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НЕ ЗАНЕМАРУЈМО ПОЗИВ
БОЖИЈИ
Мт. 22, 1-14

Свето јеванђеље, браћо и сестре, позива
нас и опомиње, да нико изговора нема.
Ријеч је о Божијем позиву, упућеном свима
нама, да Му дођемо и да Му приђемо.
Христос је тај позив уобличио о
причу о цару, који приготови свадбу сину
своме. И како нико од званица не хтједе
да дође, он нареди слугама својим да са
раскршћа саберу на свадбу све које тамо
нађу: доличне и недоличне. Ипак то није
одвратило цара домаћина да са свадбе, у
таму најкрајњу, баци једног недоличног
који се тамо нашао необучен у свадбено
рухо.
Тумачења ове Христове приче има
онолико колико је она многозначна и
слојевита. Ограничићемо се само на онај
њен дио који се односи на Божији позив
нама упућен.
Ми се рађамо и живимо у различитим
околностима, али нико од нас не може
рећи за себе да глас Божији никада није
чуо; да му се Бог, на неки начин, никада
открио није.
Бог нас, као добри отац, стално зове
к себи. Ако ми Његов позив пречујемо
УСТОЛИЧЕН ВЛАДИКА ДР МИТРОФАН
и занемаримо, ако, понесени својим
бригама и тегобама, не желимо да тај
У прошлу недјељу, 18. септембра, у Саборном храму Сабора српских светитеља, у
глас слиједимо и да му се одазовемо, то је
Мисисаги, Његова Светост Патријарх српски Иринеј увео је у трон епископа
наша несрећа. Кад-тад, “хтјели-не хтјели”,
канадских Његово Преосвештенство Епископа др Митрофана.
бићемо сабрани пред лице Божије и тешко
У свечаностима устоличења, уз Патријарха српског, учествовали су архијереји
ономе ко се недоличан нађе пред Њим. Он
Српске цркве: сремски - Василије, средње-западно-амерички - Лонгин, зворничкоће бити бачен у таму најкрајњу, гдје је плач
тузлански - Хризостом и западно-амерички - др Максим.
и шкргут зуба. (Мт. 22, 13)
Част Епархији канадској указали су првојерарси православних помјесних цркава:
Колико је глас Божији јак и неодољив,
Цариградске патријаршије: Архиепископ Сотириос и викар његов, Епископ
свједоче нам хиљаде и хиљаде младих, па
Христофорос; Православне цркве Америке: Иринеј, архиепископ отавски; Украјинске и одраслих људи, рођених и васпитаних
православне цркве, Епископ Источно-канадски Андреј.
у безбожним срединама, који су пришли
Саборна црква је била дупке пуна вјерног народа Божијег Епархије канадске и
Христу чим им се прилика указала. Још у
других епархија Српске цркве и помјесних цркава овдашњих. Нарочито је примјећено своје вријеме, као свештеник београдски,
присуство великог броја свештенства и вјерника досадашње Владикине епархије,
крштавао сам многе од њих. И данас,
Источно-америчке. То свједочи да Владика Митрофан оставља дубок траг свога
овдје, крштавамо такве и срећемо оне
дјеловања у Епархији источно-амеичкој.
који о својој вјери благог појма немају,
Свечани банкет је био уприличен у Оквилском конгресном центру. Огромна сала
али исказују искрену жељу да се са вјером
овог центра била је испуњена до посљедњег мјеста.
упознају и у њу се укључе.
У веома пријатној атмосфери, у току свечаног ручка, одржани су пригодни говори
Нико од непослушних, рекох,
и архијерејима уручени поклони.
изговора нема. Још од вајкада, од Давида
Нашем новом Епископу, др Митрофану, желимо да у миру и добром здрављу, на
цара, речено је да “небеса казују славу
многа љета, руководи нашом Епархијом и право управља ријечју истине Господње.
Божију, и дјела руку његових гласи свод
небески”. (Пс. 19, 1) Не треба човјеку да
зна да чита, да буде
врсан научник, да би
У УТОРАК ЈЕ КРСТОВДАН. СТРОГИ ПОСТ.
схватио
да је изнад
СВ. ЛИТУРГИЈА У 9:00.
свега - Бог. Довољно
је човјеку да отвори
У ПЕТАК, 30. СЕПТЕМБРА, ПРАЗНИК ЈЕ СВЕТИХ МУЧЕНИЦА ВЕРЕ, НАДЕ И ЉУБАВИ И МАЈКЕ
звјездану књигу неба,
ИМ СОФИЈЕ. ТО ЈЕ СЛАВА НАШЕГ КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА.
да се задиви над
СЕСТРЕ ПРИПРЕМАЈУ ВЕЧЕРУ И ОЧЕКУЈУ НАС.
чудима изнад себе, па
ВЕЧЕРЊЕ БОГОСЛУЖЕЊЕ У 7:00. ПОСЛИЈЕ ВЕЧЕРЊА АКАТИСТ СВЕТИМ МУЧЕНИЦАМА.
да, кроз творевину,
НА КРАЈУ: ВЕЧЕРА.
дође до Творца. Наш
НАШЕ СЕСТРЕ СЕ ИСТИНСКИ ЖРТВУЈУ ЗА НАС;
необразовани
сељак
МОЖЕМО ЛИ ИМ ОДАТИ КАП ПРИЗНАЊА И ДОЋИ НА СЛАВУ.
показао се далеко
МОЖЕМО И - МОРАМО.

образованијим од многих високоучених
а - недоучених. Он је, читајући књигу
Драги парохијани,
Минеј је богослужбена књига која садржи
службе светитељима
за сваки дан у години.
Ријеч: минеј, грчког је поријекла и значи:
мјесечник. Зато минеја има дванаест.
Добротом и трудом Марка Павловића, 12
минеја је стигло у нашу цркву.
Половина књига је покривено прилозима а
других 6 књига чека своје приложнике.
Имена приложника биће уписана на
страницу књиге; да за будућа покољена
свједоче о нашем постојању и љубави
према Цркви.
Молимо, јавите се и приложите по једну
књигу.
Хвала вам.

Сви смо ми, по ријечима апостола
Павла, “позваници Исуса Христа”. (Рим. 1,
6) Имамо ли мука - а ко их нема - приђимо
Христу. Он ће нам помоћи. Оптерећени
смо; Он ће бремена наша на раме Своје
преузети. “Ходите к мени сви који сте
уморни и натоварени и ја ћу вас одморити”,
(Мт. 1, 28 ) вели нам Он.
Зато, браћо и сестре, “како вели
Дух Свети: Данас ако глас Његов чујете,
немојте да буду непокорна срца ваша”.
(Јевр. 3, 7-8) Одазовимо се Господу, он ће
нас пригрлити и помиловати.

ON PRAYER
Matthew 22:1-14

Gospel reading echoes strongly in our minds,
especially the part that says, “For many are
called, but few are chosen.” (Matthew 22:14).
творевине Божије, дубље зарањао у
We are all called but are we doing anyтајне живота и смрти од многих надриthing to be among the chosen?” Do we at least
научника. Из сваке травке и сваке
try, in our fast-moving lives, to find time to
биљке, у сваком роду и благослову, он је
reflect and regroup? Do we examine our lives
препознавао Божије дјело. И заиста је
and do we put our actions on the scale of our
тачно да “нема језика, нити има говора,
conscience?
гдје се не би чуо глас Његов.” (Пс. 19, 3)
If we have not done so until now, we
“Рука Божија и дух Божији умом се на
should certainly start doing it. If our relaстворењима јасно виде.” (Рим. 1, 20)
tionship with God has somehow ceased, we
Онима, којима глас творевине није
should re-establish it. And most important
довољно јасан, Бог је слао своје гласоноше: of all – we must pray. We must offer thanks
пророке и апостоле, учитеље вјере и
for all the blessings we have received and ask
исповједнике, да опомињу и к Богу зову.
God for His continued mercy.
“Вас вичем, о људи”, (Приче. 8, 4) узвикује
Simply put, prayer is a conversation of
премудри Соломон. Али, “Господе, ко
the human soul with God. A man of prayer, a
вјерова проповједи нашој”, (Рим. 10,
prayerful person never feels lonely or de16) јадају се заједно, и пророк (Ис. 53,
jected. Such a person has God in his heart, a
1) и постол. Јер многи “срцем својим
protector in his life. By prayer we establish
отврднуше као дијамант да не чују закона
a spiritual balance, with prayer we become
и ријечи које сла Господ над војскама
stronger.
духом својим преко пророка пређашњих”.
The holy Church has established the
(Зах. 7, 12)
times of prayer. These are marked by the
Бог нас, најчешће, зове љубављу и
harmonious sound of church bells that call
добротом и у своје вријеме обасипа нас
us to communal prayer. Such prayer is most
росом благодати Своје, здрављем и снагом. pleasing to God. Christ says, “If two of you
Дође Господ и стане пред врата срца
agree on earth concerning anything that they
свакога од нас, куца и чека да му отворимо. ask, it will be done for them by My Father in
(Откр. 3, 20) Ако се човјек не одазове на
heaven. For where two or three are gathered
Божији глас доброте, зна Господ да га
together in My name, I am there in the midst
опомене и позове и на други начин.
of them.” (Matthew 18:19-20)
Само, мислим, боље му се одазвати
God is present everywhere. The entire
одмах него ли тешко страдати и своју
earth is the Lord’s and we can pray to God
тврдовратост скупо платити.
everywhere. Apostle Paul prayed in the dun“Без невоље нема богомоље” - вели
geons and on the sea shore (Acts 21:5) In his
наш народ. Колико год је ова пословица
epistle to Timothy he says, “I desire therefore
тачна, толико није добро владати се према that the men pray everywhere, lifting up
њој. Ако Господ зове, а ми не слушамо,
holy hands, without wrath and doubting.” (1
неће ни он слушати нас кад нас невоља
Timothy2:8)
нагне да га позовемо. (Зах. 7, 13) “Што
We need to stress the following: if for
звах, али не хтјесте, пружах руку своју, али whatever valid reason we are not able to come
нико не мари - вели се у Светом писму.
to church for communal prayer, then we are
Зато ћу се ја смијати у вашој невољи.
to pray to God wherever we happen to be. But
Ругаћу се када дође до чега се бојите. Тада
let us never forget our christian duty and let
ће ме звати, али се нећу одазвати, рано ће
us not permit ourselves to ever ignore the call
тражити, али ме неће наћи.” (Приче 1, 24,
of the church bells.
26 и 28)
It is true that in our busy times it is very
“Тражите Господа док се може наћи,
difficult to set our watches to church services
призивајте га докле је близу”, (Ис. 55, 6)
and to find free time from all of our commitсавјетује нас пророк Исаија.

ments. It seems that we, on the whole, do not
have church habits, but then prayer has always been present in Serbian homes. The day
always began and ended with prayer, as did
meals. The beginning of each God-pleasing
job was preceded by prayer and upon completion of the job, our ancestors never failed to
thank God.
Domestic prayer has its
history in
the Holy Scripture. Abraham prayed in his
home (Genesis 12:5-8), Jacob called his family
to prayer (Genesis 35:2-3), Joshua instructed
the people to pray and fast (Joshua 24:15),
and the apostles gathered in the homes of
christians where they all prayed together
(Acts 1:13-14)
The Book of Job bears testimony about
the harmony in the life of Job’s family. The
custom in his home was as follows: “And
his sons went and feasted in their houses,
every one his day; and sent and called for
their three sisters to eat and to drink with
them. And it was so, that when the days of
their feasting were gone about, that Job sent
and sanctified them, and rose up early in
the morning and offered up burnt offerings
according to the number of them all, for
Job said, It may be that my sons sinned, and
cursed God in their hearts. Thus did Job continually.” (Job 1:4-5)
The great feasts are almost upon us. I
do not need to tell you what feasts, I hope to
God that we have not forgotten hem. If until
now we have ignored the feasts, let us not do
so any more in the future. Let us all gather in
our holy temple for communal prayer. Let us
turn to God in prayer at all times and let us
renew that beautiful old custom of offering
up prayer from our homes.
A Christian home is a small church. Is it
not true that we all feel insecure, vulnerable,
and that each day is full of threats. We see
how vulnerable we are without God and how
lonely and weak. Let us put our hopes in Him.
“And shall God not avenge His own elect who
cry out day and night to Him, though He
bears long with them? I tell you that He will
avenge them speedily.” (Luke 18:7-8)
We are full of worries. We worry about
our existence, our children, progress, we
struggle to have more material things, both
necessary and unnecessary. However, we must
never forget that we can do nothing without
God, and with Him, we can do everything. As
St. Peter says, “Therefore humble yourselves
under the mighty hand of God, that He may
exalt you in due time, casting all your care
upon Him, for He cares for you.” (1 Peter 5:67)
St. Paul advises and encourages us: “The
Lord is at hand. Be anxious for nothing, but
in everything by prayer and supplication,
with thanksgiving, let your requests be made
known to God.” (Philippians 4:5-6)
Once again, let us always have God present in our minds.
May we find strength in our prayers as
we approach the great feasts, and may our
spiritual lives be richer through prayer.
“Ask, and you shall be given, knock, and
it shall be opened to you.” (Matthew 7:7-8)
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