 
оптерећени, нервозни - ако хоћете - 
мужеви да нађу тихо пристаниште у 
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повратку са напорног и разорног посла 
ако не у окриљу топлог породичног 
гнијезда. Жена својом топлином 
отопљава кућу. Куда да пођу дјеца; коме 
да се обрате; на кога да се ослоне; коме да 
се потуже; на чијим грудима да се заплачу 
ако не на грудима својих мајки. Да ли 
да иду и базају по улицама, моловима; 
да се пребијају по диско-клубовима 
и баровима; да се обрате сектама и 
секташима? 
 Жена има право да упита и да пита: 
гдје она да нађе љубав и снагу за све оно 
што се од ње тражи. Има право да је нађе 
у своме мужу, код своје дјеце, родбине; 
ако љубави игдје има. А ако нема, не 
остаје јој друго него да стисне срце, 
склупча се, ћути и - трпи. И то је женски; 
рекао бих, и витешки.
 Честита је жена благослов кући, у 
мјери у којој је нечестита проклетство 
кући и укућанима. Цар Давид благосиља 
онога који се боји Господа и који ходи 
путевима Божјим, ријечима: “Благо 
теби, и добро ти је. Жена је твоја као 
родна лоза усред дома твојега”. (Пс. 128, 
2-3) Ту Цар Давид мисли на скромну, 
богобојажљиву, вриједну жену. Јер, 

“вриједна је жена вијенац мужу својему; 
а која га срамоти, она је као трулеж 
у костима.” (ПрС.12, 4) Отуда, “ко је 
нашао добру жену - како вели Премудри 
Соломон - нашао је добро и добио љубав 
од Господа.” (ПрС.18, 22) Добра жена је 
дар од Бога. “Кућа и имање наслијеђује 
се од отаца; а од Господа је разумна жена.” 
(ПрС.19,1 4) 
 Исти цар, Соломон, на неколико 
мјеста понавља мисао да је боље “сједјети 
у углу од крова него са женом свадљивом 
у кући заједничкој.” (ПрС.21, 9)
 Премного је компанија које се баве 
стварањем и лансирањем којекаквих 
уљепшавајућих средстава; пуно је 
стручних часописа, радио и ТВ емисија 
усредсређених на спољашњу љепоту жене. 
Многи од тога посла живе. 
 На жени, хришћанки, је да укаже 
и да сама прихвата друге вриједноте, у 
овом преварном времену запостављене. 
Врсна жена “вриједи више него бисер”, 
(ПрС.31, 10) узвикује Премудри Соломон. 
Али жена врсна - врлинама. “Љупкост 
је пријеварна и љепота ташта; жена која 
се боји Господа, она заслужује похвалу.” 
(ПрС.31, 30)   
 Апостол Павле позива хришћанке 
да се стидом и честитошћу украшавају 
и красе, “не плетеницама, ни златом, 
ни бисером, ни хаљинама скупоцјеним, 
него добрим дјелима, као што приличи 
женама које се - како Апостол каже - 
привољеше богопоштовању.” (1. Тим. 
2, 9-10) “Ваше украшавање - савјетује 
свети апостол Петар - да не буде споља: 
у плетењу косе и у кићењу златом или 
у облачењу хаљина; него у скривеноме 

човјеку срца, у непропадљивости 
кроткога и тихога духа, што је пред 
Богом драгоцјено. Јер тако некад 
украшаваху себе и свете жене које се 
уздаху у Бога и покораваху се својим 
мужевима.” (1. Петр. 3, 3-5)
 Знамо да је данас израз: покоравати 
се, постао политички неисправан, 
неприличан, грубост за уши многих. 
Кад свети апостол Павле жене позива 
да се покоравају “својим мужевима као 
Господу”, (Еф. 5, 22) он, истовремено, 
захтијева од мужева да воле “своје жене 
као што и Христос завоље Цркву и себе 
предаде за њу”. (Еф. 5, 25) “Тако су дужни 
и мужеви да воле своје жене као своја 
тијела; јер који воли своју жену, самога 
себе воли”. (Еф. 5, 28) 
 Када се о овоме размисли, увиди се да 
Апостол на заједничку, обостарну, љубав 
позива. Јер ко воли себе и некога поред 
себе - своју супругу - неће од ње тражити 
ропску послушност нити било шта што 
сам себи пожелио не би. 

ALWAYS FAITHFUL TO THEIR 
LORD AGAINST ALL ODDS
On the Sunday of the Holy Myrrh-bearers, 
we remember those blessed and venerable 
women who gave to the Savior what was most 
precious to them. In those days, myrrh was 
a precious and very costly substance made 
from a myriad of fragrant plants and herbs 
that grew on the earth. It was also very hard 
to come by. 
 We remember the sinful woman who 
poured this oil over the head and the feet 
of the Savior, preparing him for what was 
to come. Her sacrifice provoked the envy of 
some and the astonishment of others, at the 
value of the substance poured over Christ. 
Even the apostles, not to mention Judas, when 
they saw this “they were indignant, saying, 

‘Why this waste?’”
 Although myrrh was a precious oil the 
value of which we are not familiar with in this 
day and age, these women generously poured 
it over Christ while He still lived and on His 
dead body, having previously given Him 
something that is far more precious and valu-
able – their souls. 
 Because of their complete dedication to 
God, they have deserved to be commemo-
rated in the Church for all ages. 
 They loved Christ with a pure, sisterly 
love, the kind of love that never betrays. They 
followed Him wherever His travels took Him, 
served Him and helped Him. St. Luke the 
Apostle mentions some of them by name and 
bears witness that they, as well as many other 
women, “served Him from their substance.” 
(Luke 8:2-3). In other words, they helped Him 
financially. 
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НОВИ УПРАВНИ И 
НАДЗОРНИ ОДБОРИ НАШЕ 
ПАРОХИЈЕ

Годишња 
скупштина 
пуноправних 
чланова наше 
Парохије одржана 
је на Цвети, 24. 
априла.
 На скупштини 
изабран нови 
Управни одбор 
наше Парохије у 
слиједећем саставу:

предсједник: Александар Цвијетиновић,
први потпредсједник: Зоран Радишић,
други потпредсједник: Радисав Јоцић,
благајник: Џоан Недељковић,
секретар: Јелена Здравковић,
рачуновођа: Синиша Цветковић;
чланови Одбора: Владимир Бркић, 
Драгомир Тушевљак, Бранислав Ђурић, 
Душко Кнежевић, Срђан Стојшић, Ана 
Ерак, Нада Вукоје, (предсједница К.С.С.),
Дејан Јокановић.
 Надзорни одбор:
предсједник: Милета Раденовић, 
чланови: Драган Драшко и Томо Тркља,
 Делегат наше Парохије за епархијску 
скупштину: Дејан Јокновић.
 Његова Светост Патријарх српски 
и администратор Епархије канадске Г. 
Иринеј потврдио је ова црквена тијела 
наше Парохије 10. маја.
 Пошто положе заклетву, чланови 
Управног одбора приступиће пословима 
које живот Цркве пред њих поставља.
 Пожелимо им благослов од Господа 
и снагу да успјешно одговоре узвишеним 
задацима на које их је Црква призвала.
 А са своје стране, помозимо колико 
можемо. Имајмо разумијевања за људе 
који одвајају своје драгоцјено вријеме, 
енергију и умијеће да послуже општој 
ствари. И ако некад није све како бисмо 
ми жељели, сјетимо се да они то раде 
добровољно и у најбољој намјери.

ПРИЛОЖИЛИ:
Марко Зубац, о слави,  100
Нена и Ђорђе Вучковић,  1,000
Мирослав Убовић,  40
Матијана и Томо Мирковић,
за здравље фамилије,  100
Сергије и Станислава Гостовић, 1,000
Ђорђе Катић, за покој душе Јове
Путице,    100
Лепа и Божидар Кончар,  100
Веселинка и Бранислав 
Церовина,   100
Светлана и Ђорђе Ђого, за
здравље фамилије  50
Александар Цвијетиновић,
о слави,    580
Гордана и Драгутин Јовановић, 550

 When those who were closest to Christ 
deprived Him of their faithfulness, when the 
bravest among them took fright and ran away, 
and when those who had previously sworn on 
their faithfulness to Him had gone back on 
their words, these women stayed with Him, 
steadfast and faithful to their Teacher.   
 Need we say more than the fact that the 
Risen Christ first appeared to them, rather 
than to any one of His other followers. These 
faithful women were the first to proclaim to 
the world that the Messiah had indeed risen 
and they were the first to confirm to the 
world His Divine nature and Messianic mis-
sion. 
 Even though the evangelists differ in the 
presentation of certain details about the life, 
death and resurrection of the Savior, all four 
speak in unison and in the same words that 

“many women” followed Christ and accom-
panied Him through His life all the way to 
Golgotha, and that they served Him (Mat-
thew 27:55)
 As Christ staggered beneath the weight 
of the Cross, “a great multitude of people 
followed Him, and women who also mourned 
and lamented Him.” (Luke 23:27) Their tears 
and lamentation was a public act, an act of 
courage and sacrifice which was closely moni-
tored by Christ’s killers who later used it to 
plan their vengeance. 
 Later, when Christ died on the Cross and 
was placed in the tomb, they did not aban-
don Him. They simply could not allow the 
ancient customs of anointment and burial 
to be neglected where their beloved Teacher 
was concerned. By this they showed that the 
love towards the dead is much more clearly 
defined than love for the living. And led by 
this love, unheeding of the risks and dangers 
to which they were exposing themselves, they 
came to His tomb to anoint His body with 
precious oil. As they walked to His grave, they 
conversed and asked one another who would 
help them roll the heavy stone away from 
the tomb. And as they neared the tomb, they 
found that it was empty and saw a white angel 
sitting on the edge of the tomb. The angel 
proclaimed the joyous news to them, the 
news of the Resurrection. And Jesus Himself,  

“when He rose early on the first day of the 
week, He appeared first to Mary Magdalene, 
out of whom He had cast seven demons. She 
went and told those who had been with Him, 
as they mourned and wept.” (Mark 16:9-10)
 And where were the apostles during that 
time, where were the fishermen with their 
strong callous hands to do what the feeble 
women could not? After they had run away, 
they started coming back slowly from all di-
rections, appearing out of the dark Jerusalem 
alleyways. Then they scrambled into a house 
to wait to hear what would happen. When 
the Myrrh-bearers sent word to them that 
the Teacher had kept His promise, that He 
had resurrected just as He has said He would, 
they remained there in disbelief until Christ 
Himself appeared to them and turned their 
disbelief into belief. 
 In celebrating the sacrificial courage of 
the Holy myrrh-bearing women, we also pay 

homage to the women myrrh-bearers of our 
time and from our midst. Today the Church 
remembers all those hard working women 
who offer up to Christ their love, the love of 
their children and the warmth of their Chris-
tian homes. And, just as in Christ’s time, they 
are today staunch pillars and cornerstones. 
They are built into the Church so deeply that 
one cannot imagine the Church without 
them.  
 As we know,  the Church has given 
women a role of special ministry – to follow 
the example of Christ’s followers who served 
and accompanied Christ to the end. 
And as it was then, so it is today: the way of 
salvation. And salvation in the Heavenly 
Kingdom is our only goal, now and for ever. 

Амерички тв-режисер 
ЏЕК ХАНИК ПРЕШАО У 
ПРАВОСЛАВЉЕ 
и преселио се у Москву

  Један од твораца телевизије Fox News 
– тв-режисер Џек Ханик – приступио је 
Руској православној цркви.
 Ханик се са супругом и малолетним 
сином крстио на Велику суботу у цркви 
Свете Мученице Татјане која се налази уз 
Московски државни универзитет.
 После обеда крштења Ханик је 
рекао: „Ово је за нас било уистину 
дуго путовање. Али, чини ми се да се 
све догодило у време које је Господ 
благословио. Сви ми покушавамо да 
нешто урадимо онако како смо сами 
замислили, али се често све одиграва 
онако и онда како је и када је то замислио 
Бог“.
 Нагласио је да је за њега и његову 
породицу крајње важно што се Руској 
православној цркви прикључио на 
традиционални начин – онако како се то 
чинило у првим вековима хришћанства.
 Ханик је признао да је тек 
прошле године први пут сазнао 
шта је то Благодатни огањ, па 
навео: „Много година сам радио на 
водећим телевизијским каналима – на 
информативним каналима – али ми на 
Западу о томе ништа нисмо говорили. А 
ја сам схватио да је то истинско чудо“.
 Ханик је са женом и дететом издржао 
цео ускршњи пост. За  Васкрс су фарбали 
јаја.
 Ханик се преселио у Москву и 
почео да ради као режисер за „Царград“, 
православну руску телевизију.
 „Господ је „Царграду“ наменио важну 
мисију. Зато је и мене и моју породицу 
позвао да спакујемо кофере и да се из 
Њујорка преселимо у Москву, да бих 
могао да са руском екипом радим на овом 
важном пројекту“.

Извор: http://fakti.org/ortodox-point/svyat-
aya-rus


