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Посланица СПЦ
Српска Православна Црква
својој духовној деци
о Васкрсу 2013. Године

ИРИНЕЈ
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!
…Нећеш оставити душу моју у аду,
нити ћеш дати да Свети твој види
труљење
(Пс 15,10)
Заиста је истинита ова реч пророка Божјег
којом нам благовести светли празник
Христовог Васкрсења, празник велике
хришћанске радости и духовног весеља.
Ако постоји дан међу свим данима за
радовање, то је данашњи дан – дан у који
прослављамо Васкрсење Христа Бога
нашега. Благодарећи овом светом дану,
сви дани људски – од настанка па до краја
света – добијају свој прави смисао, и све
оно што се у те дане догодило и догађа
добија своје право значење. Ако се
одиграо догађај на који се може свести
Хришћанство, онда тај догађај јесте
Васкрсење Христово. Ако има празника на
који се могу свести сви празници, то је,
опет, Васкрсење Христово. Црква зато
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празник Васкрсења Христовог и назива
Празником над празницима. А у цркви
појемо: Ево дана који створи Господ!
Радујмо се и веселимо се у њему! (Пс
117,24).
Васкрсење Христово је темељ
Хришћанства, темељ Цркве, јер је њиме
Господ потврдио Своје целокупно учење.
До Васкрсења Он је учио о вечном животу;
Васкрсењем је потврдио то Своје учење и
доказао да је Он заиста Живот вечни. До
Васкрсења, Он је учио о непрестаној
љубави Божјој према људима; Васкрсењем
је посведочио ту љубав, јер је ради човека
победио највећег непријатеља људског –
смрт. Да није васкрсао, Христос не би био
ни Бог ни Господ, ни Спаситељ ни
Искупитељ, већ обичан човек. Једино у
светлости Васкрсења Његовог постаје јасан
и објашњив Његов живот на земљи и сва
дела Његова. О томе Преподобни Јустин
Ћелијски каже: „Одузмите Васкрсење
Христу, одузели сте Му Божанство, јер сте
Му одузели оно што Га чини Богочовеком,
и Спаситељем, и Васкрситељем.“ Тек
Васкрсењем Христовим људи су стварно
познали у Њему Богочовека. Без Христовог
Васкрсења, вера хришћанска би била
бесмислена и немогућа, јер би смрт,
главни непријатељ рода људског, остала
непобеђена. Ова истина омогућава
Апостолу народâ да каже: …ако мртви не
устају, то ни Христос није устао. А ако
Христос није устао, узалуд вера ваша; још
сте у гресима својим. Онда и они који
уснуше у Христу, пропадоше. И ако се
само у овоме животу надамо у Христа,
јаднији смо од свију људи. Но заиста је
Христос устао из мртвих, те постаде
Првенац оних који су умрли (1. Кор 15,1620). Христово Васкрсење даје смисао и
небу и земљи, и човеку и људској историји.
Клањајући се Живоме Богу, ми се клањамо
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и свом бесмртном, непролазном људском
достојанству. Када је Христос васкрсао,
свети квасац бесмртности ушао је у људску
душу, у људско биће и у људски ум, и
обасјава човека да би људски живот
задобио вечни смисао и вечно значење.
Истина Васкрсења посебно снажно одјекује
у нашем времену, препуном патњи и
страдања – времену у којем се, као ретко
када раније, поставља питање смисла и
циља живота. Сведоци смо тога да је из
дана у дан све више усамљених и
остављених; толико је домова без топле
људске речи, толико је деце лишено
родитељске пажње и љубави. Пуне су
болнице страдалника, оних који болују
телом и душом. Појаве као што су насиље,
терор, пљачка туђе имовине, невиђен
немир који је данас завладао у душама
људи широм света, склоност криминалу,
угрожавање мира и среће других,
произилазе из духовно опустелих и
морално раслабљених душа, и то најчешће
код младих људи који се губе пре него ли и
нађу неки пут у живот. Себичност и
непоштење и данас, као и јуче, уништавају
сваки прави живот у заједници, заједничко
добро и имовину. Неповерење и
грамзивост, насиље и отимање туђег,
угрожавају личност и њену сигурност и
достојанство.
За човека нема веће тајне и непознанице
од постојања зла у свету. Понекад нам се
чини да се оно толико склупчало и згуснуло
да га можемо сасвим јасно видети, готово
опипати. Зло наступа спектакуларно, оно
воли да се експонира и да напуни све
штампане и електронске медије поруком:
ја сам непобедиво – живот је бесмислен
јер у њему ја владам. Оваква порука
указује на догађаје Великог Петка: зло не
влада само земљом, већ је јаче и од Бога,
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јер и Њега Самог може да отера у гроб –
поручује нечастиви, не схватајући да
Христос смрћу Својом побеђује смрт.
Од када постоји, човек читавог живота
жуди за миром, срећом и успехом у
животу. Воли да буде признат и познат, да
чини дела која ће га надживети, да иза
себе остави своје име. И крајње обичан
човек, а не само обдарени, геније и светска
величина, ужива када неко хвали нешто
његово, или се диви његовом поступку.
Врло често, међутим, у животу не
успевамо, нисмо срећни, нити умемо дар
Божји до краја да употребимо на добро.
Многобројнији су они који иза себе
остављају више дана са мукама и
немирима, него ли они са много дана
среће и спокојства.
Да ли је то тако због тога што је зло јаче од
нас, или зато што не умемо да живимо?
Шта нам недостаје да бисмо и ми били
срећни? Одговор је Хришћанима познат: на
првом месту је да научимо истински
волети, а на другом, да научимо довољно
праштати. Никада човек не може досегнути
истинску висину као када воли и из љубави
даје себе. Такође, висини стреми и када
прашта и када се у праштању не осврће на
увреде. Никада човек не личи толико на
Бога као када моли Бога за опроштај, и
брата да му опрости. Љубав и праштање
пружају човеку неизмерну радост. Човек је
највећи када схвати да се свака рђава реч
коју упути другоме враћа њему и повређује
га. Не можемо другом да нанесемо зло, а
да пре тога не повредимо себе. Све што
отрпимо и праштањем поравнамо даје нам
снагу да победимо, било шта да је у
питању. Блажени миротворци, јер ће се
синови Божји назвати – рекао је Спаситељ
наш (Мт 5,9); а миротворци су сви људи
великог срца који воле и који праштају.
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Живот је леп само када је прожет љубављу,
а осмишљен је само онда када се са
љубављу уносимо у туђи живот, када смо
заједно са гладнима и жеднима, са
сиромашнима и прогнанима, када смо и у
тамници са осуђеницима. Љубав није само
огољена реч. Љубав је сила Божја само
када је прожета и испуњена жртвом,
давањем себе за другог, за добро другог.
Живот са смислом је позив на љубав, на
служење Богу и сваком човеку. Докле год
живот будемо схватали као служење себи,
у свету ће владати сукоби, немири и
ратови. Када човек прихвати да је позван
да себе даје за опште добро свих људи, и
да свој таленат умножава тиме што га
раздаје за добро ближњег, и сваки пут
када учини добро дело, он предокушамо
Царство Небеско у историји.
У великој и свеобухватној Тајни Божанске
Љубави, прожете Васкрсењем Христовим,
открива се и остварује Тајна Цркве
Христове, у коју су позвани сви људи и сва
створења Божја. Часни Крст, који је
Равноапостолни Цар Константин видео на
небу и под чијим знаком је пре 1700
година победио, својом вертикалом и
хоризонталом укида све преграде међу
људима и створењима, и сабира све
човечанство у једну заједницу, јединствени
живи организам који је призван на вечност
и непролазност Царства Божјега.
У тој заједници, сабраној око Васкрслог
Христа, нема Јелина ни Јудејина …, роба ни
слободњака, него је све и у свему Христос
(Кол 3,11). Зато ми православни Хришћани
исповедамо Једну, Свету, Саборну и
Апостолску Цркву, један Божји Народ
сабран око Христа са свих крајева земље,
из свих народа у свим временима.
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Из овог произилази да је неопростив грех
темељити Цркву, у овом и у оном свету,
било васељенску било помесну, на било
чему или било коме другом, изузев на
Васкрслом Христу и Његовом Часном
Крсту. Црква је утемељена на Христу као
крајеугаоном Камену, на Пророцима,
Апостолима и Светим Оцима, и испуњена
је светим Тајнама и светим врлинама.
Своје устројство и историјски поредак
заснива на тој својој унутарњој Тајни,
призивајући свеземаљске народе да се
крсте у име Оца, Сина и Светог Духа, и да
држе све што је Господ заповедио Својим
ученицима (Мт 28,19-20). Посебно
наглашавамо да се Црква темељи само на
Васкрслом Спаситељу; јер, нажалост, и у
наше време поједини људи – у незнању
или у злоумљу – покушавају да утемеље
Цркву на себи, а тако разарају живи
организам Цркве Божје, одводећи
појединце у пропаст „Земље недођије“.
Чувајмо се, браћо и сестре и децо духовна,
старих и нових идола! Живимо вечном
истином Саборне Цркве Божје, која једина
даје слободу од греха, ђавола и смрти!
Утврдимо свој живот у Цркви на љубави и
праштању! Имајмо на уму да ће Бог свима
бити последњи Судија, и да ће Он мерити
искључиво по мерилима добра,
Богољубља и човекољубља. Ове вредности
је неопходно следити у нашим животима –
и то без изузетка, без оправдања и без
изговора на лаке или тешке животне
околности – уколико желимо да се
сврстамо међу децу Божју. Последња реч
неће бити људска, већ Божја. Овај наук
наших светих предака никада не
заборавите ни ви, децо Светог Саве, који
сте расејани вољно и невољно по свим
меридијанима, од Аустралије и Америке
до Европе и Азије.
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Позивајући вас све на Богољубље и
човекољубље, децо наша духовна,
позивамо вас и да свагда останете уз Онога
Који је победио сва страдања и искушења,
Који је на крају победио смрт као нашег
највећег непријатеља; да, остајући уз Њега,
останемо душом и срцем и уз наш
страдални народ на Косову и Метохији, и у
свим крајевима земаљским где
православни страдају због свог имена и
своје вере у Христа, Који је рекао: Не бојте
се, Ја сам победио свет (Јн 16,33).
Смрћу и Васкрсењем Господ је победио
нашу смрт и подарио је људима
непобедиву и неуништиву снагу, којој не
могу одолети никакве силе овог света. Та
се снага не испољава као зло –
саморекламом и светском буком.
Напротив, она се пројављује у миру,
трпљењу, у привидним слабостима деце
светлости. Он Који је победио свет дарује
снагу онима који су Његови, да и они
побеђују миром и трпљењем страх у себи,
као и своје неверје и маловерје; да
побеђују сва насиља која се врше над
децом Божјом; да одолевају насиљу, опет
миром и трпљењем, сигурни да је Божја
сила свевремена, а људска привремена; да
су све силе овога света долазиле и
пролазиле док је Бог остајао, и светиња
Његова остајала, усправно и
непоколебиво. Тако је било, тако јесте, и
тако ће бити. Ову истину из тамнице
сведочи и Архиепископ охридски и
Митрополит скопски Господин Јован, коме
упућујемо речи љубави, утехе, охрабрења
и наде да ће Васкрсли Христос отворити
очи и његовим прогонитељима.
Верујући у Васкрсење Христово, ми
верујемо у непрекидно обнављање
људског достојанства. Верујући у
Васкрсење Христово и уопште васкрсење,
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ми верујемо у могућност васкрсења
људског морала, стида и доброте! Само
вера у Васкрсење може обновити веру и
верност несебичној љубави. Само вера у
бесмртност спаљује својим пламеном
саможивост као лажно начело живота,
откривајући да је у саможртвеној љубави
према Богу и ближњем излаз и спас из
наше таме и свих наших безизлаза!
Браћо и сестре, децо наша духовна,
радујмо се Васкрсломе Господу! Радујући
се Њему, ми се радујемо самима себи јер
постајемо вечни и бесмртни. Клањајући се
Њему Васкрсломе, ми се клањамо вечном
животу! Причешћујући се Телом и Крвљу
Његовом, постајемо једно са Њим и
задобијамо живот вечни. У Васкрсломе
Христу откривамо све наше претке. Све што
је добро у историји света и у историји
нашега рода налази се у Њему, и постаје
непролазно и неуништиво. У Васкрсломе
Христу ми смо у заједници са нашим
Светима и они су са нама! У Васкрсломе
Христу правда увек побеђује! Њиме и у
Њему она ће победити и у наше дане! Ако
је Васкрсли Христос са нама и ми са Њим,
онда – ко ће против нас? Са овим мислима
и жељама, ми вас поздрављамо
најрадоснијим поздравом:
Христос васкрсе – ваистину васкрсе!
Дано у Патријаршији српској у Београду, о
Васкрсу 2013. године.
Ваши молитвеници пред Васкрслим
Христом:
Архиепископ пећки,
Митрополит београдско-карловачки
и Патријарх српски
ИРИНЕЈ
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Митрополит загребачко-љубљански ЈОВАН
Митрополит црногорско-приморски
АМФИЛОХИЈЕ
Митрополит дабробосански НИКОЛАЈ
Епископ шабачки ЛАВРЕНТИЈЕ
Епископ зворничко-тузлански ВАСИЛИЈЕ
Епископ сремски ВАСИЛИЈЕ
Епископ бањалучки ЈЕФРЕМ
Епископ будимски ЛУКИЈАН
Епископ канадски ГЕОРГИЈЕ
Епископ банатски НИКАНОР
Епископ новограчаничкосредњезападноамерички ЛОНГИН
Епископ источноамерички МИТРОФАН
Епископ жички ХРИЗОСТОМ
Епископ бачки ИРИНЕЈ
Епископ британско-скандинавски ДОСИТЕЈ
Епископ бихаћко-петровачки ХРИЗОСТОМ
Епископ осечко-пољски и барањски
ЛУКИЈАН
Епископ средњоевропски КОНСТАНТИН
Епископ западноевропски ЛУКА
Епископ тимочки ЈУСТИН
Епископ врањски ПАХОМИЈЕ
Епископ шумадијски ЈОВАН
Епископ славонски САВА
Епископ браничевски ИГЊАТИЈЕ
Епископ милешевски ФИЛАРЕТ
Епископ далматински ФОТИЈЕ
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 захумскохерцеговачки АТАНАСИЈЕ
Викарни Епископ хвостански АТАНАСИЈЕ
Викарни Епископ јегарски ПОРФИРИЈЕ
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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 и мјестобљуститељ
Епархије битољске МАРКО
Викарни Епископ стобијски ДАВИД

Paschal Enclytical 2013
THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH
TO HER SPIRITUAL CHILDREN
AT PASCHA, 2013
IRINEJ
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 CLERGY, MONASTICS, ADN
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!
“For you will not leave my soul in Sheol,
nor will You allow Your Holy One to see
corruption.”
(Psalm 16:10)
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True, indeed, is this word of God’s prophet by
which he announces the radiant feast of
Christ Resurrection, this feast of great
Christian joy and spiritual celebration. If there
is a day among all days for celebration, that is
today — the day we celebrate the
Resurrection of Christ our God. Thanks to this
holy day, all the days of mankind — from the
beginning to the end of the world — receive
their true meaning, and all that has happened
in those days and is happening receives its
proper meaning. If there is an event to which
Christianity can be narrowed down, then that
event truly is the Resurrection of Christ. If
there is a feast to which all feasts can be
narrowed down, then again, that is the
Resurrection of Christ. That is why the Church
calls the feast day of Christ’s Resurrection the
Feast of Feasts; and in the Church we sing:
This is the day the Lord has made! Let us
rejoice and be glad in it! (Psalm 118:24).
The Resurrection of Christ is the foundation
of Christianity, the foundation of the Church,
because by it Christ has confirmed His entire
teaching. Up until the Resurrection He taught
about eternal life; with His Resurrection He
has confirmed His teaching and has shown
that He truly IS eternal Life. Up until the
Resurrection, He taught about the unceasing
love of God towards people. By the
Resurrection He has proven that love, since
for man’s sake He has conquered the greatest
enemy of mankind – death. If He had not
risen from the dead, Christ would have been
neither God nor Lord, neither Savior nor
Redeemer, but an ordinary man. It is only in
the light of His Resurrection that His life and
all His works become clear and explainable.
Saint Justin of Celije said concerning this:
“Take away the Resurrection from Christ, and
you will have taken away His Divinity,
because you will have taken from Him that
which makes Him God-Man (Theanthropos),
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and Savior, and the Resurrected One.” Only in
Christ’s Resurrection did people recognize in
Him the God-Man. The Christian faith would
be impossible and meaningless without
Christ’s Resurrection, because death, the
main enemy of mankind, would have
remained unconquered. This truth enables
the Apostle to the nations to say: “For if the
dead do not rise, then Christ is not risen. And
if Christ is not risen, your faith is futile; you
are still in your sins! Then also those who
have fallen asleep in Christ have perished. If
in this life only we have hope in Christ, we are
of all men the most pitiable. But now Christ is
risen from the dead, and has become the
first-fruits of those who have fallen asleep.”
(1 Corinthians 15:16-20). Christ’s Resurrection
gives meaning to heaven and earth, and to
man and to the history of mankind. By
worshipping the Living God, we worship our
immortal and eternal human dignity. When
Christ resurrected, the holy yeast of
immortality entered into the human soul, into
the human being and the human mind, and it
enlightens each person so that human life
receives eternal sense and eternal meaning.
The truth of the Resurrection echoes
especially powerfully in our time full of
tribulations and suffering — a time which, as
seldom before, poses questions about the
meaning and goal of life. We are witnesses to
the fact that each day there are more and
more lonely and forgotten people; that there
are many homes without warm human
words, so many children robbed of their
parents’ attention and love. Hospitals are
filled with sufferers, those who suffer in body
and soul. Phenomena such as violence, terror,
robbery of others’ property, a never before
seen restlessness which has overtaken the
souls of people throughout the world, a
tendency towards crime, and the threatening
of the peace and happiness of others, are the
7
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results of spiritually deserted and morally
weakened souls, in most cases among young
people who stray before they even find a
path in their life. Today, as in days past,
selfishness and dishonesty destroy every real
life in community, all communal good and
property. Distrust and theft, violence and
robbery, violate the person and his or her
security and dignity.
For mankind, there is no greater mystery and
unknown than the existence of evil in the
world. At times it appears that it has become
concentrated and condensed so much that
we can clearly see it or even touch it. Evil
appears spectacularly; it loves to expose itself
and to fill all printed and electronic media
with its message: ‘I am unconquerable — life
makes no sense because I reign in it.’ This
message points towards the events of Great
and Holy Friday: evil not only reigns on the
earth, but it appears to be stronger even than
God, for Him too it can cast into the tomb —
this is the message of the Evil one, not
comprehending that Christ by His death
conquers death.
From the moment he comes into being, a
person for his entire life longs for peace,
happiness and success in life. He likes to be
recognized and well known, to do works that
will outlive him, to leave behind a name for
himself. And even the simplest of people, not
only the gifted, the geniuses and those of
worldly stature, enjoy it when someone
praises something of theirs or admires their
actions. Oftentimes in life, though, we do not
succeed, we are not happy, nor do we know
how to use God’s gift for good. There are
many more of those who leave behind
themselves more days filled with pain and
unrest, than of those with many days of
happiness and peace.
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Is this because evil is stronger than us, or
because we do not know how to live? What
are we missing in order that we too might
become happy? The answer for Christians is
well known: in the first place, it is that we
learn how to truly love, and in the second, to
learn to forgive more. Never can a person
reach such true heights as when he loves and
gives of himself out of love. Likewise, he
ascends to heights when he forgives and
when in forgiving he does not turn to insults.
Never does a person look so much like God as
when he prays to God for forgiveness and
asks his brother for forgiveness. Love and
forgiveness offer us unlimited joy. A person is
greatest when he understands that every bad
word he utters to someone else returns to
him and hurts him. We cannot bring evil to
someone else without first hurting ourselves.
Everything we endure and then reconcile with
forgiveness gives us the strength to be
victorious, whatever evil it might be. Blessed
are the peacemakers, for they shall be called
sons of God – said our Savior (Matthew 5:9);
and peacemakers are all people of big heart
who love and who forgive.
Life is beautiful only when it is imbued with
love, and it is meaningful only when we bring
ourselves into the life of others with love,
when we are one with the hungry and thirsty,
with the poor and persecuted, and when we
are in prison with those who have been
convicted. Love is not just a word. Love is
God’s power only when it is permeated and
filled with sacrifice, with giving of oneself for
others, for the good of others. A life with
meaning is a call to love, a call to service to
God and to every human being. As long as we
understand life to be self-serving, there will
be conflicts, restlessness and wars in the
world. When a man recognizes that he is
called to give himself for the general good of
all people and to multiply his talent by giving
8

Pravoslavna Vera

it out for the good of his neighbor, every time
he does a good deed, he has a foretaste of
the Heavenly Kingdom in history.
In the great and all-encompassing Mystery of
Divine Love, permeated with the Resurrection
of Christ, the Mystery of Christ’s Church is
revealed and created, to which all people and
all creatures of God are called. The Precious
Cross, which Saint Constantine the Equal-tothe-Apostles saw in the skies and under
which sign he won in battle 1700 years ago,
with its vertical and horizontal lines
annihilates all barriers among people and
creatures and gathers all mankind in one
community, a unique living organism which is
called to eternity and the unending Kingdom
of God.
In this community, gathered around the
Resurrected Christ, there is neither Greek nor
Jew…, slave nor free, but Christ is all and in
all. (Colossians 3:11) That is why we Orthodox
Christians confess One, Holy, Catholic and
Apostolic Church, one People of God
gathered around Christ from all corners of the
earth, from all nations and from all ages.
From this it follows that it is an unforgiveable
sin to attempt to lay a foundation for the
Church, whether in this world or the next,
whether universally or locally, on anything or
anybody other than the Resurrected Christ
and His Precious Cross. The Church is founded
on Christ as the Cornerstone, on the
Prophets, Apostles and the Holy Fathers, and
she is filled with the Holy Mysteries and holy
virtues. Her structure and historical order is
based on this, her inner Mystery, calling all
the peoples of the earth to be baptized in the
name of the Father, and of the Son and of the
Holy Spirit, and to observe all that the Lord
has commanded to His disciples (cf. Matthew
28:19-20). We especially emphasize that the
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Church is founded only on the Resurrected
Savior because, unfortunately, even in our
time some people — in their ignorance or
evil-mindedness — try to found the Church
on themselves, and in doing so they are
rending apart the living organism of God’s
Church, leading some individuals into the
destruction of “the Land of No Return”. Let us
guard ourselves, dear brothers and sisters
and spiritual children, from all old and new
idols! Let us live with the eternal truth of the
Catholic Church of God, which alone gives
freedom from sin, the devil and death!
Let us firmly plant our life in the Church upon
love and forgiveness! Let us keep in mind that
God will be the final Judge of all, and that He
will measure solely according to the yardstick
of good, of love for God and love for man. It is
necessary to follow these values in our lives –
and that means without exception, without
justification and without any excuse based on
the easy or hard circumstances of our life –
inasmuch as we wish to be numbered among
God’s children. The last word will not be
man’s, but God’s. Never forget this teaching
of our holy ancestors, dear children of Saint
Sava, who are scattered willingly or
unwillingly throughout all the world’s
meridians from Australia and America to
Europe and Asia.
Calling all of you to love for God and love for
man, our dear spiritual children, we call upon
you to always remain with Him Who has
conquered all suffering and temptations,
Who in the end has conquered death as our
greatest enemy; that remaining with Him, we
may remain in soul and heart with our
suffering people in Kosovo and Metohija, and
in all earthly regions where Orthodox
Christians are suffering because of their name
and their faith in the Christ Who said: “Fear
not, I have overcome the world”. (John16:33)
9
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By His Death and Resurrection the Lord has
conquered our death and gave to people an
unconquerable and imperishable power,
which cannot be surpassed by any power of
this world. That power is not manifested as
evil — with self-promotion and worldly noise.
On the contrary, it is manifested in peace,
endurance, and in the seeming weaknesses of
the children of the Light. He Who has
triumphed over the world grants power to
those who are His, that they too may triumph
through peace and endurance over the fear
within themselves, as well as over their lack
of faith; to triumph over all violence inflicted
upon the children of God; to endure violence,
again with peace and endurance, confident
that God’s power is everlasting, while human
power is only temporary; that all the powers
of this world have come and disappeared
while God has remained, and that His Church
has remained standing and unshakable. It was
like that, it is like that, and it will be like that.
This truth is being attested to from his prison
cell by the Archbishop of Ochrid and
Metropolitan of Skoplje Jovan, to whom we
send our words of love, comfort, courage and
hope, that the Resurrected Christ may open
the eyes even of his persecutors.

Dear brothers and sisters, our spiritual
children, let us rejoice in our Resurrected
Lord! By rejoicing in Him we are rejoicing in
ourselves because in Him we become eternal
and immortal. In worshipping Him, the
Resurrected One, we worship eternal Life! By
partaking of His Body and Blood in
Communion, we become one with Him and
we gain life eternal. In the Resurrected Christ
we discover all of our ancestors. All that
which is good in the history of the world and
in the history of our people rests in Him, and
it becomes eternal and indestructible. In the
Resurrected Christ we are in communion with
our Saints, and they with us! In the
Resurrected Christ justice always triumphs!
With Him and in Him it will triumph even in
our days! If the Resurrected Christ is with us
and we with Him, then – who will be against
us? With these thoughts and wishes, we greet
you with the most joyous salutation:

Believing in the Resurrection of Christ, we
believe in the unending renewal of human
dignity. Believing in the Resurrection of Christ
and in the general resurrection, we believe in
the possibility of the resurrection of human
morals, of a sense of shame, and of
goodness! Only faith in the Resurrection can
renew faith and faithfulness in unselfish love.
Only faith in immortality can burn up with its
flames selfishness as a false principle of life,
revealing that the solution and our salvation
from our darkness and from all of our
hopelessness lies in self-sacrificial love
towards God and our neighbor!

Archbishop of Pec,
Metropolitan of Belgrade-Karlovci and
Serbian Patriarch IRINEJ
Metropolitan of Zagreb and Ljubljana JOVAN
Metropolitan of Montenegro and the
Coastlands AMPHILOHIJE
Metropolitan of Dabro-Bosna NIKOLAJ
Bishop of Sabac LAVRENTIJE
Bishop of Zvornik-Tuzla VASILIJE
Bishop of Srem VASILIJE
Bishop of Banja Luka JEFREM
Bishop of Budim LUKIJAN
Bishop of Canada GEORGIJE
Bishop of Banat NIKANOR
Bishop of New Gracanica – Midwestern

Christ is Risen! Indeed He is Risen!
Given at the Serbian Patriarchate in Belgrade
at Pascha 2013.
Your prayerful intercessors before the Risen
Lord:
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America LONGIN
Bishop of Eastern America MITROPHAN
Bishop of Backa IRINEJ
Bishop of Great Britain and Scandinavia
DOSITEJ
Bishop of Bihac and Petrovac CHRYSOSTOM
Bishop of Osijek and Baranja LUKIJAN
Bishop of Central Europe CONSTANTINE
Bishop of Western Europe LUKA
Bishop of Timok JUSTIN
Bishop of Vranje PAHOMIJE
Bishop of Sumadija JOVAN
Bishop of Slavonia SAVA
Bishop of Branicevo IGNATIJE
Bishop of Milesevo FILARET
Bishop of Dalmatia FOTIJE
Bishop of Budimlje and Niksic JOANIKIJE
Bishop of Zahumlje and Hercegovina
GRIGORIJE
Bishop of Valjevo MILUTIN
Bishop of Raska-Prizren TEODOSIJE
Bishop of Nis JOVAN
Bishop of Western America MAXIM
Bishop of Gornji Karlovac GERASIM
Bishop of Australia and New Zealand IRINEJ
Bishop of Krusevac DAVID
Retired Bishop of Zahumlje and Hercegovina
ATANASIJE
Vicar Bishop of Hvostno ATANASIJE
Vicar Bishop of Jegar PORFIRIJE
Vicar Bishop of Moravica ANTONIJE
Vicar Bishop of Lipljan JOVAN
Vicar Bishop of Remesiana ANDREJ
THE ARCHDIOCESE OF OCHRID
Archbishop of Ochrid and Metropolitan of
Skoplje JOVAN
Bishop of Polos and Kumanovo JOAKIM
Bishop of Bregal and locum tenens of the
Diocese of Bitolj MARKO
Vicar Bishop of Stobija DAVID
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Васкршња посланица Његовог
Преосвештенства Епископа
канадског г.Георгија
СМРТ ЈЕ ПРОЛАЗ У ВЈЕЧНОСТ
Васкрсење Твоје, Христе Спасе,Анђели поју
на набесима И нас на земљи удостој Да те
чистим срцем славимо!
Ево дана који створи Господ да се радујемо
и веселимо! Ево дана када прослављамо
„празник над празницима“ – Васкрсење
Господа и Спаса нашег Исуса Христа.
Данас чујемо ријечи које чуше жене
Мироносице које рано на гроб дођоше да
помажу тијело Господње – ријечи Анђела
Светог: „Што тражите живога међу
мртвима?“ (Лк 24, 5). А ми у цркви пјевамо:
„Нека се радује твар. Небеса нека се
веселе. Народи рукама запљешћите с
весељем, јер Христос Спас наш, на крст
прикова гријехе наше, смрт умртви, живот
нам дарова. Он васкрсе пропалога Адама
родитеља свију, зато што човека љуби“
(Октоих, стих. 1. гласа).
Христос Господ васкрсе и радост нам
донесе. Ево смисла овог нашег живота, ево
радости непрестане, ево живог Источника
кроз Којег се сва твар напаја зарад
истовјетног искуства кроз које се вјечност
стиче.
Празнику Васксења с правом претходи
часни пост, кроз који се припремамо да
заживимо у себи то чудесно Васкрсење
Господа нашег Исуса Христа. Пост
представља крстоносни пут који нас у
Живот води, који нас подсјећа на
првородни гријех, ствара будност и отвара
стрпљење, праштање и смирење у
Господу. Кроз пост, исповијест и причешће,
ми ходимо ка вратима спасења, вратима
Царства Небеског.
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Христово Васкрсење, браћо и сестре, јесте
превазилажење смрти, уништење
смртности: „Гдје ти је смрти жалац, гдје ти
је аде побједа.“
Ето опет са радошћу и са састрадавањем
гледамо Христово Васкрсење које је и наше
Васкрсење. „Ти васкрсе из гроба Спаситељу
свесилни. Ад видје чудо и задиви се, мртви
васкрсоше, а твар видје и радује се с Тобом
и Адам се заједно весели, а свијет
Спаситељу мој поје Теби увијек“ (кондак
гл. 2). Чудо над чудима се догодило да би
човјек опет достојанствено царовао са
Творцем Својим. Тако она смрт која је кроз
Адама ушла у творевину, кроз Христа
Господа би превазиђена и уништена (Рим
5, 12-16). „Јер ако се преступом једнога
зацари смрт кроз једнога, тим прије ће они
који примају изобиље благодати и дар
праведности у животу царовати кроз
једнога Исуса Христа“(Рим. 5, 17).
Кроз Господа вјечност је дата човјеку, а
кроз човјека и цијелој твари, „Знајући да
Христос уставши из мртвих више не умире;
смрт више не влада њиме...Тако и ви
сматрајте себе да сте мртви гријеху, а живи
Богу у Христу Исусу, Господу нашем“ (Рим.
6, 9).
Прибилижавајући се самом празнику,
видимо да сва твар Божија слави
Васкрсење кроз своје сопствено буђење –
воће пупи, цвијеће цвјета, трава расте,
небеса се осмјехују. Све уистину подсјећа
на Царство које очекујемо, гдје ће престати
смрт, болест и уздисања.
Ове године, када прослављамо седамнаест
вијекова од доношења Миланског едикта
којим је хришћанству дата слобода,
немојмо заборавити и на слободу коју нам
Небески владар даје: да љубимо једни
друге, да поштујемо законе Божије, да
чувамо аманете свете, да будемо достојни
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назвати се именом Христовим. Тај значајни
догађај којим је дата слобода хришћанима
у вријеме цара Константина, само је
предукус савршене слободе коју ћемо
стећи ако животом својим потврдимо да се
нећемо убојати овога свијета и живота у
њему. Ако своју свету вјеру будемо чували
истински и не будемо опет подговорени,
од „нове змије“ заведени у безвјерје,
нововјерје, празновјерје и кривовјерје –
које данас више него икада жели да нас
пороби себи и поново нас удаљи од Раја
који нам Бог отвара својим Васкрсењем.
Борба је велика, али је Божија помоћ још
већа: „Ти ћеш нас Господе сачувати од
рода овога до вијека.“ Тако ми
православни хришћани треба да доживимо
својa страдања и васкрсење, а кроз њега и
свеопште васкрсење при Другом доласку
Господњем – које исповиједамо и
доживљавамо на свакој Светој
Божанственој Литургији. Таква слобода је
слобода у Христу, коју сагледавамо, којој
треба да тежимо у овом времену.
Браћо и сестре у Васкрслом Господу,
пазимо на вријеме, гледајмо у небеса
одакле нам Господ долази, одакле нам
слободу и спасење шаље: Горе имајмо
срца. Благодаримо Господу знајући да
„плата за гријех је смрт, а дар Божији је
живот вјечни у Христу Исусу, Господу
нашем“ (Рим. 6, 23). Нека Господ васкрсли
умртви трње нашег гријеха и васкрсне
нашу савјест Својим васкрсењем!
Прославимо сви Христово Васкрсење,
чистим срцем, кличући:
Христос Васкрсе! Ваистину Васкрсе!
Ваш молитвеним пред Васкрслим
Господом,
Епископ канадски Георгије
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ЦРКВЕНИ ПРАЗНИЦИ- ЖИТИЈА
СВЕТИХ
Православни календар и житија светих за
сваки дан можете наћи на следећој
презентацији: http://www.crkvenikalendar.com/

Спаљивање моштију Светог Саве на
Врачару

Пошто свето тело Светог Саве би пренето
из Трнова из Бугарске у Србију, оно би
сахрањено у манастиру Милешеви,
задужбини краља Владислава (1234-1243
г.), синовца Светога Саве. У време турске
тираније народ српски скупљаше се код
моштију свога Светитеља, да траже утехе и
лека. Јер мошти Светога Саве заиста беху
за Србе непресушни извор сваког
племенитог надахнућа, сваког еванђелског
прегнућа, сваке еванђелске ревности,
еванђелске вере, љубави, наде, утехе,
радости, окрепљења. Ако је српској души
био потребан лек од ма какве бољке,
налазила га је у чудотворним моштима
свога највећег Светитеља и свебрижног
утешитеља. Ако је српској души била
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потребна света сила, која насигурно
спасава од сваког греха, од сваке муке, од
сваког злодуха, она је ту силу црпла из
светог гроба и светих моштију Светога
Саве. Ако је Србима, као народној целини,
била потребна ма каква помоћ, они су је
тражили и налазили у Милешеви код свога
бесмртног Светитеља и чудотварног
Просветитеља. Сваком правом Србину он
је био у свима невољама утеха, у свима
тугама радост, у свима патња-ма сапатник,
у свима гресима избавитељ, у свима
смртима спаситељ и васкрситељ. Све то
Свети Сава је био Србима у највећој мери,
особито за време ропства под Турцима,
после пропасти српског царства на Косову
1389. године. У то мрачно и свирепо доба
Свети Сава чудотворним телом својим у
Милешеви би најубедљивији благовесник
и сведок истине и правде Христове, која се
толико беше пројавила у славној
прошлости српској. У њему српски народ
гледаше своју душу, своју савест, своју
веру, своју истину, своју правду, своју наду,
своју слободу. Безбројним чудесима, која
се самилосно лијаху из светих моштију
Светога Саве, он исцељиваше не само
телесне већ и све душевне недуге и
болести ојађених српских душа, и српског
народа као целине. Срби су у њему имали
непоколебљиву и бесмртну наду, да ће их
кад тад свети Бесмртник Милешевски
ослободити агарјанског ропства. Зато су са
свих страна српске земље хитали к њему, к
светом гробу његовом на поклоњење, на
охрабрење, на исцељење од сваковрсних
невоља. И чудо за чудом васкрсавало је
српске душе из очајања, из малаксалости,
из смрти. Све је хитало своме свемилосном
утешитељу и свепобедном васкрситељу,
хитало молитвама, сузама, уздасима,
посећивањем његовог светог гроба и
окупљањем око његових чудотворних
моштију. И добијало помоћи стварне,
13
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истинске, свеутешне. Све то завојевачи
Турци пратили су будно. На њихове очи
дешавала су се необична чудеса од светих
моштију
Светога
Саве.
Штавише,
чудотворном Светитељу прибегавали су у
болестима својим и многи муслимани, и
добијали чудесна исцељења. Све је то
потстакло
Турке
да
уклоне
овог
чудотворног будитеља и храбритеља
верске и националне свести српске,
слободарске душе српске. Као непосредни
повод за то Турцима послужи устанак Срба
у Банату 1594. године. У овом устајању
поробљеног народа против тирана Турака
узели су учешћа и патријарх Пећки Јован
Кантул (1592-1614 г.), херцеговачки
митрополит Висарион, и нарочито вршачки
епископ Теодор. Епископ Теодор је
предводио устанак Срба у Банату. Устаници
су на својим заставама имали лик Светога
Саве. Главни комадант турске војске
против устаника био је Синан паша
београдски,
способан
војник,
али
необразован, сујеверан, страшно суров и
свиреп, а усто је и зверски мрзео
хришћане. По његовој наредби би велико
"истребљење
и
беда
црквама
и
свештеницима
и
хришћанима
од
Исмаилћана у српској земљи и по другим
крајевима, и безбројна убиства и
запустошења светих обитељи". Бојећи се
да се из Милешеве, где почиваху мошти
духовног оца и душеводитеља целокупног
рода српског, не дигне буна на Турке,
Синан паша Београдски нареди да се тело
Светог Саве пренесе из Милешеве у
Београд и спали. На челу турске војске која
је отишла по тело Светог Саве био је Ахмет
бег Оћуз. Војска упадне у Милешеву на
Велики Петак 1594. године, начини покор,
узме из кивота тело Светога Саве и пренесе
у Београд Синан паши. И у суботу, 27.
априла 1594. године, Синан паша спали
тело СветогСаве у Београду, на Врачару.
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Плачем и лелеком би пропраћен широм
целе српске земље овај језовити догађај. А
један непознати монах записа: "Да се зна
када сажегоше Турци Светога Саву,
архиепископа српске и поморске земље, у
Београду; и начелник беше везир Синан
паша, који бејаше пред војском.. .". Но са
спаљивањем
моштију
Светитељевих
обесни паша агарјански не спали
Светитеља, који оста жив пред престолом
Божјим на небесима и у срцу и души свога
народа на земљи-"Синан паша ватру пали,
тело Светог Саве спали; ал' не спали славе,
нити спомен Саве!" - Богоносни отац наш
Сава, апостол и светитељ Божји, постаде
после смрти и мученик Христов.
Симеон блисташе младошћу и снaгом,
Када се приближи Учитељу благом
Виде не рођака знаног му по телу
Но незнаног Бога у телесном велу;
И свет сав му мркну од веље светлости,
Када себи дође, са светом се прости,
И ко силан ор'о у високом лету
Он дух диже к небу и небеском свету.
Он кроз Христа позна Божију доброту,
И бесмртне Жизни бесмртну красоту
Још кроз Христа позна правога Човека,
Зато презре славу и част овог века;
Предаде се труду као медна пчела,
Не жалећи младост, не жалећи тела,
Тек да закон Христов испуни до краја
И удостоји се божанскога Раја.
И на крсту распет, стогодишњи старац,
Не осети смртни јадовити жалац,
Јер већ духом беше он васкрс'о давно, —
Сад чека и телом да васкрсне славно.

Задовољства
Као што се разбојници крију по скровитим
местима да би оробили пролазника, тако се и
ђаво крије у задовољствима да би савладао нашу
душу. (Св. Василије Велики)
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ВАЗНЕСЕЊЕ ГОСПОДЊЕ - СПАСОВДАН
Пошто је распет на
Крст и сахрањен у
гробници, након
три дана Господ
наш, Исус Христос
васкрсну из мртвих
и јави се својим
ученицима,
једанаесторици
светих апостола. Са
њима је провео 40
дана
овде
на
земљи поучавајући
их како да шире Његову веру и хришћанско
учење. Када прође тих 40 дана, повео их је
све са собом на Маслинску Гору и рекао им
је: "Тако је писано, тако је требало бити, да
Христос пострада и да устане из мртвих
трећи дан и да се проповеда покајање у
име Његово и опроштење грехова по свим
народима, почевши од Јерусалима, а ви сте
сведоци свему томе. Јер је Јован крстио
водом, а ви ћете крштавати Духом Светим,
не дуго после ових дана. И гле, ја ћу
послати обећање Оца Својега на Вас, а Ви
седите у граду Јерусалиму док се не
обучете у Силу са висине""
Овим речима Он заврши разговор са њима,
благосиља их и поче да се уздиже на небо,
а њих остави да сачекају силазак Духа
Светога. Апостоли су стајали и немо
гледали за Њим, док није сасвим ишчезао.
Утом им се обратише Анђели Божји са
речима: "Што стојите и гледате? Како сте
видели да Господ одлази на небо, тако ће
Он опет доћи да суди живима и мртвима и
онда царству Његовом неће бити краја".
У знак сећања на овај догађај наша Црква
слави СПАСОВДАН, тј. Дан Спаса нашег,
Господа Исуса Христа.
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Тропар (глас 4):
Вознесалсја јеси во славје Христе Боже
наш, радост сотворивиј учеником,
објетованијем
свјатаго
Духа,
извјешченим им бившим благословенијем
јако ти јеси Син Божиј, избавитељ мира.

Свети апостол Јерма
Свети
апостол
Јерма би један
од
Седамдесеториц
е. Споменут у
посланици
апостола Павла к
Римљанима (Рм
16, 14). Родом је
био
Грк,
но
живео је дуго у
Риму. Био је епископ у Филипопољу, и
завршио је свој живот мученички. Саставио
је врло поучну књигу Пастир према
откровењима ангела Божјег. Јерма је био
богат човек, но због греха својих и својих
синова падне у крајњу сиромаштину.
Једном на молитви јави му се човек у белој
одећи и са штапом у руци, и рече му да је
он ангел покајања, који је њему послат до
краја живота његовог (Јерминог). И даде
му ангел дванаест заповести: 1. веровати у
Бога; 2. живети у простоти и невиности, не
злостављати и давати милостињу сваком
ко проси; 3. љубити истину и избегавати
лаж;
4.
чувати
целомудреност
у
помислима; 5. учити се трпљењу и
великодушности; 6. знати да уза сваког
човека пристављен је по један добар и по
један зао дух; 7. бојати се Бога и не бојати
се ђавола; 8. чинити свако добро и
уздржавати се од сваког зла дела; 9.
молити се Богу из дубине душе с вером да
ће се молитва наша услишити; 10. чувати се
од туге, као сестре сумње и гнева; 11.
15
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испитивати
истинита
и
лажна
пророчанства; 12. чувати се од сваке зле
жеље.

односе домовима и стављају
славских икона у кући и кандила.
Тропар (глас 8):

Тропар (глас 3):

Благословен јеси Христе Боже наш, иже
премудри ловци јављеј, низпослав им Духа
свјатаго, и тјем уловљеј всељенију,
человјекољубче слава Тебје.

Апостоле
Свети
Јермо,
моли
Милостивога Бога, да опроштај грехова
подари душама нашим.

СИЛАЗАК СВЕТОГ ДУХА НА АПОСТОЛЕ ДУХОВИ - ТРОЈИЦЕ
Послушавши
речи
Христове,
апостоли се
вратише
по
Његовом
Вазнесењу, у
Јерусалим и
ту на молитви
сачекаше
силазак Духа
Светога.
Десети дан по
Христовом Вазнесењу, појави се Дух Свети
у виду велике пламене буктиње и раздели
се пламеним језицима на све апостоле.
Тада они добише чудесне моћи, између
осталог моћ да говоре многим језицима и
да чине чудеса. Много људи тада поверова
у Христа и крстише се у Његово име.
Наша Црква празнује овај догађај у 50-и
дан после Васкрсења или 10-и дан после
Вазнесења Христовог (Спасовдан) и зове се
ДУХОВИ или ТРОЈИЦЕ.
За овај празник се у нашим храмовима
служи Света Литургија, уноси се свежа
трава и цвеће и после молитве клечећи и
молећи се Богу, плету се венци, који се

поред

Непријатељи
Живи у миру не само са својим пријатељима, већ и
са својим непријатељима; али само са својим
личним непријатељима, не и са непријатељима
Божијим. (Св. Теодосије Кијевских пећина)

ПРАКТИЧНА ВЕРОНАУКА
Брак и породица – домаћа
црква
Протојереј Глеб Каледа

БЛУД И ПРЕЉУБНИШТВО
Са највећом тугом прелазимо на следеће
странице: у чланцима намењеним
крштеним особама, верницима и
члановима Цркве оваквих страница не би
смело ни да буде. Св. Апостол Павле пише:
" А блуд и свака нечистота и лакомство
да се и не спомиње међу вама" (Ефес. 5:3,
као и 1. Кор. 6:9-10). Па ипак, развраћеност
света који нас окружује толико је отупила
нашу моралну свест ("зли разговори кваре
добре обичаје", 1. Кор. 15:33), да чак и они
који су васпитани у Православној вери (чак
и они!) живе у ванбрачним заједницама и
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разводе своје бракове. Онај ко још није
ступио у брак, они који су чврсти у свом
брачном савезу, они које не привлачи
помисао на ванбрачно блудништво и ко не
носи крст пастирског служења - боље да не
читају наредне странице.
Свештеник Александар Јељчанинов у
својим белешкама примећује (а то
запажање потврђују и други пастири) да се
мушкарци најчешће не кају за грех случајне
прељубе из похоте, сматрајући је
небитном; тај грех признају тек онда ако
им свештеник на исповести постави
директно питање. Он се, чак, сећа једне
жене која је своме мужу, који је полазио на
службени пут, рекла: " Ако ти баш буде
велика потреба - можеш тамо да некога
искористиш - ја се нећу бунити, нити ћу
бити љубоморна. Мени је важно да твој
живот као целина припада мени". И то је
рекла жена, која је, у извесној мери, била
чак и верујућа, своме, у извесној мери,
верујућем мужу. Апсолутно неразумевање
јеванђелских заповести, поука Светих
Отаца, црквеног духа, па чак и Мојсејевих
заповести!
Шта може да се каже против таквог греха?
Навешћемо шта су Свети Оци о томе рекли.
Навешћемо и речи из самог Светог Писма.
1." Чули сте како је казано старима: не
чини прељубе. А Ја вам кажем да сваки
који погледа на жену са жељом, већ је
учинио прељубу у срцу својему" (Мт. 5:2728).
2. "...Блуд и свака нечистота и лакомство
да се и не спомиње међу вама, као што си
доликује Светима... јер знајте ово, да
ниједан блудник, или нечист, или лакомац,
који је идолопоклоник, нема наслеђе у
Царству Христа и Бога. Нико да вас не
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заварава празнимријечима; јер због тога
долази гњев Божији на синове
противљења" (Еф. 5:36).
3. " Да не буде блуднице између кћери
Израиљевијех, ни блудника између синова
Израиљевих" (5. Мојс. 23:17).
4. " Бјежите од блуда;јер сваки гријех који
човјек учини ван тијела је; а који блудничи
он своме тијелу гријеши" (1. Кор. 6;18). "
Не знате лида су тјелеса ваша удови
Христови? Хоћу ли, дакле, узети удове
Христове и од њих начинити удове
блуднице? Никако! Или не знате да ко се с
блудницом свеже једно је тијело са њом?
Јер је речено: биће двоје једно тијело" (1.
Кор. 6:1516).
5. " Или не знате даје тијело ваше храм
Светога Духа Који је у вама, Којега имате
од Бога, и нисте своји? Јер сте купљени
скупо" (1. Кор. 6:19-20). Како да опоганим
овај храм блудничењем?
6. "Води рачуна о телу своме, као о храму
Божијем, брини о њему као онај који ће
једном васкрснути и положити Му рачуне
за све што си учинио; када твоје тело
задобије рану ти се бринеш и гледаш да га
излечиш; тако се исто брини да се на дан
васкрсења оно покаже као чисто" (Ава
Исаије, упокојио се 370. године).
7. "Ако се осуђује и кажњава онај који се
предаје блуду пре брака... утолико се пре
осуђује и кажњава онај ко то чини након
што је ступио у брак. Јер је овде двоструки
и троструки преступ ... то је теже од свакога
греха".
Размислимо о значењу речи великог
учитеља Цркве Св. Јована Златоуста. Овде
се ради о греху према сопственом телу и о
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прекршају седме заповести, која гласи: "не
чини прељубе". Осим тога, имамо и
прекршење осме заповести, која каже: "не
укради", јер је " ...тело твоје њена (женина)
својина", - каже Златоуст, - "и то својина
драгоценија од сваког другог добра. Немој
је вређати у ономе што је најважније и не
наноси јој смртну рану. А ако жену
презиреш, бој се бар Бога, Који ће те
казнити за такво недело и Који прети
неиздржљивим патњама за такве грехе".
Овде имамо нарушавање девете заповести
" не сведочи лажно", јер прељубник
обично и лажно сведочи о себи своме
брачном другу: већина развода почиње од
лажи која се увукла у односе мећу
супружницима. У оваквим случајевима
често долази и до кршења десете
заповести: "не пожели куће ближњега
својега, не пожели жене ближњега
својега... нити ишта што је ближњега
твојега".
8. Свети Јован Златоуст закључује:
"...заиста, нема ничег срамотнијег од
ожењеног човека који се одаје блуду".
9." С усана туђе жене капље мед, и грло
јој је мекше од уља; али јој је пошљедак
горак као пелен, оштар као мач с обје
стране оштар" (Пр. Сол. 5:34).
Ванбрачне везе убијају супружничку
љубав, руше породице, децу остављају без
једног од родитеља, развраћују и тела и
душе.
10. " Писах вам у посланици да се не
мијешате с блудницима; али не уопште
са блудницима овога свијета, или са
користољупцима, или са отимачима, или
са идолопоклоницима; јер би сте морали
изићи из свијета. А сад вам написах да се
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не мијешате са неким који се брат зове
ако је блудник, или користољубац, или
идолопоклоник... с таквима заједно и да
не једете" (1. Кор. 5:9-11).
11. "Помисли, шта трпи жена... када од
некога чује, или само подозрева, да си се
предао блудници. Замишљајући то, ти не
само избегавај прељубе, него немој дати
ни најмањега повода за сумњу; а ако те
жена неправедно сумњичи, ти је умири и
разувери. Она то не чини зато што ти је
непријатељ, нити из своје гордости - она то
чини зато што се брине за тебе".
12. "Из целомудрености се рађа љубав, а
из љубави бескрајно мноштво добара. И
тако, све жене сматрај као да су од камена,
знајући да, будући у браку, ти на другу
жену погледаш похотним очима... постајеш
крив за грех прељубе... и ако видиш да се у
теби буди похота према другој жени па ти
се стога твоја жена чини непријатном, ти
уђи у своју собу и, отворивши ову књигу,
узевши за посредника Павла и непрестано
понављајући те речи - угаси пламен. Тако
ће ти жена поново бити драга; јер жеља
према њој неће уништавати твоју љубав
према њој..."
13. " Али због блуда сваки нека има жеиу,
и свака иека има свог мужа. Муж иека
указује жени дужну љубав, тако и жена
мужу. Жеиа није господар свога тнјела,
него муж, такоимуж иије господар свога
тијела, него жеиа. Не забрањујте се једио
другоме, сем по договору привремено, да
бисте се предали посту и молитви, па
опет да се састанете, да вас сатана не
искушава вашим неуздржањем" (1. Кор. 7:
25).
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14. " Брак нека у свему буде частан и
постеља брачна чиста, а блудницима и
прељубочинцима судиће Бог" (Јевр. 13:4).
15. " Дословно испуњавајући ове речи (то
јест речи из 1. Кор., 7: 24. - прим. аутора) и
на трговима и у дому, и дању и ноћу, и за
столом и на постељи, и свуда да се
старамо, и жене да научимо да нам говоре
да целомудрено проживимо овај живот те
да се удостојимо Царства Небескога
благодаћу и човекољубљем Господа
нашега Исуса Христа, кроз Којега и са Којим
је Оцу и Светоме Духу слава у векове
векова. Амин"
Ни за кога се није тако тешко молити као
за оне који су пали у блуд и прељубу.
Одрицање од Христа, као и блуд и
прељубништво, подижу зид између човека
и Бога. Родбини и пријатељима такве
особе, па чак и свештенику, није лако да
преко тога зида узнесу молитву. Као што
одрицање од Сина Човечијег доводи до
отпадништва од Цркве, тако и блуд, ако се
не избрише најдубљим и најискренијим
смирењем и покајањем, доводи до
губљења вере. То знамо и на примерима
мирјана и на примерима свештеника, који
су, сагрешивши у блуду, изгубили
свештенички чин (према 25. Правилу
Светих апостола и 3. Правилу Василија
Великог) и постали жестоки безбожници.
Било их је лако препознати по немирном и
похотном погледу.
Само смирење и најискреније покајање
могу да врате Христу онога који се Христа
одрекао. Само смирење и најискреније
покајање могу да врате блуднике Богу.
Тако је ап. Петар, који се одрекао Христа,"
изишавши напоље плакао горко" (Мт.
26:75).
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Одрицање од Бога може да буде
импулсивно и учињено у тренутку, као што
је било са апостолом Петром. Међутим,
блуд тражи време да би био учињен, он
тражи извесну рационалност и припреме.
Блуд не може да буде нехотичан грех, као
што то могу да буду гнев или нехотична
груба реч. Блуд је увек грех за који је
сагласност дала човекова воља. Чак и
убиство може да буде нехотично, а
блудници увек имају времена да се освесте
и запитају: "Шта ја то радим?" Они имају
времена да се уклоне макар од телесног
греха, сагрешивши само у срцу своме. Блуд
је ужасан и застрашујући управо због тога
што се чини свесно.
Блудник је гори од блуднице, као што је
алкохоличарка гора од алкохоличара - она
практично готово да и не може да се
излечи, а мушкарац алкохоличар, ако има
јаку вољу, може да се излечи. Блудник је
гнусан зато што, свесно или несвесно,
рачуна да ће остати некажњен. "Није наше
да родимо - сладимо се и бежимо", - тако
је (у сасвим упристојеној форми) гласила
једно од војничких "правила". Жена, а
поготово девојка, увек ризикује. Како је
показало искуство у ратовима,
непоправљиви блудници су обично
кукавице на бојном пољу.
Ми знамо да постоје покајане блуднице
које су постале Светитељке. Св. Марија
Египатска ужива неизмерно поштовање
као велика Светитељка. Исус Христос је
говорио свештеницима и старешинама
јудејског народа: "Кажем вам да ће
цариници и блуднице пре вас ући у
Царство Божије" - није рекао блудници,
већ блуднице.
Ми не знамо за мушкарце који су били
огрезли у блуду, а затим постали
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Светитељи; мећу њима нема никога као
што је Марија Египћанка.
Вековима и вековима посветовњачено
друштво и обичаји су храбрили мушкарце
("није срамота да се делија размахне") и
осуђивали жене ("девојчура" и сл.). Против
таквих обичаја борили су се Свети црквени
Оци - Василије Велики, Јован Златоуст и
многи други.
Свети Василије Велики је писао: "Господ је
рекао да се муж и жена не могу раставити,
изузев ради блуда и то се подједнако
односи и на мушкарце и на жене. Али,
обичаји то не потврђују. За жене се може
наћи много строгих правила".
"Немој да ми говориш, - говорио је Свети
Јован Златоуст, - о спољашњим законима
који жене ухваћене у прељуби вуку у
суднице и подвргавају кажњавањима, а
мужеве, који имају своје жене, а развратно
живе са својим слушкињама остављају без
казне; прочитаћу ти закон Божији, који
подједнако укорава и жену и мужа и такво
дело назива прељубништвом.
Уосталом, има и таквих жена, ужасних
жена, које због опкладе, из освете или
зависти заводе чисте младиће и ожењене
мушкарце. Таквих жена има у свим
друштвеним слојевима и понекад уживају
велики углед и поштовање, или су носиоци
почасних титула и звања.
Човеку је веома тешко и непријатно да
пише о свему томе, али је потребно да се
крикне, са страхом и болом у срцу: "
Пазите, играте се ватром!". Грех је у нама,
грех нас окружује и нуди нам своје
привлачне мамце. Ад врло често узима
маску "осећања" и естетске прелести.
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Као пример могу да нам послуже многе
наше омиљене песме. Рецимо, песма без
које готово да не могу да се замисле наша
окупљања - "Иза острва ка брзацима". На
почетку нас песма опија ширином реке
Волге и пространствима дуж њених обала,
док се текст завршава хвалом Степану
Разину, који се читаву ноћ "забављао" са
кнегињицом, а ујутру је, да би угодио
друговима, бацио у Волгу као непотребан
предмет. Још привлачније и симпатичније
звучи изузетно мелодична романса "Мој
пламен светли у магли". Замислите се над
страшним значењем речи, одевених у
љупку музичку хаљиницу: " Сети се када
друга, / Другога драгог волећи, / Буде
певала и свирала / Седећи у твоме
крилу...".
Можемо навести још много других песама,
мотива, филмова, новела, уметничких
слика и других дела, која распаљују чула и
убијају душу и тело... По речима апостола
Павла,"сам се сатана претвара у анђела
свијетлости. Није, дакле, ништа велико
ако се и слуге његове претварају да су
слуге праведности" (2. Кор. 11:1415), а ми
ћемо додати - претварају се и у служитеље
естетског, лепог. Сасвим је логично што се
наша младеж развраћује у аматерским
дружинама и "уметничким" друштвима,
под окриљем ноћи и на излетима у
природу уз страствене звуке музике са
њеним естетско-чулним уздасима и
шапутањима; таква атмосфера, сасвим
логично, уништава и наше бракове.
Хришћани, чланови Цркве, не би смели да
буду чланови таквих "друштава". Сетимо се
речи апостола Павла: " Како ли се слаже
Христос с Велијаром? Или какав део има
вјерни с невјерником? (2. Кор. 6:15). То не
значи да смо ми против сваког дружења
верника са неверницима. Треба
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размислити када и зашто смо дужни да се
издвојимо из њихове средине и да се
одвојимо од њих (видети 2. Кор. 6:17),
имајући непрестано на уму да " који хоће
свијету пријатељ да буде, непријатељ
Божији постаје" (Јаковљ. 4:4).
Чини се да за све ово време - од потопа па
до данас људи никада нису тако изгубили
осећање греха као што је то случај у наше
време. Нечастиви се заиста својски
потрудио да то осећање истргне из
човекове свести. Увек се највише
згражавао над седмом заповешћу. Није
случајно то што у целом свету, у разним
земљама са различитим
социјалноекономским и политичким
системима, непрестано расте криминал. У
неким земљама се хомосексуализам и не
сматра за нешто лоше и такве везе су
заштићене законом.
Хришћанин живи у развраћеном свету, па
ипак је позван да живи у чистоти ("благо
чистима срцем, јер ће Бога видјети" - Мт.
5:8). Ми морамо да у себи непрестано
одржавамо свест и осећај за тако важну
ствар као што је "где почиње грех".
Морамо да у себи васпитавамо страх од
греха, јер нас грех, а нарочито телесни,
удаљава од Бога.
Живећи у оваквом свету, стало морамо
имати на уму да је Хришћанин дужан да се
"невидљиво бори" против греха који чучи у
њему и против греха који на њега насрће
из спољног света. Он је позван да се бори
за чистоту и љубав, за оно што је добро;
мора да се труди да буде достојан
присуства Светога Духа, да ради на
задобијању Царства Божијег које, према
речима нашег Спаситеља (Лк. 17:21), треба
да буде - у нама. Сваки Хришћанин мора да
схвати да је он војник Христа Бога нашег,
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војник који ратује против греха, војник који
већ овде, на земљи, стиче радост Духа
Светога.
Оснивач Хришћанског студентског покрета,
Американац Џон Мот, назвао је борбу
против телесног греха "најтежом битком у
животу сваког студента". Кроз ту борбу
пролазе сви монаси. Ту борбу не могу да
избегну ни многи од оних који ступају у
брак. Грех, а посебно онај телесни, почиње
од помисли, "Јер изнутра из срца
људскога излазе мисли зле, прељубе, блуд,
убиства, краће, лакомства, пакости,
лукавство, разврат, зло око, хула на Бога,
гордост, безумље" (Мк. 7:2123). Зато је
неопходно да непрестано владамо својим
помислима, нарочито онима које наводе
на похоту, прељубништво и сујету.
У Својој беседи на гори Христос је рекао:
"Чули сте како је казано старима: не чини
прељубе. А Ја вам кажем да сваки који
погледа на жену са жељом, већ је учинио
прељубу у срцу својему. А ако те око твоје
десно саблажњава, ископај га и баци од
себе: јер ти је боље да погине један од
удова твојих него ли читаво тијело твоје
да буде бачено у пакао" (Мат. 5:2729).
Светски познати психолог В. Џејмс је
говорио како је сасвим логично и
природно да се човек, који се данима и
недељама предаје блудним помислима,
најзад и запути у јавну кућу, а Свети Марко
Подвижник је писао: " Када сагрешиш немој кривити тело, већ мисао; јер кад
најпре не би кренула мисао, ни тело не би
кренуло за њом".
Прво од основних правила у борби против
рђавих мисли јесте следеће: никакво
учешће у ласцивним разговорима и
причањима "масних" вицева. Ако не
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можете да избегнете присуство на таквим
скуповима и у таквим разговорима и ако не
можете да утичете на ток таквих разговора,
онда можете да учините барем то да их
ничим не одобравате, па чак ни осмехом за то време понављајте у себи Исусову
молитву. Знам за војнике који су, сваки пут
када би чули вулгарне псовке, у себи
изговарали ову молитву и за читаво време
док је рат трајао ни једанпут сами нису
изговорили никакву псовку. Понашајте се
тако да људи схвате да је вама психолошки
немогуће да причате ласцивне причице и
вицеве, и да би било веома непријатно
причати их пред вама. Да бисте то постигли
није потребно да се одмах декларишете
као Хришћанин нити да било шта
објашњавате. Потребно је само да чувате
своју унутрашњу чистоту и да не
заборављате на молитву. У деликатним
ситуацијама Исусова молитва ће вас
заштитити од нечистоте и учиниће да и
сама атмосфера у дотичном друштву
постане чистија. Ова молитва је оружје у
невидљивој борби коју, у Име Христово,
водимо и за своју чистоту и за чистоту
других. Друго правило гласи: не треба, чак
ни у старости, гледати сладострасне
филмове; не учествујте у аматерским
музичким кружоцима који имају сумњив
репертоар; будите целомудрени у свом
избору књига за читање итд.
Уопштићемо искуство Светих Отаца,
изложено у "Добротољубљу", и подвући
ово: човекова свест не може да не буде
нечим заузета - или ће се предати празним
мислима, укључујући и блудне, или ће
бити заузета молитвом и радом,
размишљањем о надземаљскоме.
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На грех о којем смо говорили најбоље се
може применити народна пословица која
каже да је "доколица - ђавољи јастук" и
мајка свакога греха.
Нека вас кроз живот прате труд, молитва и
узајамна љубав и нека сачувају чистоту
вашег брака.

Храбро исповедање вере
Бој се Господа, сине мој! да не изгубиш
припремљени ти венац, да не будеш одбачен од
Христа у таму најкрајњу и муку вечну. Храбро стој
у вери и, ако је неопходно, с радошћу трпи прогоне
и друге невоље, јер ће са тобом бити Господ... и
Свети Мученици и Исповедници са радошћу ће
гледати на твој подвиг. (Св. Антоније Оптински)
Борба
Борећи се (данас) за Крст Часни ти се бориш за
једини прави пут живота, за једну живу истину, и
за једини истинити живот (...) А ко год се за то
бори, ако и умре живеће, ако и погине победиће.
(Св. Николај Жички)
Пасивност
Сваки слуга који чувајући свој мир није урадио
ништа да би зауставио лопове од провале у кућу
свог господара, биће осуђен од његовог господара
као лукави лопов иако није ништа урадио да му
помогне. (Св. Симеон нови Богослов)
Самоудовољавање
Престани да удовољаваш себи и нећес мрзети
брата свога. (Св. Максим Исповедник)
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Чудотворна икона Богородице
Иверске
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Страшном Суду Сина Твога, да свагда
појемо, величамо и славимо Тебе као благу
Заштитницу рода хришћанског, са свима
који Богу угодише. Амин.
Опис
Преко ове иконе Мајка Божија помаже
свима који јој се усрдно и скрушено
помоле у свакој болести и невољи, за
заштиту дома, у недоумицама.. Црква је
слави 12. фебруара и 13. октобра.

Молитва
О, Пресвета Дјево, Мати Христа Бога,
Царице Неба и земље! Послушај
многоболне уздахе душа наших, погледај
са висоте светости Твоје на нас који се
вером и љубављу клањамо пречистој и
чудотворној икони Твојој. Јер ево, у
гресима погружени и невољама ношени,
гледамо на икону Твоју и као да си ту, са
нама, приносимо Ти смерна мољења наша.
Немамо друге помоћи, ни заштите, ни
утехе, сем Тебе, Мајко свих жалосних и
обремењених! Помози нама немоћнима,
ублажи тугу нашу, изведи на прави пут нас
залутале, излечи болесна срца наша и
спаси безнадежне. Даруј нам да остало
време живота свога у миру и покајању
проведемо, подај нам хришћански крај и
буди нам милосрдна Заступница на

Житије
Чудотворна икона Богордица Иверска
(Вратарка, Портаитиса), (грч: Πορταϊτισσα;
рус: Иверская, Вратарница); Иверска икона
која се данас налази на Светој Гори, у IX
веку се налазила код једне благочестиве
удовице, која је живела недалеко од
Никеје. У време цара Теофила (829-842),
иконоборци су уништавали свете иконе, и
дошли су и до дома те Хришћанке. Један
од војника који је био у пратњи, ударио је
копљем по образу лик Богородице
Иверске, и истог часа је из удареног места
потекла крв. Видевши то чудо, војник паде
на колена у покајању, и после тога оде на
Атос, где проведе остатак живота у строгом
подвижништву. Удовица која се бојала да
војници не униште светињу, обећа им
новчану награду и умоли их да до јутра не
дирају икону. Када су отишли, одлучи да
спасе икону, и заједно са својим сином
однесе је до обале и пусти у море.
Икона је пливајући на води, стигла до Свете
Горе, али скоро два века после. Монаси
Иверског манастира су приметили да се из
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мора подиже огњени стуб све до неба, и
покушали су да виде о чему се ради.
Међутим, када би прилазили обали,
огњени стуб би се удаљавао од обале
према пучини. То се понављало неколико
дана. У то време је у манастиру живео Св.
Гаврило Грузин (родом из Грузије), коме се
Мајка Божија јавила у сну, рекавиши му да
он оде и узме икону. Старац је отишао до
обале праћен молебним појањем братства
из манастира, и ходајући по води, узео је
свету икону и донео на обалу. Братство је
на том месту направило мали параклис, и
три дана и три ноћи провело у молитви
пред иконом. Након тога, Св. Гаврило је
узео икону и поставио је у храму. Међутим,
следећег дана су пронашли икону, не у
храму, него на вратима те манастирске
обитељи. То се понављало неколико пута,
јер су монаси враћали чудотворну икону у
храм, све док се Пресвета Дјева није
поново јавила Св. Гаврилу и рекла му да не
жели да буде храмовна икона, тј. да
монаси пазе на њу, него да хоће да буде на
вратима, и да она пази на монахе. Након
тога икону више нису враћали у храм. По
томе је икона и добила назив Богородица
Вратарка (Вратница), а по називу
манастира - Богородица Иверска.
За време царевања руског цара Алексеја
Михаиловича и Патријарха Никона, 13.
октобра 1648. године, у Москву је довезена
копија чудотворне иконе, која се ни по
чему не разликује од оргинала. Ни по
дужини и ширини а ни ликом. Једном речју
- копија је идентична оригиналу.
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У документима Иверског манастира чува се
подробно казивање о томе како је ову
икону насликао благочестиви старац
Атонског манастира. Када је Архимадрит
Пахомије ишао у Москву, и тамо скупљао
помоћ за Атонске обитељи, и вратио се у
свој Иверски манастир, тада је одмах
сазвао сву братију, њих 365. Свршили су
они велика молебна пјенија, од вечера до
јутра, са светим моштима су осветили воду,
и том светом водом су обливали
чудотворну икону Пресвете Богородице
звану Вратарка и скупили су ту воду у већу
чашу и са том водом поливали нову даску
од кипарисовог дрвета и опет скупили ту
воду у чашу. Па су са великим усрђем и
вером служили Божанствену Литургију.
После Литургије су дали ту свету воду
иконописцу благочестивог живота,
преподобном монаху и духовном оцу
Јамвлиху, да је помеша са бојама и наслика
свету икону. Све време док је сликао свету
икону, иконописац је само суботом и
недељом узимао храну, а братија су му у
помоћ савршавали свеноћно и Литургије
по два у недељу.
По доласку свете иконе у Москву, 13.
октобра 1648. године, цар Алесеј
Михаилович са родбином, Патријарх Јосиф
са свештенством и монаштвом, бољари и
народ свакога звања и узраста, са
страхопоштовањем су дочекали икону
Богомајке код Васкрсењских врата. Икона
је у почетку била постављена у манастиру
који се до тада звао: Никола - Велика Глава.
По наговору Атонских инока, поштованих
од цара Алексеја Михаиловича, манастир
се почео звати Николајевским Грчким.
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Благочестиви цар је знао да је чудотворна
икона у атонској обитељи изабрала себи
место код манастирских врата, и зажелео
је понети дошавшу са Атона икону у своју
капелицу која је била саграђена код
Васкрсењских врата. Са молитвеном надом
да ће Божанствена Вратарица бити увек
ограда и покров престоног трона.
У капели се чува рукописна књига у којој су
записана многобројна чудеса која су се
изливала, од Милосрдне Пресвете
Богородице свима који су Њој притицали
са вером и усрдном молитвом. Московска
Иверска икона је прослављена многим
чудесима. Сви Православни Хришћани
имају према њој велико страхопоштовање.
Године 1812. за време напада Француза,
чудотворна икона је по заповести виших
власти била довезена из Москве у град
Владимир, а по изгнању непријатеља опет
враћена у Москву и постављена у капелу,
где јој свакодневно притиче мноштво
богомољаца. Православни цареви, при
постављању на древни трон Русије,
долазили су у капелу, да би се поклонили
чудотворној Иверској икони. Свету икону су
често носили у домове болесника. Њу су
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возили по улицама у посебно
направљеним колима. Сви су се људи
осењивали крсним знамењем и клањали
јој се. Да капела никад не би остала без
светиње, насликана је друга икона по
угледу на њу, и она је остајала у капели.
Јула 1929. године је капела разрушена, а
1931. године су уништена и Васкрсењаска
врата Црвеног трга у Москви. Чудотворна
икона Богородице Иверске је пренешена у
Васкрсењски храм на Соколническом тргу у
Москви, где се налази и данас. 5. новембра
1994. године, Патријарх Алексеј II је
освештао камен темељац капеле, а 1995.
године су поново изграђена Васкрсењска
врата и капела.

СРПСКИ МАНАСТИРИ
МАНАСТИР ТВРДОШ
Манастир Тврдош је посвећен Успењу
Пресвете Богородице и подигнут је на
стијенама мјеста Тврдоша, крај десне
обале ријеке Требишњице, на 4 километра
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западно од Требиња.
Говорећи о Тврдошу у иначе сасвим
кратким освртима, наши историчари
сматрали су за довољно да кажу да је то
манастир "из средњег вијека" и да је
познат као Требињски манастир. Међутим,
по народном предању које је, истина,
релативно касно записано, Тврдошки
манастир је основао Св. цар Константин и
мајка му Јелена, а затим је, пошто бјеше
срушен и запустио, постао задужбина
краља српског Милутина, крајем XIII или
почетком XIV вијека. Темељну обнову 1509.
године извршио је митрополит Требињски
Висарион I.
Од тада тробродне цркве са кубетом
сачувани су до данас темељи, шест
камених стубова, престо на горњем мјесту
и дијелови зидова са остацима фресака.
Манастир је два вијека, ако не и више, био
сједиште Хумско-Херцеговачке, тада зване
Требињске митрополије. У турскомлетачком рату Венецијанци су 1694.
године дигли цркву и цио манастир
лагумом барута у ваздух, што је описао
Херцеговац Владимир Ћоровић, заслужан,
поред осталог, и за опис историје скоро
свих херцеговачких манастира.
Цркву је тек 1928. године обновио нови
задужбинар Никола Руњевац, богати
Требињац из Америке. Тада је оправљен
мањи, стари конак и подигнут нови и већи
конак. Велики препород и интензивну
обнову манастир доживљава од 1955.
године и та обнова траје до данас.
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Остаци других манастирских грађевина:
конака, келија, трпезарије, подрума и
околног града и куле, стоје и данас као
свједоци славне и крстоносне, али вјечно
живе историје ове Тврђе Православља у
Старосрпској земљи Травунији и Захумљу =
Хумској Земљи Херцеговини и Приморју,
гдје су апостоловали Свети Апостоли, Света
Равноапостолна Браћа Кирило и Методије,
и за њима Светитељи Божји: Сава Први и
Други, Иларије, Свети Данило II, Висарион I
и II, Свети Василије Тврдошки и Острошки,
и у првој четврти 20 вијека Свети Петар
(Зимоњић), нови српски Свештеномученик
Јадовински и Јасеновачки.
По разрушењу манастира Тврдоша крајем
XVII вијека, многе духовне и културне
високовриједне светиње и драгоцјености
из Тврдоша пренесене су у Манастир
Савину. Свој живот овај манастир је
наставио не само у Савини, него још више у
недалеком метоху – манастиру Дужима. У
Тврдош је донијета из манастира Дужи
октобра 1992. света рука непознатог
Светитеља, највјероватније Св. Краљице
Јелене, Милутинове и Драгутинове мајке
(као што је иста била у манастиру, према
запису на Шестодневнику
манастираТребиња који је сада у Савини).
Данас се у манастиру Тврдош , са игуманом
јеромонахом Савом (Мирићем) и
монашким братством, уз помоћ Божију и
добрих људи, труде да Светињу Тврдошке
Богородице још више обнове.
(www.tvrdos.com)

26

Pravoslavna Vera

ДЕЧИЈИ КУТАК
ПРИЧА О ДВА ЧУВАРА

Broj 4

Наљутише се тата и мама – дадоше анђелу
отказ! Траже бољег чувара – неког ко ће да
смири децу. Не прође много – примише другог
у службу.
Да је црн – црн је, да је ружан – ружан је. Ни
рогови му не фале. А реп – кус.

Некада давно децу су чували анђели. Пазили
су да не падну с трешње, да се не убоду босом
ногом на трн, да се не оклизну у потоку, да не
залутају у шуму...
Са сточића скиде ''досадну'' породичну икону,
Ако би се анђео чувар превише занео песмом а уместо ње стави чаробну кутију. А кутија
птица или мирисом цвећа дешавале су се мале свира, пева, шарени се! Притиснеш ли једно
незгоде. Али, то је било ретко.
дугме – видиш слонове у Африци, друго – већ
си на дну мора, на трећем трче за лоптом, на
Захвална деца желела су да загрле и пољубе
четвртом јављају какве су цене на пијаци...
Бога, па су скакала да Га дохвате. А пошто је
било толико тога на чему треба захваљивати
Седе деца ко кипови, не чују се, не дишу,
деца су скакала по цео дан, а њихова весела
прескачу ручак (или домаћи), али скупоцене
граја чула се до седмог неба.
нове столице више не. Сви су мирни и
А онда... Е, онда су њихови родитељи продали
кућу у селу и купили станчић на спрату у граду.
Добри анђео је учио децу да на свему, па чак и
на томе, треба да захвале Богу, али –
комшијама се то није свидело.

задовољни – и деца, и родитељи, и комшије.
Изгледа да црни чувар нема мане. Али, ипак
има – много се плаши крста! А његов бели
претходник научио је децу да се крсте. Шта ако
саставе три прста и... О, не! То не сме да се
деси!

Тата је хтео тишину кад дође с посла, а мама се
много секирала због новог намештаја.
Зато им је поставио још једну чаробну кутију, у
спаваћу собу. И малу телефонску у џеп. Све
А деца ко деца, чисте душице – захваљивала
типка до типке!
би Богу по цео дан! Тако их је учио анђео.
Да три прста никада не буду слободна за крст!
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А бели анђео још увек лети око прозора. Јер
много воли децу. Чак је успео да се прикраде и
У ЈЕДНОМ ПОТЕЗУ
да на чаробне кутије за замрзавање деце
У једном потезу цветић са два листа нацртаћеш
убаци по једно своје дугме.
да у вази блиста.
Па ако га неко дете случајно притисне отопиће
се и моћи ће опет да се крсти, да трчи, да ради,
да воли, да дели, да запева Богу, да полети
молитвом до самога неба!
На том дугмету пише – искључи.
Преузето из часописа ''Светосавског звонце''
бр.2/2011.

ЗАГОНЕТКА
Има срце ломљиво,
И витко тело дрвено,
Нема везе са металом,
По коме је име њено.

ПЧЕЛИЦА
Лети пчела малена
Око цвећа шарена;
Нити стаје, нити седа,
Док не скупи доста меда,
Ко јој рече, Боже мој,
Да остави мили рој?
Ко је учи где ће стати,
Где ће меда насисати?
Бог је учи, зато зна,
Где је башта шарена,
У ком цвету има сласти,
Где ће проћи, где ће пасти.
(Чика Јова Змај)

ПОСЛУШНОСТ
У храму слушам свештеника,
А у школи наставника,
Кући слушам баку, деку,
И старију моју секу.

Понајвише маму, тату,
Слушам и не тражим плату,
И не гунђа моја душа,
Јер тад она Бога слуша.

А и Свето Писмо каже:
Послушнима Бoг помаже,
Непокорни у ад стижу,
Послушни се у Рај дижу.
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