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Учи што хоћеш и знај 

што можеш, али једно не 

смеш не знати-да је боље 

добро владање него много 

знање. И још: Учи што 

хоћеш и знај што можеш, 

али једно не смеш научити 

- на зло употребити своје 

знање. 

 

Ако хлеб дајеш тужна 

срца, онда си изгубио  

и хлеб и награду. 

 

Свети Јован Златоуст 

 

http://www.starhangelmihailo.com/
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Васкршња посланица СПЦ 

Српска Православна Црква својој духовној деци о 

Васкрсу 2014. године 

И Р И Н Е Ј 

по милости Божјој 

 

православни Архиепископ пећки, Митрополит 

београдско-карловачки и Патријарх српски, са свим 

Архијерејима 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 ВАСКРШЊИ поздрав: 

 

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!    ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ! 

 

Данас је пролеће душама нашим: 

Христос из гроба као сунце засија, 

Мрачну буру грехова наших одагна. 

Њега песмом величајмо јер се прослави! 

(Пасхална богослужбена песма) 

Када после дуге и хладне зиме гране рано 

пролеће, целокупна природа и творевина Божја 

обрадује се сунцу, његовим топлим зрацима и 

његовој енергији која све и сва, без разлике, 

обасјава и греје. Тада све слави Господа, Даваоца 

сунца и пролећа. Тако и ми, браћо и сестре и драга 

децо духовна, после ледене и ужасне зиме греха – 

особито после убиства Богочовека Исуса Христа на 

Велики Петак, на Голготи – видевши данас Христа 

Васкрслога, радосно кличемо и појемо: Данас је 

пролеће душама нашим! Христос – Сунце живота 

са Истока – из гроба васкрсе и засија! Мрачну буру 

грехова наших одагна! Њега песмом величајмо јер 

се прослави! Зато смо данас радосни, зато заједно 

са анђелима на небесима и са свим људима овога 

света ликујући певамо: Христос васкрсе из мртвих, 

смрћу смрт порази и онима у гробовима живот 

дарова. 

Међу многим изразима којима црквени 

песници величају Христа Васкрслога, запажамо и 

назив Пролеће. С правом Га тако називају јер 

Господ Исус Христос јесте Пролеће нашег новог 

живота. То није случајна песничка конструкција. 

Ту није реч о пролећу као годишњем добу, већ је 

посреди дубоко поимање смисла и значења пролећа 

као почетка, новог живота природе и свега у њој. 

До Васкрсења Господа Исуса Христа, односно 

до Његовог претходног силаска у ад, били смо у 

оковима греха и смрти, у аду преисподњем. Смрт је 

господарила над нама. Сишавши у гроб, Он 

разруши ад, покида окове греха и смрти и ослободи 

нас. Објашњавајући богочовечанску тајну силаска 

Христа Спаситеља у гроб, Његовог боравка у њему 

и Његовог Васкрсења, свети апостол Павле 

ликујући пита: Смрти, где ти је жалац? Аде, где ти 

је победа? У тајни Васкрсења, односно у тајни 

Васкрслога Господа Христа, садржана је наша 

победа над грехом, смрћу и ђаволом. Зато је и било 

потребно да Христос постане Емануил што значи - 

Бог са нама, тојест да узме на Себе сву нашу 

људску природу и да је нераздељиво и несливено, 

сједини са божанском природом у једној и 

јединственој богочовечанској Личности Својој. Да 

као Богочовек победи адамовски грех 

непослушности Богу и Оцу и сатре последице 

првороднога греха. Богочовек Христос, а не само 

Бог или само Човек, победи сатану, грех и смрт! Ту 

тајну победе Господ је најавио и приликом кушања, 

после Његовога крштења у реци Јордану, рекавши: 

„Иди од мене, сатано, јер стоји написано: Господу 

Богу својему поклањај се и њему јединоме служи” 

(Мт. 4, 10). 

Подсећајући вас на ове јеванђелске истине, 

позивамо вас да данас, на дан Васкрсења, будемо 

истински и суштински причасници новог и вечног 

Живота, новог и вечног Пролећа, Христа Господа. 

„Нека данас, нико не плаче због греха и сагрешења, 

јер опроштај из гроба засија”, узвикује свети Јован 

Златоуст. Нека се више нико не боји смрти јер нас 

од ње ослободи Спаситељ, Који крсном смрћу 

Својом угаси смрт и ослободи оне над којима је она 

владала. Ми данас славимо Христа Васкрслога. 

Славимо смрт смрти, славимо разрушење ада, 

славимо почетак новог живота, славимо Узрочника 

свега тога, Јединог Благословеног и Прослављеног 

у векове векова. 

На истини Васкрсења Христа Спаситеља, Који 

је Васкрсењем из мртвих Себе положио, не само 

као крајеугаони камен Цркве Своје, већ и вере свих 

нас који се крстисмо у име Оца и Сина и Светога 

Духа, утемељена је сва наша вера, и нада, и љубав. 

Ми верујемо и исповедамо Њега „Који је васкрсао у 

трећи дан, по Писму”. Без Васкрслога Христа 

Господа, наша вера не би само била празна већ би 

се и распршила попут мехура од сапунице. Свети 

апостол Павле, који је на посебан начин доживео 

Истинитог и Васкрслог Господа Исуса Христа, 

закључује: „Ако Христос не васкрсе, узалуд је вера 

наша” (IKop. 15, 17). То је искуствена вера 

Апостола народâ и Цркве Христове. Нека би дао 

Бог да и ми, искусивши данас Христа Васкрслога, 

смело и без страха певамо: Христос васкрсе! 

За разлику од апостола Павла, други свети 

апостоли, који су доживели страхоту Великог 
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Петка, као и свете жене мироносице, на другачији 

начин су доживели Васкрсење Христово. На вест да 

је Христос васкрсао и да се јавио Кифи, тојест 

апостолу Петру, и „некима од жена”, обузе их страх 

и трепет, а неки посумњаше. Уместо радости и 

вере, њих обузе страх и сумња. У сумњи у вест, да 

је Учитељ васкрсао, најдаље је отишао свети 

апостол Тома који без много размишљања рече: 

„Док не видим ране од клинова и не метнем прст у 

ране од клинова, нећу веровати.” Ништа чудно и 

необично, ако се има у виду кроз какве су духовне 

борбе и страдања прошли свети апостоли! Страшни 

суд Великог Петка, суд над Богочовеком Христом, 

оставио је још страшније последице на светим 

апостолима и онима, који су ишли за Њим и који су 

се надали, да ће их Он ослободити окова римског 

ропства. Њихова нада и њихова вера била је 

угрожена док су гледали страшно судилиште над 

Њим, док су гледали како немилосрдни и сурови 

човек, суди и на крст распиње Учитеља њиховог и 

Човекољубивог Спаситеља света. Страх изнутра и 

страх споља, страх од Синедриона, од Понтија 

Пилата, од Јудејâ, страх одасвуд! Страх је обузео 

ученике и апостоле и они се разиђоше на све стране 

као овце без пастира. Знајући добро њихова срца, 

њихове страхове и њихове помисли, Господ долази 

међу њих јављајући им, да је васкрсао и поручује 

им: „Не бојте се, ја победих свет” (Јн. 16, 33), и: Не 

будите неверни него верни! 

Данас Он долази и нама, браћо и сестре, 

уплашенима и преплашенима. Уплашенима од 

глобалног светског поретка и беспоретка, од 

великих и малих инквизитора, а и од нових Пилата, 

који поново суде и пресуђују истини и правди, и 

поново прете Голготом, наслеђу Божјем на земљи. 

И нама Он поручује данас: Не плашите се! Ја сам с 

вама и победих свет! Вером препознајући у Њему 

Победника свакога греха и сваке неправде и смрти, 

охрабримо се и не плашимо се оних који, не 

знајући шта чине, још питају: шта је Истина? Ми 

пак, искусивши Васкрслога Господа као Истину 

над истинама, данас, сабрани око Њега на 

духовном Сиону, славимо Га и величајмо, јер Му 

дођоше „сва богопросвећена светила са Запада, од 

Севера и мора, и од Истока деца Његова, славећи 

Га кроз векове”. „Данас је дан Васкрсења, озаримо 

се торжеством!” кличе црквени песник и додаје: 

„Загрлимо једни друге, рецимо браћо и онима који 

нас мрзе и свима све опростимо Васкрсењем!” Нека 

из наших грла, а пре тога из наших срца, потече 

песма и слављење Христа који нас прослави. 

Свепобедним и сверадосним поздравом Христос 

васкрсе! још једанпут поздрављамо све вас, драга 

децо светосавска у отаџбини и у расејању широм 

света. Васкрс је празник свеправославног јединства 

и свехришћанског заједништва. У име Христа 

Васкрслога позивамо вас на јединство и слогу у 

Цркви Његовој. Ко није у јединству са Црквом, коју 

Он стече крвљу Својом, није ни са Њим, Христом 

Господом. 

Без Христа нема Цркве, а Црква никада није 

без Христа. Зато ван Цркве нема спасења. Ван 

Цркве је усамљени, „аутономни”, бездомни човек, 

са својом непослушношћу Богу и Цркви, са својим 

егоизмом и противљењем Духу Светоме, попут 

Адама изгнаног из раја. Такве људе Сâм Господ 

назива вратима пакла која неће надвладати Цркву 

Божју. 

Посебно поздрављамо нашу страдалну браћу и 

сестре на Косову и Метохији који, иако у оковима 

неслободе, обесправљености и дискриминације, 

данас са нама славе победу Добра над злом, Живота 

над смрћу, Христа Васкрслога над демонским 

силама таме. 

Са истом љубављу у Васкрслом Христу 

Господу и топлим молитвама данас поздрављамо и 

сву нашу браћу и сестре у Далмацији и Лици, на 

Кордуну, у Банији, Славонији и Барањи. 

Са радосним поздравом Христос васкрсе! 

поздрављамо сву нашу браћу и сестре у Републици 

Српској, Федерацији Босне и Хрцеговине, Црној 

Гори, Словенији и Бившој Југословенској 

Републици Македонији, нарочито ове последње 

који, на челу са својим неправедно утамниченим 

Архиепископом, страдају за јединство Цркве и за 

чистоту вере православне. 

Посебно се данас молимо Победитељу греха, 

смрти и људске неправде, за нашу у Христу 

Господу браћу и сестре на Блиском Истоку и у 

Украјини, са жељом и молитвом да светлост 

Христова Васкрсења разагна таму греха која се 

надвила над њима и да просветли ум и душу 

сејачима мржње према светом Православљу и 

озари их миром и светлошћу истине. 

Нека Васкрсли Христос Господ покида окове 

неправде, безакоња и лицемерства којима синови 

безакоња оковаше Архиепископа охридског и 

Митрополита скопског г. Јована кога преко нас 

поздравља читава православна васељена и читав 

правдољубиви свет. 

Молимо се Васкрслом Христу Господу да вас 

љубав Божја увек и непрестано испуњава. Још 

једанпут вас срдачно поздрављамо сверадосним 

васкршњим поздравом: 

 

Христос васкрсе! 
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Дано у Патријаршији српској у Београду, о Васкрсу 

2014. 

 

Ваши молитвеници пред Васкрслим Христом: 

 

Архиепископ пећки, Митрополит београдско-

карловачки и 

Патријарх српски ИРИНЕЈ 

 

Митрополит црногорско-приморски 

АМФИЛОХИЈЕ 

Митрополит дабробосански НИКОЛАЈ 

Епископ шабачки ЛАВРЕНТИЈЕ 

Епископ сремски ВАСИЛИЈЕ 

Епископ бањалучки ЈЕФРЕМ 

Епископ будимски ЛУКИЈАН 

Епископ канадски ГЕОРГИЈЕ 

Епископ банатски НИКАНОР 

Епископ новограчаничко-средњезападноамерички 

ЛОНГИН 

Епископ источноамерички МИТРОФАН 

Епископ бачки ИРИНЕЈ 

Епископ британско-скандинавски ДОСИТЕЈ 

Епископ зворничко-тузлански ХРИЗОСТОМ 

Епископ осечко-пољски и барањски ЛУКИЈАН 

Епископ западноевропски ЛУКА 

Епископ тимочки ЈУСТИН 

Епископ врањски ПАХОМИЈЕ 

Епископ шумадијски ЈОВАН 

Епископ браничевски ИГЊАТИЈЕ 

Епископ милешевски ФИЛАРЕТ 

Епископ далматински ФОТИЈЕ 

Епископ бихаћко-петровачки АТАНАСИЈЕ 

Епископ будимљанско-никшићки ЈОАНИКИЈЕ 

Епископ захумско-херцеговачки ГРИГОРИЈЕ 

Епископ ваљевски МИЛУТИН 

Епископ рашко-призренски ТЕОДОСИЈЕ 

Епископ нишки ЈОВАН 

Епископ западноамерички МАКСИМ 

Епископ горњокарловачки ГЕРАСИМ 

Епископ аустралијско-новозеландски ИРИНЕЈ 

Епископ крушевачки ДАВИД 

Епископ умировљени зворничко-тузлански 

ВАСИЛИЈЕ 

Епископ умировљени захумско-херцеговачки 

АТАНАСИЈЕ 

Епископ умировљени средњоевропски 

КОНСТАНТИН 

Епископ умировљени славонски САВА 

Викарни епископ јегарски ПОРФИРИЈЕ 

Викарни епископ моравички АНТОНИЈЕ 

Викарни епископ липљански ЈОВАН 

Викарни епископ ремезијански АНДРЕЈ 

 

ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА: 

Архиепископ охридски и Митрополит скопски 

ЈОВАН 

Епископ полошко-кумановски ЈОАКИМ 

Епископ брегалнички МАРКО 

Викарни епископ стобијски ДАВИД 

 

 
THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH TO HER 

SPIRITUAL CHILDREN AT PASCHA, 2014 

 

I R I N E J 

 
BY THE GRACE OF GOD ORTHODOX ARCHBISHOP 

OF PEC, METROPOLITAN OF BELGRADE-KARLOVCI 

AND SERBIAN PATRIARCH, WITH ALL THE 

HIERARCHS OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH 

– TO ALL THE CLERGY, MONASTICSS, AND ALL 

THE SONS AND DAUGHTERS OF OUR HOLY 

CHURCH: GRACE, MERCY AND PEACE FROM GOD 

THE FATHER, AND OUR LORD JESUS CHRIST, AND 

THE HOLY SPIRIT, WITH THE JOYOUS PASCHAL 

GREETING: 

 

CHRIST IS RISEN! INDEED HE IS RISEN! 

 

Today is the Spring-time of our souls, 

For coming forth from the tomb,  

Christ shines like the sun, Dispelling the gloom of our 

sins!  

We will sing out to Him, for gloriously has He been 

glorified! 

(Paschal service hymn) 

 

When an early spring arrives after a long and cold 

winter, all of nature and God's creation rejoices in the 

sun and its warm rays and energy which illuminates 

and warms everything and all things without exception. 

Everything then glorifies the Lord, the Giver of sun 

and spring. So do we, dear brothers and sisters and our 

dear spiritual children, after a cold and terrible winter 

of sin, especially after the killing of the God-Man Jesus 

Christ on Holy Friday on Golgotha, seeing today the 

Resurrected Christ, do we joyfully exclaim and sing: 

Today is the Spring-time of our souls! Christ – the Sun 

of life from the East – has risen and shone from the 

tomb. He has expelled a dark storm of our sins! Him let 

us magnify for He has been glorified! That is why we 

are joyful today, that is why together with the angels in 

heaven and with all people of this world do we 
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gloriously sing: Christ is risen from the dead, trampling 

down death by death, and upon those in the tombs 

bestowing life. 

Among the many names used by the Church 

hymnographers in praising the Resurrected Christ we 

notice the name Spring. Rightly indeed, they call Him 

so for the Lord Jesus Christ is the Spring of our new 

life. That is not a coincidental poetic construction. Here 

it is not the spring as an annual season that we talk 

about; rather, it is a deep understanding of the meaning 

and significance of spring as our beginning of new life 

of nature and everything in it. 

Until the Resurrection of our Lord Jesus Christ, 

that is, until His descent into Hades, we were chained 

in the winter of sin and death in the depths of Hades. 

Death had reigned over us. Having descended into the 

grave, He has destroyed Hades, He has shattered the 

chains of sin and death and has freed us. In explaining 

the anthropological mystery of Christ the Savior’s 

descent into the tomb, His stay there and His 

Resurrection, the Holy Apostle Paul exclaims: Death, 

where is thy sting? O Hell, where is thy victory? 

Contained in the mystery of the Resurrection – that is, 

in the mystery of the Resurrected Lord Christ - is our 

victory over sin, death and the devil. That is why it was 

necessary that Christ become Emanuel (God is with 

us); that is, it was necessary that He take upon Himself 

our entire human nature and indivisibly and without 

mingling unite it with the divine nature in His one and 

distinctive God-Man Hypostasis, so that as the God-

Man (Theanthropos) He might win over Adam’s sin of 

disobedience to God the Father and destroy the 

consequences of the original sin. The God-Man Christ, 

not only God or only Man, defeated Satan, sin and 

death! This mystery of victory the Lord foretold even 

during His temptation after His baptism in the river 

Jordan, saying: “Away with you, Satan! For it is 

written, ‘You shall worship the Lord your God, and 

Him only you shall serve.’” (Saint Matthew 4:10) 

Reminding you of these truths of the Gospel, we 

call you today, on this day of the Resurrection, to be in 

truth and in essence, communicants of a new and 

eternal Life, of the new and eternal Spring, Christ the 

Lord. “Let no one weep for his iniquities, for pardon 

has shown forth from the grave,” exclaims St. John 

Chrysostom. May no one fear death any longer for 

from it the Savior has freed us; He Who with His death 

on the Cross has extinguished death and made free all 

those over whom it has reigned. Today we celebrate 

the Resurrected Christ. We celebrate the death of 

death, we celebrate the destruction of Hades, we 

celebrate the beginning of new life, we celebrate Him 

Who is the Cause of all of that, the only blessed and 

most glorified One unto the ages of ages. 

Our entire faith, hope and love is established upon 

the truth of the Resurrection of Christ the Savior, who 

with the Resurrection from the dead laid not only the 

cornerstone of His Church but also the faith of all of us 

who are baptized in the name of the Father and the Son 

and the Holy Spirit. We believe and confess Him “who 

rose again on the third day according to the Scripture”. 

Without the Resurrected Christ the Lord not only 

would our faith be empty but it would burst as the 

bubble made of soap. The Holy Apostle Paul who 

experienced the True and Resurrected Lord Jesus 

Christ in a special way concludes: “And if Christ is not 

risen, your [our] faith is in vain”. (I Corinthians 15:17) 

That is the empirical faith of the Apostle to the nations 

and the Church of Christ. May God grant it that we 

also, having experienced the Resurrected Christ, boldly 

and without fear sing: Christ is risen! 

Unlike the Apostle Paul, the other Holy Apostles, 

who experienced the horror of Great and Holy Friday, 

as well as the Holy Myrrhbearing Women, experienced 

Christ’s Resurrection in a different manner. The news 

that Christ had risen and appeared to Cephas - that is, 

to the Apostle Peter - and “some of the women”, 

brought fear and trembling and some even began to 

doubt. Instead of joy and faith they were seized by fear 

and doubt. In doubting the news that the Teacher had 

risen the Apostle Thomas went the furthest when, with 

not much thought, he said: “Unless I see in His hands 

the print of the nails, and put my finger into the print of 

the nails, and put my hand into His side, I will not 

believe.” (Saint John 20:25) It is nothing strange and 

unusual if we bear in mind the spiritual battles and 

sufferings that the Apostles underwent. The fearful 

judgment of Great and Holy Friday, the judgment of 

the God-Man Christ, had left behind even more 

dreadful consequences for the Holy Apostles and those 

who followed Him and those who hoped that He would 

free them of the Roman oppression. Their hope and 

faith dispersed while watching His terrible judgment, 

while watching how man, merciless and harsh, judges 

and to the cross crucifies their Teacher and Savior of 

the world, the Lover of mankind. The fear from within 

and the fear from without, the fear from the Sanhedrin, 

from Pontius Pilate, from the Jews, fear from all 

around! The fear had seized the disciples and apostles 

and they dispersed on all sides as sheep without a 

shepherd. Knowing well in their hearts, their fear and 

their thoughts, the Lord comes in their midst informing 

them that He is risen and tells them: “Be of good cheer, 

I have overcome the world” (Saint John 16:33) and “do 

not doubt, but rather have faith! 
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Today He comes to us who are afraid and 

frightened, dear brothers and sisters, to us frightened of 

the global world order and disorder, of great and small 

inquisitors, and of new Pilates, who once again judge 

and determine truth and justice and once more threaten 

God’s inheritance on earth with Golgotha. To us today 

He communicates this message: Do not be afraid! I 

have overcome the world! Recognizing in Him the 

Victor of every sin and every death and injustice with 

our faith, let us have courage and let us not fear those 

who, not knowing what they are doing, still ask: what 

is Truth? But we, having experienced the Resurrected 

Lord as Truth above all truths, having gathered around 

Him today on the spiritual Zion, let us glorify and 

praise Him for “all God-enlightened lights from the 

West and from the North of the sea, and from the East 

His children, glorifying Him through centuries”. 

“Today is the day of the Resurrection, let us be 

illumined by the celebration! says the Church 

hymnographer adding: “Let us embrace each other and 

let us say brothers to even those who hate us and let us 

forgive all by the Resurrection!” May the hymn and 

glorification of Christ who glorified us flow from our 

voices and our hearts. With the all-victorious and all-

joyous greetings Christ is risen! we greet you all one 

more time, dear children of St. Sava in our homeland 

and those throughout the world in the diaspora. The 

Resurrection is a Feast Day of pan-Orthodox unity and 

all-Christian fellowship. In the name of Christ 

Resurrected we call you all to the oneness and unity in 

His Church. He who is not in communion with the 

Church, which He has bought with His blood, is not 

with Him - with Christ the Lord. Without Christ there 

is no Church, and the Church is never without Christ. 

That is why without the Church there is no salvation. 

Outside the Church there is only the lonely 

“autonomous” man without a home, with his 

disobedience to God and His Church, with his egoism 

and opposition to the Holy Spirit like Adam expelled 

from Paradise. Such people the Lord Himself calls the 

doors of hell which will not prevail against the Church. 

We especially greet our suffering brothers and 

sisters in Kosovo and Metohija who, despite being 

discriminated and in the chains of captivity, celebrate 

with us today the victory of Good over evil, Life over 

death, Christ Resurrected over the demonic powers of 

darkness. 

With the same love in the Resurrected Christ the 

Lord and with warm prayers we greet today all our 

brothers and sisters in Dalmatia and Lika, Kordun, 

Banija, Slavonija and Baranja. 

With Christ is risen! we also greet all of our 

brothers and sisters in Republika Srpska, Federation of 

Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Slovenia and 

the former Republic of Yugoslavia – Macedonia, most 

especially the latter ones who at the forefront with their 

unjustly imprisoned Archbishop suffer for the unity of 

the Church and for the purity of the Orthodox Faith. 

We pray especially today to the Conqueror of sin, 

death and human injustice for our brothers and sisters 

in Christ the Lord in the Middle East, Bosnia and 

Herzegovina and Ukraine, with wishes and prayers that 

the light of Christ’s Resurrection dispel the darkness of 

sin which hovers over Ukraine, that it may enlighten 

the minds and souls of the sowers of hatred towards 

Holy Orthodoxy and the Russian Orthodox people. 

May the Resurrected Christ our Lord shatter the 

chains of injustice, unlawfulness and hypocrisy with 

which the sons of illegality have bound the Archbishop 

of Ohrid and Metropolitan of Skoplje Kyrr Jovan who 

through us greets the entire Orthodox and justice-

loving world. 

Praying to the Resurrected Christ our Lord that the 

love of God always and incessantly fill your entire 

being, we once again greet you wholeheartedly with 

the salutation more important than any other salutation: 

 

Christ is Risen! Indeed He is Risen! 

 

Given at the Serbian Patriarchate 

in Belgrade at Pascha 2014. 

 

Васкршња посланица Епископа 

канадског г. Георгија 

ДАН КАД ЈЕ ЗБРИСАНА СМРТ 

 

 „Што тражите живога међу мртвима? Није овдје, 

него устаде;  

опомените се како вам каза кад бјеше у Галилеји.“ 

(Лука 24:5,6) 

 

Нема веће и радосније вијести од ове коју 

анђео Господњи на гробу Христовом објави женама 

мироносицама. Са њом се потврди вјера и надање 

наше. Васкрсли Господ Исус Христос се јави 

мироносицама и својим ученицма и тако одагна 

сваку сумњу у Своје Васкрсење (Јов. 20:14-23). Тог 

раног недјељног јутра туга, жалост и бол за 

Распетим Христом претворише се у радост због 

испуњеног обећања које Господ даде својим 

ученицима. Псалмопјевац Давид наговјештава 

величину овог дана када пјева: „ Ово је дан који 
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створи Господ, обрадујмо се и узвеселимо се у 

њему“(Пс.117, 24). 

Син Божији Господ Исус Христос је ради нас 

људи и ради нашег спасења принио Себе на жртву. 

Света Богородица, Мајка Божија, жене мироносице 

и ученици Христови су са болом и тугом, плачући и 

ридајућу, под Крстом стајали гледајући страдање 

Господа. Мироносице су на гроб  принијеле миро 

као своју жртву и тако се удостојиле да прве 

спознају неизмјерну радост Васкрслог Господа. 

Шта ми да дарујемо и принесемо на жртву 

Васкрсломе Господу, како бисмо осјетили ту 

највећу радост и утврдили своју вјеру? „Очистимо 

осјећања, па ћемо видјети Христа који блиста 

неприступном свјетлошћу Васкрсења“ (Васкрсно 

јутрење, канон, 1. пјесма) – упућује нас како треба 

да се радујемо Христовом васкрсењу: да очистимо 

свој ум и срце од гријеха који је узрок свих несрећа 

и биједа које човјека сналазе у овом свијету и 

животу. То духовно сљепило, гријех, спутава нас да 

видимо Васкрслог Господа. „Имајући очи, зар не 

видите, и имјући уши, зар не чујете“ (Мк. 8, 18), 

каже Христос. Лијек против гријеха су пост, 

молитва, исповијест и причешће. Постом своје 

тијело укроћујемо, а молитвим душу чистимо.  

У данашњем, „модерном“ времену, око Цркве 

Христове а и у самој Цркви полемише се о потреби 

и начину држања поста, упркос вјековној пракси и 

традицији на којој чврсто стоји Црква Христова, а 

Бог је исти – јуче, данас, и биће свагда.  

Прва пјесма канона Васкрсног јутрења упућује 

нас: „Дан Васкрсења је, просветимо се, народе 

Пасха, Господња Пасха, јер Христос Бог преведе из 

смрти у живот и са земље на небо нас који пјевамо 

пјесму.“ Просветимо се! Нека наш ум и срце буду 

просвећени Богопознањем и обасјани непролазном 

свјетлошћу Васкрслога Господа.  

У молитви Светог Јефрема Сирина за наше 

просвећење молимо се Господу да нам даде: „Духа 

цјеломудрености, смирења, трпљења и љубави“. 

Није довољно само уздржавати се од гријеха, него 

је потребно и добро чинити. „Не дај да зло 

побиједи, него ти побиједи зло добрим“ – учи нас 

апостол Павле (Рим. 12, 21). Ову највећу радост 

Васкрсења Христова подијелимо са ближњима, са 

онима којима је најпотребнија наша доброта, 

пажња, разумјевање и хришћанска љубав. Дарови 

мироносица нека красе и нас, па да озаримо срца и 

душе болесних и усамљених.  

Доживљај Христова Васкрсења јесте 

величанствено осјећање бесмртности. Најрадоснија 

ријеч која се икада чула на овој земљи, гласи: „Ја 

сам Васкрсење и Живот; који вјерује у Мене, 

живјеће ако и умре“ (Јн 11, 25). То је непресушни 

извор утјехе за све нас, као и за сва будућа 

покољења. 

Стихира Пасхе на јутрењу упућује нас да на 

Дан Васкрсења загрлимо једни друге. Опростимо 

све празнујући Васкрсење и ускликнимо радосно:  

ХРИСТОС ВАСКРСЕ! 

Ваш владика канадски Георгије 

 

THE DAY THAT DEATH WAS ERASED  

“Why do you seek the living among the dead? 6 He is 

not here, but is risen! Remember how He spoke to you 

when He was still in Galilee" (Luke 24: 5-6) 

 There is no greater and more joyous news than 

this, which an angel of the Lord, at Christ's tomb  

,announced to the myrrh-bearing women . By this news 

our faith and hope was confirmed. The Risen Lord 

Jesus Christ appears to the myrrh-bearers and to His 

disciples and thus drives away every doubt concerning 

His Resurrection (John 20:14-23). That early Sunday 

morning sorrow, sadness and pain caused by the 

crucifixion of Christ turned into joy because the Lord's 

promise to His disciples was fulfilled. The Psalmist 

David announces the magnificence of this day when he 

sings: "This is the day the LORD has made; We will 

rejoice and be glad in it" (Psalm 117:24).  

The Lord Jesus Christ the Son of God sacrifices 

Himself for us and for our salvation. The Holy 

Theotokos, the Mother of God, the myrrh-bearing 

women and the disciples of Christ, with pain and 

sorrow, stood under the Cross weeping and wailing as 

they looked at the suffering Lord. The Myrrh-bearers 

brought myrrh to the grave as their sacrifice and thus 

were made worthy to be the first to comprehend the 

measureless joy of the Risen Lord. 

What are we to give and bring as our sacrifice to 

the Risen Lord  so that we might feel that greatest joy 

and confirm our faith? " Let us purify our senses, and 

we shall behold Christ, radiant with the 

unapproachable light of the Resurrection" (Paschal 

Matins, Canon, 1 ode) - directs us as to how we should 

rejoice in Christ's Resurrection: to purify our minds 

and hearts from sin which is the cause of all misfortune 

and calamity man experiences in this world and in his 

life. That spiritual blindness, sin, prevents us from 

seeing the Risen Lord. "Having eyes, do you not see? 

And having ears, do you not hear?" (Mark 8:18) says 



Православна Вера  Број 8 

8 
 

Christ. Fasting, prayer, Confession and Communion  

are the remedy  against sin. Through fasting we tame 

the body and by prayer we cleanse our souls. 

 In today's "modern" times , around Christ's Church 

and in the Church itself the need for fasting and the 

manner of fasting is the subject of polemics, despite the 

age old practice and tradition  upon which Christ's 

Church firmly stands because God is the same -

yesterday, today and forever.   The first ode of the 

canon of Paschal Matins instructs us:   "It is the Day of 

Resurrection, let us be radiant, O ye people; Pascha, 

the Lord's Pascha: for from death to life, and from earth 

to heaven, Christ God hath brought us, as we sing the 

song of victory". :Let us enlighten ourselves! May our 

minds and hearts be enlightened by the Knowledge of 

God and illumined eternal light of the Resurrected 

Lord. In the Prayer of St. Ephraim the Syrian for our 

enlightenment we pray to the Lord to grant us "The 

Spirit of chastity, humility, patience and love". The 

Apostle teaches us "Do not be overcome by evil, but 

overcome evil with good (Romans 12:21). Let us share 

this greatest joy of the Resurrection of Christ with our 

neighbours and those most in need of our kindness, 

attention, understanding and Christian love. The 

experience of Christ's Resurrection is the magnificent 

feeling of immortality. The most joyous ever heard on 

this earth are: “I am the resurrection and the life. He 

who believes in Me, though he may die, he shall live" 

(John 11:25). This is an inexhaustible source of 

comfort for all of us as well as for all future 

generations. 

 A Paschal Stichera of Matins teaches us to 

embrace one another on the Day of the Resurrection. 

Let us forgive all things while celebrating the 

Resurrection and let us joyfully exclaim: 

CHRIST IS RISEN! 

Yours, 

+Georgije, Bishop of Canada 

 
ЦРКВЕНИ ПРАЗНИЦИ- ЖИТИЈА 

СВЕТИХ 

Православни календар и житија светих за 

сваки дан можете наћи на следећој 

презентацији: http://www.crkvenikalendar.com/ 

 

Свети Ћирило и Методије (24. мај) 

У време иконоборних царева грчких Лава 

Јерменина, Михаила Травла или Балба, и затим 

сина Михаилова Теофила, живљаше у граду 

Солуну високородан и богат човек Лав, војнога 

звања, у чину стотника. 

Супруга му се зваше 

Марија. Они родише 

ова два светила свету и 

просветитеља 

словенских земаља: 

Методија и 

Константина, у 

монаштву названог 

Кирил. Методије беше 

старији Константин 

млађи. 

Методије је у почетку 

служио у војсци као и 

његов отац. Сазнавши да је добар војник, цар га 

произведе за војводу и посла у једну словенску 

покрајину, Славинију, која је била под грчком 

државом. А ово се догоди по промислу Божјем, да 

би Методије научио словенски језик, као каснији 

духовни учитељ и пастир Словена. Провевши десет 

година као војвода, он увиде таштину житејских 

брига; а усто и иконоборни цар Теофил стаде 

гонити православне због поштовања светих икона. 

Са та два разлога Методије остави војводство и све 

лепоте овога света, оде на гору Олимп, постриже се 

у монашки чин, и у анђелском обличју служаше 

Цару Небеском, војујући против невидљивих 

непријатеља - злих духова. 

Блажени Константин, који се роди после Методија, 

још од колевке пројављиваше нешто необично. 

Када Константину беше седам година, он усни 

чудан сан, који исприча оцу и мајци. Сањах, 

причаше он, да је војвода скупио све девојке 

нашега града, па ми рече: изабери коју хоћеш себи 

за невесту, да ти буде помоћница у све дане живота 

твог. Пошто их пажљиво промотрих, ја изабрах 

најлепшу између њих, са светлим лицем и 

украшену многим скупоценим накитима. Име јој 

беше Софија. 

Овај сан родитељи схватише тако, да ће Бог дати 

сину њиховом девицу Софију, тј. мудрост Божју. И 

обрадоваше се духом. И стадоше га врло приљежно 

учити не само читању књига него и богоугодном 

животу, упућујући га на духовну мудрост. Учећи 

школу, Константин се одликовао памећу и 

разумом, те је у учењу био бољи од свих својих 

вршњака. Једном приликом доживе он ово: као син 

богатих родитеља он једанпут са својим друговима 

оде у лов са соколима; и тек што он пусти свога 

сокола, дуну силан ветар и однесе му сокола ко зна 

куда; то га веома ожалости, те два дана не окуси 

ништа, ни хлеба. Човекољубиви Господ, не желећи 

http://www.crkvenikalendar.com/
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да се јуноша толико жалости житејским стварима, 

тим соколом улови њега, као некада Плакиду 

јеленом. Размишљајући о радостима овога живота, 

Константин рече: Какав ми је то живот, када радост 

неминовно изазива жалост. Од данашњег дана поћи 

ћу другим путем, бољим од овога, да бих могао 

избегавати житејску таштину. 

Од тога доба он стаде готово све време проводити 

код куће, старајући се веома ревносно да изучи 

науке, нарочито учење светог Григорија Богослова. 

Према овоме светитељу он имађаше велику љубав, 

и многе је ствари из његових дела знао напамет.  

У то време умре цар Теофил, и на престо ступи 

његов син Михаило са својом благочестивом 

мајком царицом Теодором. Пошто цар беше 

малолетан, поставише му за васпитаче три угледна 

великаша: доместика Мануила, патриција 

Теоктиста и логотета Дромиа. Логотет Дром беше 

пријатељ Константинових родитеља. Знајући 

Константина као врло паметног и марљивог дечака, 

логотет га позва да заједно са младим царем 

Михаилом учи науке, да би се цар угледао у 

трудољубљу на Константина. У Цариграду 

Константин је живео и у великашевом дому и у 

царевом двору. За три месеца он изучи граматику, 

затим изучи Омира и геометрију, а диалектику и 

философију учио је код Лава и Фотија. Осим тога 

изучио је реторику, аритметику, астрономију, 

музику и остале јелинске науке. Добро је знао не 

само грчки језик већ и латински, сирски и друге 

стране језике. Својим умом и вредноћом он је 

задивљавао своје учитеље, и би касније назван 

философом због свог изузетног успеха у 

философији. Но он беше мудар не само у наукама 

него и у животу: он неговаше у себи целомудрије и 

остале врлине, и испуни себе њима, јер благодат 

Божја обитаваше у чистом срцу његовом, 

упућујући га на свако добро дело. 

Видећи добро живљење Константиново и његове 

успехе у наукама, логотет Дром га веома љубљаше 

и уважаваше, и постави га за главног управника 

свога дома, и допусти му да без пријаве улази у 

царске дворе, јер и цару беше мио. Једном логотет 

упита Константина: Кажи ми, философе, шта је 

философија? Философија је, одговори Константин, 

разумевање божанских и људских дела, које учи 

човека да се путем врлина, уколико је могуће, 

приближи Богу који је створио човека по слици и 

прилици својој. 

Логотет Дром имађаше духовну кћер, кумче од 

светога крштења и жељаше да је уда за 

Константина. Константин не хтеде одговоривши: 

Велики је то дар за оне који желе; али за мене нема 

ништа драгоценије од учења, помоћу кога могу 

стицати знање, истинску част и истинско богатство. 

После оваквог одговора Константиновог логотет 

оде код царице и рече јој: Млади философ не воли 

таштину овога живота. Треба да се потрудимо да га 

задржимо око себе. А то ћемо учинити, ако га 

наговоримо да прими свештенички чин и буде 

патријарашки библиотекар при цркви свете Софије.  

Они тако и урадише. Константин би рукоположен 

за свештеника и постављен за библиотекара при 

цркви свете Софије. Но и у звању библиотекара он 

не остаде дуго. Не рекавши никоме ништа, он отиде 

у Златни Рог и тамо се сакри у једном манастиру. 

Логотет и цар су дуго тражили Константина, и 

пронашли га тек после шест месеци. Но они нису 

могли да га наговоре да се поново прими дужности 

библиотекара; он је пристао једино да буде учитељ 

философије у главној школи Цариградској. 

После извесног времена дођоше у Цариград 

изасланици од неверних Агарјана или Сарацена, 

који беху освојили Сирију. Ови Сарацени још при 

пређашњем цару Теофилу, по попуштењу Божјем, 

закорачише у Грчку земљу и порушише дивни град 

Амореју. Од тога времена они се погордише због 

силе своје и, ругајући се хришћанима, послаше у 

Цариград посланицу, у којој су хулили на Пресвету 

Тројицу. У њој су Сарацени писали: Како ви 

хришћани говорите да је Бог један, а овамо Га 

раздељујете на три, исповедајући Оца и Сина и 

Светога Духа? Ако ви то можете доказати, онда 

нам пошљите такве људе који би могли разговарати 

с нама о вашој вери, и убедити нас. 

У то време блаженом Константину беше двадесет и 

четири године. Цар и патријарх сазваше сабор, на 

који позваше Константина, и рекоше му: Чујеш ли, 

философе, шта погани Агарјани говоре против 

наше вере? Ако си слуга и ученик Свете Тројице, 

иди и изобличи их. И Бог, извршитељ сваког дела, 

слављен у Тројици, Отац, Син и Свети Дух, даће ти 

благодат и силу у речима, показаће те као другог 

Давида који са три камена побеђује Голијата, па ће 

те затим срећно вратити к нама. - Чувши овакве 

речи, философ одговори: Готов сам да идем за веру 

хришћанску.  

Тада дадоше Константину два писара, и послаше их 

к Сараценима. И стигоше у престоницу Сараценске 

кнежевине, Самару, која лежи на реци Еуфрату, у 

којој живљаше сараценски кнез Амирмушна. По 

наређењу сараценских власти, на вратима 
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хришћанских домова споља беху насликани ликови 

демона. Тиме су Агарјани хтели да покажу да се 

они гнушају хришћана као демона. Чим 

Константин стиже међу Сарацене, они га, указујући 

му на ликове демона, упиташе: Можеш ли, 

философе, разумети шта значе ове слике? Он 

одговори: Видим насликане ликове демона, и 

мислим да унутра тамо живе хришћани; а демони, 

пошто не могу да живе унутра са хришћанима, 

бегају од њих и бораве споља. Где пак нема ових 

слика споља на вратима, тамо несумњиво демони 

живе унутра са људима, са којима су се 

спријатељили. 

Када Сарацени позваше Константина у кнежеву 

палату на обед, за трпезом сеђаху људи паметни и 

књижевни, који су знали геометрију, астрономију и 

друге науке. Они упиташе Константина: Видиш ли, 

философе, ову чудесну ствар: пророк Мухамед нам 

донесе од Бога добру науку, и обрати многе људе, и 

сви се ми чврсто држимо његовог закона и ништа 

не мењамо; а код вас хришћана који држите закон 

Христов, један верује овако други онако, и сваки од 

вас чини што му је воља. Међу вама има тако много 

несугласица и разлика у вери и у животу; ипак се 

сви називате хришћанима. 

Одговори блажени Константин: Ставили сте ми два 

питања: о вери хришћанској и о закону 

хришћанском, или: како хришћани верују и како 

остварују своју веру у животу. Одговорићу вам 

најпре о вери: Бог наш је као неизмерно широка и 

неизмерно дубока пучина морска, јер је 

непостижан за ум људски и неизрецив за речи 

људске, као што говори о Њему свети пророк 

Исаија: род његов ко ће исказати? (Ис. 53, 8). Са 

тог разлога и учитељ наш, свети апостол Павле 

узвикује, говорећи: О дубино богатства и 

премудрости и разума Божјег! како су неиспитљиви 

његови путови! (Рим. 11, 33). На ту пучину дакле 

отискују се многи који траже Бога; и они који су 

силни умом и стекли помоћ самога Господа, они 

безбедно плове по мору непостижности Божје, и 

проналазе богатство разума и спасења; они пак који 

су слаби умом, и због своје уображености лишени 

помоћи Божје, они покушавају да на трулим лађама 

преплове ту пучину, али не успевају, и једни се 

даве падајући у јереси и заблуде, а други с муком 

једва стоје на једном месту, колебани 

неизвесношћу и сумњом. То је разлог што се многи 

међу хришћанима, како ви кажете, разликују по 

вери. - Толико о вери; а о делима вере рећи ћу ово: 

Закон Христов није неки други него онај исти који 

Бог даде Мојсију на Синају: не убијати, не красти, 

не чинити прељубу, не желети туђе, и остало. Јер 

Господ наш рече: Нисам дошао да разорим закон, 

него да испуним (Мт. 5, 17). А за савршенији живот 

и боље богоугађање Господ даде савет да се води 

чист, девственички живот, и чине нарочита дела 

која воде у живот вечни путем тесним и тужним. 

Али Господ не приморава човека на овакав живот и 

оваква дела. Јер је Бог створио човека између неба 

и земље, између анђела и животиња: разумом и 

памећу издвоји га од животиња, а гневом и похотом 

издвоји га од анђела; и даде му слободну вољу, да 

ради оно што хоће, и да се дружи са оним чему се 

приближи: или да се дружи с анђелима служећи 

Богу, као што човека учи његов просвећени разум, 

или да се дружи са неразумним животињама 

служећи телесним жељама без уздржања. А пошто 

је Бог створио човека са слободном вољом, зато Он 

хоће да се ми спасавамо не под морањем већ по 

нашој слободној жељи, и каже: Ко хоће за мном да 

иде, нека се одрече себе, и узме крст свој и иде за 

мном (Мт. 16, 24); ко може примити нека прими 

(Мт. 19, 12). Једни од верних хришћана ходе у овом 

животу лакшим путем, тојест по законима природе 

живе целомудрено у чесном браку, и разумно 

путују ка Господу; а други, који имају више 

ревности за Господа и желе да буду савршеније 

слуге његове, подухватају се надприродног, 

анђелског живота и иду тесним путем. То је разлог 

што се међу хришћанима неки разликују по 

животу. 

А ваша вера и закон, продужи Константин, немају 

никаквих тегоба; они су слични не мору већ малом 

потоку, који може без много напора прескочити 

сваки, и велики и мали. У вашој вери и вашем 

закону нема ничег божанског и богонадахнутог, 

него само људски обичаји и телесно умовање, који 

се могу лако обављати. Ваш законодавац Мухамед 

и није вам дао неку заповест коју је тешко 

испунити: он вас чак није обуздао од гнева и од 

разуздане похоте, него вам је допустио све. Зато 

сви ви једнолико испуњавате његов закон, као дат 

вам по похотама вашим. А Спаситељ наш Христос 

није тако поступио. Јер будући сам пречист и извор 

сваке чистоте, Он жели да и слуге његове живе 

свето и чисто, удаљујући се од сваке похоте, и да се 

путем духовне чистоте сједињују са Чистим, пошто 

у његово царство "неће ући ништа прљаво" (Отк. 

21, 27). 

Тада сараценски мудраци упиташе Константина: 

Зашто ви хришћани једнога Бога раздељујете на 

три Бога, јер именујете Оца и Сина и Светога Духа? 
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Ако пак Бог може имати Сина, онда Му дајте и 

жену, да би се од Њега намножили многи богови. 

Хришћански философ одговори: Немојте хулити 

Надбожанску Тројицу, коју се научисмо 

исповедати од древних светих пророка, које и ви не 

одбацујете сасвим, јер се држите с њима обрезања. 

А они нас уче да су Отац, Син и Дух Свети три 

Ипостаси, док им је суштина једна. Нешто слично 

имамо у сунцу на небу. Саздано од Бога као 

указање на Свету Тројицу сунце има три ствари: 

шар, светлост и топлоту. Сунчани шар (лопта) је 

подобије Бога Оца, јер као што шар нема ни 

почетка ни краја, тако је и Бог беспочетан и 

бескрајан. И као што из сунчаног шара происходи 

светлост и топлота, тако се од Бога Оца рађа Син и 

исходи Свети Дух. Сунчана светлост која обасјава 

ову васељену јесте подобије Бога Сина, који је 

рођен од Оца и јављен у овом поднебесном свету. 

Сунчана пак топлота, која происходи из шара 

заједно са светлошћу, јесте подобије Бога Духа 

Светог, који заједно са рођеним Сином предвечно 

происходи од истога Оца, мада се у времену шаље 

људима и од Сина, као што например би послан 

апостолима у виду огњених језика. И као што 

сунце, састојећи се из трога: шара, светлости и 

топлоте, не раздељује се на три сунца, иако свака 

од ових трију ствари има своја посебна својства: 

једно је шар, друго светлост, треће топлота, ипак 

нису три сунца већ једно, - тако и Пресвета 

Тројица, иако има Три Лица: Оца, Сина и Светога 

Духа, ипак се Божанством не раздељује на три Бога 

већ је један Бог. 

Не знајући шта да противставе учењу о Светој 

Тројици, мудраци сараценски ћутаху. Затим 

упиташе: Како ви хришћани говорите, да се Бог 

родио од жене? Зар се Бог може родити из утробе 

женске? Философ одговори: Не од просте жене, 

него од небрачне Пречисте Дјеве роди се Бог Син 

дејством Светога Духа, који у пречистој и пресветој 

девичанској утроби њеној на неисказан начин 

основа тело Христу Богу и устроји Очевој Речи 

надприродно оваплоћење и рођење. Стога и Дјева, 

која Га заче од Духа Светога, као што пре рођења 

беше Дјева, тако и у рођењу и по рођењу остаде 

чистом Дјевом, по благоволењу Бога, чијој се вољи 

и хтењу повињава свако створено биће, по речима 

црквене песме: где Бог хоће, тамо се мења поредак 

природе. А да се Христос роди од чисте Дјеве 

Духом Светим, сведочи и ваш пророк Мухамед, 

написавши следеће: Послан Дух Свети к Дјеви 

Чистој, да би по његовој вољи она родила Сина. 

После тога упиташе Сарацени: Ако је Христос ваш 

Бог, зашто онда не поступате као што вам Он 

заповеда: Он вам заповеда да се молите за 

непријатеље, да чините добро онима који вас мрзе 

и онима који вас гоне, и да окрећете образ онима 

који вас бију; а ви не поступате тако него супротно 

томе: против противника ваших ви кујете оружја, 

одлазите у рат, убијате. 

На то блажени философ одговори: Ако у неком 

закону буду написане две заповести и дате људима 

на извршење, ко ће онда од људи бити истински 

извршитељ закона: да ли онај који изврши једну 

заповест, или онај који изврши обадве? Сарацени 

одговорише: Разуме се, бољи је онај који изврши 

обе заповести. Философ онда рече: Христос Бог 

наш, који нам је заповедио да се молимо Богу и да 

добро чинимо онима који нас вређају, рекао је исто 

тако и ово: Од ове љубави нико нема веће, да ко 

душу своју положи за пријатеље своје (Јн. 15, 13). 

Ми дакле подносимо увреде када су уперене 

против кога лично, али када су уперене против 

заједнице, против друштва, онда ми устајемо у 

одбрану један за другога, па и душе своје 

полажемо, да не бисте ви, заробивши браћу нашу, 

заједно са телима њиховим заробили и душе 

њихове навевши их на богопротивна зла дела.  

Сарацени опет рекоше: Ваш Христос даде данак за 

себе и за друге. А зашто ви не чините то и не 

желите да дајете данак? Када би се ви стварно 

заузимали један за другога, онда бисте давали 

данак за браћу вашу тако великом и моћном народу 

Измаиљћанском. 

Философ одговори: Када неко иде стопама свога 

учитеља, и жели да то увек чини, је ли њему 

пријатељ или непријатељ човек који га одвраћа од 

тог пута? Они одговорише: Непријатељ му је. 

Философ онда упита: У време када Христос даде 

данак, чије беше царство: измаиљћанско или 

римско? Сарацени одговорише: Римско. Философ 

на то рече: Зато и ми, следећи Учитељу нашем, 

Господу Христу, дајемо данак цару који живи у 

новом Риму (Цариграду), и влада Римом. А ви, 

тражећи од нас данак, одвраћате нас од пута 

Христовог и бивате нам непријатељи. 

После тога мудраци сараценски стављаху 

Константину у току много дана многа друга 

питања. На сва та питања блажени Константин, 

помаган благодаћу Божјом, одговараше тако да му 

Сарацени не могаху ништа противставити. 

Напослетку га упиташе: Откуда ти то све знаш? Он 

им онда у одговор наведе поређење: Један човек 
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захвати воду из мора и понесе је у крчагу. 

Отишавши далеко од мора, он показиваше на крчаг 

с водом, и говораше свима: Видите ли ову воду 

коју нико осим мене нема? К њему онда приступи 

један приморац и рече: Није ли те стид да се 

хвалиш крчагом морске воде, када ми имамо читаво 

море? Тако поступате и ви, задајући ми питања из 

оних наука, којима сте се научили од нас Грка. 

Затим, као нешто нарочито лепо, Сарацени 

показаше Константину виноград, некада са усрђем 

засађен и веома напредан. Константин им објасни 

како се такав виноград обрађује. Тада му Сарацени 

показаше све своје богатство: дворце украшене 

златом, сребром и драгим камењем, па га упиташе: 

Видиш ли, философе, какву силу и какво богатство 

има Омар, владар Сарацена? Философ одговори: У 

томе нема ничег необичног. За све то треба славити 

Бога који та богатства даде људима на уживање. 

Све то припада Богу и никоме другоме. 

Пошто не могаху да речима победе непобедивог, 

Сарацени се напослетку показаше онакви какви су: 

они тајно у пићу дадоше отров блаженом 

Константину. Но Господ који је обећао свима који 

се труде у име његово да "ако и смртно што попију, 

неће им наудити" (Мк. 16, 18), сачува слугу свог 

здравим и неповређеним. Видевши ово чудо, 

Сарацени чесно и са поклонима од свога кнеза 

испратише Константина и његове пратиоце у 

њихову постојбину. 

У Цариграду цар и патријарх дочекаше блаженог 

Константина с похвалом за богоугодни труд који 

поднесе међу Сараценима. Но Константин се не 

задржа дуго у Цариграду. Он се повуче у једно 

усамљено и тихо место, где се сав посвети своме 

спасењу. Затим Константин отпутова на Олимп, к 

своме старијем брату Методију. И стаде живети 

заједно с њим, проходећи у испосништву монашке 

подвиге, проводећи све време у молитви и у читању 

књига. 

У то време дођоше код цара Михаила изасланици 

од Козара, са оваквом поруком: Ми пре свега знамо 

Једнога Бога, који је над свима, и Њему се молимо 

клањајући се према истоку, али при томе држимо и 

неке ружне обичаје. Јевреји нам саветују да 

примимо њихову веру, и већ су многи од нас 

примили јеврејску веру. Тако исто и Сарацени нас 

наговарају да примимо њихову, мухамеданску 

веру, говорећи нам да је њихова вера боља од свих 

осталих народа. Ради тога и од вас, са којима 

одржавамо старо пријатељство и љубав, иштемо 

савет, и молимо вас да нам пошаљете неког ученог 

мужа, и ако он изобличи Јевреје и Сарацене, ми 

ћемо примити вашу веру. 

Тада цар Михаило, по савету свјатјејшег патријарха 

Игњатија, одлучи да Козарима упути блаженог 

Константина. Зато га позва са горе Олимпа. 

Упознавши га са молбом Козара, цар рече 

Константину: Иди, философе, код тих људи, и уз 

помоћ Свете Тројице благовести им учење о 

Пресветој Тројици. Нико од тебе не може боље 

обавити тај посао. - Константин одговори: Ако 

наредиш, господару, ја ћу с радошћу поћи тамо 

пешке, бос и без ичега од онога што Господ не 

нареди ученицима својим да понесу шаљући их на 

проповед. - Цар му на то рече: Када би ти чинио 

ово од себе лично, ја не бих имао ништа против 

тога. Али, пошто те ми упућујемо тамо, онда иди с 

чешћу и царском помоћу. 

Блажени Константин, желећи и да умре за Христа, 

свим срцем пристаде да крене на овај пут. Онда 

замоли и брата свог блаженог Методија, који је 

прилично знао словенски језик, да пође с њим на 

апостолско послушање: да светлошћу свете вере 

просвећује невернике. Методије пристаде Христа 

ради да пође са њим. И кренуше браћа заједно на 

пут да, помагани благодаћу Божјом, спасавају 

изгубљене душе, један богословским проповедима, 

а други - Богу пријатним молитвама. Пут их је 

водио преко степа у којима живљаху Угри, 

данашњи Мађари. Ти Угри бејаху толико страшни, 

да су мало личили на људе: одећа им је била од 

мешине, жита нису сејали, живели су од пљачке. 

Када се браћа зауставише у степи ради молитве, 

нападоше их Угри, урлајући као крвожедни вуци. 

Константин се не уплаши, и не остави своју 

молитву, него, призивајући Господа, често 

понављаше: Господе, помилуј! - Пошто Константин 

заврши молитву, угледаше га Угри, али, по 

промислу Божјем, показаше се кротки и стадоше 

му се клањати.  

Света браћа се најпре упутише у грчки град 

Херсон, који се налазио на морској обали, недалеко 

од данашњег Севастопоља, и био близу границе 

Козара. Тамо се они доста времена задржаше, 

учећи козарски језик, који је био словенски, и 

јеврејски. Ту Константин преведе осам делова 

јеврејске граматике и препираше се с Јеврејима 

којих беше много међу Козарима. Живљаше тамо и 

један Самарјанин који долазаше код Константина и 

разговараше с њим о вери. Једном он донесе 

самарјанске књиге и показа их Константину. 

Константин их измоли од Самарјанина па, 

затворивши се у својој соби, он се усрдно помоли 
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Богу да му помогне да их проучи. С помоћу Божјом 

Константин брзо и добро проучи те књиге. 

Самарјанин кликну: Заиста, ко верује у Христа, 

брзо добија благодат Светога Духа. - Самарјанинов 

син се одмах крсти; после њега прими и 

Самарјанин Христову веру. 

У Херсону Константину пође за руком да нађе 

"Еванђеље и Псалтир, написан руским писменима", 

а и човека који је говорио тим језиком. 

Разговарајући с њим, Константин научи тај језик и, 

на основу разговора, подели писмена на 

самогласнике и сугласнике, и с помоћу Божјом 

убрзо стаде читати и објашњавати нађене књиге. 

Видећи такву мудрост, многи су се дивили и 

славили Бога. 

У Херсону света браћа сазнадоше да се мошти 

светог свештеномученика Климента, папе римског, 

налазе у мору. Они онда стадоше потстицати 

херсонског епископа да тражи те свете мошти. О 

тим моштима прича се ово: када свети Климент би 

послат из Рима у Херсон на заточење, он ту многе 

људе обрати у хришћанску веру. Тада игемон 

Афидијан, по наређењу цара Трајана, нареди да 

Климента потопе у мору, везавши му о врат котву, 

да хришћани не би пронашли његово тело. А верни 

стајаху на обали и ридајући посматраху потопљење 

светитеља. Затим два најоданија ученика светога 

Климента, Корнилије и Фив, рекоше хришћанима: 

Помолимо се сви једнодушно, да нам Господ 

покаже чесно тело свога мученика. 

На молитву хришћана Богу, море се повуче назад за 

три потркалишта. Онда хришћански народ, као 

некада Израиљци у Црвеном Мору, пође по сухом 

дну, и обрете мермерну гробницу, од Бога 

начињену у облику цркве, и у њој светитељево тело 

и котву са којом је светитељ био потопљен. А када 

хришћани хтедоше да чесно тело светитељево узму 

одатле, два гореспоменута ученика бише 

удостојени откривења: да свете мошти оставе онде 

где су, а да ће се море сваке године у спомен 

светитеља повлачити назад за седам дана, 

отварајући пут онима који желе да се поклоне 

светим моштима. И биваше тако у току 700 година, 

од царовања Трајанова до царовања грчког цара 

Никифора. Затим, због грехова људских море 

престаде да се повлачи назад за царовања 

Никифорова, што веома ожалости хришћане. 

Свети Константин и Методије допутоваше у 

Херсон пошто већ беше прошло више од педесет 

година откако се свете мошти потпуно сакрише. 

Херсонски епископ, блажени Георгије, потстакнут 

од свете браће на тражење светих моштију, одлучи 

да најпре отиде у Цариград цару и патријарху, и од 

њих добије дозволу за то. Заједно са епископом 

Георгијем из Цариграда дође у Херсон сав клир 

цркве свете Софије на откриће светих моштију. 

Затим сви они, а са њима заједно и блажени 

учитељи Методије и Константин и сав народ, 

одоше на морску обалу певајући псалме и духовне 

песме, да би добили оно што су желели. Али се 

море не повуче. Онда, по заласку сунца, седоше на 

лађу и испловише на пучину. И у поноћ одједном 

засија светлост из мора, и појави се из воде прво 

глава, а затим и цело тело светога Климента. Онда 

узеше свете мошти, унеше их у лађу, па чесно 

однеше у град и положише у цркви св. Апостола. 

Блажени Константин и Методије узеше део светих 

моштију, и увек их са собом ношаху куд год су 

ишли, док их не однеше у Рим. 

Из Херсона Константин и Методије упутише се 

Козарима. Каган их чесно прими; и они му 

уручише писмо од грчког цара. Ту блажени 

Константин вођаше многе препирке са Козарима, 

Јеврејима и Сараценима. У тим препиркама 

Методије није готово ни учествовао, пошто је био 

много мање учен од Константина. Као бивши 

војвода, он је боље знао како да се опходи с 

народом него да води учене разговоре. А 

Константин, који је одмалена изучавао разне науке 

и философију, и одлично знао Свето Писмо, и био 

јак проповедник, имао је готов одговор на свако 

питање. Константин се дакле препираше с 

невернима, а Методије својом богоугодном 

молитвом помагаше Константину. 

Света браћа беху позвана на обед код кагана. Пре 

но што ће сести за сто, каган их упита: Реците ми 

каквог сте рода, да бих знао на какво место да вас 

посадим. - Константин одговори: Дед наш био је 

великог и славног рода и налазио се близу Цара. 

Али он није умео да очува дату му велику славу, 

био је прогнан од Цара, и удаљио се у туђу земљу, 

где нас је и родио. Ми сада и тражимо стару славу 

нашега деда и не желимо никакву другу. А дед је 

наш био Адам. - Госте, ти говориш пристојно и 

правилно, рече каган. И после тога стаде гајити 

особито поштовање према Константину. А када 

беху за обедом, каган узе чашу и рече: Пијем у част 

једнога Бога, који створи сву твар. А хришћански 

философ Константин, подигавши чашу, рече: Пијем 

у славу једнога Бога, и Слова његовог којим се 

небеса утврдише, и животворног Духа којим се 

подржава сва сила саздане твари. 
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Онда каган рече: Ето, ми се држимо истог учења о 

Богу, Творцу све твари; само се разликујемо у томе 

што ви славите Тројицу, а ми славимо Једнога Бога, 

као што и јеврејске књиге уче о томе. 

На то философ одговори: Ако се из јеврејских 

књига научисте да знате да је Бог Један, онда из тих 

истих књига познајте и Свету Тројицу. Јер јеврејске 

књиге у својим пророштвима проповедају осим 

Оца - Слово и Духа. Тако пророк и цар Давид каже: 

Речју - Словом - Господњом небеса се утврдише, и 

Духом уста његових сва сила њихова (Пс. 32, 6). 

Ето, овде је потпуно јасно показано и јединство и 

тројичност: Господ, његово Слово и Дух. Господ је 

Бог Отац, Слово - Бог Син, Дух уста Господњих је 

Бог Дух Свети. Ипак нису три Господа, већ Један 

Господ са својим Словом и Духом; и исто тако, 

нису три бога у Божанству, већ се Један Бог 

поштује. Обрати пажњу на ово: ко би од двојице 

био бољи поштовалац твога царског лица, да ли 

онај који указује поштовање само теби а презире 

твоју реч и дух уста твојих, или онај који 

подједнако поштује и тебе и твоју реч и дух уста 

твојих? Каган одговори: Без сумње овај Други. 

Философ продужи: Зато ми, који подједнако 

поштујемо Свету Тројицу: Оца и Сина и Светога 

Духа, и јесмо бољи и истинитији богопоштоваоци 

од вас. Таквом богопоштовању ми смо се научили 

из пророчких књига.  

На овом обеду беше много Јевреја. Неки од њих 

рекоше блаженом Константину. Кажи нам, 

хришћански философе, како може женски пол 

сместити у утроби Бога, на кога чак ни Анђели не 

могу гледати? Тада философ, указавши прстом на 

кагана и на првог саветника његовог, рече: Када би 

неко рекао да овај први саветник не може примити 

у дом свој кагана и угостити га, а последњи слуга 

може, како би ми онда назвали онога који тако 

говори: Безумним или паметним? Јевреји 

одговорише: Назвали би га чак и врло безумним. 

Онда философ постави овакво питање: Које је од 

свих видљивих створења у поднебесју 

највредносније? Јевреји одговорише: Човек је 

највредносније створење, јер има разумну душу, 

створену по лику Божјем. - На то философ 

продужи: Зато су неразумни они који говоре да је 

немогуће да се у утроби људској смести Бог, а знају 

да се Он при Мојсију смештао у купини. Зар је 

купина, бездахна и неосећајна, вредноснија од 

осећајне и разумне твари, која има боголику душу? 

Не само у купини, него и у облаку и у диму и у 

огњу Бог се смештао, када се јављао Јову, Мојсију 

и Илији. И шта је онда чудновато што се Бог 

сместио у највредноснијој душеносној твари, 

желећи да се јави на земљи и да са људима поживи, 

да би их исцелио од ране смрти, нанесене људском 

роду Адамовим грехом. Јер, реците ми, од кога је, 

ако не од самога Творца, требало очекивати лек и 

обновљење таквом многовредносном створењу - 

роду људском, који је био пао у трулеж греха и 

смрти? Не претсказа ли Давид: Посла Реч своју и 

исцели их (Пс. 106, 20). Зато Реч Очева, Бог Син, 

дође и исцели природу људску. Како би Реч Очева 

могла исцелити човека, да се оваплоћењем није 

сјединила са човеком и као фластер прилепила за 

човека? Еда ли лекар, желећи да излечи рањеног 

човека, ставља фластер на дрво или на камен, а не 

на болесног човека? Стога и Бог стави своју 

Јединородну Реч као фластер, не на дрво, мада се 

Она раније јавила и међу дрвећем у купини; не на 

камен, мада се Она јављала Мојсију и Илији у 

каменим горама Синаја и Хорива; него на човека, 

смртно оболелог од болести греха; стави и чврсто 

присаједини човеку, пошто Јединородна Реч, Бог 

Син благоволи да се дејством Духа свог Светог 

усели у чисту девичанску, а не просто женску, 

утробу, и да се оваплоти и роди од ње, као што о 

томе пророкова Исаија: Ето, девојка ће затруднети 

и родиће Сина, и наденуће му име Емануил, што 

значи с нама Бог (Ис. 7, 14). Овде пророк говори 

јасно да ће се Бог Син родити на земљи од чисте и 

небрачне Дјевице. А да је Богу било потребно да се 

ради спасења нашег усели у девичанску утробу, 

сетите се шта је написано у вашим књигама. Ваш 

равин Ахила каже да се Мојсије, пруживши руке 

своје к Богу, молио: Господе милосрдни, не јављај 

нам се више у грому и у гласу трубном, него се 

усели у утробе наше, уклонивши грехе наше. - Ако 

се дакле Мојсије молио Богу да се усели у утробе 

наше, зашто нас ви онда корите што ми исповедамо 

да се Бог уселио у женску утробу, и то не просто 

женску, него у девичанску, чисту, непорочну и 

небрачну? Он се усељује и у наше утробе, када се 

ми хришћани причешћујемо Њиме у Тајанственој 

Жртви. Као што видите, древна молитва Мојсијева, 

по сведочанству равина Ахиле записана у вашим 

књигама, испунила се: Бог се уселио у наше утробе, 

уклонивши грехе наше. 

После обеда сви се разиђоше, одредивши дан у који 

ће се поново састати да разговарају о вери. У 

одређени дан сабраше се сви и, на предлог кагана, 

заузеше своја места. Онда Јевреји отворише 

разговор оваквим питањем: Реци нам, који закон 

Бог прво даде: Мојсијев, или онај који ви хришћани 

држите? На ово питање блажени Константин 

философ одговори им питањем: Да ли ми зато 
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постависте питање који је закон први, да бисте 

затим рекли да је први закон бољи? Да, зато, 

одговорише Јевреји, јер свакако треба да се 

повињавамо првом закону, пошто је најпрви и 

најбољи. Константин им на то рече: Ако први закон 

желите да држите, онда се одреците обрезања. 

Јевреји га упиташе: Због чега говориш тако? 

Философ одговори: Реците ми тачно, је ли први 

закон дат у обрезању или у необрезању? Јевреји 

одговорише: Држимо, у обрезању. Философ онда 

рече: Не даде ли Бог први закон Ноју, и то пре 

обрезања и после заповести дате Адаму у рају и 

после Адамовог пада? Јер Бог заповеди Ноју да се 

не пролива крв човечија: Ко пролије крв човечију, 

његову ће крв пролити човек (1 Мојс. 9, 6). Затим, 

говорећи о једењу зеља, животиња, стоке, птица и 

риба, Бог рече Ноју: Ја ево постављам завет свој с 

вама и с вашим семеном након вас (1 Мојс. 9, 9). 

Јевреји рекоше на то: Али завет није закон, јер Бог 

не рече Ноју: закон мој, већ завет мој. А ми о 

закону говоримо. Философ их упита: Држите ли ви 

обрезање као закон или не? Јевреји одговорише: 

Држимо као закон. Философ онда настави: Но Бог 

ни обрезање не назва законом него само заветом, 

јер рече Авраму: Ти држи завет мој, ти и семе твоје 

након тебе од колена до колена: да се обрезује 

између вас све мушкиње; и биће знак завета између 

мене и вас; и биће завет мој на телу вашем завет 

вечан (1 Мојс. 17, 9.10.11.13). Ето видите, Бог није 

ниједанпут обрезање назвао законом него заветом. 

Хоћете ли стога одбацити обрезање као незаконо? 

А ако завет обрезања држите као закон, онда и 

завет дат Ноју дужни сте држати као закон и 

називати га првим законом који Бог даде роду 

људском, протераном из раја и сачуваном од вода 

потопских. Јевреји одговорише: Не! Само закон дат 

Мојсију јесте закон, и ми се њега држимо. 

На то философ рече: Ако завет дат Ноју није закон 

већ само завет, пошто га Бог не назва законом него 

заветом, онда и закон дат Мојсију није закон, јер га 

исти Бог у једанаестој глави књиге пророка 

Јеремије не назива законом већ заветом: Слушајте 

речи овога завета. Овако вели Господ Бог 

Израиљев: проклет да је ко не послуша речи овога 

завета, који заповедих оцима вашим кад их изведох 

из земље Мисирске (Јерем. 11, 2-3). Ако је овај 

завет за вас закон, онда је и завет, дат Ноју, такође 

закон. А пошто је овај закон дат до обрезања, онда 

сте ви дужни и држати га као први и не слушати 

друге законе, Авраамов и Мојсијев, који су настали 

након њега. Јер малочас сами рекосте да је први 

закон најбољи и да му се ваља повињавати. 

Јевреји се онда уклонише од овог питања, па 

стадоше говорити о другом и рекоше: Који год 

држаху Мојсијев закон, сви угодише Богу. И ми, 

држећи га, надамо се да ћемо исто тако бити угодни 

Богу. А ви се држите другог закона који сами себи 

измислисте, а стари закон Божји презирете. 

Философ одговори: Радећи тако ми добро 

поступамо. Јер и Авраам, да није примио обрезање 

него само држао Нојев завет, не би се назвао 

пријатељем Божјим. Исто тако и Мојсије после 

Авраама, не задовољавајући се раније датим 

законима Ноју и Аврааму, написа нови закон. Стога 

и ми поступамо по њиховом примеру. Али као што 

они, долазећи један за другим, не одбациваху 

претходне законе, јер Авраам не одбаци Нојев, 

нити Мојсије презре њихове, него, испуњујући 

недостатке, они у ширим законима потпуније 

изложише вољу Божју, да би заповест Господња 

била тврда, - тако и ми не одбацујемо стари завет, 

написан на таблицама Мојсијевим, већ све то 

држимо: знати Једнога Бога, Творца целокупне 

твари, не убијати, не красти, и остале заповести. Но 

ми одбацујемо оно што није написано на 

Мојсијевим таблицама, као: обрезање, приношење 

на жртву неразумних животиња, и друге ствари 

сличне томе, што је било само сенка и праслика 

новога закона који је имао доћи; а кад је дошао, ми 

све то уклонисмо. Јер каква је потреба чувати 

сенку, када у рукама имамо саму ствар? 

Не знајући шта да рекну против овога, Јевреји 

скренуше на друго, говорећи: Сваки Јеврејин 

сматра за сигурно да ће бити нови закон, али још 

није дошло време да се Месија јави на свет. - 

Философ им одговори: Шта ви још чекате? Та ето, 

власт царства и кнежевства вашег, која је по 

пророштву праоца Јакова имала трајати само до 

доласка Месије - Христа, већ је престала, Јерусалим 

је разорен, жртве ваше су одбачене, и слава 

Господња преселила се од вас међу незнабошце, 

као што то јасно претсказа пророк Малахија 

говорећи: Нисте ми мили, вели Господ 

Сведржитељ, и нећу примити жртве из руку ваших. 

Јер од истока сунчанога до запада велико ће бити 

име моје међу народима, и на сваком ће се месту 

приносити кад имену моме и чиста жртва; јер ће 

име моје бити велико међу народима, вели Господ 

Сведржитељ (Мал. 1, 10-11). 

Јевреји онда рекоше: Говорећи тако, ти желиш, 

како ми видимо, да и незнабошце назовеш 

благословенима, као што смо благословени ми, 

семе Авраамово. - Константин одговори: Киме је 

благословљено семе Авраамово, Њиме ћемо бити 
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благословљени и ми незнабошци, наиме Месијом 

који је произашао из корена Авраамова и Исакова и 

Јаковљева и Јесејева и Давидова. Јер Бог рече 

Аврааму: У теби ће се благословити сва племена на 

земљи (1 Мојс. 12, 3), и Исаку: У семену твоме 

благословиће се сви народи на земљи (1 Мојс. 26, 

4), и то исто Јакову (1 Мојс. 28, 14). А Давид вели: 

Благословиће се у њему сва колена на земљи, сви 

ће га народи звати блаженим (Пс. 71, 17). Јер је 

Месија имао доћи како ради Авраамова племена 

тако и ради незнабожаца. О томе је некад Јаков, 

благосиљајући Јуду, рекао: Неће нестати кнеза од 

Јуде, и вођа од бедара његових, докле не дође Онај 

коме припада, и Он је очекивање народа (1 Мојс. 

49, 10). И пророк Захарија, објављујући кћери 

Сиона - Јерусалиму, долазак кроткога Цара који 

јаше на магарету, каже: Он ће истребити из 

Јефрема кола и из Јерусалима коње; и истребиће се 

лук убојити; и Он ће казивати мир народима (Захар. 

9, 10). Ето видите, Месија је имао доћи не само 

ради вас Јевреја него и ради незнабожаца. А мени 

изгледа да је Он дошао више ради незнабожаца 

него ради вас, јер Га ви не примисте, а незнабошци 

га примише; ви Га убисте, а незнабошци 

повероваше у Њега; ви Га одбацисте, а незнабошци 

Га заволеше. Зато и Он вас одбаци а незнабошце 

призва, и у њима се прославља. А да је очекивани 

Месија заиста дошао већ, ви се можете уверити у то 

преко светог пророка Данила. Овоме пророку у 

Вавилону, за прве године царовања Даријева, јави 

се анђео Господњи Гаврило, и од тога времена, у 

које се јави Данилу, до доласка Месије у свет 

означи седам седмина; свака седмина садржи 70 

година, а седам седмина садрже укупно 490 година. 

Тако рачуна и ваш Талмуд. Како су те године већ 

давно прошле! Ако разгледате, видећете да је већ 

прошло више од 800 година, откако се навршише 

седмине, означене Данилу од анђела. 

Питам ја вас, настави Константин, које царство је 

означавало гвоздено царство, о коме говори 

Данило, тумачећи Навуходоносору сан о великом 

кипу? Јевреји одговорише: Гвоздено царство 

означавало је Римско царство. Философ онда 

упита: А кога означава камен који се без руку 

људских одвали од горе и сатре онај кип? - Камен 

означава Месију, одговорише Јевреји, и притом 

додадоше: ако је по казивањима пророка и другим 

догађајима, како ти говориш, Месија већ дошао, 

зашто онда Римско царство има власти и до сада? 

Философ одговори: Не, оно већ нема власти, него је 

прошло као и остала царства. Наше царство није 

римско већ Христово, као што је и рекао пророк: У 

време тих царева Бог ће небески подигнути царство 

које се до века неће расути, и то се царство неће 

оставити другом народу; оно ће сатрти и укинути 

сва та царства, а само ће стајати до века (Дан. 2, 

44). Није ли то царство - хришћанско царство, које 

се тако назива по имену Христовом? Зар не видите 

истину: Римско царство које је служило идолима 

већ је прошло, јер је Месија дошао у свет? И место 

идолопоклоничког царства римског небески Бог је 

подигао неразориво царство хришћанско. Римљани 

су служили идолима, а хришћани, којих има из 

римског народа и из других племена и народа, 

царују у име Христово, као што то описује свети 

пророк Исаија, говорећи вама: И оставићете име 

своје избранима мојим за уклин, а вас ће Господ 

убити, а слуге ће своје назвати новим именом. Ко 

се узблагосиља на земљи, благосиљаће се Богом 

истинијем; и ко се ускуне на земљи, клеће се Богом 

истинијем (Ис. 65, 15-16). Зар се нису испунила сва 

пророштва, речена о Христу? Исаија је претсказао 

његово рођење од Дјеве, говорећи: Ето девојка ће 

затруднети и родиће сина, и наденуће му име 

Емануило (Ис. 7, 14). А свети пророк Михеј о 

његовом рођењу у Витлејему каже: И ти Витлејеме, 

доме Ефратов, ако јеси најмањи међу тисућама 

Јудиним, из тебе ће ми изаћи старешина, који ће 

бити господар у Израиљу, коме су изласци од 

почетка, од вечних времена. Зато ће их оставити 

докле не роди она која ће родити (Мих. 5, 2-3). 

На то Јевреји рекоше: Ето ви, уздајући се у човека, 

мислите да сте благословени, док књиге проклињу 

такве. - У одговор на то философ им постави 

питање: Је ли Давид проклет или благословен? 

Јевреји одговорише: Веома благословен. Значи, 

рече Константин, благословени смо и ми, јер се 

уздамо у Онога у кога се уздао и он, када је говорио 

у псалму: Човек мира мога, у кога се уздах (Пс. 40, 

10). Тај Човек јесте Христос Бог. А ко се узда у 

обичног човека, тога и ми сматрамо проклетим. 

После тога Јевреји поставише друго питање: Зашто 

ви хришћани одбацујете обрезање, када га Христос 

не одбаци, него поступи по закону? - Философ 

одговори: Ко је први казао Аврааму: биће знак 

између Мене и тебе (1 Мојс. 17, 11), Тај је, кад је 

дошао, испунио то, због чега се оно и држало од 

онога (Авраама) до Овога (Христа). У замену за 

обрезање Христос је установио крштење. 

Јевреји поставише ново питање: Како ви, клањајући 

се идолима мислите да угађате Богу? - Пре свега, 

одговори философ, научите се да разликујете иконе 

од идола, па ћете увидети да неправилно 

прекоравате хришћане. У вашим књигама има 

много упутстава о изображењима. Ја ћу вас питати 
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за нека. Да ли је Мојсије начинио скинију по 

нацрту који је видео на Гори, или је по нацрту 

уметничке вештине саградио скинију од дрвета, 

коже, вуне и осталог, достојног херувима? Но 

пошто је тачно оно прво, да ли ћемо онда рећи за 

вас, да ви указујете поштовање и клањате се 

дрвету, кожи и вуни, а не Богу који је у своје време 

дао Мојсију такав нацрт (изображење) скиније? То 

исто важи и за Соломонов храм, у коме бејаше 

много изображења херувимских, анђелских и 

других. Тако и ми хришћани, поштујући образе 

(иконе) угодника Божијих, ми указујемо 

поштовање Богу. 

Јевреји онда упиташе: Зашто ви једете свињетину и 

зечевину, када је то мрско Богу? - Философ 

одговори: Први завет (Нојев) прописао је: Што се 

год миче и живи, нека вам буде за јело, све вам то 

дадох као зелену траву (1 Мојс. 9, 3), јер је чистима 

све чисто, а поганима је нечиста савест. Исто тако и 

Бог о свему створеноме каже: гле, добро веома (1 

Мојс. 1, 31). Због вашег преједања и ради поуке 

вама, Бог вам ускрати оно што је најбезначајније. А 

како је штетно по вас преједање, о томе је 

написано: Угоји се Израиљ, па се стаде ритати; 

утио си, удебљао и засалио; па остави Бога који га 

је створио, и презре стену спасења свога (5 Мојс. 

32, 15); или: седоше људи, те једоше и пише; а 

после усташе да играју (2 Мојс. 32, 6). 

Такве је разговоре блажени Константин водио са 

Јеврејима о хришћанској вери. Ти су разговори 

вођени били сваки дан у присуству самога кагана, и 

то је трајало дуго време. Те је разговоре касније 

записао блажени Методије и разделио их на осам 

делова, од чега је овде изложено врло мало. 

Блажени Константин је водио разговоре не само са 

Јеврејима него и са Сараценима, које такође 

надвлада благодаћу Господа нашег, који је обећао 

слугама својим дати уста и премудрост којој се 

неће моћи противити ни одговорити сви 

противници (Лк. 21, 15). Слушајући узвишене и 

слатке речи богомудрог Константина, каган и 

његови главни саветници рекоше Константину: Бог 

те је послао к нама да нас научиш. Од Њега ти си се 

научио књигама, све си мудро говорио и меденим 

речима светих књига нахранио нас досита. Иако 

смо ми људи неуки, ипак верујемо да је то учење од 

Бога. После тога се сви разиђоше ради одмора. 

Сутрадан се поново сабраше и рекоше 

Константину: Докажи нам, уважени човече, 

разлозима и причама, која је вера најбоља. - 

Философ одговори: У једнога Цара беху у великом 

поштовању муж и жена. Када они сагрешише, Цар 

их истера из те земље у којој су живели (из раја). 

Много година они проживеше тако, и у 

сиромаштву изродише децу. Деца су размишљала и 

разговарала, на који би начин повратила пређашње 

достојанство својих родитеља. Један је говорио 

једно, други друго, сваки је давао савет коме би, по 

његовом мишљењу, требало следовати. Коме је 

дакле од тих савета требало следовати? Зар не 

најбољем? упита Константин, завршавајући своју 

причу. Зашто тако говориш? одговорише Козари. 

Сваки сматра свој савет бољим од других. Ти нам 

дакле реци, да бисмо схватили, који је од тих савета 

најбољи. 

Огањ, одговори философ, очишћује злато и сребро, 

а човек умом разликује лаж од истине. Кажи ми, од 

чега би први грехопад: не од гледања ли слатког 

плода и од жеље да будемо богови? - Тако је, 

потврдише Козари. Философ настави: Ако некоме 

болеснику шкоди мед или хладна вода, онда који 

лекар даје бољи савет: да ли онај који болеснику 

коме шкоди мед каже: једи мед! а коме шкоди 

хладна вода: напиј се хладне воде и стој го на 

мразу! или онај који даје потребан лек: уместо меда 

опрезно даје горки напитак, уместо воде - топле 

облоге и средства за загревање? Разуме се, 

одговорише сви, бољи савет даје овај други. Тако и 

грехољубиву пожуду треба умртвљавати горчином 

живота, а гордост смирењем; уопште, треба лечити 

супротностима. 

Добро сте рекли, одговори Константин. И закон 

Христов каже, да живети по Богу, значи проводити 

суров живот (ићи тесним путем), који ће у вечном 

обиталишту донети стоструки плод. 

После тога један од главних саветника каганових, 

који је добро знао нечестиво учење Мухамедово, 

упита философа: Реци ми, госте, зашто ви не 

поштујете Мухамеда? Та он веома хвали Христа у 

својим књигама и каже о Њему: од Дјеве, Мојсијеве 

сестре, родио се велики пророк, који је васкрсавао 

мртве и са великом силом исцељивао сваку болест. 

- Философ одговори: Нека нас пресуди сам каган. 

Реци ми, ако је Мухамед пророк, онда хоћемо ли 

веровати Данилу који је казао да ће се са Христом 

прекратити свако виђење и пророштво. Како после 

тога он може бити пророк? Стога, ако Мухамеда 

назовемо пророком, значи одбацујемо Данила. 

На то многи од присутних рекоше: Ми знамо да је 

Данило пророковао Духом Божјим, а за Мухамеда 

знамо да је лажов и упропаститељ спасења многих. 

- Тада саветник каганов окрену се према Јеврејима 

и рече: С Божјом помоћу гост је оборио на земљу 
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сву сараценску гордост, а вашу, као погану, 

избацио напоље. - Затим, обраћајући се свима 

присутнима, рече: Бог је дао хришћанском цару 

власт над свима народима и савршену мудрост: 

вера њихова је најбоља, и изван ње немогуће је 

постићи живот вечни. - Сви рекоше: Амин. 

После тога философ се са сузама у очима обрати 

свима и рече: Браћо, оци, пријатељи и децо! Ето, 

ми смо, с помоћу Божјом, разјаснили и одговорили 

на све како треба. Ако пак и сада има некога међу 

вама коме је нешто нејасно, нека дође и нека ме 

пита. Ко прима ово учење, тај нека се крсти у име 

Свете Тројице; а ко не прима, ја нећу имати греха у 

томе, он ће сам увидети свој грех у дан Суда, када 

Вечни Судија буде сео да суди свима народима. 

На то Козари са каганом одговорише: Ми нисмо 

непријатељи себи, и ево одлучујемо: од овога часа, 

ко хоће и ко може, нека, пошто промисли, 

приступи крштењу. А, ко се буде клањао према 

западу (незнабошци), или вршио јеврејске молитве 

(Јевреји), или држао сараценску веру 

(мухамеданци), тај ће добити брзу смрт. 

Пошто донеше такву одлуку, сви се с радошћу 

разиђоше. Двеста људи Козара оставише идолске 

гадости и примише хришћанску веру. 

Засадивши свету веру хришћанску у Козарском 

царству, преподобни учитељи Константин и 

Методије намислише да се врате у своју земљу, 

остављајући место себе свештенике које беху 

довели са собом из Херсона. Испраћајући блажене 

учитеље, Константина и Методија, каган им 

нуђаше многе дарове, али они одбише, говорећи: 

Пусти с нама грчке заробљенике што се налазе 

овде, то ће за нас бити највећи дар. 

Каган им испуни жељу, скупи око двеста 

заробљеника, и предаде их светој браћи. И тако сви 

с радошћу кренуше на пут, благодарећи Бога. 

Стигавши у Херсон, света браћа посетише 

епископа. Пошто вечераше, Константин рече 

епископу: Помоли се за мене, владико, и 

благослови ме као што отац благосиља своје чедо 

последњим благословом. - Чувши то, присутни 

мишљаху да се Константин спрема да сутра рано 

крене из Херсона и настави свој пут, па га упиташе 

поводом тога. А он некима насамо рече, да ће 

епископ сутра изјутра оставити свет и отићи ка 

Господу. Тако и би: епископ се изјутра престави. 

Када стигоше у Цариград, бише са великом чешћу 

и радошћу дочекани од цара, и од патријарха, и од 

целог сабора као апостоли Христови. И жељаху да 

их посвете за епископе, али они то одлучно 

одбише. Онда Методија приволеше да буде игуман 

Полихронијевог манастира, а Константин 

борављаше при цркви светих Апостола. Ускоро 

обојица бише позвани на нове подвиге. 

Борис или Богорис. цар бугарски, после рата са 

Грцима, зажеле да прими хришћанску веру. 

Борисова сестра, која је на неколико година пре 

тога била у ропству у Цариграду, врати се у 

Бугарску као хришћанка, и стараше се да убеди 

брата да прими хришћанску веру. Он дуго није 

пристајао; али глад и страшни помор опустоши 

његову државу. Тада се он, по савету своје сестре, 

обрати са молитвом хришћанском Богу, и невоље 

престадоше. Борис посла у Цариград изасланике да 

измоле наставнике. Методије онда отпутова у 

Бугарску. Тамо он на зиду царског дворца наслика 

Страшни суд, и објасни цару блаженство 

праведника и муке грешника. Већ припремљен 

речима и примером сестре и чудесним 

прекраћењем невоља, цар прими хришћанску веру. 

То би 860 или 861 године. 

Константин и Методије не успеше да окончају 

започето дело крштавања бугарског народа, а оно 

указа се ново поље за њихову апостолску 

делатност. Моравски кнез Ростислав одржа веће са 

својим кнезовима и са свим народом Моравским о 

томе да се пошаљу грчком цару Михаилу 

изасланици са молбом, да им пошаље хришћанске 

учитеље. На већу би решено да се изасланици 

пошаљу са оваквом поруком: Наш народ је одбацио 

незнабоштво и држи хришћански закон. Само у нас 

нема таквог учитеља који би нам веру Христову 

објаснио на нашем језику. Видећи то, друге земље 

(словенске) пожелеће да иду за нама. С обзиром на 

то, господару, пошаљи нам таквог епископа и 

учитеља: од вас у све земље добри закон исходи. 

Цар Михаило се посаветова са патријархом и целим 

свештеним сабором, па позва на сабор блаженог 

Константина. Ту му цар саопшти жељу Словена и 

рече: Философе, ја знам да си ти слабуњав, али је 

неопходно да ти идеш тамо, пошто нико не може 

тај посао свршити боље од тебе. - Философ 

одговори: Иако сам телом болешљив и болестан, 

ипак ћу с радошћу поћи тамо, ако они само имају 

писмена у свом језику. - Цар на то рече: Дед мој и 

отац мој и многи други тражили су, али их нису 

нашли; како их онда ја могу наћи? - Философ 

упита: У том случају, како ћу им проповедати? То 

је исто као беседу записивати по води. Осим тога, 

ако ме Словени рђаво схвате, могу ме још 

прогласити за јеретика. - На то цар заједно са 
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својим ујаком Вардом овако рече философу: Ако 

зажелиш, Бог ће ти дати што иштеш, јер Он даје 

свима који с вером ишту од Њега и отвара онима 

који куцају. 

Изишавши од цара, Константин исприча све брату 

своме Методију и неким ученицима својим. По 

своме обичају Константин пре свега поче од 

молитве, па онда наложи на себе четрдесетодневни 

пост. За кратко време Бог који чује молитве слугу 

својих, испуни оно за што је Константин молио. 

Помогнут благодаћу Светога Духа, Константин 

измисли словенску азбуку која има тридесет и осам 

слова. Затим приступи превођењу грчких 

свештених књига на словенски језик. У томе му 

помагаше блажени Методије и ученици. Превођење 

свештених књига би почето са светим Еванђељем 

по Јовану. Искони бје Слово, и Слово бје к Богу, и 

Бог бје Слово, беху прве речи преведене на 

словенски језик. 

Свој превод света браћа поднесоше на расмотрење 

цару, патријарху и целом духовном сабору. Сви се 

они томе обрадоваше и прославише Бога за указану 

милост. 

После тога Константин заједно са братом 

Методијем и ученицима крену у словенске земље. 

Цар им даде за пут све неопходне ствари, а кнезу 

Ростиславу написа следеће писмо: Бог који жели да 

сваки има истинско разумевање и напредује, 

видевши твоју веру и твоје старање, благоволео је 

испунити твоју жељу у наше дане. Он је открио 

писмена вашег језика, која су досада била 

непозната, да би и вас уврстио у велике народе, 

који славе Бога на своме језику. И ево ми ти 

шаљемо ученог и философа. Прими овај дар који је 

много скупоценији од сваког злата и сребра, драгог 

камења и пролазног богатства, и помози му да што 

скорије обави посао.  

Када Константин и Методије стигоше у Моравију, 

бише дочекани са великом чешћу. Пре свега 

Ростислав сабра много дечака и наложи им да се 

код свете браће уче словенској азбуци и 

новопреведеним књигама. Затим под руководством 

свете браће Ростислав стаде зидати цркве. За 

годину дана већ је била довршена прва црква у 

граду Оломуцу; потом се још неколико цркава 

појави у Моравији. Константин је освећивао те 

цркве и служио у њима на словенском. За време 

свог бављења у Моравији Константин са 

ученицима својим преведе сва црквена 

богослужења, и научи их јутрењу и часовима, 

литургији и вечерњу и повечерју и "тајној служби". 

И по пророчким речима, отворише се уши глувима 

да чују речи из књига, и постаде красноречив језик 

муцавих. Бог, који се радује спасењу једнога 

грешника, с радошћу посматраше поправљање 

читавог једног народа. 

Тако света браћа проведоше четрдесет месеци у 

Моравији, путујући из места у место, и свуда 

проповедајући на словенском језику. Уручујући 

Словенима на словенском језику неисказано 

скупоцени поклон - реч Божју, Константин им у 

предговору светом Еванђељу упућује ове речи: 

"услишите, Словени вси слово, јеже крјепит срдца 

и уми". Оснивајући школе за словенску децу, они 

су стекли много ученика, готових да буду добри 

учитељи и достојни свештенослужитељи у своме 

народу. 

Чувши у Риму за свету браћу Кирила и Методија, 

папа Никола им с љубављу писа, позивајући их у 

Рим. Они се одазваше његовој жељи и кренуше. На 

путу за Рим, они се задржаше у Панонији. Тамо је 

био кнез Коцел, који позва свету браћу у град 

Блатно, да би сам научио код њих словенску 

азбуку, и да би је такође научили педесет ученика 

које кнез беше сабрао из свога народа. На растанку 

Коцел указа светим проповедницима велико 

поштовање и понуди им велике дарове. Али 

Константин и Методије, као од Ростислава 

Моравског, тако и од Коцела не хтедоше узети ни 

злата, ни сребра, нити икоју другу ствар. Они су 

Еванђелску реч проповедали без награде, само су 

од оба кнеза измолили слободу за девет стотина 

грчких заробљеника. 

После Паноније на путу за Рим света браћа 

свратише у Венецију. Ту се латински и немачки 

свештеници и монаси окомише на Константина као 

вране на сокола, проповедајући тројезичну јерес. 

Реци нам, човече, говораху они Константину, зашто 

си превео Свете Књиге за Словене и учиш их на 

том језику? То раније нико чинио није: ни 

апостоли, ни папа римски, ни Григорије Богослов, 

ни Јероним, ни Августин. Ми знамо само три 

језика, на којима треба прославити Бога: јеврејски, 

грчки, римски. 

Философ им одговори: Не пада ли киша од Бога 

подједнако за све? не сија ли сунце за све? не дише 

ли сва твар један ваздух? А како вас није стид 

мислити, да осим три језика, сва остала племена и 

језици треба да су слепи и глуви? Та не мислите ли 

ви, реците ми, да Бог није свемогућ, па зато не 

може да то учини, или завидљив, па неће да то 

учини? Ми знамо многе народе, који имају своје 
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књиге и узносе славу Богу сваки на свом језику. Од 

њих познати су следећи: Јермени, Персијанци, 

Абхази, Грузини, Сугди, Готи, Обри, Турци, 

Козари, Арабљани, Египћани, Сиријци, и многи 

други. Ако пак не желите да се с тим сложите, онда 

ће Свете Књиге бити судија. Јер Давид узвикује: 

Певајте Господу песму нову, певај Господу, сва 

земљо! (Пс. 95, 1). Кликни Господу, сва земљо; 

певајте, радујте се и покликујте (Пс. 97, 4). Сва 

земља нек се поклони теби и поје теби; нека поје 

имену твоме, Вишњи! (Пс. 65, 4). Хвалите Господа 

сви народи, славите га сви људи..У Еванђељу по 

Матеју говори се: Даде ми се свака власт на небу и 

на земљи. Идите дакле и научите све народе 

крстећи их у име Оца и Сина и Светога Духа, учећи 

их да све држе што сам вам заповедио; и ево ја сам 

с вама у све дане до свршетка века. Амин (Мат. 28, 

18-20). Еванђелист Марко такође вели: Идите по 

целоме свету и проповедите еванђеље свакоме 

створењу. Који узверује и крсти се, спашће се; а ко 

не верује осудиће се. А знаци онима који верују 

биће ови: именом мојим изгониће ђаволе; говориће 

нове језике (Мк. 16, 15-17). Применићемо речи 

Светога Писма и на вас: Тешко вама књижевници и 

фарисеји, лицемери, што затварате царство небеско 

од људи; јер ви не улазите нити дате да улазе који 

би хтели (Мт. 23, 13). Тешко вама законици што 

узесте кључ од знања: сами не уђосте, а који 

хотијаху да уђу, забранисте им (Лк. 11, 52). Таквим 

и многим другим сличним речима свети 

Константин изобличи латинске и немачке 

свештенике. 

Из Венеције се Константин и Методије упутише 

право у Рим. Још за време њиховог боравка у 

Венецији умре папа Никола и на његово место би 

изабран Адријан II. Сазнавши да се Константин и 

Методије налазе у Венецији, нови папа их позва у 

Рим. Када се света браћа приближише Риму, изађе 

им у сусрет сам папа са својим клиром и грађанима, 

са упаљеним свећама, јер они ношаху свете мошти 

светог свештеномученика Климента, папе римског, 

откривене у Херсону. Пренесење светих моштију 

Господ прослави многим чудесима. Тако један 

раслабљени доби исцелење, и многи други 

болесници ослободише се својих недуга. 

Папа прими словенске књиге, освети их и положи у 

цркви свете Дјеве Марије, знаној "Фатни" (јасле), и 

стаде се по тим књигама вршити богослужење. 

После тога папа издаде наређење двојици епископа 

да посвећују ученике - Словене, који беху дошли 

заједно са Константином и Методијем.  

Ускоро после тога, болешљиви Константин, 

изнурен подвизима и дугим путовањем, тешко се 

разболе, и за време болести би му у виђењу 

откривен од Господа час његове смрти. Сазнавши 

то, Константин се целог тог дана радоваше духом, 

и певаше црквену песму: Развесели се дух мој и 

обрадова се срце моје што ми рекоше: хајдемо у 

дворе Господње! Затим се обуче у своју најбољу 

одећу, и сав радостан преко целог тог дана, он је 

говорио: Од овога тренутка ја никоме на земљи 

нисам више слуга, него једино Богу Сведржитељу и 

био сам и бићу вавек, амин. 

Сутрадан Константин прими схиму, и том 

приликом доби име Кирило. Болест његова 

продужи се педесет дана. Једном у току своје 

болести Кирило се обрати Методију овим речима: 

Ето брате, ја и ти бејасмо као сложни пар волова 

који ору једну њиву, и ево ја падам на бразди 

завршивши свој дан. Знам ја да си ти силно заволео 

гору Олимп, али немој ради горе остављати своју 

проповед и учење. Овим подвигом ти можеш боље 

постићи спасење. 

Када се приближи време да добије упокојење и 

пређе у други живот, свети Кирило подиже руке 

своје с Богу и са сузама се мољаше овако: Господе 

Боже мој, Ти си саставио бестелесне Силе 

Анђелске, распростро небо, основао земљу и из 

небића привео у биће све што постоји на њој, Ти 

свагда и у свему слушаш оне који творе вољу твоју, 

који се боје Тебе и држе заповести твоје, - услиши 

молитву моју и сачувај верно стадо твоје, које си 

поставио да пасем ја грешни и недостојни слуга 

твој. Избави ово стадо од сваког безбожја и 

безакоња и од сваког многоречивог језика 

јеретичког који говори хулу на Тебе. Уништи 

тројезичну јерес, и умножи верне у Цркви твојој. 

Сједини све у једнодушности, и учини све 

једномисленима о истинитој вери твојој и правом 

вероисповедању. Удахни им у срца реч науке твоје, 

јер је то - дар твој. Када си Ти мене недостојног 

удостојио да проповедам Еванђеље Христа твог, 

онда ми допусти да Ти вратим као твоје све што си 

ми дао. Збрини их моћном десницом твојом, покриј 

их покровом твојим, да би сви хвалили и славили 

име Оца и Сина и Светога Духа вавек, амин. 

Затим, пошто целива све, он рече: Благословен Бог 

наш, који нас не даде у плен невидљивим 

непријатељима нашим, него разори замке њихове и 

избави нас од трулежи. - Са тим речима свети 

Кирил усну у Господу 14. фебруара 869. године. 
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Папа Адријан нареди свима Грцима који су се 

налазили у Риму, а исто тако и Римљанима, да 

присуствују погребу и са запаљеним свећама да 

стоје крај кивота светог Кирила. Још папа издаде 

наређење да сахрана светог Кирила буде као и 

сахрана папа. Свети Методије, сазнавши да 

намеравају сахранити у Риму чесно тело светога 

Кирила, оде код папе и рече му: Мајка наша нас је 

заклела да ко први од нас умре, онај други пренесе 

брата у његов манастир на Олимпу и тамо га 

сахрани. 

После ове изјаве светог Методија папа издаде 

наређење да се чесно тело светог Кирила положи у 

кивот, па кивот закуца гвозденим клинцима, и тако 

припреми за пут. Свете мошти остадоше у таквом 

положају седам дана. А римски епископи говораху 

папи: Пошто Бог доведе овамо Кирила, који је 

путовао по многим земљама, и овде му узе душу, 

онда га и треба сахранити овде као чеснога мужа. - 

Ако је тако, одговори папа, онда ћу ја променити 

римски обичај и сахранити Кирила због његове 

светости и љубави у моме гробу, у цркви светог 

апостола Петра. - Тада свети Методије рече: Ако 

нећете да ме послушате и мени га не дате, него 

желите да га задржите овде, онда га положите у 

цркви светога Климента, са којим је он заједно 

дошао овамо. 

Папа нареди да се поступи по предлогу светог 

Методија. Онда се поново сабраше сви епископи, 

црноризци и народ, и са чешћу испратише свете 

мошти до цркве светог Климента. Пред спуштање 

кивота у гробницу, епископи предложише: Да 

отворимо кивот и погледамо, није ли узето што од 

светих моштију? - Али, иако су на све могуће 

начине покушавали да отворе кивот, они га, по 

промислу Божјем, не могоше отворити. Тада 

спустише свете мошти са десне стране олтара у 

цркви светога Климента. Затим се ту стадоше 

збивати многа чудеса. Видећи то, Римљани почеше 

све више и више прослављати светог Кирила и, 

израдивши икону његову, стадоше пред њом 

палити свеће дан и ноћ, узносећи хвалу Богу који 

прослави оне који Га љубе. 

После смрти светога Кирила дођоше к папи 

изасланици панонског кнеза Коцела, молећи га да 

им пусти блаженог Методија. Папа одговори 

изасланицима овако: Не само вама, него и свима 

словенским народима шаљем га, као учитеља од 

Бога и од светога Петра, првопрестолника и 

кључедршца небеског царства. 

Коцел прими Методија са великом чешћу, али га 

убрзо поново отправи папи, и са њим двадесет 

угледних људи, молећи папу да светог Методија 

постави за епископа Паноније, на престо светог 

апостола Андроника, једног од Седамдесеторице, 

који је некада тамо епископовао. Папа тако и 

уради. 

После тога, исконски непријатељ и противник 

истине потстаче против Методија Моравског кнеза 

и немачке и латинске кнезове тога краја. Свети 

Методије би позван на веће, на коме му поставише 

овако питање: Зашто ти проповедаш у нашој 

области? - Када би ја знао, одговори на то свети 

Методије, да је ово ваша област, ја не би онда ни 

проповедао овде; али ова област припада светом 

апостолу Петру. А ако ви због свађе и лакомства 

будете поступали не по правилима, забрањујући 

проповедање учења Божјег, пазите се да при 

пробијању гвоздених врата главом, не разбијете 

себи главу. - Епископи онда рекоше: Говорећи са 

гневом, ти сам навлачиш беду на себе. - Свети 

Методије одговори: Ја се не стидим говорити 

истину ни пред царевима. Што се мене тиче, ви 

поступајте са мном како хоћете. Ја нисам бољи од 

оних који су ради правде подносили многе муке у 

овом животу. 

Много су епископи говорили о Методију. Најзад га 

послаше на заточење у Швабију, где га две и по 

године држаху у тамници. Глас о томе дође до 

папе. Сазнавши о томе, папа Јован VIII наследник 

Адријана II, изрече проклетство на немачке 

епископе и забрани им да служе литургију све док 

не пусте Методија на слободу. Тада епископи 

пустише на слободу Методија, али Панонском 

кнезу Коцелу саопштише: Ако Методија узмеш код 

себе, не сматрај нас за доброжелатеље. - Ипак ти 

епископи не избегоше суд Божји и апостола Петра. 

Четворица од њих брзо умреше. 

У то време изби сукоб у Моравији између Словена 

и немачких свештеника. Морављани схватише да 

су немачки свештеници, који живе код њих, 

непријатељи Словена, и старају се да их предаду 

Немцима. Зато их протераше, а папи упутише 

следећу молбу: Као што су пре наши оци примили 

крштење од светога Петра, тако и сада дај нам 

архиепископа и учитеља Методија. - Папа одмах 

упути светог Методија у Моравију, где га кнез 

Свјатополк и Морављани, који се већ беху разишли 

са Немцима, примише и поверише му све цркве и 

духовништво у свим словенским градовима. 

Наместо протераних свештеника немачких свети 

Методије постави свештенике - Словене. Пошто су 
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свети Методије и свештеници вршили богослужење 

и проповедали народу на словенском језику, 

хришћанска се вера стаде силно ширити. Многи су 

се незнабошци одрицали својих заблуда и 

приступали вери у истинитог Бога. У то време и 

Моравска држава бејаше јака као никада пре. 

Стари завидљивац и непријатељ рода људског опет 

диже против Методија јавне и тајне непријатеље. У 

то време појавише се јеретици који учаху да Дух 

Свети исходи и од Сина. Ови јеретици завођаху 

правоверне са правога пута, а о светом Методију, 

који изобличаваше њихово безбожно учење, 

говораху: Нама је папа дао власт и наредио нам да 

протерамо Методија и његово учење. - Сабраше се 

сви Морављани и заповедише да се пред целим 

народом прочита та посланица, којом се тобож 

Методије протерује из земље. А у тој папиној 

посланици стајало је ово: "Брат наш Методије 

правоверан је и врши апостолску службу. Њему је 

апостолски престо потчинио све словенске земље, 

и кога он прокуне - биће проклет, а кога освети - 

биће свет". 

После овога сви се непријатељи светог Методија 

разиђоше посрамљени. Но злоба се њихова тиме не 

оконча. Желећи да додијају светитељу, они 

говораху да је грчки цар љут на њега, и да 

Методије не би остао у животу када би био под 

његовом влашћу. Али милостиви Господ, не 

желећи да слуга његов буде поруган, потстаче срце 

царево, те цар упути светом Методију овакво 

писмо: "Чесни оче, веома желим да те видим. 

Учини добро дело: потруди се те дођи до нас, да би 

те видели док си још у животу и добили благослов 

од тебе". 

Свети Методије отпутова у Цариград, и би 

примљен од цара и патријарха са великом чашћу и 

радошћу. Цар одаде хвалу његовом учењу, и, 

задржавши код себе два његова ученика, јереја и 

ђакона, са словенским књигама, он испрати светог 

Методија натраг у Моравију са великим даровима. 

Много је невоља поднео свети Методије: у 

пустињама - од разбојника, на морима - од силних 

бура, на рекама - од неочекиваних вртача, те се на 

њему испунише апостолове речи: невоље на 

рекама, невоље од разбојника, невоље на мору, 

невоље међу лажном браћом у труду и подвигу, у 

многом неспавању, у гладовању и жеђи (1 Кор. 11, 

26-27). Затим, оставивши све бриге, и сву тугу 

положивши на Бога, свети Методије стаде са своја 

два ученика - свештеника преводити на словенски 

оне књиге, које не беше успео да преведе са својим 

братом, блаженим Константином. С њима он 

преведе цео Стари Завет, сем Књига Макавејских; 

исто тако преведе и Номоканон и Патерик. Свети 

Методије започе превођење у марту месецу, а 

заврши га 26. октобра. Завршивши превођење, 

свети Методије узнесе достојну хвалу и славу Богу 

и светом Димитрију Солунском, на чији празник 

доврши превођење, и према коме је као Солуњанин 

гајио нарочиту љубав. 

Старајући се о своме стаду, свети Методије је 

проналазио верне следбенике Христове у свима 

земљама, и запушивао уста причала. Он је заједно 

са апостолом могао рећи: Трку сврших, веру 

одржах: даље дакле мени је приправљен венац 

правде (2 Тм. 4, 7-8). А када се приближи време да 

се свети Методије одмори од страдања и добије 

награду за многе трудове, стадоше га питати: Чесни 

оче и учитељу, кога од твојих ученика одређујеш за 

свог наследника? - Показујући на свога ученика 

Горазда, светитељ рече: Ево човека ваше земље, 

правоверног, и доброг познаваоца латинских 

књига. Ако на то буде воља Божја и ваша љубав, ја 

желим да он буде мој наследник. 

На Цвети свети Методије дође у цркву, и не могаде 

служити због слабости, него се само помоли Богу 

за цара грчког, за кнежеве словенске, за клирике, и 

за сав народ, и рече: Надгледајте ме, децо, до 

трећега дана. - И стварно, у свитање трећега дана 

свети Методије, изговоривши речи: "У руке твоје, 

Господе, предајем дух свој", упокоји се у Господу 

на рукама јереја, 6 априла 885 године. 

Опело би обављено на латинском, грчком и 

словенском, и чесно тело светог Методија 

положено у саборној цркви у Велеграду. На 

погребу је узело учешћа огромно мноштво народа. 

Било је ту и људи и жена, и одраслих и малих, и 

богатих и сиромашних, и слободних и робова, и 

удовица и сирочади, и странаца и мештана, и 

болесних и здравих. Сви су са сузама испраћали 

тако доброг учитеља и пастира, који је свима био 

све, да све придобије. 

Тако свети Методије пређе ка Господу, коме са 

својим братом светим Кирилом апостолски 

ревносно послужи, и обојица Му предстадоше у 

вечном животу, славећи Га са свима светима у 

бесконачне векове, амин. 

.  



Православна Вера  Број 8 

23 
 

Чудо Благодатног Огња у Јерусалиму 

Хришћанско чудо благодатног огња у 

православним црквама познато је као највеће од 

свих хришћанских чуда. Оно се догађа сваке 

године, на Велику Суботу, на исти начин, на истом 

месту. 

Од 335. године Христове ере, па све до наших дана, 

извори говоре о сили која побуђује осећање 

дивљења и страха. Јасно је да се током свих ових 

векова чудо Благодатног огња јављало и 

прослављало на истом месту, на исти дан и у истим 

богослужбеним оквирима. 

 
Константин Велики, средином 4. века, подигао је 

цркву Васкрсења Господњег. Цркву коју данас 

видимо, подигли су крсташи. Око Христовог Гроба 

подигнута је мала капела са две одаје: једном 

испред Гроба и самим Гробом, у који не може да 

уђе више од петоро људи. Ова капела је средиште 

чудесних догађаја, и овамо сваке године још на 

Велики Петак долазе хиљаде ходочасника. На 

Велику суботу, око 11 сати пре подне, па све до 13 

сати после подне, хришћани арапског порекла, 

певају громогласно уз бубњеве. Око 13 сати 

поподне, песма престаје и наступа напета и 

напрегнута тишина. 

У 13 сати делегација локалних власти почиње да се 

пробија кроз гомилу народа. Иако ови званичници 

нису хришћани, и они су део прославе. Њихова 

улога је да представљају Римљане из доба Господа 

Исуса Христа. Јеванђеља говоре о Римљанима који 

су отишли да запечате Христов гроб, како Његови 

ученици не би могли да украду тело и потом објаве 

како је васкрсао. На исти начин, представници 

израелских власти на Велику суботу долазе да гроб 

запечате воском. Обичај је да, пре него што 

запечате гроб, уђу унутра и провере да ли постоји 

ма какав скривени извор ватре који би посредством 

обмане могао да створи чудо. 

 

ПАТРИЈАРХОВО СВЕДОЧЕЊЕ 

Када је гроб проверен и запечаћен, васцела Црква 

пева „Кирие, елеисон” („Господе, помилуј”). У 

13.45 после подне долази патријарх предводећи 

дугу литију. Он три пута обилази око Гроба, а онда 

скида свечану богослужбену одећу и остаје само у 

белом стихару, што је знак његове скрушености 

пред величином силе Божје. Сва уљана кандила су 

угашена још претходне ноћи, а гасе се и све светла, 

тако да је црква у тами. Носећи у рукама неупаљене 

свеће, патријарх улази у капелу Светог Гроба, 

најпре у малу одају испред Гроба, а затим и у сам 

Гроб. 

 

КАЗИВАЊЕ ЈЕРУСАЛИМСКОГ ПАТРИЈАРХА: 

„Улазим у гроб и са свештеним страхом клечим 

испред места на коме је Христос лежао после смрти 

и где је затим устао из мртвих. Молитва у Светом 

Гробу за мене је, сама по себи, увек свети тренутак 

на светом месту. Одатле је Господ наш Исус 

Христос, проширио светлост по читавом свету. 

Христос је светлост свету. Клечећи испред места 

где је Он устао из мртвих, налазимо се у 

непосредној близини Његовог славног Васкрсења. 

Римокатолици и протестанти називају ову цркву 

црквом Светог Гроба, док је ми православни 

називамо црквом Васкрсења. За нас је Васкрсење 

Христово срж наше вере. У Свом Васкрсењу, 

Христос је задобио коначну победу над смрћу, и то 

не само над Својом, него над смрћу свих оних који 

су Му блиски. 

Верујем да ни најмање није случајно што се 

благодатни огањ спушта управо на том месту. У 3. 

стиху 28. главе Јеванђеља по Матеју пише да се, 

кад је Господ устао из мртвих, појавио анђео који је 

сав био одевен у чудесну светлост. Верујем да је та 

светлост, слична муњи, која је обавијала анђела 

приликом Васкрсења Господњег, она иста која се 

појављује и на Велику Суботу. Христос жели да нас 

подсети да је Његово васкрсење стварност, а не 

мит, да је Он ваистину дошао у свет да би 

посредством Своје смрти принео жртву и васкрсао 

да би се човек поново сјединио са својим Творцем”. 

 

ПЛАВИЧАСТА СВЕТЛОСТ 

„Идући кроз таму, крећем се ка унутрашњој одаји у 

којој се спуштам на колена. Овде изговарам 

молитве које су кроз векове дошле до нас. Понекад 

чекам неколико минута, али уобичајено је да се 

чудо догоди непосредно након што изговорим 

молитве. Из самог средишта камена на коме је 

Христос лежао, почиње да се излива неизрецива 

светлост. Она је обично плавичаста, али боја може 

да се мења и појављује се у многим, различитим 

нијансама. Немогуће ју је описати речима. 

Светлост се подиже са камена слично као што се 

магла подиже са језера, и чини вам се да је камен 

прекривен влажним облаком, али то је светлост. 
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Светлост се сваке године другачије понаша. 

Понекад само прекрије камен, а понекад обасја 

читаву капелу, тако да људи који стоје изван Гроба 

виде да се испунио светлошћу. Ова светлост не 

спаљује, тако да откако сам јерусалимски патријарх 

и примам благодатни огањ, никада се није догодило 

да ми, на пример, запали браду. 

Потом се светлост подиже и обликује стуб у коме 

се налази пламен другачије природе, тако да на 

њему могу да запалим свеће. Када примим пламен, 

излазим и пламен предајем најпре јерменском, а 

затим и коптском патријарху. После тога, предајем 

пламен свима који су присутни у цркви”. 

Када патријарх изађе са свећама које блистају и 

обасјавају све око себе, проломи се громогласан 

усклик на свим језицима: „Христос васкрсе!” 

За свакога, ко је присуствовао овој прослави, може 

се рећи да за њега постоји време „пре и после” 

појаве благодатног огња у Јерусалиму. 

 (Извор: Светосавско звонце, бр 04-2011) 

 
 

 

 
 

ДУХ БОЖЈИ И ДУХ ОВОГА СВЕТА 

Старац Пајсије Светогорац 

"Унутрашња чистота истинитог човека 

улепшава и његову спољашњост" 

Поглавље 2. 

Рационализам нашег вемена 

Разум у духовном животу 

            - Страче, каква је улога логике у духовном 

животу? 

            - Која логика? Овога света? Ова логика нема 

никакве улоге у духовном животу. Анђели, 

Светитељи улазе кроз прозор, а ти их гледаш. 

разговараш са њима, и они одлазе... Ако ово 

покушаш да објасниш логиком, не иде. У наше 

време када су знања веома узнапредовала, 

поверење само у разум је на жалост, уклонило веру 

као темељ, и испунило душе питањима и сумњама. 

Због тога нас чуда утврђују, јер се чуо догађа и оно 

се не објашњава логиком. Вера у Бога привлачи 

божанске силе доле, и сви људски закључци се 

преокрећу. Чини чуда, васкрсава мртве и оставља 

науку са отвореним устима. Све везано за духовни 

живот споља изгледа наопакао. Ко не обрне свој 

светски начин мишљења, и ко не постане духован 

човек, немогуће му је да спозна тајне Божије које 

нам се јављају као чудне. Онај ко мисли да може да 

спозна тајне Божије спољашњим изучавањем, личи 

на неког безумника који покушава да види Рај 

помоћу телескопа. 

            Логика чини многа зла, када неко помоћу ње 

покуша да изучи оно што је божанско, тајне, чуда. 

Католици су са логиком дошли дотле да хемијски 

испитују Свето Причешће, да би видели да ли је 

оно стварно Тело и Крв Христова. Свети су, 

међутим, вером коју имају, увек видели Тело и Крв 

у светој Чаши. Још мало па ће доћи дотел да свете 

ставе под рентген да виде у чему се састоји њихова 

светост! Одбацили су Духа Светога, а убацили су 

своју логику и сада се служе белом магијом. Једном 

Католику, који је имао добро расположење - јадник 

се заплакао - рекох: "Једна од најважнијих разлика 

међу нама је ово: ви се ослањате на мозак, а ми на 

веру. Ви сте развили рационализам и уопште 

људска достигнућа. Својом логиком ограничавате 

божанску силу, јер сте божанску благодат оставили 

по страни. Ви у освећену водицу стављате 

конзерванс да се не поквари. Ми у оно сто се 

појкварило ствљамо освећену водицу, да би 

постало добро. Верујемо у благодат која освећује, и 

освећену водицу чувамо по двадесет и по педесет 

година и она се уоште не квари". 

            - Да ли логика, исправно мишљење, долази 

пре Бога? 

            - Можда не долази логика него гордост? У 

суштини, ова логика је пре крива него исправна. 

Гордос је оштећење логике. Логика која је 

егоситична је гнездо демона. Када се ова логика 

преточи у наша дела, предајемо се ђаволу. 

            - А када, страче, неко ко је духован треба да 

се супротстави искушењу, зар ту логика нема 

никакву улогу? 

            - Тада, човек треба да чини оно што је у 

његовој моћи, а оно што није нека остави Богу. 

Неки покушавају да све постигну само својим 

умом. Такви су, на пример они који покушају да 

достигну умну молитву умом. Стискају главу да би 

се сконцентрисали, и после их боли глава. Ако се ја 

супротстављам, то ј оно чему треба да се свагда 

супротстављам. Зар мислиш да би то могао да сам 

огурнем тамо? Него, оно што као човек могу, то 
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чиним, а остало ћу оставити Богу. "Бог ће, кажем, 

дати, указаће на оно што треба да буде". Многи 

почињу: "Како ће ићи овај посао, и шта ће бити с 

овим или са оним", и тако их и због ситница боли 

глава. Када неко покуша да ствари уреди само 

логиком, тада му се све помути. Требало би да Бога 

постави испред сваког свог дела. Да не чини ништа, 

без поверења у Бога, јер се касније његов ум бори и 

умара, а душа се лоше осећа. 

            - Старче, рекли сте да не долазите у стање 

напетости. Како се то постиже 

            -'Не, не долазим, јер се стварима не 

супротстављам умом. Ако мене заболи глава, 

заболеће ме од прехладе или од ниског притиска. 

Томе имам да се супротставим! Свакога дана ми 

долазе људи са својим проблемима, са својим 

боловима. Мислим на оне који су прошли кроз 

различите проблеме, кроз болести итд. И ако 

некоме буде добро, не говори да му је добро, да се 

и ја порадујем мало, него и даље мислим да му није 

добро. 

            - Како може монах да правилно уреди своје 

мисли, а да се не умори од размишљања? 

            - Стварни спокој бива од другог спокоја. Бог 

успокојава човека, и човек пстаје човек, обожује се. 

Другачије ради само умом, и тада је све телесно, 

људско. 

            Светска логика умата ум и ослабљује 

телесне силе, ограничава срце, док је духовна 

логика за срце благотворна. Ум, ако се исправно 

користи, може да покрене срце и да буде од 

помоћи. када ум сиђе у срце и када са срцем заједно 

дела, свако дело које чинимо није више само дело 

логике. Логика је благодат. Међутим и она треба да 

се освети. 

            - Ја, старче, немам срце? 

            - Имаш срце, али уместо да оно ради, твој ум 

га ућуткава. Покушај да оствариш логику срца, 

веру, љубав. 

 

            - Први корак - да прошеташ Солуном бос, да 

кажу да си полудео, како би ум отишао!!! Ти, 

благословени, све узимаш са математичком 

тачношћу. Ти си астроном? престани да 

размишљаш рационалистички, да би могао да 

радиш на самом себи. 

            - Старче, које изучавање ће ми помоћи да се 

одвојим од логике овога света? 

            - Пре свега треба да читаш Старечник, 

Филотејеву Историју, дакле, не теоријске књиге 

оне него које говоре о делању, да би једноставним 

отачким духом светитељства одагнао логику овога 

света. Након тога треба да чиаташ Авву Исаака, али 

да га не схватиш као философа, него као онога ко је 

од Бога просветљен. 

 Логика овога света квари духовну осетљивост 

             Свети Оци су све сагледавали духовним, 

божанским очима. Светотачки списи су писани 

Духом Божјим, и Дух Божји је тај који тузмачи 

Свете Оце. Данас нема често овога Духа Божијег, 

да би се разумели списи Отаца. Све се гледа очима 

овога света, и ништа се друго не види. Нема добрих 

дела која дају веру и љубав. Арсеније Велики[10] је 

стављао ### у воду и није је мењао, тако да је вода 

много мирисала. А шта ћемо ми разумети о тој 

устајалој води! "Ма не разумем ово", кажу ти. Не 

зауставља се да види има ли ту још нешто, него 

добацује зато што не разуме! 

            Када се умеша логика, ништа не може да се 

разуме - ни Јеванђеље ни Свети Оци. Духовни 

осећај се квари, и јеванђеље и Оци постају човеку 

некорисни, тако да он долази до тога да каже: 

"Толике године се људи неправедно пате 

подвизавањем, постом, итд!" Ово је богохуљење. 

Дође једнога дана један монах у Коливију 

аутомобилом. "Дете моје, рекох му, шта ће теби 

аутомобил? Не иде то!" "Зашто старче", рече ми. 

зар не пише у Јеванђељу "сто пута више примиће и 

наследиће живот вечни? (Мт. 19, 29)" Ово, "сто 

пута више примиће", рекао је зато што је желео да 

има. Али, на монаха се односи оно што каже 

Апостол Павле да: "ништа немајући све поседују". 

Монах, дакле, нема ништа, али може да располаже 

туђим вредностима, зато што му верују ради 

његових врлина. Ми монаси не треба да имамо! 

Видеите како се уз помоћ логике може дочи до 

погрешних тумачења? Иамјте увек на уму да, ако се 

човек не посвети ( = очисти од греха), ако не дође 

божанско просветљење, свако тумачење које ће 

дати биће увек смутно. 

            Упиташе ме једном: "Због чега Пресвета 

/Богородица/ није учинила чудо на Тину, и 

Италијани развалише бродић "Ели" на дан њеног 

спомена?" А Пресвет је тамо учинила и веће чудо. 

Расваљивање бродића "Ели" изазвало је срџбу 

Грка. Грци су схватили да Италијани ништа не 

поштоју и разљутили су се, и затим су их протерали 

вичући "ваздух". Да није тако било, Грци би рекли: 

"И ови /Италијани/ су религиозни, они су наши 

пријатељи". неби разумели безбожност Италиајана. 

А сада долазе ови са својом логиком и говоре: 

"Зашто Пресвета није учинила чудо?" И шта да им 

кажеш? 

            А други питају: "Зар су у вавилону, када су у 

пећ бацили тројицу младића, заиста мерили ватру,  

и измерили да је била четрдесет девет лаката?" Па 
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када је ватра испрва била седам метара висока, 

додали су још материјала за ложење да буде 

седмоструко већа. Зар седам пута седам не даје 

четрдесет девет? Видиш ли како су знали колика је 

ватра? Овде видиш један рационлизам, једну 

безумну логику, која је на концу одвојена од 

стварности. Неки од данашњих теолога замајавају 

се и оваквим питањима. Тако, на пример, питају: 

"Да ли су се демони који су бацили крдо свиња у 

море удавили? (уп. Мт. 8, 32)" А значење је да су 

отишли од човека. Шта се тебе тиче шта је било? 

Боље пази да демони тебе не поседну, и немој се 

бринути о томе где се сада налазе они демони. 

            - Старче, неки покушавају да усагласе 

Јеванђеље са људском логиком. Тумаче Јевнђеље 

логиком овога света без икаквог зазора. 

            - Јеванђеље и логика овога света не могу да 

се ускладе. У Јеванђељу је љубав. У логици овога 

света је интерес. Јеванђеље каже: "ако те ко неко 

потера једну миљу, иди са њим две ( уп. Мт. 5, 41)". 

Где је ту логика? То је скоро лудост! Због тога они 

који покушавају да Јеванђеље ускладе са логиком 

овога света чине једну ружно замешатељство. 

Постије, примера ради, различите групе које се 

баве филантропским радом. Они, тако сазнају да је 

неко пострадао, да је осиромашио и да му је 

потребан новац. "помоћи ћемо му, али да се прво 

уверимо да ли му је новац заиста неопходан". И 

онда иду два три пута да га посете, да се увере да 

ли му је попмоћ заиста потребна. И ако, 

претпоставимо, виде да има неколико фотеља у 

собама, кажу: "Е, па он има толико фотеља у тим 

собама! Пошто има толико намаештаја, помоћ му 

није потребна". И не дају му помоћ. Они, међутим, 

не разумеју да је тај човек гладан. Јер, када неко 

осиромаши, то не значи да се истог часа промени и 

његова одећа. Откуд знаш да тај намештај нема од 

раније, а још ико до сада није дошао да га купи? А 

може бити, да му је то поклонио неко ко је сазнао 

са сиромаштво његове продице. Такви добротвори 

се крију иза логике и врше смутње, а Јеванђеље 

остаје ван њиховог живота. Људи гледају на ствари 

спољашње, и зато све погрешно тумаче. 

            - Старче, логику и људско размишљање које 

имам, осећам као запреку за напредак у духовном 

расуђивању. 

            - То заиста и јесте препрека за духовни 

напредак,  јер тада одлази благодат Божија. Човек 

тада остаје без помоћи Божије, падне и разбије нос. 

Људско суђење и расуђивање су, по правилу, 

неправедни. Расуђивање Божије јесте љубав, 

дуготрпљење, подстицање. Бактерија која изазива 

твоју духовну болест је то што ствари истражујеш 

људском логиком. Делотворан лек су добре мисли. 

Када човек скреће десно, има дакле, добре мисли, а 

рсте и спосбност његовог срца. Стога, ако много 

коистиш разум, неопходно је да добро пазиш на 

своје помисли, јер и закључци до којих својим 

умобањем долазише, јесу људски а не духовни и 

освећени. 

            - Старче, зашто тако често падам у 

осуђивање? 

            - У теби је Право које студираш, и зато 

осуђујеш. Много пута одређене студије или неко 

занимање, на известан начин стварају једну суву 

логику. Логика је честа болест оних који умују. Она 

је суштина болести. Ако имаш срца, логика иде 

много испред твог срца. 

            Има много оних који имају велику моћ 

мишљења и који расуђују са егоизмом, и који 

ништа не примају. Све траже од других али не и од 

себе. Сами остају у својим немоћима а друге 

осуђују. Заиста је то веома чудно! Споља су 

уобличени, направили су једног спољашњег човека 

пуног лицемерја и у себи немају ни трага од 

простодушности. То и јесте разлика између 

европског и јелинског духа. Када кажем 

"јелинског" мислим на дух православља. Код 

европљанина никад не можеш да схватиш када 

можеш, а када не можеш да му се приближиш. 

Увек каже "добро дошли" са лажљивим осмехом. 

Док јелина можеш да разумеш. Радостан је? То и 

показује. Хоће да те превари? И то показује, па и то 

увиђаш. 

            - Како бива крив, онај ко осуђује људе, 

асвакако и стања? 

            - Сам се крећете у сфери логике, служите се 

само својим мозгом, а ово је последица тога. Добро 

је за оне који имају раван ум, да Бог узме одвијач 

па да их мало окрене. Колико се ум више испразни, 

толико га благодат испуњава човека. Када кажем 

ум, мислим на људско расуђивање, на егоизам, на 

самоувереност. У оном моемнту, међутим, када 

неко схвати да не расуђује исправно и када каже: 

"расуђујем на начин овга света, моје расуђивање 

нема божанског просветљења и стога ћу 

погрешити. Зато не треба да користим то моје 

расуђвање" - тада га Бог просветљује, и тада може 

исправно да расуђује шта је право. 

            Паметним људима искушење не долази као 

очигледно суђење. Када човек у себи има људске 

елементе, он суди људски и чини злодело. Човек 

треба да се удаљи од тог људског елемнта, да би се 

његов суд постао божански. Суд овога света је 

криви суд. Колике само неправде бивају! Једном 

приликом за Пасху, након Свете Васкршње 
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Литургије, седосмо мало у једну кућицу да 

поједемо сир и јаје. Поред мене је седео један 

монах који је био водич мазги, и који је доносио 

дрва. Гледам га, стваља у свој ћошак оно што му је 

понуђено. "Једи", рекох му. "Добро, добро, јешћу", 

рече ми. Гледам га после, опет не једе. "Једи, опет 

ти говорим. Данас је Пасха." "Благослови старче, 

рече ми, "ја, кад се причешћујем, не једем до два 

поподне". Од претходног дана пости (тј. не једе - 

прим. прев.) а јешће поподне! Видиш шта он чини 

ради благочестивости? А други могу да га сматрају 

обичним мазговодцем. 

            Човек је тајна! И ако те приморавају да 

судиш, размишљај: "Да ли је овај суд божански, 

или је пун пристрасности?" Да ли је то несебично 

или пуно самовоље? Немојте имати поверења у 

себе нити у свој суд. У том суду има ного егоизма. 

Мене су поставили да судим о једној ствари, и иако 

то нисам хтео, приморали су ме. И када сам стао на 

молитву, пошто сам са несебичношћу и 

непристрасношћу судио, нисам осећао ону сладост 

као другим приликама. Није ме узнемиравал моја 

одлука о нечему, него то што сам судио као човек. 

Колико је често наш суд преваран и колико су ту 

често присутни људски критеријуми! Много је 

дрскости у суђењу, Суд припада Богу. То је 

страшно! И није важно, ако онај ко суди има и 

добру намеру. Важно је шта је у његовом суду. 

            Потребно је много расуђивања. Природно, 

сви ми имамо неко расуђивање, али на жалост, 

многи од нас га не примењују на себи самима, него 

на ближњима својим. То расуђивање које имамо, 

помућујемо суђењем и осуђивањем и захтевом да 

се други поправе, док је у ствари то требало да 

захтевамо само од себе, пошто не узимамо довољно 

учешћа у духовној борби и у одсецању сопствених 

страсти, како би се душа наша ослободила и како 

би узлетела на Небеса. 

 (Превео са јелинског: мр Александар Ђаковац) 

 
Ко се срди на ђавола, тај се не срди на људе; али 

ко се срди на брата, тај закључује мир са 

ђаволом. 

Свети Нил Синајски. 
  
Када будемо слушали себе – тада нећемо 

осуђивати друге, јер у нама је самима много је 

онога зашта  друге осуђујемо. 

Свети Нил Синајски. 
  

Ко тражи друштва и дружења са злим људима, 

довољно показује своју сопствену злоћу. 

Блажени Августин. 

  

Свети краљ Јован Владимир 

Овај свети и 

славни Цар и 

дивни мученик, 

Јован 

Владимир, 

израсте од 

благочестивог 

и царског 

корена, зацари 

се у граду Алби 

и владаше свом 

Илиријом и 

Далмацијом. 

Беше му дед 

Хвалимир, који 

роди три сина: 

Петрислава, 

Драгимира и 

Мирослава. 

Петрислав прими на управу Зету, Драгомир 

Требиње и Хлевну, а Мирослав Подгорје. Па пошто 

сконча Хвалимир, а Мирослав оста безчадан, то и 

држава овога паде у власт Петриславу. Петрислав 

имаше за наследника сина, овога блаженог 

Владимира. А Владимир од јуности би испуњен 

даровањима духовним - би кротак, смирен, ћутљив, 

богобојазан и чист животом, презирући све 

привлачности земље и ревнујући за све узвишено. 

У свему расуђиваше мудро, и мудро владаше 

поданицима" својим, због чега љубљен би од свију. 

У то време ополчи се ратом Самуил краљ 

Болгарски са многом војском на државу овога 

блаженог. А он штедећи крв човечју уклони се са 

својима у планине, и ту беше држан Самуилом у 

опсади немало времена, на месту званом Косогор. 

Беху ту змије једовите, те голему муку наношаху 

војсци. Свети Владимир се помоли Богу и престаше 

надаље уједати, и од тада до сада никога не уједају. 

А Самуил не могући силом ухватити Владимира, 

умисли преваром, па га позва на веру. Будући 

незлобив Владимир прими веру од вероломника и 

даде му се у руке, а он га посла у свој престолни 

град на заточење, и поплени и попали све илирске 

стране: Дубровник, Котор, Босну и Рашку. Па се с 

пленом поврати дома. 

А имаше овај Самуил кћер по имену Косара; она 

пак имаше велико милосрђе ка нишчим и сужним, 

и често обхођаше тамнице и блажаше сужне. Па 

видевши Владимира, расцвела младошћу, 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=sveti+jovan+vladimir&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KK9xL6FMtudPKM&tbnid=BWEdjLQzujYX6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://ikonografski-ateljeminic.co.rs/?q=sh/galleries&ei=fDMzU4b2NITooATe3IGoCg&bvm=bv.63808443,d.cGU&psig=AFQjCNEv2_ioD4Pzi8cGLnDmtWwKhTvsFw&ust=1395950768289220
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благообразна и благоразумна, заљуби га срцем. Он 

пак пребиваше у посту и молитви. Али једне ноћи 

јави се њему ангел Господњи, и предсказа му скоро 

ослобођење од сужанства а мало потом и 

мученичку смрт. У том Косара запроси у оца свога, 

да би јој он дао овога роба за мужа. Не могаше отац 

отказати кћери својој; изведе дакле Владимира из 

тамнице, и даде му Косару за жену, и сву му 

државу поврати, и испрати га с чашћу и с многим 

даровима. И Владимир приспе дому своме, са 

супругом својом, и би дочекан од својих с радошћу. 

Па усаветова жену своју да држе девство, пошто су 

девственици, рече, слични ангелима. Она се 

повинова, те живљаху у целомудрености и у свакој 

добродетељи. 

У то време самодржац грчки Василије 

порфирородни изиђе са многом војском на цара 

болгарског, па пошто порази Василије воинство 

болгарско, дође чак до Охрида. А Самуил умре од 

печали. После њега прими владу син његов 

Радомир, но после једне године овај би убијен од 

Владислава, двојуродног брата свога по матери, а 

по наговору цара Василија. 

И тако цар Василије покоривши себи Болгарију 

пође с војском на државе српске, а свети Владимир 

сабра своје војинство и опре му се крепко, те се 

император празан поврати дому своме. 

Изађе једном свети Владимир у дубраву близу 

града, са три бољара, и виде орла унутра у шуми 

како кружи, а на плећи му сјајан крст блисташе, 

кога орао положи на земљу и поста невидљив. Они 

сиђоше с коња и поклонише се Христу, на Крсту 

распетом, а свети Владимир нареди да се на том 

месту црква построји, и даде прилог мног, и 

положи у цркву онај часни крст, те ту хођаше и по 

дану и по ноћи на молитву и свеноћна бдења. Још 

разуме, да се приближи време да прими венац 

мученички, за ким он и сам жуђаше. 

А Владислав братоубица, имајући завист против 

светога и будући наговорен од императора да 

обманом убије светога, позва к себи Владимира као 

тобож да беседе о народним пословима. Владимир 

посумња и не оде. Но лстец му посла епископа 

заклевши се светим јеванђељем и часним крстом. А 

Косара не хте пустити мужа свога, но она најпре 

оде да беседи с братом својим. Као други Јуда он је 

обману целовањем и слатким речима, те она 

поверова убици. Врати се Косара у престоницу и 

посла мужа ка убици не могући познати ножа 

медом помазана. Кад Владислав виде Владимира 

где му долази, устреми се на њ и удари га мачем, 

али му не може нахудити. Не устраши се Владимир 

но рече: хоћеш да ме убијеш, брате, али не можеш! 

Па истргнув свој мач даде му говорећи: узми и убиј 

ме, готов сам на смрт као Исак и "Авељ. А 

Владислав, помрачен умом, узе мач и обезглави га. 

Светитељ пак узе главу своју рукама својим, па 

уседе на коња и одјури к поменутој цркви где је 

видео орла с крстом појећи: зарадовах се кад ми 

рекоше: хајдмо у дом Господњи! Кад стиже цркви 

коњ стаде, светитељ одјаха па рече: у руке твоје, 

Господе, предајем дух мој! А убица се посрами и 

устраши од таквог преславног чуда, па побеже са 

својима. И тако блажени Владимир прими венац 

мученички и промени царство земаљско за небеско, 

хиљаду и петнаесте године, месеца маја 22. 

А Косара, супруга његова, погребе тело блаженог у 

реченој цркви, с архијерејима и свим клиром и 

синклитом са сваким благољепијем. И због искрене 

љубави, коју имаше према светоме супругу свом, 

затвори се ту при цркви и проживе неисходно и 

богоугодно све дане свога живота у посту и 

молитви. 

А Владислав убица надаше се одржати у миру и 

покоју царство болгарско, и још к овом 

присајединити и српско, те дође с војском под Драч 

и опседе га с тврдим поуздањем. Но једном кад он 

сам под својим шатором вечераше, а то изненадно 

угледа Владимира устремљена (с мачем) да му 

главу одруби. А он преплашен повика стражаре у 

помоћ, и у присуству ових би поражен невидљивом 

руком, и изверже своју грешну душу, слично Ироду 

Агрипи. Тако сконча крвопија хиљаду и 

седамнаесте године. А војска му устрашена побеже 

натраг. И тако грабећи туђе лиши се и свога, а још 

уз то и живота привременог и вечног. 

Свети Владимир испусти тада миро од светих 

моштију и исцели многе страдалнике од различних 

недуга, и до сада твори чудеса неизбројна, и 

укроћава свирепо агарјанско неистовство. Нека би 

његовим светим молитвама преблаги Бог призрео 

на људе своје и на достојање своје, и учинио конац 

мучењима, и избавио нас од љутих и зверских 

агарјана. Да се слави Бог у Тројици: Отац, Син и 

Дух Свети, Тројица једнобитна и неразделна, у 

бесконачне векове. Амин
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Манастир Раваница 

 
Манастир Раваница лежи у подножју 

Кучајских планина. Опасан зидом са седам кула 

овај манастир је вековима место ходочашћа али и 

симбол култа светог кнеза Лазара. У њему и око 

њега су настале песме о боју на Косову, о Молошу 

Обилићу, Косанчић Ивану, а најлепше о кнезу 

Лазару и кнегињи Милици. Колико кнез Лазар 

значи Србима говоре и бројне похвале испеване 

њему у част, а најпознатија Јефимијина "Похвала 

кнезу Лазару"извезена је на црвеној свили златним 

концем, а намењена је за покров кивота светог 

кнеза Лазара. 

Сам Манастир Раваница је кроз бурну историју 

више пута рушен и пустошен 1398. год., 1427., 

затим врло брзо и 1436. године, па 1459., али и 

касније 1788. за време Кочине крајине. Ипак 

успешно је обнављан трудом монаха. Манастир је 

родоначелник тзв. Моравске школе. Животопис 

манастира је слабо очуван али прелепе фреске 

говоре о кнезу и кнегињи и о њиховим синовима, о 

рату са Турцима, а највише о Христовим чудима. 

Најважнија рестаурација цркве урађена је у 18. 

веку. 

На Видовдан , у уторак , 15 јуна ( по старом 

календару ) , 1389 године, пред велики бој на 

Косову , славни кнез Лазар обрати се својим 

војницима говорећи :...."Бољи нам је подвиг смрти, 

неголи стидан и ропски живот ... да ускоро подвиг 

стваралачки примимо, да бисмо поживели вечно на 

небесима; именујмо себе војницима Христовим, 

страдалницима за веру, како бисмо се уписали у 

књигу живота". И, тог дана изгинуше српски 

војници и међу њима велики кнез Лазар. А према 

легенди његово тело Господ не предаде 

распадљивости, него га награди многим 

чудотворствима. Бајазит тело предаде неким 

монасима, те га они сахранише у цркви Светог 

Вазнесења у Приштини. 

Данас, 620 година после косовског боја, мошти 

светог кнеза Лазара почивају у његовој задужбини, 

коју је подигао 1381. године, у манастиру Раваница. 

Мошти су услед великих пустошења неколико пута 

преношене да би се сачувале. Монаси су тело кнеза 

Лазара носили у Сентанреју, пред најтежом 

најездом Турака, затим у манастир Врдник, а за 

време другог светског рата пренеће га у Саборну 

цркву у Београду, да би након неколико деценија, 

1989. године, коначно било похрањено у Раваници. 

Ако Вас данас пут нанесе крај Ћуприје и села 

Сења, било би лепо видети живописни манастир у 

коме су многи клесари, неимари, сликари, златари 

и везлије уткали своје умеће. Биће Вам јасно зашто 

су наши преци мукотрпно чували манастир и 

мошти славног кнеза Лазара. Његове мошти стоје 

десно од олтара, и од 28.јна 2010. године су 

смештене у новосаграђени кивот.Стари дрвени 

кивот датира из 18. века. 

Манастир Раваница је женски манастир и о 

њему брину монахиње. 

 

 
 

 

И љуби Господа Бога свога свим срцем својим и 

свом душом својом и свим умом својим и свом 

снагом својом. ово је прва заповјест. 

Мар. 12, 13. 

  

И друга је иста као и прва;  љуби ближњега свога 

као самога себе. Друге заповести веће од ових 

нема. 

Мар. 12, 31. 

  

И не судите, и неће вам се судити; и не осуђујте, 

и нећете бити осуђени; опраштајте, и 

опростиће вам се. 

Лука 6, 37. 
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Дечији кутак 
 

Повест о љубави 

 

Два тешко болесна човека, лежала су у болничкој соби. Један од њих је због терапије 

свакога дана седео по неколико сати на кревету, који је био поред прозора. 
 

Други болесник није уопште могао да устаје, нити да покреће главу, зато је стално 

лежао на леђима. Могао је да гледа само у плафон. Два друга у невољи, по цео дан су 

причали о својим породицама, кући, послу, где су били у војсци, а где на одмору. 
 

Свакога дана је човек који је седео на кревету, описивао другу шта види кроз прозор. 

Најлепши део дана непокретном човеку био је кад му његов пријатељ прича шта види 

кроз прозор. Тада је заборављао и болест и болове. 
 

Човек који је седао на кревету имао је мек, умирујући глас и диван дар приповедања. Сликовито је 

описивао лабудове у језеру, децу која су пуштала папирне чамце, младе парове који загрљени шетају 

поред језера. Описивао је цвеће свих боја и сенке гранатог дрвећа раскошних крошњи. Док је човек 

причао, његов непокретни друг је затварао очи и чинило му се да је напољу, на сунцу, поред језера, да 

удише пуним плућима мирис цвећа. 

Тако су пролазили дани, недеље, месеци. Једног јутра, док је непомични човек спавао, сестра је негде 

одвела човека који је причао. 
 

Непокретни болесник је после неколико дана замолио да му кревет преместе до прозора. Било му је мало 

боље и могао је да се придигне и гледа чудесни свет изван болничких зидова. Сестре су преместиле кревет 

и помогле му да се удобно смести. Са великим напором се подигао и после дуго времена могао је да кроз 

ужива у лепотама природе. Погледао је кроз прозор и угледао празан зид. 
 

Болесник је питао сестру кроз који је прозор гледао његов пријатељ, који му је тако лепо описивао спољни 

свет.Сестра је одговорила да је његов пријатељ био слеп и није могао да види зид испред прозора. 

– Можда је хтео да вас усрећи и олакша вам тешке дане непокретног лежања – рекла је сестра. 
 

Неизмерна срећа лежи у усрећивању других, без обзира на наше услове. Подељена туга се преполови, а 

срећа удвостручује. 

Ако желиш да знаш колико си богат, преброј колико имаш онога што се никаквим новцем не може 

купити! 

(Преузето из: ''Светосавског звонца'' бр. 8/2010) 

 

 

Загонетке 

Кућа у облику пасуља, 

на води се љуља. 

 

Мачка воли да ме једе, 

а немам длаке ни једне. 

 

Два краља војска следи, 

сваки хоће да победи. 

 

Могу бити црвена, зелена и жута. 

Могу бити слатка, могу бити љута. 

Можеш ме пећи, можеш ме сећи,  

онда се добије ајвар такорећи. 

 

Мозгалица 

 

Јуче мије деда Миле 

на поклон дао сто и једно пиле. 

Једно пиле ми је изненада нестало. 

Колико пилића ми је остало?
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Празнични ребус 

 

 

Правила за решавање ребуса: слике представљају појмове. Апостроф испред/иза слике oзначава 

одузимање слова од дате речи. Кључ помаже у одгонетању тако што најављује колико слова се добија од 

сваког појма датим редоследом. 

 
Украси и обоји ову корпу са Васкршњим јајима! 

 

 

 

  

загонетке: брод, млеко, шах, паприка; мозгалица: ниједно; ребус: Христос Васкрсе 
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ДУХОВНА ЛИРА 

О Пречиста 

Снегови су на планини 

 Чисти, чисти, чисти, бели; 

Од снегова на планини 

 Шта је беље и чистије? 

Ти си беља и чистија, 

И чистија и светлија, 

Ти, Мајчице белог Христа, 

Смилуј нам се, о Пречиста! 

 

Прекрасно је шарно цвеће 

 По шареним ливадама; 

Од шареног цвећа тога 

 Шта је лепше и красније? 

Ти си лепша и краснија, 

Кићенија и милија, 

Ти, Мајчице белог Христа, 

Смилуј нам се, о Пречиста! 

 

Мирисно је цветно сено, 

Покошено, осунчено, 

Од тог сена покошена, 

Шта је драже, мирисније? 

Ти си дража, мириснија, 

Ти си блажа, чаробнија, 

Ти, Мајчице белог Христа, 

Смилуј нам се, о Пречиста! 

 

Исток са висине 

Исток нам се са висине јави 

Вечну светлост свету да објави, 

Вечну светлост и вечно сијање, 

Вечног Бога вечно постојање. 

Син се јави Оца да објави 

 И Дух сиђе Сина да прослави. 

Триједина слатка хармонија 

 Људска срца љубављу загрија. 

Вечни Исток вечитога дана 

 На истоку сунчаном заруди 

 Од сна људе тешкога пробуди. 

Сновиђења лажна ишчезоше, 

Мрачне сени у ад побегоше. 

Христос дође, људе страва прође; 

Христос рече, пакао утече; 

Кад пострада, сатану савлада; 

У смрт паде, у живот устаде. - 

Гроб се стресе, кад Христос воскресе. 

 

Свети Василије Острошки 

Свети Василије, Божји Угодниче 

 И од сваке муке чудни целебниче. 

Силом Христа свога Ког возљуби много, 

Најтеже болнике ти си лечит мого, 

То и сада можеш сваком ко те штује 

 И у живог Бога ко тврдо верује. 

Не престај помагат славо српског рода 

 Не престај за грешне молити Господа. 

Ти си светац Божји у небеској слави 

 А свеци су људи духом цели, здрави. 

У теби видимо ми правог човека, 

Слободног од греха, и препуног лека, 

У ком огањ гори Духа Свесветога, 

У ком љубав стоји Христа Васкрслога. 

Захвални смо теби, и Богу Свесилну, 

Што кроз тебе лије милост преобилну, 

Кроз свог свеца чудна и ангелолика - 

Василија српског, Божјег угодника. 

 

Брат и сестра 

- Кажи мени, мили брале, 

Што се многи људи хвале 

 Својом славом, својом снагом, 

Својим знањем, својим благом? 

А кад умру све пропада, 

И то тако од вајкада. 

Што се онда хвале лудо - 

Велико је за ме чудо. 

 

- Казаћу ти, сејо мила, 

Та што си се зачудила? 

Ко се хвали својом славом 

 И премудром својом главом, 

Својим знањем, својом снагом 

 И сабраним тешким благом - 

Он је духом врло мали, 

Јер се само крађом хвали: 

Од Бога је све покрао 

 Ил' он знао ил' не знао. 

Слава, снага, благо, знање, 

Божије је то имање, 

Вечна слава у Богу је, 

Вечним благом Бог благује, 

Вечном снагом Бог царује, 

Вечним знањем Бог умује: 

Зар се може хвалит' грана 

 Да без стабла стоји сама? 

Зато сада, сејо моја, 

Нек је жива душа твоја, 

Господу се поклонимо 

 И овако завапимо: 

Слава теби, вечни Боже, 

Без тебе се ништ' не може, 

Нити ико ишта значи 

Твојим сјајем ко не зрачи. 
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