
КО ШКРТО СИЈЕ, ШКРТО 
ЋЕ И ЖЊЕТИ 

Ријечи светог апостола Павла да “ко 
шкрто сије, шкрто ће и жњети, 
а који с благословом сије, са 
благословом ће и жњети” (2. Кор. 
9, 6) - о драговољном давању - 
подстичу ме на размишљање 
о нама и неумитним неким 
поређењима, која из тих 
размишљања проистичу.   
Ми смо - како и сами за себе често 
велимо - заиста чудан народ. По 
много чему и - јесмо. Оптеретили 
смо себе - ваљда, у потреби за 
самозаваравањем и оправдањем, 
претешким суперлативима, по 
којима смо ми у свему “нај”. Под 
тим “нај” и “нај” ми клецамо и 
посрћемо те носевима својим 
земљу парамо. 
 Тако смо ми, Срби, “нај”-
мушкарци, “мачо” људи - а као 
народ блиједимо и тањимо се. 
Злослуте нам да, ако нешто сами 
са собом не урадимо, нестаће 
нас, између народа, и у неко 
приближно вријеме преселићемо 
се у историју. Пјевамо пјесме себи 
о своме “чојству” и “јунаштву”; 
у тим својим пјесмама све под 
ноге своје положисмо, сатрасмо 
и побједисмо, а доживљавамо да 
не знамо ни како нам се, заправо, 
тужна отаџбина зове, гдје су јој 
међе и границе и остало. “Зови, 
само зови, сви ће соколови”, па се 

“соколови” на све стране свијета 
распршташе. 
 Вјероватно мислимо о себи да 
смо добар и дарежљив народ. Јер, 
ко се нађе на неком нашем весељу, 
у крчми некој ил’ на каквој 
свадби, кад види разголићене 
и разблуђене пјеваљке, како на 
нос падају силне паре купећи, 
помислио би да нема галантнијег 
народа на свијету. 
 Наша је трагика што нам се ту 
сва наша галантност завршава. 
 Заиста смо (су)лудо галантни. 
 А кад се окренемо око себе 
и видимо каква чуда други 
око нас чине, како стварају 
и напредују, онда можемо да 
сагледамо гдје се на љествици 
галантности налазимо. Ево 
примјера, многима од нас знаног: 
У своје вријеме, обратише 
нам се Копти, хришћани, да 
их, док се не снађу, као своје 

“подстанаре”, у Капелу Српског 
центра, примимо. И примисмо 
их, а какви смо им домаћини 
били, види се по томе да су нас из 
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свог сјећања избрисали.   
Елем, некако у исто вријеме и ми смо 
били обузети мислима и плановима како 
нову цркву да саградимо. Док ми нашу 
цркву градисмо и, некако, саградисмо, 

наши “подстанари”, Копти, саградише 
и они своју цркву; велику, већу од наше, 

“највеће и најљепше на континенту”, како 
волимо да претјерујемо. Коптима убрзо 
њихова нова црква постаде мала. Тик уз 

њу, зид уз зид, скоро, “преко ноћи”, 
што се каже, подигоше још већу и 
љепшу цркву. Наша би се црква у 
тој, новијој, комотно окренути могла. 
Обадвије своје цркве спојише и 
заокружише монументалним здањем 
њиховог културног центра. Ко год 
хоће да види, може да оде у Мисисагу, 
до Еглинтона, близу Мејвис улице, и 
да се увјери. Чини ми се да им се ни 
малтер са тих здања добро осушио 
није, а они, опет, “преко ноћи”, док се 
окренусмо, подигоше монументалан 
храм на Дон Милсу, изнад Еглинтона. 
Причају ми људи: Ту, скоро, 
покренуше акцију да саграде још 
једну цркву, сада у Маркаму. Сабраше 
се људи да новац за црквени плац 
сакупе. Чујте шта се десило: то исто 
вече скупили су не само колико им је 
за куповину простора довољно него 
им је преостало толико новца да им 
је половина градње цркве покривена. 
Ако се наша (полу)браћа хришћанска, 
Копти, још који пут саберу, нићи 
ће, ако Бог да, у овом граду, још која 
грандиозна богомоља.  
 О (не)браћи, муслиманима, 
нећу да зборим. Довољно је да вас 
подсјетим да на свакој стратешки 
важној тачки у овом граду и, још 
више, около њега, нова минарета 
небеса - и наш вид - парају.   
А ми, “велможе” и “каваљери”? Ево 
и нашег примјера: Прије пет - шест 
година покренусмо и ми акцију за 
градњу нашег фамозног паркинга с 
олтарске стране цркве Светог Саве. 
Предрачун, негдје око педесет хиљада. 
Страшно! Апеловасмо, молисмо, 
преклињасмо, донаторске вечере 
организовасмо; у сваком недјељном 
билтену кумисмо и богорадисмо, и 
за свих пет - шест година читавих 
седамнаест хиљада долара скуписмо. 
Ако бих, у једу своме, ја и претјерао, 
цифру умањио, рачуновођа, плаћени 
и на тачност заклети, не лаже. За 
1700 Божијих дана, 17 хиљада од 
сто и нешто хиљада Срба Торонта и 
околине. Алал нам вјера! И на крају, 
да бисмо ту нашу муку некаквом 
крају привели, морадосмо, ипак, паре 
позајмити.   Колико дуго о 
том паркингу причамо, тражимо и 
преклињемо, свакако да их има који 
вјерују да се, “тамо”, “попови”, и “они 
с њима” обогатише и дворце себи 
поградише. Саградисмо нашу нову 
цркву - да ли? Што подигосмо, пола 
отплатисмо а друга половина цркве 
је под дуговима да под теретом тих 

Драги парохијани, пријатељи и подржаваоци 
Цркве Св. Архангела Гаврила,

Желимо да поделимо с вама изванредну вест: 
Божијом милошћу, наш добротворни статус 

при канадском пореском одсеку (ЦРА) је успешно 
обновљен! Детаље можете наћи на сајту ЦРА-а 

(кликните овде за везу).
 Уложен је велики напор да се прикупе све 

тражене информације, исправе пређашње грешке 
и пропусти, да се куца на свака врата, за која смо 

знали, да би се ово питање исправило. Милошћу 
Божијом, наше молитве су биле услишене и труд 

награђен .
 Моћићемо не само од сада да издајемо 

пуноважне признанице за све ваше новчане 
прилоге, већ и ретроактивно за све ваше доприносе 
које сте дали од када нам је добротворни статус 

био одузет, кроз 2015. и 2016. годину. 
 Захваљујемо вам се за вашу великодушност 

кроз ове тешке месеце, и још више, на вашем 
поверењу које сте указали овом и пређашњем 

одбору, као и вашој љубави и бризи за нашу 
црквену заједницу.

 Молитвама Пресвете Богородице, Господе 
Исусе Христе Боже наш помилуј нас и спаси нас! 

Амин.
- Црквени одбор, Ричмонд Хил

Dear Parishioners, Friends and Supporters of St. Arch-
angel Gabriel Orthodox Church,

Glory to God for all things!

We have great news to share with you: by God’s grace, 
our CRA charitable status has been reinstated! You can 

find the details at the CRA website 
(click here for the link).

 It has been a struggle to gather all of the informa-
tion that was requested, correct all the errors omissions 

made before and knock on all the doors we knew and 
could to get this matter straightened out. By God’s will, 

our prayers have been heard and efforts rewarded.
 We will be able, once again, to provide you all with 
valid tax receipts for all of your contributions not only 
from this date onward, but also retroactively for all the 

contributions you have given us since our charitable 
status has been revoked, both through 2015 and 2016. 
We thank you kindly for your generosity through these 
difficult months and, more importantly, for the trust 

you have shown to the parish boards and the love you 
have for our community of Faith.

 Through the prayers of the Holy Theotokos, Lord 
Jesus Christ our God have mercy on us and save us! 

Amen.
 - Church Board, Richmond Hill
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хришћани већина становништва.
 По речима г. К. Долгова, руска страна 
ће наставити да поставља ова питања на 
водећим специјализованим међунаордним 
форумима, укључујући УН, ОЕБС, СЕ, уз 
подршку верских организација.

Извор: Православие.ру

CHRISTIAN CONVERTS IN IRAN 
APPEAL 80 LASH SENTENCE FOR 
TAKING HOLY COMMUNION

Source: Christian Today

Youcef and Tina Nadarkhani greet each other 
on his release from prison in 2012/ Photo: 
Nadarkhani Family
Youcef and Tina Nadarkhani greet each other 
on his release from prison in 2012/ Photo: 
Nadarkhani Family
  Three Iranian men who converted to 
Christianity to Islam are appealing against 
criminal convictions for drinking alcohol.
 Yasser Mossayebzadeh, Saheb Fadaie and 
Mohammad Reza Omidi were sentenced to 
80 lashes for taking communion wine.
 Non-Muslims are allowed to drink alco-
hol in Iran.
 But because conversion to Christianity 
from Islam is forbidden and regarded as apos-
tasy, the three men are still legally regarded as 
Muslims.
 The third man, Omidi, already has a pre-
vious conviction for drinking alcohol. If he is 
convicted a third time, he is likely to face the 
death sentence.
 World Watch Monitor reports that the 
three men have also been charged with acting 
against national security.
 Youcef Nadarkhani, the pastor who was 
in 2009 sentenced to death for apostasy in 
Iran but subsequently released after he was 
acquitted in 2012, was also arrested along 
with his wife Tina and charged with acting 
against national security. The three converts 
and Pastor Youcef face up to six years in jail 
for this offence, if convicted when all four 
next appear in the Revolutionary Court in 
Rasht on 15 October.
 Since last year, Iranian authorities have 
already put more than 200 Christians behind 
bars. At least 43 Christians were arrested in 
August alone.
Paul Robinson, chief executive of Release 
International, said: “Why should Christians 
be lashed for taking communion? And why 
is Iran refusing to allow its own citizens that 
most basic of all freedoms, the freedom to 
choose their own faith? These men have cho-
sen to call themselves Christians. The state 
should respect that.”
 Middle East Concern’s Rob Duncan said: 

“The Iranian regime is conducting a very ac-
tive campaign against house churches at the 
moment and leaders of house churches are 
harassed and put under pressure.”
 Middle East Concern is requesting 
prayers from Christians worldwide for the 
Iranian Christian converts.

дугова црквена општина грца и посрће. А 
да баш стварно цркву до краја завршимо 

- мислим на фреске, и остало - треба нам 
још толико, и више, колико сада дугујемо. 
 На знање и равнање: И једно и друго 
богослужбено мјесто: и нова и “стара” 
црква једва крај с крајем састављају. Да 
будем још јаснији: ако би сви све своје 
неплаћене рачуне одједном затражили, 
црквена би општина “под добош” 
отишла.  
 У таквој, дакле, ситуацији, овдје, међу 
нама, оформио се сој “ревнујућих” који 
ће, ако дају и кад дају, свакоме другоме 
дати и послати само не својој цркви. 
Уживају какво такво гостопримство своје 
цркве, освијетљене и загријане, а ни на 
крај памети да им падне да неко те рачуне 
плаћати мора. Да није оних који се оне 
народне држе, да “што у кућу треба, у 
цркву се не носи”, који прво своју кућу, 
ову цркву, погледају; да није, рекох, тих, 
ти, “ревносни”, не би имали мјеста гдје би 
своју “ревност” могли да исказују.  
 Ето, да се видимо гдје, и какви, 
упоређени с другима, стојимо и какви се 
налазимо. То био био некакав одговор 
онима који нас, олако и пребрзо, са 

“другима” - “Како други” - пореде; који се 
ни с мјеста не помјерају гдје ти “други” и 

“капом и шаком” дају. Често помислим: 
да те “друге” - рецимо, Копте, за своје 
парохијане имамо, овај бисмо град 
преврнули, као што га преврћу они 
који дају па могу и имају. Какав десетак; 
десетак од десетка кад бисмо примали, 
чуда бисмо чинили. 
 На нама се заиста обистињују ријечи 
светог апостола Павла. Вели он: “Ко 
шкрто сије, шкрто ће и жњети”. (2. Кор. 9, 
6). 
 Шкрто нам је сијање, још 
сиромашнија нам је жетва. Још увијек је 
у нашој свијести да се Цркви “ситниш”, 
од сувишка, дарује; да се чује кад на тас 
падне, да звекне. 
 Са свију страна за помоћ нам се 
обраћају - страх ме електронску и редовну 
пошту да отворим - мислећи да смо и ми, 
као “други” моћни, да имамо и да можемо. 
Моја коресподенција са тим молитељима 

- које, немоћан, у души својој дубоко 
сажаљевам - обично се завршава са мојом 
опаском, да Црква може тачно онолико 
колико јој њен народ дозвољава и 
омогућава. Не могу да будем саркастичан 
па да им кажем да им Црква комотно, до у 
задњу пару, вратити може све оно што су 
и сами у њу уложили.    
 Потребно је да се у многоме мијењамо, 
па и у овом. Ако хоћемо да нас има, да 
смо видни и респектовани, да се с нама, 
као са озбиљним људима, рачуна, онда 
дајмо, погурајмо, помозимо. Чинимо то с 
радошћу, знајући коме и зашто чинимо. 
Дарежљивој руци Господ надокнађује.
 А Бог је кадар - како нас увјерава 
свети Апостол - да нас обогати сваком 
благодаћу, да у свему свагда имајући 
довољно свега, изобилујемо у сваком 
добром дјелу. (2. Кор. 9, 7-8) 

МИЛИОН ХРИШЋАНА 
НЕСТАЛО У СИРИЈИ ОД 
ПОЧЕТКА ОРУЖАНОГ 
СУКОБА
У Москви су изразили забринутост за 
будућност хришћана и других етничких и 
верских мањина блискоисточног региона, 
саопштава Министарство спољних 
послова Руске Федерације. - Русија је 
кроз историју помагала и подржавала 
братске хришћанске народе, прогањане 
и угњетаване, бранила њихова права и 
интересе, чак и на бојном пољу. Стога, 
не можемо бити равнодушни према 
будућности двехиљадитог хришћанског 
присуства на Блиском Истоку. На основу 
процена неколико организација за људска 
права, у последњих седам година број 
случаја физичког насиља и терористичких 
акција против хришћана у Африци, Азији 
и на Блиском Истоку повећао се за 309%, 
изјавио је комесар МСП Руске Федерације 
за људска права, демократије и владавине 
права, г. Константин Долгов.
 Он је наступао у четвртак на 
Међународно-практичној конференцији 

„Религија против тероризма“. По 
речима г. К. Долгова, следбеници како 
хришћанства, тако и других „јеретичких“ 
вероисповедања, према варварским 
интерпретацијама терориста, изложени су 
прогонима. -Од почетка оружаног сукоба у 
Сирији, број хришћанског становништва у 
тој зељми се смањио са 2,2 до 1,2 милиона. 
Нападима су изложене хришћанске 
светиње, милитанти узимају у плен таоце 
хришћане. Ништа мање тешка ситуација 
није хришћанскe заједницe у Ираку, која се 
од 2003. године смањила за 10 пута, тако да 
је од 1,5 милиона остало свега 150 хиљада 
хришћана, навео је статистичке податке 
руски дипломата.
 -Према проценама правобранилаца, 
систематска појава хришћанофобије је 
забележена у 139 државе, а исламофобија 
у 121 држави, изнео је у свом излагању г. К. 
Долгов, истичући да – На основу података 
стручњака америчке правобранилачке 
невладине организације „Опен дорс“, 
сваког месеца у свету на верским основама 
се забележава не мање од 322 случаја 
погибије хришћана, 214 порушених 
хришћанских храмова и 772 напада и 
агресије против хришћана. 2014. годину 
је ова организација назвала годином без 
преседана у погледу обима угњетавања 
хришћанске пастве у свету, док бројке 
предвиђају 2015. годину као „још гору“ у 
том правцу.
 -На подручју ОЕБС-а у последњих 
неколико година, упркос предузетим 
државним мерама, увиђа се озбиљан 
раст нетрпељивости на верској основи 
против Јевреја, муслимана и посебно 
хришћана. Хришћанство, њене светиње 
и следбеници су изложени прогонима, 
насиљу, гоњењима, дискриминацији. 
Осим тога, примери нетрпељивости и 
дискриминације се сусрећу чак у оним 
државама учесницама ОЕБС-а, где су 


