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Возљубљеном народу у Италији, Швајцарској и на Малти! 

 
+ А Н Д Р Е Ј 

Милошћу Божјом Епископ аустријско-швајцарски, Италије и Малте, 

свим парохијама у Аустрији, Швајцарској, Италији и на Малти 

шаље благослов и молитвену подршку 

 
Сећајте се и оних који се злопате, 

јер сте и сами у телу (Јевр. 13,3) 

Драга браћо и сестре! 

 

Због ширења опасне заразе корона вирусом и тим поводом издатих посебних прописа, 

а у немогућности да Вас лично посетим сада када је најважније, хитам да Вам јавим да и сада 

мислим на све Вас и Ваше садашње невоље. Уверен сам свим срцем да следите прописе 

медицинских служби и превентивне мере државних органа да не бисте изложили 

опасностима ни себе, а ни друге. 

Свима нама и нашим ближњима је нарочито сада неопходно да осетимо свеопшту 

бригу једних за друге. И пошто смо увек сви Један у Телу Христовом, имамо разлога да се у 

овом новоискрслом подвигу борбе против вирусне пошасти трудимо у Господу, у 

подношењу невоља и састрадавању с ближњима, у радости за Господа Христа. Јер се радост 

Христова излива чак и у страдању, понижењу, поругама, жалости и тешкоћама! То потврђује 

и Његов страдални Апостол Павле храбрећи негда Римљане и поучавајући све нас „да 

будемо у нади радосни, у невољи трпељиви, у молитви постојани“... радујући се с радоснима 

и плачући с уплаканима (Рим. 12, 12 и 15). 

У овим тренуцима се сећамо примера некадашњег затворског живота Блажењејшег 

Архиепископа охридског Господина Јована у Скопљу, где је живео у суровим условима, без 

воде, са недовољно хране и без здравствене заштите, затворен по 23 часа (само је сат времена 

имао приступ чистом ваздуху), али је прихватио ту сурову реалност и живео са њом. И тада 

је у њему пламтела Божија љубав. Јер када нам се чини да смо изгубили снагу, тада смо 

најјачи (2. Кор. 12,10). Још већи ужас тренутно влада у Источној Европи где избеглице због 

вируса не могу напред, а не могу ни назад због страшног рата. Ко ће њима помоћи? 

Драга браћо и сестре, подносимо стога ово најновије искушење непоколебиво, јер је с 

нама Бог! Радујмо се благодати Христовој јер се сила Божја пројављује у слабости човечијој  

(2. Кор. 12,9). Молимо се присно Богу, да све Вас укрепи и одржи у јединству са свима 

Светима, постајући блиски Њему, јер нас наше невољама чине причесницима велике Жртве 

Његове за Живот света у којој сви заједно прослављамо Оца и Сина и Светога Духа. 

У то име, радујући се искрено нашем скором молитвеном сусрету, ако Бог да, на све 

Вас призивам благослов Божји, остајући са очинским молитвама. 

 

Ваш усрдни и непосустајући молитвеник пред Господом 
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