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Сремска Митровица, град царева и мученика
У историју мачем, из ње огњем
У музеју у Сремској Митровици чува се једна цигла из 6. века на којој је непознати бранилац
некада једног од четири најважнија средишта Римског царства у очајању записао: „Христе
Господе, помози граду и заустави Аваре, заштити царство Ромеја и онога ко је написао ове
редове. Амин”
Босне (ad Basante). Сирмијум је имао и више
мостова преко Саве.
Археолошка истраживања, а истражена су 74
налазишта, открила су велики део античког града.
Био је простран, окружен јаким бедемима и
рововима, унутар којих су нађени и данас видљиви
остаци палате, јавних купатила, хиподрома,
некропола, хореума (зграда за јавне потребе),
трговачког и занатског средишта.
У царским градовима, у које се у доба позног
царства убрајао и Сирмијум, царске палате и
хиподром (циркус) увек су грађени као делови
јединствене целине. На хиподрому су се одржавали
јавни скупови у присуству цара, па је био спона
између владара и његових поданика. Претпоставља
се да је велики хиподром у Сирмијуму подигнут у
доба царева Луцијана или Константина I (пре 324.
године). У време распада царства и варварских
упада, користио је као нека врста пребивалишта и
заштите (refugium). Документа говоре да су се у
Сирмијуму давале и позоришне представе као и
борбе гладијатора.
Римски хроничари углавном помињу Сирмијум као
повремено седиште царева који су на Дунаву
војевали против варвара. Марко Аурелије имао је,
наводно, у граду палату. Сирмијум је, како је
забележено, и место боравка цара Максимина
Трачанина, који је ту боравио ратујући на утврђеној
граници Римског царства. У граду или у његовој
околини рођени су цареви Аурелијан, Проб,
Клаудије Готски, Максимијан, Констанције II и
Грацијан. У 3. веку Сирмијум је упамћен као
неславно седиште два узурпатора: Ингенууса и
Регилијана. Након њих у граду повремено или дуже
време бораве цареви Диоклецијан, Максимијан,
Лициније, Галерије...
У време тетрархије, почетком 4. века, Сирмијум је
постао једно од четири најважнија средишта
царства. Након Диоклецијановог преустројства
управе царства (293), Сирмијум добија нови
подстицај и све више се гради. У њему је и седиште
заповедника војске за читав Илирик (praefectus
praetorio Ilirici). Контантин Велики такође неколико
година борави у граду (316-321), као и његов син
Констанције II.

Сремска Митровица у стара времена
На једном завоју реке Саве, на самој граници
провинције Паноније, на месту на коме су се
спајали главни римски путеви, под јужним
обронцима Фрушке горе, између мочвара и речних
рукаваца, од илирског насеља развио се град који
су Римљани назвали Сирмијум (лат. Sirmium).
Насеље су основали локални становници. На
почетку наше ере, у време познатог панонскодалматинског устанка, у граду су већ живели
„слободни римски грађани” (conventus ili oppidium
civium Romoanorum). За време династије
флавијеваца,
највероватније
у
доба
цара
Домицијана (81-96), град је добио положај колоније
и помиње се као colonia Flavia Sirmium. Од 1. до 4.
века значајно је управно и привредно средиште
провинције Pannonia Secunda и моћно војно
упориште за одбрану од надирућих варвара.
У Сирмијуму се састајало неколико путева.
Најважнији је онај који је из Италије водио ка
Сингидунуму (Београду) и даље, према источним
провинцијама царства. Други је повезивао дунавску
границу са Сирмијумом. Још два пута ишла су на
југ ка Далмацији, као и на запад, према ушћу реке
2
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У 4. веку и касније Сирмијум је посебно значајан и
због појаве и развоја хришћанства. У граду је
страдало више хришћанских мученика, међу којима
је најпознатији свети Иринеј, епископ Сирмијума
(погубљен 306. године). По броју мученика овај
град заузима значајно место у доба прогона
хришћана под царевима Диоклецијаном и
Галеријем.

Број 5
порекла) пребачен је у Сирију и Египат. Није
сасвим познато да ли је за изненадни Тацитов крај
276. године заслужан мач убице или брза болест.
Тацитов брат Флоријан прогласио се за цара без
шире подршке војке или сената тако да Пробу,
омиљеном војсковођи, није било тешко да порази
свог противника. Прво забележено Пробово дело
било је кажњавање преживелих убица његовог
земљака, саборца и царског претходника
Аурелијана. Затим је, попут Аурелијана, вртоглаво
кренуо у битке за спас и обнову Римског царства.
На Западу, у Галији, више од годину дана војевао је
против Алемана, Франака и Лонгиона, које је на
крају отерао преко Рајне приморавши их да се
одрекну заробљеника и свега што су претходно
опљачкали.
Затим су на ред дошли Бургунди. Поражени су у
две битке, а њихови заробљени војници
распоређени су у римску војску и послати да
ојачају трупе у Британији. Остала је прича како су
се деветорица непријатељских вођа покорно
спустила на колена пред царем и како је у галском
рату Проб ослободио не мање од шездесет галских
градова и насеља која су опседали
или заузели варвари. Након
Бургунда поражени су и Вандали
278. године.
Три године борби и три године
успеха. С пуним правом, веровао је,
Проб узима називе Germanicus
Maximus и Gothicus Maximus.
После протеривања варвара цар
обнавља одбрамбене линије на
Рајни градећи утврђења и војне
постаје. Он кује и новац с поносним натписом
„Обновитељ Илирије” (Restitutor Illirici), вероватно
после победе над неким од узурпатора или над
Вандалима.
Следећа Пробова одредница - већ 279. године - био
је исток. У Малој Азији, у Ликији, поразио је групе
одметника од римске власти. Затим одлази у Египат
где, након гушења побуне, силне напоре улаже у
градњу канала, мостова, храмова, као и у
исушивање мочвара. Изгледа да је Проб намеравао
да након Египта крене на Персију како би повратио
стару римску провинцију Месопотамију. Али, од
рата с Персијом привремено је одустао пошто је
обавештен о немирима на Западу.
У Галији је, наиме, поново дошло до побуне, а два
римска команданта - Бонос и Прокул - покушали су
да заузму царски престо. Обојица су поражена и
погубљена, што се десило и са трећим узурпатором,

Цар Константин основао је у Сирмијуму и ковницу
новца, вероватно око 320. године. Та ковница у
Сирмијуму радила је, с повременим прекидима, све
до поделе Римског царства око 395. године.
Хроничар Амијен Марцелин (4.
век)
назвао
је
Сирмијум
„многољудни и надалеко чувени
град”, у коме су хиподром, форум,
већница и царска палата. У свом
делу „Историја” он овако описује
улазак цара Јулијана у Сирмијум
360. године.
„Кад се приближио пространим
предграђима, која се далеко
пружају, гомила војске и људи сваке врсте одвела
га је у двор, уз много бакљи и цвећа и уз много
жеља за срећу.” Цар је након овако лепог дочека
следећи дан приредио трке колима, „на велико
задовољство народа.”
Године 440. град је пао под власт хунског владара
Атиле, а после смрти Бича Божјег управу
преузимају разни варварски народи, од Гепида до
Авара. Тако је Сирмијум „ушао у историју мачем,
онда када су Римљани освајали Панонију, а изашао
из ње огњем, непосредно после пада града у
аварске руке”. Из тога доба (6. век), у Музеју града
чува се једна цигла на којој је непознати бранилац
града у очајању записао на грчком: „Христе
Господе, помози граду и заустави Аваре, заштити
царство Ромеја и онога ко је написао ове редове.
Амин”.
Цар који је садио винограде
Проб је био први римски цар за кога сви историјски
извори изричито наводе да је рођен у самом граду
Сирмијуму. Отац му се звао Максимус или
Далмације и био је или баштован или војник. Као и
његов претходник и земљак Аурелијан, и Проб се
истицао у војсци и напредовао до високог
командног положаја. У доба Аурелијана био је
задужен за одбрану границе према Германима, а
под следећим царем Тацитом (такође подунавског
3
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Јулијем Сатурнином, раније царевим блиским
пријатељем, гувернером Сирије.
Година је 281. и Проб може, бар на трен, да
предахне. Долази у Рим где, након пет година
непрекидног ратовања и низа победничких битака,
слави победу. Опијен славом, објављује како ће,
након свих ових успеха, Рим ускоро постати тако
моћан да му војска неће ни бити потребна. И,
војници широм царства примили су ову изјаву као
увреду и израз царевог неповерења.

Број 5
случајевима прогона хришћана, није се радило о
верској нетрпељивости Римске државе, која је
признавала све могуће култове, него о чињеници да
су хришћани кршили устаљена правила понашања
и поштовања државе и цара упорно одбијајући да
учествују у обредима приношења жртава римским
боговима и изразима поштовања царевима као
божанствима. Иако су хришћани касније
претеривали са бројем својих жртава, нема сумње
да је велики број оних који нису пристајали да се
покају и да принесу жртву паганским боговима
завршио у тешким мукама.
У Сирмијуму, једном од главних царских градова
тога доба, хришћана је већ било много, па и број
мученика који су претрпели најстрожу казну може
да се исказује у стотинама. Већина је страдала од
мача, ватре или од дивљих звери, а забележени су и
други начини кажњавања.
Према непотврђеним причама, први хришћани
стигли су у Сирмијум већ у 1. веку, са светим
Андроником, учеником апостола Павла који се
помиње у посланици Римљанима. Први, историјски
осведочени епископ Сирмијума био је свети Иринеј
о чијем страдању за време Диоклецијанових
погрома постоје забележени подаци. Иринеју је
суђено пред Пробом, намесником Паноније, који
му је понудио, како је то био случај, да се повинује
правилима државе и да принесе жртве боговима,
што би га спасло од мучења и казне. Иринеј је,
према запису, одбио понуду рекавши: „Наложено
ми је да се препустим мучењу, ако је услов да се
Бога одрекнем и приносим жртву демонима”. Иако
је имао породицу - жену, децу, родитеље - одрекао
се свега земаљског, те му је гувернер изрекао
најстрожу казну - одсецање главе. Казна је
извршена на једном од мостова Сирмијума, 6.
априла 304. године, после чега је тело бачено у
воду.
Култ светог Иринеја проширио се у хришћанској
цркви. У ископавањима обављеним седамдесетих
година прошлог века нађена је у остацима старог
Сирмијума базилика где се у старо доба налазио и
гроб светог Иринеја.
Епископ Иринеј био је само један од бројних
мученика из Сирмијума које помињу хришћанске
легенде. Три дана после Иринеја погубљен је и
његов ђакон свети Димитрије са још неколицином
хришћана и са четири девице чија имена нису
забележена. Верује се да је овај Димитрије исти
онај светац који је слављен и у Солуну и по коме је
средњовековни град настао на рушевинама
Сирмијума и добио име (Д)Митровица.

Проб је у историји посебно запамћен и
као цар који је велику пажњу
посвећивао уређењу земљишта и
нарочито утицао на то да се у Европи
сади винова лоза - од Галије до
Паноније. Забележено је да је он први
човек који је винову лозу донео и у
крајеве око свог родног Сирмијума вероватно на Фрушку гору.
И у градитељским подухватима Проб је следио
стопе свог славног претходника Аурелијана.
Завршава Аурелијанове зидине око Рима и гради
даље. Али, кратак је предах који је римски цар тога
доба смео себи да приушти. Проб креће поново у
рат на Персију. Војска се 282. године окупља у
Панонији - у Сирмијуму, месту царевог рођења и
месту у коме ће му ускоро доћи крај. Наводно,
након што је цар наредио да војници напорно раде
на исушивању мочваре око Сирмијума, дошло је до
побуне у којој је Проб убијен. Али, вероватније је
да је ово убиство било последица нове побуне
легија на западу у Норику (Noricum), покрајини у
источним Алпима, и за цара прогласиле свог
команданта Каруса.
А две деценије након Пробове смрти, у доба цара
Диоклецијана, ево шта се догодило. Негде пред крај
Диоклецијанове владавине донета је одлука која је
наредним поколењима затамнила сећање на овог
познатог владара. Након скоро 19 година
трпељивости, Диоклецијан и његови сувладари тетрарси - донели су 303. и 304. године четири
указа којим је озваничен највећи погром хришћана
у доба Римског царства.
Мученици
У фебруару 303. године објављен је први едикт обзнана - против хришћана. Исте године издат је
други - о затварању свих црквених поглавара, а
затим и трећи који је предвиђао строге мере против
противника паганских култова. Четврти едикт, из
мата 304. године, отворио је врата крвавим
збивањима у целом царству. Као и у ранијим
4
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Исте године погубљена је и света Анастасија,
касније слављена широм хришћанског света, од
Рима и Аквилеје, преко Цариграда и Задра до
Немачке.

Број 5
храм. Њихове мошти наводно су у 9. веку
сахрањене на римском брегу Целију. Култ
четворице
овенчаних,
као
покровитеља
каменорезаца и скулптора, ширио се у средњем
веку даље. Били су заштитници еснафа у Риму,
Фиренци и Арецу, а њихов култ проширио се чак
до Белгије и Британије.
Међу сирмијумске мученике спада и баштован
Синерос који је вероватно страдао у Галеријевим
прогонима и такође сахрањен на месном гробљу. И
прича о њему проширила се у друге области у
којима је поштован. Једна група сирмијумских
мученика - њих седморица - слављена су у северној
Италији.
Осим у Сирмијуму, у Диоклецијановим погромима
страдали су и други мученици по Горњој Мезији.
Пре светог Иринеја, прве жртве прогона, у реку
Саву бачени су
Монтан, презвитер из
Сингидунума, и његова супруга Максима. У
Сингидунуму је страдао и ђакон Ермил, а с њим и
његов пријатељ Стратоник.
Прогони хришћана трајали су и након
Диоклецијановог повлачења, све док његов
наследник, цар Галерије пред крај живота, 311.
године, није донео први „едикт о толеранцији”
хришћана. У њему каже да „имајући у виду наше
преблаго милосрђе и сталну навику да опраштамо
свим људима, закључили смо да наш опроштај
треба без одлагања дати и њима (хришћанима), да
поново могу да буду хришћани и да граде зграде
где се окупљају, али тако да не чине ништа против
утврђеног реда...” Иако је тако овим едиктом за
више од годину дана предухитрио политику верске
трпељивости каснијег цара Константина, у
хришћанском предању Галерије је ипак остао
упамћен као владар тиранин и непријатељ цркве.

Quattuor coronati
Легенда помиње и
четворицу „овенчаних
мученика”
(quattuor
coronati) са Фрушке
горе. Била су то
четири каменореска
која
су
на
каменоломима
Фрушке
горе
израђивала кипове за
потребе храмова цара
Диоклецијана.
Четворица
Касторије, Клаудије, Симпронијан и Никострат којима је пришао и паганин Симплиције (такође се
покрстио), направила су лепе стубове као и
знамење
непобедивог сунца
- божанства
Диоклецијана и осталих тетрарха. Цар је био
задовољан и наградио каменоресце. Али, када им је
Диоклецијан наложио да израде кип бога
исцелитеља Ескулапа, нису пристали. Након
испитивања и мучења, пошто су одбили да се
одрекну своје вере, Диоклецијан је наредио да их
затворе у овалну бурад и баце у реку.
Quattuor coronati били су поштовани у Риму већ у 4.
веку. У 7. веку папа Хонорије посветио им је један

Немој се молити да буде по твојим жељама, будући да
оне нису у свему сагласне са вољом Божијом. Боље је да
се молиш као што си научен, говорећи: Да буде на мени
воља твоја (Мт.6,10). И у сваком делу тако моли Бога.
Он, наиме, свагда жели добро и корисно твојој души,
док ти сам то не тражиш увек.
Свети Нил Синајски
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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/

Свети Петар Коришки
18. (5) јуна
Свети
Петар
Коришки
се
родио
између
1211. и 1215.
године,
од
побожних
и
богатих
родитеља, у селу
Уњемир,
у
предивном крају
Диоклитије
Хвостанске.
У
том
благословеном
селу беше пет
манастира
и
неколико цркава.
Богоносни Петар од ране младости заволи Христа и
за разлику од својих вршњака време провођаше у
молитви и посту. После очеве смрти реши да
пронађе опитног монаха и да уз њега проведе свој
земаљски живот али после мољења своје мајке и
сестре, а ради своје послушности, остаде у
родитељском дому.
До данашњих дана је остало предање о великој
Петровој незлобивости и кроткости. Наиме, чак су
и птице небеске слетале на њега и чупале му косу
али се никад није бранио да се не би некако
огрешио и да се, док је обрађивао земљу са
ћоравим, престарелим волом никада није наљутио
нити подвикнуо на вола. Убрзо по мајчиној смрти,
одлучивши да се повуче у тиховање, раздели своје
имање сиромашнима и предложи својој сестри
Јелени да се уда и да је збрине не желећи да је
остави саму. Јелена то одби и такође изрази жељу
да сачува девственост и да се и она преда подвигу.

Путујући, стигоше до високе горе изнад града
Призрена, поврх села Кориша. Уморни од пута
застадоше да се одморе и када му сестра заспа,
Свети Петар ватрено се помоли за своју сестру и
њено спасење и одбеже још даље у гору, у део
звано „Света“ где се настани и од тог тренутка,
речи су ништавне да опишу труд, дела и подвиге
Светог Петра јер од тада почиње светитељски
живот Петров. Једно време, бежећи од људске
славе, настани се у Црној Реци да би се коначно
настанио у месту свог подвига, на гори изнад
Корише, где основаше свој манастир, у који
долазише многи ради молитве и помоћи.
Упокојио се мирно 5. јуна 1270. или 1275. године у
својој испосници. У ноћи када се упокојио монаси
видеше обасјану испосницу и чуше умилно појање
безброј појаца. Господ прослави његове мошти где
се дешаваше чудесна исцељења и које почеше
обилно да миомиришу. Са свих страна почеше
невољни да долазе, без обзира на веру и свима
Свети Петар помагаше и исцељиваше их од
болести.
После пропасти српског царства и услед велике
најезде Арбанаса, 1709. године, мошти светог
Петра пренете су из Корише у манастир Црна Река,
где се и данас налазе и где, чудесно, свакодневно
свети Петар брзо помаже свима који му се са вером
обрате.
Пре неколико година светом Петру Копишком
доведоше дете од пет година које од свог рођења
не беше проговорило ни речи. Обавивши што је по
обичају код кивота, родитељи помало тужни
кренули кући, не приметивши да је детету ишта
боље. Мало испред њих ишао је неми синчић са
сестрицом, која га је непрестано о нечем
запиткивала: “Бато јеси ли уморан? А шта волиш
да ти тата купи, коња или магаре?” И, гле чуда:
“Магаре!”, проговори мали на велико удивљење
присутних. Од тада је малишан нормално говорио,
а родитељи његови и данас узносе велику
благодарност Богу и угоднику Његовом светом
Петру на указаној милости.

Заједно отиђоше у оближњи манастир Петровицу,
задужбину Светог краља Уроша, код опитног
старца где време проводише у великом подвигу и
где прими монашки постриг. Међутим, у Светом
Петру се још више разгори љубав за
подвижништвом па намисли тајно да напусти
сестру и да се удаљи у пустињу. Чим покуша да оде
сестра га примети и брзо сустиже.
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Деца рата

У Почетку, када на земљи владаше мир, човеку беше дарован страшни и узвишени дар - дар слободне
воље. Злоупотребивши овај савршени дар живота човек је за само један једини тренутак увео
човечанство у смрт. Тај дар слободе је у себеукључивао избор између два пута: пута добра и пута зла.
Човек је изабрао - зло. Попут анђела који паде са Небеса, попут муње која севну, човечанство је пало у
бездан трулежности и смрти.
Ми смо деца рата човековог против Бога и то је наше порекло. Пореклом смо из хиљада и хиљада година
човековог страдања од глади, жеђи, наготе, ропства и смрти. Човек је на сваком кораку свог
богоодступничког пута готово до темеља рушио сваки мост повратка своме Творцу. Човек је на сваком
кораку на место свога Творца постављао свој несавршени разум и звер свог нихилизма.
Јездећи на тој звери човечанство је "напредовало" у потпуни назадак. Та звер се показала крајње опасном
и данас се налази ван сваке контроле. Она прождире данашњу омладину као своју главну жртву. Нема
ниједног младог човека који није ухваћен у канџе те звери - Нихилизма.
Из рата у рат, из геноцида у геноцид, из холокауста у холокауст: људска историја се може сажети у једну
једину реч - Смрт.
Од првих племенских ратова до првих грађанских ратова, од Француске до Бољшевичке револуције,
од I до II светског рата, од Вијетнама до ратова градских банди: човечанство је, у својој слободи, увек
изабирало стазу Смрти. Човечанство је увек изабирало стазу рата зла против добра.
У људској историји, историји нашег порекла, сви ратови су се кад-тад завршавали. Међутим, рат који је
човек започео на самом почетку историје, наставља се све до данас и данашње поколење младих се налази
усред њега. Свакога дана наш свет све више одступа од Истине и тмина тог рата опкољава нас све више,
са свих страна. И та ће тмина постајати све црња и црња ако не будемо схватили да се рат којег се
гнушамо, и та глад и то страдање које тај рат проузрокује, збивају на бојном пољу наших срца.
Тај рат није рат народа против народа, нити човека против човека, већ рат човека против Бога.
Исток је величао свеце и мудраце, Запад проналазаче и освајаче...И Запад је приписивао све својим
проналазачима и освајачима, Богу ништа. Но нити је своје великане уздизао у ред божанстава нити им је
подизао жртвенике. Подигао је споменике од камена или метала - и то је све. Али пред споменицима
нити се ко клањао ни молитве уздизао ни свеће палио ни жртве приносио... Ти су споменици као
споменици мртвима на гробљу. Колико да живи не забораве мртве, а не као на Истоку, да мртви не
забораве живе. Разједан сумњом у једнога Бога Запад је још мање могао проглашавати људе боговима.
(Изнад истока и запада -Св. Владика Николај)
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Суштина вере

КО СУ ХРИШЋАНИ ? –
из посланице Диогнету (2.век)

Близанци

у

материци

разговарају:

- Да ли верујеш у живот после рођења?
- Наравно, сигурно постоји нешто након
рођења.
Можда смо овде баш зато да се
припремимо на животпосле рођења.
- То је глупост. Нема живота после рођења. Како
би тај живот уопште изгледао?
- Не знам тачно, али уверен сам да ће бити више
светла и да ћемо моћи ходати и јести својим
устима.
- То је потпуна глупост. Знаш да је немогуће
трчати. И јести својим устима, па зато имамо
пупчану врпцу. Кажем ти, после рођења нема
живота.
- Пупчана врпца је прекратка. Уверен сам да
постоји нешто после рођења. Нешто посве
другачије него ово што живимо сада.
- Али нико се није вратио од тамо. Живот се после
рођења завршава. Осим тога живот није ништа
друго него постојање у уској и мрачној околини.
- Па не знам баш тачно како изгледа живот после
рођења, али ћемо у сваком случају срести нашу
маму. Она ће затим бринути за нас.
- Мама?!? Ти верујеш у маму, па где би по твоме
та мама била?
- Свуда око нас, наравно. Захваљујући њој смо
живи, без ње не бисмо уопште постојали.
- Не верујем! Маму нисам никада видео, зато је
јасно да не постоји.
- Да могуће, али понекад, када смо потпуно мирни,
можемо је чути како пева и милује наш свет.
Знаш, уверен сам да живот после рођења заправо
тек започиње...

Јер, Хришћани се од осталих људи не разликују ни
земљом, ни језиком, ни одевањем. Јер нити живе у
својим (посебним) градовима, нити употребљавају
неки посебан дијалекат (у говору), нити воде неки
посебно означен живот. Њихово учење није
пронађено
измишљањем
људи
сваштара
(радозналаца) нити су они, као неки други,
присталице људске науке. Они живе у јелинским и
варварским градовима, како је свакоме пало у део,
и у своме одевању и храни и осталом животу
следују месним (локалним) обичајим, али
пројављују задивљујуће и заиста чудесно стање
живота (и владања) свога. Живе у отаџбинама
својим, али као пролазници, као грађани учествују
у свему, али све подносе као странци. Свака туђина
њима је отаџбина, а свака отаџбина туђина.У брак
ступају као и сви, и децу рађају, али рођену децу не
бацају.Постављају заједничку трпезу, али не и
нечисту.Бораве у телу, али не живе по телу.На
земљи проводе дане, али им је живљење на небу.
Покоравају се постојећим законима, али својим
животом превазилазе законе. Воле све (људе), а сви
их гоне. Презиру их, и осуђују; убијају их, а они
оживљавају. Сиромашни су, а многе обогаћују.
Свега су лишени, а у свему изобилују. Понижавају
их, а они се у понижењима прослављају. Клеветају
их,
а
они
се
показују
праведним.
Руже их, а они благосиљају. Вређају их, а они (све)
поштују. Када чине добро, кажњавају их као
злочинце. А када их муче, радују се као да живот
поново добијају. Од Јудеја нападани су као
туђинци, и од Јелина прогоњени, али разлог
непријатељства мрзитељи (њихови) не могу
навести.

1.А вјера је основ свега чему се надамо, потврда
ствари невидљивих. 2.Јер у њој стари примише
добро свједочанство. 3.Вјером сазнајемо да су
свјетови саздани ријечју Божијом, тако да је
видљиво постало из невидљивога. 4.Вјером
принесе Авељ Богу бољу жртву него Каин; њоме
би посвједочен да је праведник, када сам Бог
прихвати даре његове; кроз њу он и послије смрти
још говори. 5.Вјером Енох бјеше узнесен да не
види смрти; и више се не нађе, јер га Бог узнесе,
пошто прије његова узнесења бјеше му потврђено
да је угодио Богу....

Посланица Диогнету 5, 1-17

Посланица Јеврејима. Глава 11
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Број 5
вере, наде и љубави. Молитва – то је заједница са
Анђелима и Светима, који су од памтивека Богу
угодили.

Значење и суштина молитве

Молитва – је исправљење живота, мати скрушеног
срца и суза, снажни подстицај на дела милосрђа;
сигурност живота; уништење страха од смрти;
пренебрегавање земаљског богатства, жељење
небеских блага, очекивање Судије целога света,
општег васкрсења и живота будућег века; појачано
старање за избављење од вечних мука; непрестано
искање милости (помиловања) од Владике; хођење
пред очима Божијим; блажено ишчезнуће пред
пресаздавајућим и свеиспуњавајућим Творцем,
жива вода душе; молитва је смештање у срце свих
људи љубављу, низвођење неба у душу; усељење у
срце Пресвете Тројице, по реченом: и у њему ћемо
доћи
се
настанити
(Јн.
14,
23).

Каква је неизмерно велика част човечанству, што
може да отвара своја уста пред Богом, да ступа с
Њим у разговор, да моли Њега за своје потребе, да
му благодари за доброчинства, да му славослови за
неизрециву велелепоту Његову и да буде уверено
да је та жртва благодарности и славословља угодна
Богу, да се најбоље, духовне, молбе наше за спас
наших душа увек испуне.
Како је и у овом односу човек неизмерно уздигнут
изнад свих створења, и чувствених и оних који
имају душу. Ниједно створење није добило од Бога
такву част, мада и она имају свој језик, којим
изражавају потрбе своје природе, јер речено је да и
птићи гавранова призивају Господа (Пс. 146, 9).
Користићемо ту високу част ради тога да бисмо
заслужили од Господа још веће почасти – вишњега
звања. Тамо на небу је наша пуна слава, а овде су
само њени почеци, који се јављају код верних
хришћана.

Молитва је доказ моје разумне личности, моје
благоликости, залог мог будућег обожења и
блаженства. Ја сам саздан ни из чега, ја сам ништа
пред Богом, као онај који ништа своје нема; али ја
сам по Његовој милости личност, имам разум, срце,
слободну вољу и при свом разуму и слободи могу
срдачним обраћањем Њему да постепено увећавам
у себи Његово бесконачно Царство, да постепено
све више и више умножавам у себи Његове дарове,
црпим из Њега као из стално-текућег неисцрпног
Извора разноврсне духовне и телесне дарове,
посебно духовне. Молитва изазива у мени убеђење
да сам ја икона Божија, да са смиреним и
благодарним расположењем своје душе пред
Богом, својом слободном вољом, ја, бесконачно
умножавајући духовне дарове Божије, могу исто
тако у бесконачност да се усавршавам и до
бесконачности увећавам моје богоподобије, моје
небеско блаженство, за које сам опредељен. О!
Молитва је знак мог великог достојанства, којим ме
је почаствовао Саздатељ. Али, она ме истовремено
подсећа на моју ништавност (ја сам ни од чега и
ништа своје немам – зато и молим Бога за све), као
и за своје највише достојанство (ја сам образ
Божији, ја сам обожен, ја могу да се назовем
Божијим пријатељем као Аврам, отац верујућих,
чим бих несумњиво веровао у биће, доброту и
свемоћ мога Бога –и уподобљавао би се Њему
целим животом делима љубави и милосрђа).

Молитва је узношење ума и срца Богу, созерцања
Бога, одважан разговор створења са Творцем,
стајање душе пред Њим са страхопоштовањем као
пред Царем и Само-Животом, који свима даје
живот; заборављање ради Њега свега што нас
окружује, храна душе, ваздух и светлост, њена
животворна топлота, очишћење грехова, благи
јарам Христов, лако бреме Његово. Молитва – то је
стално осећање (сазнање) своје немоћи или
духовног сиромаштва, освећење душе, предокушај
будућег блаженства, анђелско блаженство, небесни
дажд, који освежава, напаја и земљу душе чини
плодоноснијом, сила и моћ душе и тела, освежење
и очишћење мисаоног ваздуха, просветљење лица,
весеље духа, златна веза, која сједињује створење
са Творцем, бодрост и храброст у свим невољама и
искушењима живота, светиљка живота, успех у
делима, равноангелско достојанство, утврђење

Треба се молити ради непоколебљиве и чврсте
уверености срца, да све, и наше душе, и наша тела,
са њиховим благостањем и неблагостањем, и сва
имовина наша, и све околности живота, имамо од
9
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Бога, од моћи Његове, а не од природе, не од
случаја, не од себе. Ако се не молиш Богу – ускоро
ћеш срцем заборавити Добротвора, Творца и
Господа свега, а са заборављањем Њега упашћеш у
свако зло. Тако видиш да ти молитва увек доноси
суштинску корист. Господ је тако милосрдан да се
никада не гнуша наше молитве, већ сваку
милостиво прихвата, и оно што није савршено у
њој – Сам исправља, - само да бисмо се Њему
обраћали искрено и да Га не бисмо сасвим
заборавили.

Број 5

Изглед и пресек унутрашњих делова храма
Нартекс или предворје са, бар теоријски, судом за
крштавање у средини. Света тајна Крштења отвара
двери Цркве за новокрштенога, уводи га у пуноћу
Цркве. Због тога се Крштење вршило у нартексу а
онда су нови чланови Цркве увођени у свечаној
процесији у храм.

Бог зато тражи од нас свагдашње обраћање Њему
у молитви, да би нас, који смо подивљали од
грехова, и удаљили се од Њега, чеда Своја,
привукао Себи, очистио и привио у загрљај Своје
љубави, да би нам показао, како је нама с Њим
свагда добро. Тако и добри родитељи поступају са
својом злонаравном децом. Свагдашња топла
молитва приводи нас до најискренијег и најчвршћег
уверења о бесмртности наше душе и о
блаженству оног невештаственог века: јер сву
сладост молитве човек црпе од Бога-Духа; сву
снагу прима од Њега, исто као, по благодети
Његовој, од Мајке Божије (Она избавља наше душе
од беда, успокојава, радује, оживљава), од Анђела и
Светих.

Брод , средишњи део храма, место је на коме се
окупља множина верних или сама Црква. Црква се
окупља ту у јединство вере, наде и љубави да
радосно слави свога Господа, да слуша Његово
учење, да прима Његове дарове, да буде назиђивана
(изграђивана), освећивана, и обнављана благодаћу
Духа Светога. Иконе и фреске Светих на зидовима,
свеће и остали свети украси имају само једно
једино значење: јединство Цркве на земљи са
небеском Црквом или још тачније њихову
истоветност. , Сабрани у храму, ми представљамо
видиви део, видиви израз читаве Цркве којој је
Глава Христос и чији су чланови Мајка Божија,
Пророци, Апостоли, Мученици и Свети, баш као
што смо то и ми. Ми се налазимо у њиховом
друштву, ми са њима образујемо једно Тело,
уздигнути у једну нову димензију, у димензију
Цркве у слави, Тела Христовога. Ето због чега нас
Црква позива да уђемо у храм „с вером, љубављу и
страхом Божијим“; ето због чега древна Црква није
дозвољавала никоме да похађа њене службе осим
верних тј. оних који су кроз веру и Крштење
интегрисани у небеску реалност Цркве. (уп. у
божанственој Литургији – отпуст оглашенима:
„Сви оглашени изидите…“). Ући у Цркву, бити
заједно сабран са Свет и ма највећи је могући дар и
преимућство те је стога „брод“ тј. „наос “, дакле –
Црква заиста место нашега примања у Царство
Божије.

Свети Јован Кроштански

СВЕТИ ХРАМ
Богослужебно место назива се црквом (наосом,
храмом) . Ова двострука употреба речи „црква“
која значи и хришћанску Заједницу и здање где се
поштује Бог, по себи указује на функцију и
природу православнога храма: да буде место
Литургије , место где заједница верних остварује
себе као Цркву Божију, као духовни Храм.
Православна архитектура стога има своје
литургичко значење, символику која употпуњује
символику саме Литургије. Ова архитектура је
имала дуги историјски развитак и данас постоји у
великој разноликости националних израза. Али
његова заједничка и средишња идеја је та да је храм
Божији „небо на земљи “ , место на коме кроз
учествовање у Св. Литургији Цркве ми улазимо у
општење (заједницу) са „ веком који долази “, са
Царством Божијим

Светиња је олтарски простор . Олтар је мистичко
средиште
цркве.
Он „представља“ (чини
присутним, актуализује, открива нам – и због тога
је
значење
литургијскога
представљања
реалистично): а) Престо Господњи , до кога нас је
Христос узвисио Својим славним Вазнесењем, пред

Храм се обично дели на три дела:
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којим ми са Њим стојимо у вечноме
Богопоклоњењу; б) Трпезу божанствене тајне
Вечере, на коју нас Христос позива и на којој вечно
раздељује храну бесмртности и вечнога живота; в)
олтар Његове Жртве за нас, Његовог целосног
приношења Себе на жртву Богу и нама.

Број 5
Дечак је тако радио годинама. Свештеник је то
приметио и одлучио питати Лазара зашто тако
кратко моли и како моли.
"Добро јутро Исусе, дошао сам Те видети". То је
била његова молитва."И то је све? "- питао је даље
свештеник
.
"Све", рекао је кратко Лазар журно одлазећи у
школу.
Дечак је и даље на исти начин долазио у цркву,
стајао пред Исусом кратко и потом журно одлазио.
А онда га једног дана није било, па другог... и тако
данима. Свештеник се забринуо за њега и одлучио
да оде у Лазареву школу и потражи га. Тамо су му
рекли да је Лазара на улици ударио камион и да је у
болници. Повреда је била озбиљна. Лазар је
пребачен на ургентно одељење. Свештеник се
одмах упутио тамо.

Сва три дела храма су украшени иконама (и
фрескама, тј. сликама Христа и Светих). Реч
„украс“ није ипак најодговарајућа стога што су
иконе (и фреске) много више од „украса“ или
„уметности“. Оне имају своју свештену и
литургијску функцију. Оне пројављују наше
општење (заједницу), нашу реалну сједињеност са
„небесима“ – духовну и прослављену димензију
Цркве. Стога су иконе (и фреске) много више од
(побожних) слика. У складу са учењем
Православне Цркве, оне чине заиста присутним
онога кога изображавају, оне су духовна реалност ,
а не просто символ. Иконографија је светотајинска
уметност у којој видиво открива невидиво; ова
уметност има своја правила или „канон“, посебни
метод и технику сликања који су се изграђивали
током многих столећа, ради предочавања
преображене стварности . Данас постоји једно
кретање, ка откривању стварнога значења икона, и
такође ка разумевању истинске иконографске
уметности. Али, много још остаје да се уради да би
се из наших цркава одстраниле сладуњаве и
сентименталне слике које немају никакве везе са
православним схватањем иконе. Православни храм
самим својим обличјем, саставом и уређењем тако
има своју „функцију“ у Литургији. „Вештаствени “
(материјални) храм мора да нам помогне да
изградимо духовни храм – Цркву Божију. Као и све
остало, он никада не може да постане сврха сам
себи.

Већ на вратима болнице дежурна сестра је знала
кога тражи. Извинила се, али је мислила да му мора
рећи једну необичност у вези са тим дечаком. Иако
озбиљно повређен и трпи јаке болове, Лазар је
весео и увесељава цело оделење, где иначе леже
такви тешки случајеви. Када је свештеник тамо
стигао, био је зачуђен , колико радости има у тој
соби упркос болу кога су сви морали осећати.
Лазар се радосно насмејао и поздравио збуњеног
свештеника. На крају га је свештеник питао, како
може бити радостан и поред бола због повреда које
је задобио у саобраћајној несрећи.
"Чему се Лазаре радујеш? " питао је. "Исусу"
одговорио је Лазар. "Како, па ти више не долазиш у
цркву, не молиш се пред Исусом? " питао је даље
свештеник.
" Да ,- одговорио је смешећи се дечак,- али Исус
сваког јутра дође мени и каже: "ДОБРО ЈУТРО,
ЛАЗАРЕ,
ДОШАО
САМ
ТЕ
ВИДЕТИ."
Свештенику је , када је то чуо све било јасно, и
ништа није више питао. Радовао се са Лазаром.

ПРИЧА О МАЛОМ ЛАЗАРУ
У неком малом месту живео је
дечак који се звао Лазар. Лазар
је свакога дана jутром долазио
у цркву, увек тачно у исто
време у 7 сати. Пре него би се
врата и отворила, он је био ту
и чекао. Чим би се врата
отворила он би трчао до
олтара и био тамо први.
Склопио би руке молитвено,
али није дуго остајао. Исто
тако трчећи одлазио би у
школу, која је почињала нешто
касније.

Њутн о Васкрсењу мртвих
Једном су запитали Њутна: “Како је могуће да тела
мртвих, одавно распаднута, поново постану тела
својих душа?”
На то је научник помешао гвоздене опиљке са
земљом и упитао своје саговорнике: “Ко може да
издвоји из прашине и састави ове гвоздене
опиљке?”
Одговор није добио.
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Онда је Њутн узео магнет и принео га мешавини.
Настало је комешање честица. Опиљци гвожђа
почели су се хватати за магнет и једни за друге.
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не посвећује довољно пажње проблему болести
зависности. Јер се проценат људи који постају
зависници алармантно повећава.

У прашини није остало ни молекула гвожђа.

Када говоримо о болестима зависности ту спадају
наркоманија,
алкохолизам,
дуван,
клађење,
интернет и многе психичке и физичке зависности.
Капиталистички друштвени поредак у коме се
налазимо нема одговоре да превентивно реагује, јер
је орјентисан ка профиту и када се гледа све кроз
финансије често долазимо у ситуацију да не
размишљамо о последицама.

Тада Њутн рече присутнима: “Онај, који је оволику
силу дао мртвом камену, зар Он не може дати такву
моћ нашим душама када буде требало да се обуку у
своја прослављена тела.”

Најугроженији друштвени слој су млади код којих
се до пунолетсва не развијају центри за
одговорност у мозгу. Тако да и не могу да сагледају
последице ових животних изазова.
Наравно да је породица место на коме треба да се
превентивно реагује али на жалост је та основна
институција друштва угрожена. И зато породице
често нису у стању да реше ове проблеме. Исто
тако нема потребне комуникације са окружењем,
школом, безбедносним, религијским и здравсвеним
службама.
Оно што је нудила у васпитању традиционална
Српска култура је на удару савремених трендова.
Огроман утицај медија, на којима можемо сазнати
само кад се нешто лоше догоди, доводи до тога да
се поредимо са лошијима а не за бољима од себе.




Отуђеност од религијске и традиционалне културе
доводи до тога да нам децу не васпитавају
вредности на којима почива ова цивилизација. Већ
на вредностима које нам сервирају медији кроз
рекламне-профитне кампање.

Какве су ти мисли – такав ти је живот!
Пази на своје мисли, Све потиче из
мисли, и добро и зло, Мисао претходи
делу.
Тело се храни храном, а дух мислима.

Млади људи кроз медијске утицаје упијају све
негативности и сасвим је нормално да се и психофизички тако и осећају. И када дођу први контакти
са лошим понудама не знају како да реагују.
Брзоплетост и поводљивост учине своје.

Отац Тадеј

Болести зависности

Безбедоносне службе не раде адекватво свој посао
и често су у спрези са криминалним групацијама.
Улица више није безбедна, родитељи у страху
често и погрешно реагују. Лечење је веома
дуготрпан и дуготрајан процес, често неуспешан.

Капиталистички друштвени поредак у коме се
налазимо нема одговоре да превентивно реагује, јер
је орјентисан ка профиту и када се гледа све кроз
финансије често долазимо у ситуацију да не
размишљамо о последицама.

Српски човек је изграђен на хришћанским,
светосавским и слободарским вредностима.
Свакако сматрамо да сваки човек из других
националних заједница може да бира вредности по

Болести зависности погађају како појединце тако
и породице, друштво и државу у целини. Чињенице
говоре да нико, како у нашој земљи тако и у свету,
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којима ће живети у свом дому али да поштује
правила на којима су наши преци изградили наше,
српско друштво.
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правилно разумевање умом, правилно веровање у
срцу и правилно исповедање језиком свега онога
што нам је сам Бог открио о себи, о свету и о
човеку. Православље је живљење истинским
врлинским животом заснованом на темељу
Божијих заповести, јер вера без дела је мртва, како
нас учи Св. Јаков Апостол, а Господ нас подсећа да
ће на Страшном Суду сваки човек добити по својим
делима. Због тога права вера мора да се покаже у
нашим добрим делима а дела да буду
манифестација наше праве вере.
Господ наш Исус Христос је основао своју Цркву
којом пакао неће моћи овладати и она је живо
сведочанство Његовог присуства у историји
човечанства. Свети Апостоли су развејали свето
јеванђелско семе тако да где је ово семе падало
организовала се и расла нова црквена јединица,
нова парохија.
Својим богатим литургијским животом и својом
верношћу апостолском предању Православна
Црква је сачувала пуноћу континуитета древне
Цркве за разлику од осталих хришћанских
религија. Она има свој живи историјски пут којим
је ишла и којим иде данас после двадесет векова.
Православна Црква има милионе светих мученика,
исповедника који сведоче њену светост као и
безброј дивних чуда која Господ лично чини или их
чини преко својих светитеља и тиме потврђује да је
Црква мистично тело Његово. Цркву сачињавају не
само свештена лица него сви они који истински
верују у Христа и који су Светим Крштењем
постали чланови тела Његовог, сви заједно они који
су живи као и они који су се упокојили у вери и
побожности.
Кроз своју мучну и тешку
историју Црква Христова је
увек
побеђивала
све
непријатеље и одолевала је
свим историјским невољама
и искушењима. Прва три
века своје историје Црква је
била прогањана од стране
незнабожачких
владара,
који су свирепо убијали и
кажњавели све оне који би
исповедили
веру
у
Васкрслог Христа Господа,
као свог Спаситеља. Из овог периода Цркве имамо
милионе Светих Мученика и Исповедника,
страдалника за свету Веру Хришћанску свих
узраста, свих раса, свих друштвених сталежа.

ПОРОДИЦА НА ПРВОМ МЕСТУ!

Породица је основа људске заједнице и
незаменљива за духовни развој човека. У породици
се чува вјера предака, држи се до основних
духовних вредности које нас воде кроз живот.
Породица је извор љубави, у њој се учимо
дужности, жртвовању, заједничком подношењу
невоља, као и подели радости. Она нам ствара
осећање да смо заједно у свему и кад одемо из
својих кућа, куда нас живот води. Породица је мали
храм. Њених светиња и обичаја ко се држи, тај не
може залутати у овом отуђеном, испражњеном,
посувраћеном свету.




Много ,то је сваког дана по мало.
Не морате бити бољи од других. Будите
само најбољи што можете…
Душко Радовић

Православље у свету
Сам назив Православна Црква, одређује да чланови
који њој припадају правилно славе, и правилно
исповедају веру у Христа. Православље је
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Свети Цар Константин Велики по Божијем
промислу донесе Указ 313 године (познат као
Милански Едикт) којим официјално забрани
прогањање Хришћана у Римској империји. Са
својом мајком светом Царицом Јеленом прими
свету веру Христову, и помагаше у организовању
Цркве Божије и много ревноваше за чистоту
Хришћанске вере. Миланским Едиктом Црква
Христова добија слободу исповедања и рада и
улази у период кристалисања светог учења и светих
догмата. Период од 325 до 787 године је период
појаве разних погрешних учења која су Господа
Христа покушавала да представе другачије него
што Он јесте - Син Божији.
Предвођена Светим Духом, Света
Цркава је приликом појаве лажних
учења сазивала Васељенске Саборе,
где би се окупили Епископи свих
сестринских Цркава и помоливши се
Господу пројављивали праву веру, а
лажна
учења
осуђивали
и
одбацивали. Тако имамо Седам
Васељенских Сабора који су кристалисали и
потврдили Свету веру каква је била предата од
Господа преко Светих Апостола и њихових
наследника. Тако да је до половине једанаестог
века постојала само једна Васељенска Црква
Христова.
Године 1054 дошло је до Великог раскола у Цркви
Христовој. Наиме постепени процес отуђења
запада могао се приметити још у раним вековима
хришћанства да би у средњем веку дошао до своје
кулминације. Језичке и културне разлике као и
политички догађаји су доста допринели овом
процесу.
Цариград који
је
био
престоница
источног
Римског
и
Византијског
царства био је
средиште
источног
хришћанства
док је Рим
припадао
западном
Римском
царству и било
је у ривалству
са
истоком.
Како су се културне и политичке разлике гомилале,
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логично је било да су и теолошке разлике долазиле
до изражаја, јер се губио непосредни додир са
богатом богословском традицијом хришћанског
истока. Римска црква је поред почасне тражила и
јуриздикцијску власт над осталим црквама што се
није слагало са источном Црквом која је сматрала
да су све сестринске цркве равне, једнаке, а
римског епископа су прихватали само као једног од
једнаких. За исток највећи ауторитет у решавању
догматских питања био је само Сабор свих
сестринских цркава, а не суд и одлуке једне цркве
или једног епископа. Током времена римска црква
је усвојила још неколико погрешних учења међу
којима и непогрешивост папе што је направило још
већи раздор.
Протестантске заједнице које су се касније
изродиле из римске цркве, протествујући против
папе још су се више удаљиле од учења Св. Отаца и
одлука Васељенских Сабора. Традиционалнији
православни теолози уопште не признају црквени и
спасоносни карактер западних цркава док они
либералнији прихватају да Св. Дух у неком смислу
делује у оквиру ових заједница, али ипак они не
поседују пуноћу благодати и духовних дарова јер
су постепено изгубили свештено предање.
Света
Православна
црква
је
породица
"аутокефалних" независних Цркава на челу са
Васељенским Патријархом из Цариграда који
поседује титуларни и почасни примат као први
међу једнакима, са око 300 милиона верних, данас
готово свуда по свету сведочи апостолско и отачко
предање.
Организација
Православне
Цркве
је
централизована
са
једним
Патријархом,
Архиепископом или Митрополитом на челу. Ове
титуле су почасног карактера. Сви епископи су
сасвим једнаки по сили која им је дарована од Духа
Светога. Број аутокефалних Цркава се мењао кроз
историју. Данас постоје следеће Патријаршије:
Васељенска у Цариграду, Александријска у Египту,
Антиохијска у Дамаску, Јерусалимска у Израелу,
затим Руска, Српска, Румунска, Бугарска и
Грузијска, те Цркве Кипра, Грчке, Пољске,
Албаније и Америке. Постоје и "аутономне" Цркве
које су у канонској зависности од матичних Црква.
То су Цркве: Чешке и Словачке, Синаја, Крита,
Финске, Јапана, Кине и Украјине. Поред ових
постоји веома бројна православна дијаспора
расејана по целом свету која административно
припада Цркви из које потиче. Јединство свих
аутокефалних, помесних и цркава у дијаспори се
огледа
у
заједничкој
вери,
заједничком
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литургијском општењу и Христу који је глава
Цркве.
Данас
Православна
Црква
представља
непроцењиву ризницу богатог литургијског наслеђа
које потиче из најранијих периода хришћанства.
Монашки покрет који вуче своје порекло још из 3
века је одбранио православље и очувало целокупну
православну духовност. Божанствена Литургија
даје осећај свештене лепоте и величанства и ствара
жив и снажан утисак присуства неба на земљи.
Православна црквена уметност и појање имају
веома значајну улогу у животу правосланих
хришћана јер омогућавају чак и телесним чулима
да осете духовну величину Божијих тајни. Иконе у
Православној Цркви поред својих уметничких и
естетских квалитета имају и своју поучну
функцију. Оне су прозори у небо, којима
доживљавамо реалност Царства Божијег овде на
земљи.
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Православна верница у Кијевско-печерској лаври.
Жене за време посете цркви (манастиру) главу
покрију марамом

Јерархија (грч. ιερά и αρχή — свето управљање, власт) видљиви је орган Цркве и обухвата црквене
чинове који имају власт да рукополажу или руководе. Постоји јерархија хиротоније и јерархија
јурисдикције.
Православна црква има три степена хиротонисаног свештенства: ђаконски, презвитерски и епископски.

Чудно је, како је мало потребно да будемо срећни и још чудније, како нам често баш то мало
недостаје.
Иво Андрић
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људског рода и који су нашли срећу: од
Хришћанских Светитеља и оних који су угодили
Богу, прошлих и садашњих. Ипак њихово
понашање је збуњивало друге. Древни Римљани
нису могли да схвате зашто су Хришћани били
толико радосни. Савремени пагани, од којих већина
номинално мисли о себи као Хришћанима,
поставља исто питање.

Шта је срећа?
Људи једни другима желе срећу у разним
приликама, за Нову Годину например, али шта је
срећа? Како је неко може дефинисати?
Појам среће савременог човека се није много
променио од прастарих времена, т.ј. срећа је када ја
поседујем више материјалних ствари од других, а
несрећа је када ми други одузму имовину.
Чак и ако оставимо
по страни, моралност
овог схватања, и
даље је недовољан у
својој суштини, јер
без обзира колико
имовине, моћи, јавних признања и задовољстава
нагомиламо, то нам неће донети срећу.
Материјални предмети нам не могу донети
истинску срећу, само taedium vitae, након чега је
особа савладана још већом депресијом него пре.
Интересантно је да се реч „срећа“, – „tikhi“, на
древном грчком, појављује врло ретко у Светом
Писму, а ни једном у Новом Завету. Појам је
преширок и непрецизан. Сам по себи нема смисла.
Уместо њега, Свето Писмо користи јаснији и
одређенији термин, „радост“ (“khara”, на древном
грчком), која је једна од саставних делова среће.
Христос говори следеће о срећи: „… да радост
Моја остане у вама, и радост ваша се испуни.“ Он
такође наговештава одакле долази ова радост: „Ако
заповести моје уздржите остаћете у љубави мојој,
као што Ја одржах заповести Оца Свог и остајем у
љубави Његовој.“(Јован 15:10-11)
Овде имамо одговор на вековима старо питање.
Права срећа, права радост је љубав Божија, бити са
Њим. Ово је у потпуности потврђено Светим
Апостолом Павлом када говори: „Јер Царство
Божије није јело и пиће, него правда и мир и радост
у Духу“ (Рим. 14:17). Јован додаје ово: „… и вашу
радост нико неће узети од вас“ (Јован 16:22).
Ово
значи
нико и ништа
– ни патње,
ни лишавања,
ни прогони,
чак ни сама
смрт.
Ово је добро
схваћено од
оних који су
за
себе
решили
вековима
стар проблем

Постоји широко распрострањено, романтично,
Западноевропско мишљење, које се често нуди као
одговор на ово питање, а које гласи отприлике
овако: то је зато јер су људи древног света имали
мало разумевања о томе шта се дешава после
смрти, људи су се бојали смрти, а Хришћани су се
залагали за умирујућу идеју да ће људи живети
после смрти, да је Христос спасио све и свима
обећао вечни живот и небеско блаженство, и то је
разлог зашто су Хришћани толико радосни. Ово
мишљење у једном или другом облику је врло
уобичајено, али је потпуно нетачно.
Уствари, Христос уопште није обећао небеска
блаженства. Често Христос даје застрашујућа
упозорења: „онде ће бити плач и шкргут зуба.“
(Мат. 24:51); „… идите од Мене проклети у огањ
вечни приправљен ђаволу и анђелима његовим.“
(Мат. 25:41); „и ови ће отићи у муку вечну…“ (Мат.
25:46). Даље, Свети Апостол Петар говорећи о
ужасној опасности вечних патњи која виси над
нама, подсећа нас, да се чак и праведни једва
спасавају а да се неверни и грешни скоро никад (1.
Пет. 4:18).
Још
једно
мишљење
рођено
у
Протестантизму,
које
је
поприлично
уобичајено међу
слободно
настројеним
Хришћанима, је
да је то суморно
начело
посмртног
живота и тешкоћа спасења производ каснијих
раздобља, „суморних, тужних подвижника/
монаха“; и да је у древном Хришћанству
преовладавало „светло расположење и схватање да
нечије спасење, потиче само од нечије вере у
Христа.“ Они који верују ово измишљају сопствену
верзију Хришћанства, без икаквих основа или
потврда у Јеванђељима, Посланицама или древној
Хришћанској историји.
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Например, читајући Јерму, писца првог века и
видећете како су захтевни били рани Хришћани по
питању спасења и како су јасно схватали да и
најмањи наговештај неморалности поставља човека
у опасност вечне смрти. Ова књига је писана уз
застрашујуће речи црквене песме – „патње грешних
су безграничне.“ Ово је било још више изражено у
питањима чистоте вере и оданости Цркви.
Према томе, Хришћански поглед може да изгледа
много мање веселији од паганског. Пагани имају
посмртни живот „царства сенки“, нејасно одређен,
од кога неко може развити најразличитије идеје. На
једној граници неко има „Јелисејска Поља“,
царства среће, у које је врло лако ући. На суморном
крају спектрума, неко има појам ништавила,
потпуног уништења након смрти. Да наведемо
Сократа, „Пошто нисам патио пре појављивања на
овој земљи, следи да нећу патити када је
напустим.“
Ако упоредите ово, са ужасном сликом вечних
патњи и пакла, видећете да је површни поглед о
разлозима радовања првих Хришћана, у суштини
погрешан. А поред свега тога, та Хришћанска
радост је постојала и постоји. Јасно сија у сваком
реду Житија Мученика и Подвижника и сија и даље
у животима монаха и у Хришћанским породицама.
Уствари то само заслужује тај термин. И што је
особа више духовна, јаснија је и савршенија њена
радост. Ова радост, овај светли поглед на свет,
никада није напуштао ране Хришћане, чак и током
патњи и на вратима смрти.
Шта је онда разлог ове радости? Одговор је
наравно, Вера. Али не на начин на који је
Протестанти схватају. То није формална,
беживотна вера, без икаквог херојско духовног
напора (подвига) – (након свега, чак и „демони
верују и дрхте“) пре је то животворна, активна вера
која живи у чистом срцу и која је загрејана
милошћу Божијом, вери која гори љубављу према
Богу и јача наду на Њега. Као што је један
савремени Хришћански писац написао врло добро,
„Није довољно веровати у Бога, неко мора такође и
да Му верује.“

Број 5
бесконачно добар. Када нас Он кажњава, то је за
наше добро. Он нас толико воли, да ће покренути
небо и земљу да нас спаси. Он нас неће издати, чак
ни из најбољих разлога и сигурно ће нас спасити,
ако има и најмање шансе. Као што и Свети
Августин каже, „Једини бег од гнева Божијег, је
Милост Божија.“
Са овим разумевањем, радост и лакоћа чврсто се
усељавају у срца Хришћана и ту нема места за
туробност. Свет, бесконачни свемир припада мом
Богу. Ни један догађај, од најмањег до највећег, не
може да се догоди без воље Божије, а Он ме
бесконачно воли. Чак и овде на земљи, Он ми
дозвољава да уђем у Његово Царство, Његову
Свету Цркву. Он ме никада неће изгнати из
Његовог Царства, док год сам Му веран. Штавише,
ако паднем, Он ће ме подићи чим схватим свој грех
и понудим сузе покајања. Зато ја поверавам своје
спасење и спасење не само мојих ближњих, већ и
целог света у Божије Руке.
Смрт није застрашујућа, она је побеђена Христом.
Пакао и вечне патње чекају оне, који се свесно и
својом слободном вољом, окрећу од Бога, који
више воле суморност греха, од светлости Његове
љубави.
Радост и вечна блаженства чекају верне. „Што око
не виде, и ухо не чу, и у срце човеку не дође, оно
уготови Бог онима који Га љубе.“ (1.Кор. 2:9)
Нека нам увек-милостиви Бог помогне да
задобијемо пуно поверење у Њега.
Господе, спаси нас, који Ти се молимо.
Архиепископ Натанаил Лвов

Прича из живота
Како Свети Владика Николај каже, нема
случајности, јер ко „вјерује у случајности у Бога не
вјерује“.
Човјек и његова жена нису могли имати дјецу.
Живе у Швицарској и како је био вриједан и одан
радник код неког швајцарца, који није имао никога
на свијету, швајцарац му препише све своје и он
малтене преко ноћи постане богат човјек.
Међутим
у
животу
му
се
узнедало.
Жена је имала неколико спонтаних побачаја и
ниједну трудноћу није успјела пренијети преко пар
мјесеци.
Жена психички то није могла поднијети и имала је
потпуни лом живаца и на крају оде у једну
психијатријску установу.

Молитве са служби: „Сами себе и једни друге и сав
живот свој, Христу Богу предајмо“, на прави начин
описују праву Хришћанску веру. То је пуно
поверења, дечије предавање себе у Руке Божије.
Ово је оно, што је као и увек, отварало врата
истинској радости, истинској срећи.
Ако Хришћанин верује Богу, онда је он
припремљен да прихвати све од Њега: Рај или
пакао, патњу или блаженство, јер зна да је Бог
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Он сломљен, дође кући, у Босну на одмор и у
новинама прочита за једну породицу из околине
Бањалуке који имају много дјеце и никакаве услове
за живот.
Помисли: Какав је ово живот, ја имам све и немам
ништа, а они имају дјецу и само бриге и проблеме.
И спакује се , накупује пун ауто свачега и одвезе
тој
породици.
Када је дошао код њих, каже им, да од тог дана, он
ће водити бригу о њима. Да што год им треба само
од њега траже.
И врати се у Швицарску, гдје га дочека здрава
жена.
Она убрзо затрудни опет, мада је било упитно да ли
ће се то више икада десити и он јој исприча шта је
урадио.
Она га замоли да оставе све своје обавезе и опет
оду тој породици . И они опет оду и свашта однесу.
И жена роди здраву дјевојчицу, а недуго потом
роди и здравог дјечака.
И дан данас они се брину о тој породици и само у
томе виде да су некако од Бога измолили своју
властиту породицу.
На неки начин, они су захвални тој породици, на
својој.

Број 5

Људи муве и људи пчеле
Једном смо упитали старца Пајсија (Светогорца): Ви нам, оче, непрестано говорите да позитивно
мислимо. Желели бисмо да нас посаветујете како
да се суочимо са следећим проблемом. Често нам
долазе људи и кажу да неки свештеници узимају
много новца за вршење Светих Тајни, кажу да пуше
и седе у кафанама, па чак кажу и то да су неки
свештеници уплетени у неморалне радње,
уопштено, жестоко их оптужују и износе доказе да
би то оправдали. Шта да одговоримо људима који
оптужују свештенство?

Многи данас вјерују у Бога, а заборављају на
милост, заборављају на болесне и на изнемогле.
Има оних који за Бога не знају, али им срце са
Богом пребива.
Слава Богу на овима људима са милостивим
срцем!

Старац је почео да нам прича: - Из искуства знам да
су људи подељени у две категорије. Трећа
категорија не постоји; људи припадају или једној
или другој.
Први подсећају на муву. Главна особина муве је да
њу привлачи нечистоћа. Када се, на пример, мува
нађе у башти пуној цвећа прекрасног мириса, она
га неће ни приметити и зауставиће се на некој
нечистоћи коју нађе на земљи. Почеће да кружи
унаоколо и осетиће се сасвим лагодно у смраду.
Ако би мува могла да говори, а ви затражили да
вам у башти покаже ружу, одговорила би: “Ја
уопште не знам како ружа изгледа. Знам само где
да нађем ђубре, тоалете и блато.” Постоје људи
који подсећају на муву. Људи који припадају овој
категорији навикли су да мисле негативно и у
животу увек траже лоше стране, ниподаштавајући и
одбијајући присуство добра.”
Друга категорија су они што подсећају на пчелу,
чија је главна особина да увек трага за нечим
слатким и пријатним да би на њега слетела. Када би
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се пчела нашла у соби препуној нечистоће, са
комадићем бомбоне у углу, она би занемарила сву
ону нечистоћу и слетела на бомбону. Када бисте од
пчеле затражили да вам покаже где се налази
баштенско ђубре, одговорила би: “Не знам. Могу
ти рећи само где да нађеш цвеће, сласт, мед и
шећер.” Она зна само за добре ствари у животу, док
су јој оне рђаве непознате.

Број 5
Док се орио Газиместан, Ракићу су текле сузе...
Ово су, Србине , били твоји преци. А где си ти?
Антоније Ђурић

ОД ЧЕГА ЉУДИ ЖИВЕ
Живео тако некакав обућар са женом и децом код
сељака на стану. Ништа своје није имао: ни куће,
ни земље, а хранио је себе и породицу зарадом.
Хлеб је био скуп, а руке јевтине, и што заради то и
поједе.
Једне вечери враћао се обућар Сима из града кући и
баш кад је пролазио поред црквице, која је била на
савијутку, угледа како се за црквицом нешто
беласа. Никако не може да распозна шта је . Личи
на човека, али шта је оно бело? А најпосле шта ће
ту човек?

То је друга категорија људи која има позитивне
мисли и види само добру страну ствари. Они се
увек труде да прикрију зло како би заштитили
ближње; напротив, људи прве категорије се труде
да изложе зло и да га изнесу на површину. Када
неко дође код мене и почне да оптужује друге
људе, доведе ме у тешку ситуацију и ја му наведем
овај пример. Тада му кажем да одлучи којој
категорији жели да припада, како би могао да нађе
људе исте врсте и да се са њима дружи.”
(из књиге “Сузе за свет”)

Приђе ближе; но гле чуда. Баш човек; жив или
мртав али, го голцат, стоји прислоњен уза зид од
црквице и никуда се не креће. И обућара ухвати
некакав страх и хтеде да пође мимо. Већ је зашао за
црквицу и окрене се, и гле: човек се одвојио од
зида, креће се и као да нешто разгледа. Сад се он
још више уплаши и пође брже. Већ је почео да
пролази црквицу; али, сад поче да га обузима стид
пред самим собом. И, он застаде на путу. "Шта ти
то радиш, Симо? - запита сам себе. - Човек умире у
невољи, а ти се плашиш и хоћеш да га мимоиђеш.
Зар си се, брате, обогатио, па се бојиш да не
опљачка богатство твоје? Симо, Симо, не ваља што
чиниш!"

У славу песника Милана Ракића
У
оним
таласима
одушевљења који су
захватили Србију пред
бој са Турцима само је
један песник био тужан
– Милан Ракић. Војска
га није хтела јер је имао
неку физичку фалинку.
Зар он да пропусти
бојеве
на
Косову?
Никада!
Нашао
је
Војина Поповића –
Војводу
Вука
и

Сима се врати и пође човеку. Прилазећи му виде да
је млад, у пуној снази; али, на телу нема трага од
удараца, само се види да је промрзао и исплашио се
- седи, прислонио се и гледа Симу. И Сима баш
због овог погледа заволе човека.

дословно рекао:
„Ако ме не примиш у твој комитски одред, мени
живот више не треба!“

- Шта ту ваздан да ти говорим, - рече Сима - него,
де, облачи то!

Када је војска била на Газиместану, један млади
официр говорио је стихове Милана Ракића: „Силни
оклопници, без мане и страха...“

И обућар скиде кафтан с леђа и даде га човеку, па
га посади да седи и навуче му сукнене чизме. Стоји
човек и умиљато гледа Симу, а ништа не може да
проговори.
- Што не говориш. Ваљда не можеш ту да зимујеш.
Треба међу свет. Ето, брате, ево ти моје батине ако
си слаб, па се ослони. Раздрмај се мало. И крете се
човек, пође лако и не заста.Иду путем, а Сима пита:
- А ти, брате, чији си?

Официр из комитског одреда трчи према
команданту и рапортира: „Господине пуковниче,
песник Милан Ракић, чије стихове говори овај
млади официр налази се у одреду!“ Милан Ракић од
силног узбуђења не може ни да коракне. Зато се
чује нова команда: „Одред три корака назад, осим
војника Милана Ракића!“ Затим, још једна команда:
„Три пута ура за песника Милана Ракића!“

- Ја нисам одавде.
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- Овдашње људе ја знам; него како си ти дошао
овамо под ову црквицу?

Број 5
је целог живота шио. Ради без одмора, једе мало.
Ако се прекине рад, ћути и све у вис гледа. На
улицу не излази, не говори без потребе, не шали се,
не смеје се. Видели су га да се сам једанпут
насмејао: оне прве вечери, кад му је Симина жена
дала вечеру.
Дан за даном, недеља за недељом, напунила се
година. Живи Михаило као и пре код Симе и ради.
И пронела се слава о Симином раднику, већ се
знало да нико тако чисто, ни тако чврсто неће
сашити ципелу као Симин радник Михаило. И
почели из округа долазити Сими да наручују обућу.
Једном, у зиму, наиђе код Симе у радионицу неки
богати господин. За њим момак носи завезак. Кад је
раздрешио, господин показа прстом обућарску
робу, па рече Сими:

- То не могу да кажем.
- Сигурно су те људи увредили?
- Није ме, брате, нико увредио, него ме Бог казнио.
- Да, брате, све је од Бога; али, опет, треба се некуд
склонити. Куда би хтео ти?
- Мени је свеједно.
Сима се мало зачуди. Не личи на безобразника, на
речима је врло благ, а ништа неће да каже о себи. И
мисли Сима: "А зар се мало шта дешава у свету?"
Па ће рећи човеку:
- Знаш шта, брате, дођи ти код мене - бар ћеш се
колико толико опоравити. Код куће, Симина жена,
Марта спремила вечеру и седи и чека. У том
шкрипнуше степенице на трему. Појави се Сима и
некакав стран човек с њим. Под кафтаном као да му
се не види кошуља, а на глави нема капе. Чим је
ушао, стаде; нити се креће, нити очи подиже.
Надула се Марта, отишла пећи, па гледа шта ће њих
двојица.
- Дај нам, Марто, да вечерамо?

- Е, слушај обућару! Видиш овај еспап - сашиј ми
такве чизме да могу носити годину дана, а да се не
искриве и не рашију. Ако можеш такве чизме
начинити, узимај еспап и крој, а ако не можеш, то
не узимај и не крој. Унапред ти кажем, ако се чизме
рашију или искриве пре године дана, знај да ћу те у
тамницу бацити; а ако се не искриве и не рашију за
годину дана, десет рубаља даћу за шивење.
Застидео се Сима и не зна шта да каже. Погледа у
Михаила. Гурну га лактом и, шапућући, запита:
- Да ли да узмемо? Михаило махну главом и као да
рече:
- Узми, узми рад. И послуша Сима Михаила, и
подузе се да сашије такве чизме које се неће ни
кривити ни парати. На то господин показа главом
на Михаила па запита:
- А ко је овај?
- Па, то је мој мајстор. Он ће и шити чизме.
- Пази, - вели господин Михаилу - и тако сашиј да
могу годину дана носити.
Осврте се и Сима, те погледа на Михаила и виде да
Михаило и не гледа у господина него уставио свој
поглед на угао иза господина, баш као да тамо види
некога. Гледа и гледа Михаило, па се наједаред
насмеја, а лице му постаде некако светло.
- Шта се клибиш, лудаче један - рече господин
Михаилу. Боље гледај да чизме буду на време
готове.
На то му Михаило одговори:
- Баш ће стићи како треба на време.
Сутрадан изјутра узе Михаило господинов еспап,
рашири га по столу, предвостручи, узе нож и поче
да кроји. Кад је скројио, узео конац и стао да шије.
Шио Михаило и шио, а у подне стали да се мало
одмарају. Подигао се Сима и гледа: од оног
господиновог еспапа место чизама мртвачке ципеле

- Немам ја вечере за вас. Не могу ја да исхрањујем
свакојаке гоље...Палацала жена и палацала. На
крају ће Сима:
- Марто, Марто, утеши срце своје, грех је, знаш да
ћемо мрети. Хтеде Марта да грди; али, погледа на
странца и ућута. Седи странац и не креће се; како је
сео на крај клупе, тако и остао: руке спуштене на
колена, глава клонула и груди, очи не отвара и као
да га нешто гуши. Ућута Марта, а Сима ће рећи:
- Марто, зар ти немаш Бога?
Кад Марта чу ове речи, погледа још једном на
странца и одједном јој лакну на срцу. Приђе пећи и
донесе вечеру, метну и последњу крајку хлеба, даде
нож и кашике. И док њих двојица вечерају, Марта
све странца гледа. Наједном јој би жао човека, она
га некако заволе. И странцу се одједном лице
разведри, погледа Марту и осмех му се разли по
лицу.
Странац није имао где, па остаде код Симе. Рече да
се зове Михаило. И Сима поче да учи Михаила
обућарском занату. Што год му покаже, он одмах
прима и већ је од трећег дана почео да ради као да
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сашивене. Хукну Сима, па се обрати Михаилу:
- Што си то урадио, моја мила главо? Заклао си ме
болан? Господин наручио чизме, а ти шта си
сашио.
Таман он поче да приговара Михаилу, кад неко
стаде да удара у спољна врата. Отворише; уђе онај
исти момак што је био дошао са господином, па
вели:
- Послала госпођа због оних наручених чизми.
Чизме не треба шити - господин је умро.
- Ма шта ти говориш? - зачуди се Сима.
- Од вас није до куће дошао, у колима је умро...
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- Е, не вели народ узаман: "Без оца и мајке
проживећеш којекако; ал', без Бога - никако".
Пошто су се тако наразговарали, диже се жена да
иде, газдарица је испрати и погледа на Михаила, а
он седи, метнуо руке на колена, гледа навише и
осмехује се. Приђе му Сима, па ће рећи:
- Шта је, Михаило, с тобом?
Устаде Михаило с клупе, остави посао, скиде
кецељу, поклони се газди и газдарици, па рече:
- Опростите, газде; мени је Бог опростио, опростите
и ви. И спазише газде да од Михаила иде светлост.
И устаде Сима, поклони се Михаилу и рече:
- Видим ја, Михаило, да ти ниси обичан човек;
кажи ми само једно. Кад сам те оно нашао и довео
кући, зашто си био натмурен, а када моја жена даде
да вечерамо, ти се осмехну на њу и лице ти постаде
светлије. Па кад оно онај господин поручиваше
чизме, ти се осмехну по други пут, и од тада
постаде још светлији, и сад кад ова жена доведе ове
девојчице, ти се осмехну трећи пут и свега те озари
светлост. Реци ми, Михаило, откуда та светлост код
тебе и зашто си се трипут осмехнуо?
Михаило рече:
- Та светлост од мене отуда је што сам ја био
кажњен, па ми је сад Бог опростио. А осмехнуо сам
се трипут стога што сам сазнао три речи Божје.
Прву реч познао сам кад ме је твоја жена пожалила,
и онда сам се осмехнуо; другу реч познао сам кад је
онај богаташ наручивао чизме, и тада сам се други
пут осмехнуо; и сада, када сам видео ове девојчице,
ја сам сазнао и последњу - трећу реч, и осмехнуо се
трећи пут.
Сима ће на то:
- Реци ми, Михаило, зашто те Бог казнио, и реци ми
те речи Божје да бих и ја за њих знао.
Михаило му одговори: - Казнио ме Бог што Га
нисам послушао. Ја сам био анђео на небу. Послао
ме Господ да узмем душу жени. Ја слетим на
земЉу и видим где лежи сама жена, болесна, тек
што је родила близанчад; две девојчице. Кад ме је
угледала, разумела је да ме је Бог послао по њену
душу, па се заплакала и рече: "Анђеле Божји, немој
ми узети душу. Мужа тек што су ми сахранили,
нема ко моје сиротице да гаји.

Тада Михаило узе готове мртвачке ципеле, удари
једну о другу, отре их кецељом и даде момку.
Прошло од тога годину-две дана, а Михаило живи у
Симе већ је шеста година. Живи као и пре. Никуда
не излази, узалуд не говори и за све време само се
двапут осмехнуо: једанпут када је оно жена Симина
поставила да вечера, а други пут када је господин
чизме наручивао.
Једног дана дође у Симину кућу трговкиња с две
девојчице близнакиње да наручи деци за пролеће
обућу. Села жена ближе столу, девојчице јој се
приближише уз колено. Михаило бацио посао, седи
и очи не одваја од девојчица. Истина, девојчице су
биле дивне, црнооке, пуначке, румене; и бундице и
марамице на њима биле су дивне; али ипак Сима
није разумео што се Михаило загледао у њих, баш
као да су му познате.
Погодили се, узео Сима меру, па запита за једну од
близнакиња која је била хрома:
- Шта се то с њом догодило? Тако добра девојчица.
Није ли то од рођења?
- Није, мајка је пригњавила.
- Па зар им ти ниси мајка - умеша се Марта у
разговор.
- Нисам им ја рођена мајка; сасвим су туђа деца усвојенчад.
Отворила жена срце и стала да прича:
"Има већ шест година како су у току једне недеље
остале пуке сироте. У уторак им сахранили оца, а у
петак умрла им мајка. Остала су посмрчад од оца
три дана; а мајка, пошто их је родила, није ни дана
живела. Били смо суседи па их ја узех за време к
себи. Жао ми било: зашто анђелска душа да умре?
Својим грудима сам их отхранила. И ето, сад
живимо овде на воденици код трговца. Како бих ја
живела сама кад не би било ових девојчица?"
Пригрлила жена једном руком хрому девојчицу, а
другом стаде да брише сузе с очију.

Дај ми да живим само толико да их могу
отхранити. Не могу деца остати без оца и мајке". И
послушам ја мајку, подигнем се на небо, изиђем
пред Господа и кажем Му: "Не могу ја породиЉи
душу узети. Отац умро, а мајка моли да јој не
узмем душу док децу не отхрани. Не могу деца
остати без оца и без мајке!" На то ми Господ рече:
"Иди и узми од ње душу и сазнаћеш три речи
Божје: познаћеш шта има у Људима, шта Људима
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није дано да знају и од чега Људи живе. Кад то
сазнаш врати се на небо". Полетео сам опет на
земЉу и извадио сам породиЉи душу. Затурило се
на кревету мртво тело, пригњечило једну девојчицу
и извинуло јој ножицу. Подигао сам се над селом,
хтео сад да однесем душу Богу; али, дохвати ме
ветар клонуше моја крила, одвалише се од мене, и
сама душа оде Богу, а ја падох на земЉу поред
пута.
Тек сад разумедоше Сима и Марта кога су они
оденули и нахранили и ко је живео са њима, и
заплакаше од страха и радости и анђео им рече:
- Сео сам иза црквице и наједном чујем: иде човек
путем. Али кад ме угледа човек се намргоди и
прође мимо мене. Мало затим чујем: човек се
враћа. Погледам - и не познадох пређашње лице.
Кад је пришао у његовом лицу огледала се смрт, а
сад је постао жив, и у његовом лицу сам видео
Бога... Кад сам дошао у његов стан, жена је била
још страшнија од човека: мртвачки дух излазио јој
је из уста. И наједаред муж јој помену Бога. И жена
се наједном промени. И кад нам је дала да једемо
погледам ја њу - у њој више није било смрти, она је
била жива, ја сам у њој видео Бога. И сетио сам се
прве речи Божје: "Сазнаћеш шта има у људима". И
сазнао сам да у људима има Љубави. Обрадовао
сам се што је Бог почео да ми открива што ми је
обећао и насмејао сам се први пут. Прошло је од
тога годину дана. И дошао је човек да наручи
чизме. Ја сам погледао на њега и наједаред угледам
иза његових леђа мог друга, анђела смрти. Знао сам
да ће још пре заласка сунца узети богаташеву душу.
И тада сам помислио: "Стара се човек о себи за
читаву годину унапред, а не зна да ни до вечери
неће живети." И тада сам сазнао другу реч Божју:
да није дано људима да знају шта им је за тело
њихово потребно и насмејао сам се други пут. А
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трећи пут сам се насмејао кад се разнежила жена
према туђој деци и заплакала се; ја сам у њој видео
живога Бога и разумео сам од чега Људи живе. И
сазнао сам да ми је Бог открио и последњу реч
Своју и опростио ми.
И обнажи се тело анђела, и одену се блеском да
нико не могаде да гледа у њега, па проговори јаким
гласом, а тај глас као да није долазио од њега, већ
са небеса. И рече анђео: - Сазнао сам да сваки
човек живи не од бриге о самом себи, него од
Љубави. Није било дано матери да сазна шта је
њеној деци за живот потребно. Није било дано
богаташу да сазна шта њему самом треба. И није
дано ни једном човеку да сазна да ли му је до
вечери потребна мртвачка или друга обућа. И кад
сам постао човек жив сам остао не по свом смеру,
већ по томе што је било Љубави у човеку који је
поред мене пролазио.
Остале су живе оне сиротице не по смеру своје
мајке, него по томе што је било Љубави у срцу туђе
жене, што их је она пожалила и заволела. И сви
људи живе не по свом смеру него по томе што има
Љубави у људима. Видео сам сад да се Људима
само чини да они живе од своје бриге о себи. Не,
они живе само од Љубави. Ко је у Љубави тај је у
Богу, и Бог је у њему, јер је Бог Љубав.
И запева анђео хвалу Богу, и од гласа његова
потресе се соба. И размаче се таван, и јави се
огњени стуб од земље до неба. И падоше на земљу
Сима, жена и деца њихова, а развише се анђелу са
леђа
крила,
и
узнесе
се
на
небо.
А кад погледа Сима, његова је изба била као и пре,
и у њој није било никога више осим његове
породице.
Лав Николајевић Толстој

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ ДА...
 Тек рођена беба кенгура толико је мала да
може да стане у кафену кашичицу!
 Мачке могу да чују ултразвук!
 Просечан комарац има 47 зуба!
 Пси имају по 17 костију у сваком увету!
 Краву је могуће водити уз, али никако низ
степенице!
 Слонови су једини сисари који не могу да
скачу!
 Сви Лабудови у Енглеској власништво су
краљице!
 Пуж може да спава 3 године одједном!
 Црв има 5 срца!

 Орлови могу живети у ропству не више од 46
дана!
 Да се сваког минута у свету прода 50
примерака Библије!
 Велики рој скакаваца може појести 80000 тона
кукуруза у једном дану!
 Камелеону је језик двапута већи од тела!
 Године 1859-е 24 зеца пуштена су на тло
Аустралије. За 6 година популација Зечева
достигла је 2 милиона!
 Физички је немогуће да свиња подигне главу и
погледа у небо!
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 Једини континент на Коме нема рептила и
змија је Антарктик!
 Јелен не може да једе сено!

Број 5
 Галеб може да пије морску воду јер има
посебне жлезде које филтрирају со!
 Свеже кокошије јаје ће увек потонути у чаши
воде, док покварено неће!!

Манастир Острог

Манастир Острог је смјештен у планинском масиву
Острошких греда на подручју између између
Даниловграда и Никшића. Подручје на коме се
манастир налази у историјско-географском смислу
припада брдском племену Бјелопавлићи. Сама
именица острог изводи се од старословенског
Острог – ”утврђење, утврђено мјесто”. У руском
језику ова именица има исто значење. Исте или
сродне топониме наћи ћемо и на ширем
географском простору (нпр.: брдо Острог у
Будванском пољу, брдо Острог у Попову пољу код
Требиња, насеље Заострог код Макарске).

митрополита цетињског Петра I Петровића –
Његоша (Свети Петар Цетињски). Манастир је
посвећен Светој Тројици. У истом манастиру
сахрањен је архимандрит Јосиф Павићевић 1836.
као ктитор храма.
Недалеко од Доњег манастира налазила се црква
Светог Ђорђа. Према црквенонародном предању,
подигнута је још у доба краља Милутина
Немањића. Више пута је рушена у доба Турака и
опет обнављана. Услијед слијегања земљишта
дефинитвно се урушила 1895. Више није
обнављана. Остаци њених зидина и данас постоје
поред старог манастирског гробља.

Манастирски комплекс чине два манастира
сазидана у различитим историјским епохама, и то:
Горњи и Доњи. Горњи манастир састоји се из два
храма. Старији храм посвећен је Ваведењу
Пресвете Богородице. По свему судећи, он је
подигнут још прије доласка Светог оца Василија
Острошког Чудотворца. Централни храм посвећен
је Воздвижењу Часног Крста. Горњи манастир
подигао је 1665. године епископ Василије
Јовановић (Свети Василије Острошки). Манастир је
већ 1667. живописао знаменити мајстор Радул. У
истом манастиру Свети Василије се упокојио 12.
маја 1671. године.

Настојањем игумана острошког и викарног
епископа диоклијског госп. Јована Пурића, на
платоу изнад Доњег манастира подигнута је црква
Светог мученика Станка. Њена градња започета је
1. јуна 2003, а довршена је крајем 2004. године.
Живописао ју је госп. Гаврило Марковић,
живописац из Београда. У истом храму чувају се
руке Светог мученика Станка, пастира из села
Подвраће код Даниловграда кога су Турци исјекли
и лишили живота 15. септембра 1712. зато што је
одбио да прими ислам. Његове руке остале су
сачуване и цјелокупне све до наших дана. Све до
изградње цркве посвећене Светом мученику
Станку руке овог подвижника чувале су се у

Доњи манастир подигао је архимандрит острошки
Јосиф Павићевић 1820. године по благослову
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Горњем манастиру. У храму Светог мученика
Станка сахрањени су и земни остаци пуковника
Баја Станишића, генерала Блажа Ђукановића и још
25 антикомуниста, који су у октобру 1943. умрли
смрћу мученика бранећи манастир Острог од
комунистичке војске.

Број 5
народу из Црне Горе, Херцеговине, Босне и Старе
Србје, одржи пламене патриотске бесједе у којима
је развијао и јачао вјеру народа у коначно
ослобођење од туђинског ропства и државно и
национално уједињење. Као успомену на та минула
времена, остали су стихови народне пјесме:

Недалеко од Доњег манастира, на локалитету
Брина налази се стари манастирски конак у коме је
од 1967. до 1977. радила двогодишња монашка
школа. Конак Свете Тројице је освештао
Митрополит
Црногорско-приморски
госп.
Амфилохије (Радовић) на Преображење Господње
1994. године, за вријеме игумана Лазара (Аџића), и
од тада почиње са својим радом.

”Под Острогом у планини,
краљ Никола сабор чини.
Око њега сви главари,
и сенатор сваки стари.”
У Горњем манастиру дошло је у току 1923. до
пожара у коме је страдало готово цјелокупно
манастирско здање. Мошти Светог оца Василија и
црква Ваведења Пресвете Богоородице остали су
сачувани. По пројекту руског архитекте Владимира
СУкуренка Горњи манастир је од 1923-1926.
темељно обновљен. Управо у том раздобљу обнове
добио је садашњи препознатљиви изглед. Краљ
Александар је посјетио у септембру 1925. Горњи
манастир, поклонио се моштима Светог Василија.
Својим прилозима и личном иницијативом он је
много саслужан за обнову острошког манастира.

У више наврата манастир Острог се нашао на удару
Турака. Када је босански везир Нуман-паша
Ћуприлић у току 1714. започео казнени поход на
Црну Гору, острошки монаси привремено су
закопали мошти Светог оца Василија оред ријеке
Зете у Бјелопавлићима, како би их заштитили од
спаљивања. Мошти су остале сачуване. У току
новог похода на Црну Гору 1768. за вријеме владе
Шћепана Малог, Турци су похарали Горњи
манастир. У току првог казненог похода Омерпаше Латаса на Црну Гору и Брда почетком 1853. у
Горњем манастиру утврдило се око 30 бораца на
челу са војводом Мирком Петровићем и војводом
Новицом Церовићем. Пуних девет дана браниоци
су успјешно, уз надчовјечанске напоре, одолијевали
нападима Турака. Браниоци су успјели да мошти
Светог оца Василија благовремено пренесу из
Горњег манастира на Богетиће, и потом на Цетиње.
Турци су након вишедневне опсаде заузели и
спалили Горњи манастир, али су се браниоци са
моштима Светог оца благовремено евакуисали на
безбједно одредиште. Већ 1854. мошти Св. оца
Василија враћене су у Горњи манастир. У току тзв.
Вељег рата, Турци су под командом Сулејман-паше
у јуну 1877. поново спалили Горњи манастир. И
овај пут су на иницијативу књаза Николе мошти
Светог Василија благовремено пренесене на
Цетиње. Одмах по свршетку рата са Турцима,
мошти су већ 1878. враћене у Горњи манастир.
Манастир Острог је 1881. обновљен настојањем
књаза Николе и захумско-рашког епископа
Висариона Љубише.

У краткотрајном априлском рату 1941. краљ Петар
II Карађорђевић преноћио је у ноћи између 14. и
15-ог априла 1941. у острошком манастиру. Већ 15.
априла исте године са Капиног поља код Никшића
напустио је Црну Гору и избјегао у Лондон.
Патријарх Гаврило Дожић, који је са краљем
Петром II дошао у манастир Острог, одлучио је да
остане у својој земљи и да дијели судбину народа
чиjи је био Првојерарх. Већ 21. априла 1941. у
Острог је дошла моторизована њемачка јединица
која је ухапсила патријарха Гаврила. Патријарх је
одведен у Сарајево и потом у манастир Вoјловицу
код Панчева. Крај рата дочекао је у
Концентрационом логору Дахау.
За вријеме краткотрајног боравка у Острогу
средином априла 1941. краљ Петар II повјерио је
архимандриту острошког манастира Леонтију
Митровићу на чување три знамените хришћанске
реликвије , и то: десну руку Св. Јована Крститеља,
честицу Часног Крста на коме је Господ Исус
Христос распет и икону Богородице Филермос.
Реликвије су остале сакривене у Острогу до 1952. У
септембру 1952. Органи УДБ-e за Црну Гору упали
су у манастир Острог и пронашли реликвије. Све
три реликвије депоноване су потом у трезор МУП-a
Црне Горе у Титограду. Одликом Извршног вијећа
СР Црне Горе десница Св. Јована и честица Часног
Крста уступљени су у јануару 1978. Управи

Краљ Никола је изузетно цијенио острошку
светињу. На општим народним саборима који су се
за вријеме његове владе сваке године одржавали у
Острогу о Светој Тројици, краљ је имао обичај да
се на њима често појави и окупљеном српском
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цетињског манастира. Икона Богородице Филермос
депонована је у Народни музеј Црне Горе на
Цетињу, гдје се и данас налази.

Број 5
Острог, али су највеће оне жртве искреног покајања
и очишћења срца пред Богом и Светим Василијем.
Њега чак и безбожници поштују, и са страхом
његово име спомињу. Јер сви знају да се са Светим
Василијем није могло шалити, ни за живота ни
после смрти. Пред милостивим Светитељем
Острошким сав српски светосавски род излива све
своје туге и боли, и приноси топле молитве за живе
и умрле своје сроднике. Празником и радним
даном, из близа и из далека, ка Светитељу хрле
поклоници, припремани претходно постом и
молитвама, да би се пред светим ковчегом његовим
изјадали, исплакали, исповедили и благослов
измолили. Поред редовних црквених постова народ
узима и посебне заветне постове, и тај пост зове
„недјеља Светог оца Василија“. Ово особито бива
пред његов празник Васиљев-дан. У крајевима
Црне Горе људи се куну именом Светога Василија
да би доказали истинитост својих речи и поступака.
Пред Свечевим моштима некада су полагали
заклетву и заветовали се. Поклоничка путовања
народна у Острог почела су још за земаљског
живота Светог Василија, и по прослављењу
његових светих моштију никако не престају до
данас. Поред празника Светог Василија, дани
сабора у Острогу су Тројичин-дан, Петров-дан,
Илин-дан и дан Успења Пресвете Богородице. У те
дане у Острог се окупља и по десет и двадесет
хиљада побожних поклоника.

Манастир Острог нашао се на удару револуционара
у грађанском рату који је у Црној Гори и на ширим
југословенским просторима непрекидно трајао од
јесени 1941. до прољећа 1945. У јуну 1942. У
острошком манастиру смјестио се четнички Главни
штаб за Црну Гору уз сагласност цетињског
митрополита Јоаникија. Након петодневних борби
од 13. До 18. oктобра 1943. Комунисти су
приморали чланове четничког штаба на предају.
Стријељали су дивизијског генерала Блажа
Ђукановића и још 22 заробљена саборца. Пуковник
Бајо Станишић одбио је позив на предају. У борби
са комунистима погинуо је смрћу хероја.
Поклоници данас долазе у великом броју из свих
наших крајева Светом Василију Острошком
Чудотворцу, без обзира на вероисповест и
националну припадност. Долазе, штавише, и из
иностранства. Крај кивота Светитељевог узносе се
молитве и на нашем и на страним језицима. Многи
доносе децу да крсте баш испред моштију
Свечевих, и многи називају децу именом
Василијевим, а многи ту склапају брак, или се
исповедају и причешћују, или траже да им се читају
молитве за здравље, за исцељење, за спасење.
Многе се жртве и прилози доносе Светом Оцу под

ДЕЧЈИ КУТАК
Обој поља обележена крстом да би сазнао ко се
преобразио на гори Тавор.

ПРИЧА
У своме оку не виде балван,
а у туђем виде трун
Лав, леопард, хијена и
магарац састаше се једном да
поразговарају о томе како им
је тежак живот. Година је
била сушна, па су једва
успевали да нађу мало хране.
– Зашто ли је дошло до
овога? – понављали су по ко зна који пут.
– Мора бити да је неко од нас згрешио јер нас Бог
иначе не би овако казнио – рече једно од њих.
– Како би било да исповедимо своје грехе и да се
покајемо? – одговори други.
Сви пристадоше на то, и лав проговори:
– Ох, ја сам учинио тежак грех. Срео сам недавно
близу села једног младог бика, сачекао сам га у
заседи и појео га.
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Остале животиње погледаше лава, од кога су
зазирале због његове снаге, па одмахнуше главом.
– Не, не – побунише се сложно – то није никакав
грех!
Онда рече леопард: – Ах, и ја сам ужасно згрешио.
Наишао сам у долини на једну козу која се била
изгубила од свога стада, ухватио сам је и прождрао.
Животиње погледаше леопарда, чијим су се
ловачким способностима необично дивиле, и
одговорише одлучно:
– Не, не, то није никакав грех! Тада узе реч хијена:
– Страшан сам грех учинила. Ушуњала сам се
једном у село и ухватила пиле, па сам га однела и
појела.
– Не, не – рекоше остали.

Број 5
– То није грех. Најзад рече магарац:
– Мој газда, терајући ме једном путем, срео је неког
пријатеља и застао да поразговара с њим. Док су
они причали, ја сам пришао ивици пута и чупнуо
две–три травке.
Све животиње погледаше магарца, према коме нико
није oceћao страхопоштовање нити дивљење. Један
часак владала је тишина, а онда сви тужно
заклимаше главом и рекоше:
– Е, то је грех! Да, да, то је тежак грех! Ти си крив
за све наше муке и невоље!
На то се лав, леопард и хијена бацише на магарца и
растргоше га.
Етиопска народна басна

ПРАЗНИК ПРЕОБРАЖЕЊЕ
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Број 5
Душа ми је устрашена
Као тица уловљена.
Па кад си ме ти родила,
Охрабри ме мајко мила.

ДУХОВНА ЛИРА
ВЕЛИК ЈЕ БОГ
Свака ми травка зна
Наук да да:
Како је велик Бог,
Како сам мален ја.
(Чика Јова Змај)

- Не бој ми се, кћери моја,
Нек се стиша душа твоја.
Више трња - скипља ружа,
Тај ми наук живот пружа,
А невоље што су веће,
То је лепше лице среће.

НЕДЕЉА У ХРАМУ

Голготска је горка стена,
Двер на храму васкрсења.
Лек од страха и уздаха
Јест, и биће вера јака.
Лек од сумње, кћери мила,
Од увек је нада била.

Брује тихо звучна звона,
Јављајући мио глас:
Уз славопој са амвона,
Христос себи зове нас.
Мило небо славом блиста,
Анђели су свили хор;
Све прославља Бога-Христа
Сав се ори рајски двир.

У веру се ти обуци
И штап наде држ' у руци,
Па запевај, ти и нана:
'' Нисмо саме, Бог је с нама!

Ходите брате, сестро мила,
Ускликнимо Богу свом
Песмица нам стећ'ће крила
Узлетеће небесом.

ХАЈТЕ БРАЋО БЕЛОЈ ЦРКВИ
Хајте браћо белој цркви, да се Богу помолимо
Дародавцу свих добара, да се смерно поклонимо

Најмилије Господу је
Кад у храму скупа сви
Сложним духом браћа, сестре
Све то Христа прослави.

Оставите бриге мале, одморите руке вредне
Сетите се душе своје, душе гладне, душе жедне

Тад се небо мило смеје,
Мир Христов нам с неба сја;
А љубав нам душу греје,
И милост обасја.

Оставите ситне злобе, благи Бог је Отац свију
Он све тражи, Он све зове, царство вечно да добију
Данас јесте, сутра нисте, та спасти вас неће благо
Спасен биће који твори, што је вечном Богу драго
Кад у цркви Бога славе, добри људи и анђели,
Бог милосни на том збору и вас браћо видет жели

МАЈКА И ЋЕРКА
Кажи мени, слатка нано,
Јел од Бога тако дано,
Да нам овај живот пружа
Више трња него ружа?

Хајте браћо белој цркви, да се Богу помолимо
Дародавцу свих добара да смерно поклонимо.

Јели тако Божија воља
Да нас прати свуд невоља?
Да живимо све у страху
И у сумњи и уздаху?
Кад ће ово време проћи?
Да л' ће ипак боље доћи?
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