И кад стојите на молитви, праштајте ако шта имате на кога: да и Отац ваш који је на небесима опрости вама
погрешке ваше. (Мар., 11:25).
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Учи што хоћеш и знај што
можеш, али једно не смеш
не знати-да је боље добро
владање
него
много
знање. И још: Учи што
хоћеш и знај што можеш,
али једно не смеш научити
- на зло употребити своје
знање.

Ако хлеб дајеш тужна срца,
онда си изгубио
и хлеб и награду.
Свети Јован Златоуст
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Број 6

Српска Православна Црква Свети Архангел Михаило
7837 Canada Way, Burnaby

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
НОВЕМБАР - ДЕЦЕМБАР 2013. године
Недеља, 03. новембар -10:00 - Св. Литургија
Четвртак, 07. новембар-18:00 - Вечерње богослужење са петохлебницом
Петак, 08. новембар- 10:00 - Св. Литургија (Св. великомученик Димитрије)
Недеља, 10. новембар -10:00 - Св. Литургија
Недеља,17. новембар -10:00 - Св. Литургија
Среда, 20. новембар-18:00 - Вечерње богослужење са петохлебницом
Четвртак 21. новембар – Св. Арх. Михаило - 10:00 - Св. Литургија – по завршетку Св. Литургије
освећење славских колача
Субота 23. новембар -18:00 - Вечерње богослужење
Недеља 24. новембар - 10:00 Света Литургија
Недеља, 1. децембар -10:00 - Св. Литургија – служи Протојереј Ставрофор Милош Весин
Уторак 3. децембар -18:00 - Вечерње богослужење са петохлебницом
Среда, 4. децембар – Ваведење Пресвете Богородице – 10:00 - Св. Литургија
Недеља, 8. децембар -10:00 - Св. Литургија
Недеља, 15. децембар -10:00 - Св. Литургија
Среда, 18. децембар-18:00 - Вечерње богослужење са петохлебницом
Четвртак, 19. децембар – Никољдан – 10:00 - Св. Литургија – по завршетку Св. Литургије освећење
славских колача
Недеља, 22. децембар -10:00 - Св. Литургија
Недеља, 29. децембар -10:00 - Св. Литургија
Божићни пост почиње у среду 27. новембра и 2013. год. и траје све до Божића 7. Јануара 2014. год
.
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ЦРКВЕНИ ПРАЗНИЦИСВЕТИХ

Број 6
испуњена: Свевишњи услиши њихове молитве и
подари им сина, овог светог Димитрија. Овај дар
Божји силно обрадова родитеље, и они узнесоше
велику благодарност Богу. У тој њиховој радости
узе учешћа и сав Солун. И благодарни родитељи
приредише велике гозбе убогима.

ЖИТИЈА

Православни календар и житија светих за сваки
дан можете наћи на следећој презентацији:
http://www.crkvenikalendar.com/

Када дете толико одрасте, да је могло познати и
схватити истину, родитељи га уведоше у своју
домаћу молитвеницу, и показујући му свете иконе
рекоше: Ево иконе Јединог Истинитог Бога, који је
створио небо и земљу, а ово је икона Пресвете
Богородице. - И родитељи научише Димитрија
светој вери, казујући му све чиме човек може
познати Господа нашег Исуса Христа, и излажући
му све што показује ништавост поганих богова
незнабожачких и бездахних идола њихових. И
Димитрије, умудрен речима родитеља својих и
особито благодаћу Божјом која поче дејствовати у
њему, познаде истину, и свом душом поверова у
Господа, и поклонивши се светим иконама он их
целива од свег срца. Тада родитељи кришом
дозваше свештеника и неке од познатих им
хришћана, и у својој тајној молитвеници крстише
Димитрија У име Оца и Сина и Светога Духа.

Свети великомученик ДимитријеМитровдан (8. новембар)

Примивши свето крштење, Димитрије изучаваше
закон Божји, и растијаше телом и разумом, пењући
се лествицом врлина из силе у силу, и благодат
Божја беше на њему просвећујући га и умудрујући
га. А када Димитрије постаде пунолетан, његови се
родитељи преселише из овог временог живота,
оставивши своме сину не само своја имања него и
пример богоугодног живота. Цар пак Максимијан,
дознавши за смрт војводе Солунског, позва к себи
његовог сина Димитрија. Приметивши да је
паметан и храбар, цар га постави за царског
намесника целе Солунске области. И поверавајући
му такву дужност, он му рече: Чувај отачаство
своје, и очисти га од безбожних хришћана,
убијајући свакога који призива име Распетога.

СВЕТИ великомученик Димитрије роди се од
високородних и побожних родитеља у граду
Солуну. Његов отац беше војвода Солунски, и
потајно вероваше у Господа нашег Исуса Христа и
служаше My; но не усуђиваше се да јавно исповеда
пресвето име Његово због великог гоњења
хришћана у то време од стране незнабожних
царева. Унутар палата својих он имађаше
скупоцени бисер вере Христове: у тајној
молитвеници држаше две свете иконе, украшене
златом и драгим камењем: на једној од њих беше
изображен Господ наш Исус Христос, а на другој
Пресвета Богомати. Пред овим светим иконама
свагда прислужујући кандила и кадећи тамјаном,
он се са једноверном супругом својом мољаше
истинитоме Богу, живећем на висинама, и
Јединородном Сину Његовом, и Свебеспрекорној
Владичици. А беху они и веома милостиви према
сиротињи, и чињаху велика добра невољнима. Али
због једне ствари веома туговаху: они не имађаху
деце. И усрдно се мољаху Богу да им подари
наследника. И после дуго времена њихова жеља би

Примивши од цара чин, Димитрије се врати у
Солун, с почастима дочекан од грађана. И одмах
поче пред свима јавно исповедати и прослављати
Господа нашег Исуса Христа, и све учити светој
вери; и постаде за Солуњане други апостол Павле,
приводећи многобошце к познању истинитога Бога
и искорењујући безбожно многобоштво. Но глас о
томе брзо дође и до самог цара Максимијана. И
сазнавши да је царски намесник Димитрије
хришћанин и да је већ многе обратио у своју веру,
цар се силно разгњеви. И баш у то време, враћајући
се из рата са Сарматима, цар се задржа у Солуну.
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Но још пре доласка Максимијана у град, Димитрије
предаде своме верном слузи Лупу све своје имање,
и богатство: злато, сребро, драго камење и хаљине,
што му беху остали после родитеља, да их брзо
разда убогима и невољнима. Притом рече: Раздај
ово земаљско богатство, да потражимо себи
небеско. - А сам стаде молити се и постити се,
припремајући се за мученички венац.

Број 6
вучени силом, да се боре са Лијем. Међу
гледаоцима бејаше један младић хришћанин,
поимену Нестор. Њега светој вери беше научио сам
свети Димитрије. Гледајући то ужасно увесељавање
незнабожачко, Нестору се срце параше од бола.
Запаљен ревношћу, он се реши да изађе сам на
мегдан џиновскоме Лију. Но претходно оде у
тамницу светоме Димитрију, исприча му све што
ради Лије, и замоли од светог Димитрија благослов
и молитве да би могао на мегдану победити тог
немилосрдног човекоубицу. Свети Димитрије га
благослови, осени га крсним знаком, и прорече му:
Лија ћеш победити, али ћеш за Христа пострадати.

Цар пак одмах стаде проверавати, да ли је истина
што је чуо о Димитрију. А Димитрије ступивши
пред цара, неустрашиво исповеди да је хришћанин,
и наружи незнабожачко многобоштво. Цар нареди
да исповедника посаде у тамницу. Улазећи у
тамницу, светитељ се мољаше речима пророка
Давида: Господе, похитај да ме избавиш! Јер си ти
трпљење моје, Господе! Господе, ти си поуздање
моје од младости моје. Тебе се држим од рођења;
од утробе матере моје ти си бранич мој; тобом се
хвалим свагда. Радују се уста моја кад певам теби,
и душа моја коју си избавио. И језик мој сваки дан
казује правду твоју (Пс. 69, 2; 70, 5.6.23.24).

Дошавши хитно до позоришта, Нестор громогласно
ускликну: Боже Димитријев, помози ми! - Затим
изађе на мегдан Лију, ступи у борбу са њим, и с
Божјом помоћи савлада Лија, обори га и рину на
оштра копља, где тешки џин брзо нађе смрт.
Погибија Лијева силно ожалости цара, и он одмах
нареди да блаженог Нестора посеку мачем. Али то
не утеши цара, и он сав дан тај и сву ноћ туговаше
због Лија. Дознавши пак да је Нестор изашао на
мегдан Лију са благословом Димитрија, цар нареди
да и Димитрија убију копљима. Јер свирепи
мучитељ расуђиваше овако: Лије умре ринут руком
Нестора на оштра копља, тако и Димитрије нека
копљима буде прободен; с истом смрћу нека он
умре какву он приреди нашем љубимцу Лију.

И сеђаше свети Димитрије у тамници као у светој
палати, хвалећи и славећи Бога. А ђаво, желећи да
га уплаши, претвори се у шкорпију и хтеде да
светитеља угризе за ногу. Прекрстивши се,
светитељ без икаквог страха згази шкорпију
ногама, изговарајући Давидове речи: На аспиду и
на гују наступаћеш и газићеш лава и змаја (Пс. 90,
13). И док светитељ тако сеђаше у тамници, њега
посети анђео Божји, који му се јави у великој
светлости са прекрасним рајским венцем, и рече
му: Мир ти, страдалче Христов, буди храбар и
крепи се! - Светитељ одговори: Радујем се о
Господу и веселим се о Богу Спасу моме! - Ово
виђење још више распали у срцу светитељевом
љубав к Богу, и он све јаче и јаче жељаше да крв
своју пролије за Христа.

Но безумни мучитељ обмањиваше себе, сматрајући
да је смрт праведника и грешника подједнака; јер
смрт грешника је љута, а смрт праведника
скупоцена је пред Господом. И чим стаде свитати
двадесет шести октобар војници уђоше у тамницу,
и затекоше светог Димитрија где стоји на молитви,
и избодоше га копљима. Тако исповедник Христов
предаде чесну и свету душу своју у руке Господа
овог Христа. А тело његово, бачено на земљу и
поругано, хришћани тајно узеше ноћу и сахранише
чесно.

У то време цар приређиваше игре и представе: јер
имађаше једног истакнутог мегданџију, пореклом
Вандалина, по имену Лије. За Лијеве мегдане цар
направи нарочито позориште, са бином , на
стубовима. Доле испод те бине беху пободена
копља са оштрицама увис. Када би Лије некога у
хрвању победио, он би га ринуо одозго са те бине
на читаву шуму усправљених копља. Унаокруг
стајаше незнабожачки народ са својим царем, и
увесељаваху се, како се неко бедно људско биће
увија у мукама на копљима, докле не издахне. Међу
невиним жртвама беху и многи хришћани. Јер када
се некога дана нико не би добровољно пријавио на
мегдан Лију, тада су по наредби царевој хришћани

Када војници копљима пробадаху у тамници
светога Димитрија, ту се налажаше верни слуга
његов, гореспоменути Луп. Он узе ризу господара
свог, оквашену чесном крвљу његовом, a а и прстен
његов умочи У крв. Том ризом и тим прстеном он
чињаше многа чудеса, исцељујући сваку болест и
изгонећи зле духове. Глас о тим чудесима пронесе
се по целом Солуну, те се сви болесници стадоше
стицати к Лупу. Када за то сазнаде Максимијан, он
нареди да ухвате блаженога Лупа и да му одсеку
главу. И тако, добри слуга оде за господаром
4

Православна Вера
својим светим Димитријем ка Господу, у небеске
обитељи.

Број 6
Епарх Илирије Марин беше тешко болестан: цело
тело његово од главе до ногу беше покривено
ранама и гнојем. Њега Леонтије избави од ове
болести молитвама својим светом Димитрију. Исто
тако он славно исцели једног крвоточивог
призивајући светог Димитрија; изагна ђавола из
једног бесомучника, и многа друга чудеса учини.

Пошто прође доста времена и гоњење хришћана
престаде, над гробом светог Димитрија би
подигнут мали храм. И биваху у њему многа
чудеса, и разни болесници се исцељиваху од својнх
болести. Тако један знаменити велможа из Илирије,
по имену Леонтије, тешко болестан од неизлечиве
болести,
са
вером
прибеже
к
светом
великомученику Димитрију. Када га унесоше у
храм и положише иа оном месту где беху
погребене мошти светога великомученика, он тог
часа доби исцељење и устаде потпуно здрав,
благодарећи Бога и славећи његовог угодника
светог Димитрија. У знак захвалности светитељу
Леонтије реши да славном великомученику
подигне велику и прекрасну цркву. Зато пређашњи
мали храм би порушен; и када почеше копати ров
за темељ, обретоше мошти светога великомученика
потпуно читаве и нетљене; из њих истицаше
миомирисно миро, и сав се град испуни мирисом.
На то се слеже много народа. Свете мошти бише с
великом радошћу извађене из земље, при чему се
огромно мноштво болесника исцели помазујући се
истичућим миром. Леонтије, радујући се не толико
своме исцељењу колико обретењу светих моштију,
убрзо заврши започето дело, и подиже на том месту
предивни храм у име светога Димитрија. Ту и бише
положене чесне мошти светога великомученика у
ковчегу, окованом златом и сребром и украшеном
драгим камењем. Усто Леонтије купи њиве и
винограде и поклони их новоподигнутој цркви за
издржавање њених свештенослужитеља. А када
Леонтију дође време да се врати у своју постојбину,
он намисли да понесе са собом један део
светитељевих моштију, да би у своме отачаству
подигао цркву светоме Димитрију. Но светитељ му
се јави и запрети му да се не дрзне узети ни делић
његових моштију. Тада Леонтије узе само
плаштаницу обагрену светитељевом крвљу, положи
је у златни ковчег, па крену у Илирију. Путем
збише се многа чудеса од те плаштанице на
молитве светог великомученика. Тако, када је
Леантију ваљало прећи једну веома велику и
силном буром усталасану реку, њега Спопаде страх
и ужас, но утом њему се јави свети Димитрије и
рече: Ковчег са плаштаницом узми у руке и не бој
се. - Леонтије поступи тако, те и он и сви што беху
с њим срећно пређоше преко реке. А када стиже у
своје отачаство Леонтије подиже велељепну цркву
светом великомученику Димитрију. Призивајући са
вером име овог светог великомученика Христовог,
Леонтије молитвама светитељевим сатвори чудеса.

Но нарочито многа чудеса биваху у Солуну, где
почиваху
мошти
светог
великомученика
Димитрија. Тако, једном се у цркви светог
великомученика догоди пожар. При томе особито
силно би оштећен сребрни свод над моштима
угодника Божјег: од огња се истопи. Тадашњи
архиепископ Јевсевије веома се стараше да поново
начини свод. Али он имађаше сувише мало сребра.
У самој пак цркви бејаше сребрни трон, који од
пожара ни најмање не би оштећен. И архиепископ
намисли да тај трон претопи и начини свод над
гробом светог великомученика, али ту своју намеру
он још никоме не откриваше. Ho y то време једном
побожном презвитеру при тој цркви Димитрију,
јави се свети великомученик Димитрије и рече му:
Иди и кажи епископу града: He усуђуј се претапати
трон који се налази у мојој цркви. - Презвитер
Димитрије одмах оде к Јевсевију и рече му да
одустане од своје намере. Архиепископа најпре
силно поразише презвитереве речи; али затим,
сматрајући да је презвитер Димитрије могао на
неки начин дознати његову намеру, престаде се
чудити томе, па чак и укори презвитера. И након
неколико дана архиепископ још и нареди да му
дозову мајсторе. Утом к архиепископу Јевсевију по
други пут дође презвитер Димитрије и рече: Свети
великомученик се поново јави мени грешноме у
сну и нареди ми да ти кажем: из љубави према
мени не претапај трон. - Архиепископ и овога пута
грубо дочека презвитера, али ипак не нареди да се
трон претопи. Међутим кроз извесно време он опет
хтеде да трон претопи, но свети Димитрије се јави
истом презвитеру и рече: He тугујте, ја се сам
бринем о моме храму и граду; препустите мени
самом бригу о томе.
Чувши то, архиепископ се већ не могаде уздржати
од суза, и рече присутнима: Причекајмо мало,
браћо, јер нам своју помоћ обећа сам угодник
Христов. - Архиепископ не стиже ни да заврши
своју реч, а оно дође један Солунски грађанин по
имену Мина и донесе са собом седамдесет пет
фунти сребра. И рече Мина: Често ме је свети
Димитрије избављао од опасности, па ме је чак и од
смрти спасао. Ја сам одавна хтео да дам поклон
моме милостивом покровитељу и дивном
5
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заштитнику. А данас ме од самога јутра неки глас
подстиче на то и говори: Иди и учини то што
одавна намераваш да учиниш. - Предајући сребро,
Мина изрази жељу да се то сребро употреби за свод
над гробом великомученика. После тога јавише се
и други солунски грађани и донеше сребра. Од тих
поклона би израђен диван свод над гробницом
светог великомученика Димитрија.

Број 6
из убојних справа, као облаци замрачиваху
светлост дана. Сва нада житељима града беше
помоћ с неба, и силан народ испуњаваше цркву
светог Димитрија. У то време бејаше у граду један
богобојажљив и веома врлинаст човек по имену
Илустрије. Дошавши ноћу к цркви светог
великомученика Димитрија, Илустрије се у
црквеном трему усрдно мољаше Богу и Његовом
славном великомученику да заштите град његов од
непријатеља. И одједном њему би виђење: виде он
где цркви дођоше два светла младића, слични
царским телохранитељима; а беху то ангели Божји.
Њима се врата црквена сама отворише, и они уђоше
у цркву. Уђе за њима и Илустрије, желећи да види
шта ће бити потом. Ушавши, они громогласно
рекоше: Где је господин што овде живи? - И гле,
појави се неки други младић, сличан слузи, и упита
их: Што вам он треба? - Они одговорише: Господ
нас посла к њему да му нешто кажемо. - Указујући
на светитељев гроб, слуга рече: Онде је. - Они
рекоше слузи: Извести га о нама.

Много пута је свети великомученик Димитрије на
чудесан начин спасавао свој град Солун од
варварских најезда и опасности. Тако, за царовања
Маврикијева Авари затражише велики данак од
житеља Византије, али Маврикије одби да испуни
њихово тражење. Тада Авари сабраше велику
војску, састављену махом од Словена, и решише да
узму Солун, чувен трговачки град огромних
богатстава. Цар Маврикије посла војску у Солун, у
коме је пре тога куга била поморила силан свет, те
тако веома смањила број Солунских житеља; а
непријатељска војска, која је ишла на Солун,
износила је око сто хиљада људи. На десет дана пре
но што стиже под Солун непријатељска војска,
свети Димитрије се јави архиепископу Јевсевију и
каза му да граду прети страховита опасност. Но
Солуњани сматраху, да непријатељска војска неће
тако брзо стићи до Солуна. Међутим, непријатељ се
неочекивано појави недалеко од градских бедема. И
могао је без сметње ући ноћу у град, да га десница
Свевишњега, на молитве светога Димитрија, не
задржа на необичан начин недалеко од града. Јер
непријатељи сву ноћ престојаше под зидинама
једног од утврђених манастира, који су се налазили
изван града Солуна, сматрајући то за Солун. A кад
свану, они увидеше своју погрешку и кренуше на
сам град. Непријатељски одреди право пођоше у
напад, али се на бедему градском на очиглед свију
појави свети Димитрије у виду наоружаног војника,
и првог непријатељског војника који се попе на
бедем, он порази копљем и збаци са бедема. А
падајући повуче за собом друге који наступаху;
тада одједном непријатеље захвати страх, и они
одмах одступише. Али опсада се не заврши;
уствари она је тек почињала. На догледу тако
огромне војске непријатељске, житеље града обузе
очајање, и у почетку сви сматраху да је пропаст
града неизбежна. Али потом, видевши бекство
непријатеља и заштиту чудесног заштитника, они
се охрабрише и стадоше се надати да заштитник
Солуна, свети Димитрије, неће оставити свој родни
град и неће га препустити непријатељима.
Међутим, непријатељи почеше опсађивати град,
довлачећи убојна оруђа, потресати темеље
градских бедема; кише од стрела и камења, бацаних

Тада слуга трже завесу, и свети Димитрије им
изиђе у сусрет онакав какав се виђа на иконама; а
блисташе као сунце, тако да Илустрије од страха и
ослепљујућег блеска не беше у стању гледати у
светитеља. Дошавши младићи поздравише светог
Димитрија; а он им одговори: Благодат нека буде с
вама! Чега ради дођосте к мени? - Они му рекоше:
Господ нас посла твојој светости, наређујући ти да
оставиш град и одеш к Њему, јер Он хоће да град
преда непријатељима. - Чувши то, свети
великомученик обори главу и ћуташе лијући сузе.
А слуга рече дошавшима: Да сам знао да ће ваш
долазак ожалостити мога господара, ја га не бих
обавестио о вама. - Тада и свети великомученик
поче говорити: Тако ли је угодно Господу моме?
тако ли хоће Владика свих и свега, да град,
искупљен Његовом скупоценом крвљу, буде предат
у руке непријатељима, који не знају Њега, и не
верују у Њега, нити поштују свето име Његово? На то дошавши одговорише: Да тако није угодно
Владици нашем, Он нас не би послао к светости
твојој. - Тада свети Димитрије рече: Браћо, идите и
реците Владици моме, да слуга Његов Димитрије
говори овако: Човекољубиви Владико Господе,
знам милосрђе Твоје; оно превазилази грехе наше;
чак ни безакоња целога света не могу надвисити
милосрђе Твоје; Ти си ради грешника пролио свету
крв Своју, и душу Своју положио за нас; стога
покажи сада милост Своју и на овоме граду, и не
наређуј ми да га оставим. Ти си ме сам поставио за
стражара овога града; дозволи ми да се угледам на
Тебе, Владику Moга: дај ми да душу своју положим
6
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за житеље овога града; и ако они погину, нека
погинем и ја с њима. Господе, не погубљуј град у
коме се призива свето име Твоје; јер, ако људи ови
и сагрешише, они од Тебе ипак не одступише. О,
Ти си Бог оних који се кају. - Дошавши младићи
упиташе светог Димитрија: Тако ли одговарати
Господу који нас је послао? - Светитељ рече: Да,
тако одговарајте, браћо, јер знам да се Господ не
гњеви једнако, нити се срди довека (Пс. 102, 9). Рекавши то, свети великомученик уђе у гробницу и
свештени ковчег се затвори; а ангели што бесеђаху
с њим постадоше невидљиви.

Број 6
лађама са пшеницом да плове у Солун. И на тај
начин светитељ избави од глади свој град.
Када благочестиви цар Јустинијан подиже у
Цариграду велељегшу и величанствену цркву свете
Софије = Премудрости Божје, он посла у Солун
чесне људе, да отуда донесу неки делић моштију
светог Димитрија ради украшења и освећења
новоподигнуте цркве. Пошто стигоше у Солун,
изасланици приђоше чесном ковчегу у коме
почиваху мошти светог великомученика, да изврше
царево наређење; но из ковчега изненада сукну
огањ, засипајући све варницама, и из огња чу се
страшан глас: Станите, и не дирајте! - Од страха
сви присутни попадаше на земљу. Затим
изасланици узеше само мало земље са тог места, па
се вратише к цару и испричаше све што им се
догоди. Сви који слушаху њихово казивање бише
задивљени. Пола од донесене земље изасланици
предадоше цару, а другу половину положише ту у
црквену сасудохранилницу.

Све то Илустрије виде и чу у чудесном и страшном
виђењу. А кад се заврши виђење он дође себи, и
веома се чуђаше; па павши на земљу он узнесе
благодарност светом великомученику што се стара
о граду и моли Господа да житељи Солуна не буду
предани у руке непријатеља. А кад свану дан
Илустрије обавести своје суграђане о своме
вићењу, и храбраше их да се јуначки боре против
непријатеља. Чувши казивање Илустријево, сви са
сузама вапијаху к Богу иштући милост од Њега, и
призиваху у помоћ светог Димитрија. И
светитељевом помоћи и заузимањем град остаде
читав: јер непријатељ убрзо са стидом одступи од
градских бедема, пошто не беше у стању заузети
град, чуван великим угодником Божјим. У седми
дан опсаде непријатељ се без икаквог видљивог
разлога даде у панично бекство, побацавши своје
шаторе и опсадна оруђа. Наредног дана се неки од
побеглих непријатеља вратише и причаху ово: Од
самог првог дана опсаде ми видесмо у вас такво
мноштво заштитника, да су они далеко
превазилазили нашу војску. Ми смо држали да се
војска у вас скрива иза бедема. И јуче она одједном
изврши јуриш на нас, и ми побегосмо. - Тада их
зачуђени грађани упиташе:: А ко је предводио
војску? - Они одговорише: Ми видесмо огњеног
блистајућег мужа на белом коњу у белом као снег
оделу. - Чувши то, грађани Солуна разумеше ко је
отерао непријатеља у бекство. Тако свети
Димитрије одбрани свој град.

Дужност некога младића Онисифора беше да пали
свеће и прислужује кандила у цркви светог
Димитрија. Подстрекиван од ђавола, овај младић
стаде красти свеће и тајно их продавати, и тако
себи стицаше поган добитак. А свети Димитрије, не
трпећи такво злодело, вршено у његовој цркви, јави
се у сну Онисифору и укори га благо и
човекољубиво, говорећи: Брате Онисифоре, мени је
непријатно што ти крадеш свеће; тиме ти наносиш
штету приложницима, а још више себи. Опомени
се, да људе који тако раде очекује осуда. Зато,
остави се тога и покај се.
Онисифор пробудивши се осети стид и страх. Али
после неког времена он заборави на светитељев
савет, и опет стаде красти свеће, као што је то
раније чинио. Но казна га убрзо постиже. Једном
неки побожан човек, уставши изјутра врло рано,
дође у цркву светог Димитрија и донесе неколико
великих свећа. Запаливши их, он их постави код
гроба светог великомученика, па помоливши се
отиде. Онисифор приђе свећама, пружи руку да их
узме, али се у том тренутку из гроба светитељева
разлеже глас: Опет ти радиш оно исто!

После овог одступања непријатељске војске од
Солуна, убрзо друга несрећа снађе овај град. Јер
ова огромна непријатељска војска за време опсаде
опљачка све житне резерве, те у самом граду
настаде велика глад: од недостатка хране људи
стадоше умирати у великом броју. Видећи да његов
родни град пропада од глади свети Димитрије се
неколико пута јављао на лађама по мору, обилазио
пристаништа и многа острва, наређујући свуда

Поражен овим гласом као громом, Онисифор се
стропошта на земљу и као мртав лежаше све док не
наиђе један од клирика, и подиже Онисифора
избезумљеног од ужаса. И кад једва дође к себи,
Онисифор пред свима исповеди све: и свој грех, и
прво јављење светитељево у сну, и друго
изобличење од стране светог Димитрија.
7
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Слушајући овакву исповест сви се испунише
језивог ужаеа.

Број 6
обрадовани таквим дивним чудом, с великом
радошћу отпразноваше тог дана празник светог
Димитрија. Извезени пак лик његов поставише над
олтаром, и биваху од њега многа чудеса у славу
Бога, Једнога у Тројици. Слава, част, благодарење и
поклоњење нека буде Њему вавек. Амин.

Свети великомученик Димитрије ослободи многе
из ропства непријатељског. Тако, једног епископа
ухватише варвари = неверници непријатељи, и
метнуше га у окове; њему се свети Димитрије јави,
ослободи га окова, и допрати до самог Солуна.
Другом приликом налетеше варвари у околину
Солуна, и многе људе одведоше у ропство. Међу
робљем беху и две красне девојке: оне беху изврсне
везиље: умеле су на ђерђеву вести paзнe цветове,
дрвеће, птице, животиње и људске ликове. Варвари
их одведоше у своју земљу и поклонише своме
кнезу. Сазнавши за њихову везиљску уметност,
кнез им рече: Чујем да у вашој земљи постоји
велики бог Димитрије, који чини велика чудеса.
Хајде, извезите ми на платну његов лик, да му се и
ја поклоним. - Девојке одговорише: Кнеже,
Димитрије није Бог, већ само велики слуга Божји и
помоћник хришћана. Ми се не усуђујемо да то
урадимо, јер знамо да ти хоћеш, не да се поклониш
њему него да му се наругаш. - Кнез им на то рече:
У мојим је рукама ваш живот и ваша смрт;
изаберите што хоћете: или урадите што вам
наређујем, и остаћете живе; или, ако не извршите
наређење, одмах ћете бити погубљене.

Свети Спиридон Чудотворац (25. децембар)
Постојбина овог
чудесног
Спиридона беше
острво
Кипар.
Син
простих
родитеља,
земљорадника,
он и сам беше
прост, смирен и
врлински.
Од
детињства
он
беше
пастир
овцама. Ожени
се у младости, и
имађаше
деце.
Вођаше он чист и
богоугодан
живот,
подражавајући Давида у кротости, Јакова у
простосрдачности, Авраама у гостољубљу. После
не много година њему умре жена, и он стаде још
слободније и усрдније служити Богу добрим
делима, сву своју имовину трошећи на збрињавање
странаца и исхрану ништих. Живећи на такав начин
у свету, он толико угоди Богу, да се удостоји од
Њега дара чудотворства: он исцељиваше
неизлечиве болести и речју изгоњаше ђаволе из
људи. Због тога он би постављен за епископа града
Тримитунта у време цара Константина Великог и
сина му Констанција. И на епископском престолу
он продужи чинити велика и дивна чудеса.

Уплашивши се смрти, робиње почеше вести на
платну лик светог Димитрија. Уочи пак самог
празника светог Димитрија, који се празнује 26.
октобра, девојке завршише са везом, и те ноћи,
наслонивши главе на извезени светитељев лик, оне
стадоше плакати и говорити: He љути се на нас,
мучениче Христов. Ми знамо да безакони кнез хоће
да се наруга светом лику твом; но теби је познато
да ми нисмо хтеле вести твој свети лик; a то
учинисмо приморане претњом смрти. - Тако
плачући над ликом светитељевим, оне заспаше. И
гле, као некада анђео пророка Авакума, тако свети
Димитрије узе ове девојке са извезеним ликом
својим и на чудесан начин пренесе их у Солун на
свој празник, и постави их у цркви код својих
моштију у време свеноћног бденија. Људи,
видевши такво чудо, сви се удивише, а девојке,
пробудивши се, ускликнуше: Слава Богу. Где се ми
то налазимо? - Од чуђења оне дуго не могаху доћи
к себи и мишљаху да се све то збива у сну. Најзад
се коначно убедише да се стварно налазе у Солуну,
виде пред собом гробницу светог Димитрија, и
стоје у његовој цркви са много народа који се моли.
Тада оне громко узнесоше благодарност своме
заштитнику светом Димитрију, и испричаше све
што се догоди с њима. А житељи Солуна,

Једном на острву Кипру би бездаждије и велика
суша, иза које настаде глад, иза глади помор, и
мноштво људи умираше од глади. Небо се затвори,
и беше потребан други Илија, или сличан њему, да
молитвом својом отвори иебо. И такав се показа
свети Спиридон: јер он, видећи невољу која снађе
људе и родитељски жалећи оне који умираху од
глади, усрдно се помоли Богу, и небо се одмах
покри облацима са свих страна, удари велики дажд
на земљу, и не престаде обилно падати неколико
дана, док се светитељ поново не помоли Богу, и
разведри се. Земља се богато надоји, и даде
изобилан род: њиве родише обилато, баште и
8
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градине се преливаху од плодова; и после те глади
би изобиље велико, молитвама угодника Божјег
Спиридона.

Број 6
Један познати светитељу земљоделац дође к том
истом немилосрдном богаташу у време те глади,
молећи га да му да у зајам жито и обећавајући да ће
му га у време жетве вратити са великом каматом.
Богаташ, поред житница оборених поплавом,
имаћаше још и друге житнице пуне жита. Али он,
првим својим губитком не уразумивши себе и не
излечивши себе од тврдичлука, испољи своје
немилосрђе и према овом паћенику, па чак не хте
ни да слуша његову усрдну молбу, него му рече:
Без новаца нећеш добити од мене ниједно зрно.

Међутим, након неколико година због грехова
људских, по допуштењу Божјем, опет настаде глад
у тој земљи. И богати житопродавци радоваху се
скупоћи, јер имађаху жито скупљано у току
неколико година; и отворивши житнице своје
почеше га продавати по високој цени. Беше тада у
граду Тримитунту један житопродавац, ненасито
среброљубив и неутољиво сластољубив. Он у
многим местима закупи мноштво жита, пренесе га
лађама у Тримитунт, али га не хте продавати по
тадашњој цени пијачној, него га смести у житнице
са намером да сачека још страшнији притисак
глади, и онда скупље прода жито, и тако што више
заради. Када глад постаде готово свеопшта и с дана
на дан све јаче мораше људе, овај житопродавац
стаде продавати жито по веома високој цени. Утом
к њему дође један сиромашак, просећи и молећи га
и са сузама клањајући му се: да се смилује на њега
и подари му мало жита, да он са женом и децом не
би умро од глади. Но немилосрдни и
златопоробљени богаташ не хте да се смилује на
сиромашка, него му рече: Иди, донеси новац, и
добићеш
онолико колико
будеш
платио.
Сиромашак, тетурајући се од глади, оде к светом
Спиридону, и кроз плач му исприча своју муку и
богаташево немилосрђе. Светитељ му рече: Не
плачи! него иди дома, јер Дух Свети каже ми, да ће
сутра твој дом бити пун жита, а богаташ ће те
молити и даће ти жито забадава.

Чувши то, јадни земљоделац заплака и оде к
светитељу Божјем Спиридону, и каза му своју
муку. Светитељ га утеши и отпусти кући. Но
сутрадан изјутра он сам оде к земљоделцу и однесе
му не мали грумен злата, не говорећи му откуда му
злато. Предавши земљоделцу то злато, он му рече:
Носи, брате, ово злато оном богатом житопродавцу
и дај му га у залог, а он нека ти за то да онолико
жита колико ти је потребно за прехрану. Када пак
стигне жетва и у тебе буде у изобиљу жита, ти онда
откупи овај залог и опет га донеси мени.
Убоги земљоделац узе из светитељевих руку злато
и хитно оде к богаташу. Када златољубиви богаташ
угледа злато, обрадова се, и одмах даде сиромаху у
зајам жита колико му беше потребно. А када стиже
жетва и берићет се показа добар, и нестаде глади,
земљоделац тај однесе са великом каматом жито
богаташу, узе од њега злато заложено код њега, и
однесе га с благодарношћу светом Спиридону.
Светитељ узе злато и крену у своју градину заједно
са земљоделцем, рекавши му: Хајде, брате, са
мном, да заједно вратимо ово Ономе који нам је
милосрдно дао у зајам. - А кад са земљоделцем уће
у градину, он положи злато покрај ограде, подиже
очи к небу и кликну: Господе мој Исусе Христе, Ти
вољом Својом све ствараш и претвараш! Ти си
некада пред очима цара Египатског Мојсијев штап
претворио у змију, - нареди и сада овоме злату, које
Ти раније претвори из животиње, да се поново
претвори у свој првобитни облик, да би и овај
човек сазнао колико Ти промишљаш о нама и
самом стварношћу научио се ономе што је речено у
Светом Писму: "Господ чини све што хоће" (Псал.
134, 6)

Сиромашак уздахну и оде дома. А у први сумрак,
по наређењу Божјем, удари сраховита киша, и
силовита
вода
поруши
многе
житнице
немилосрдног среброљупца и разпесе сво жито.
Немилостиви пак житопродавац са својим
укућанима трчаше ио целоме граду, позивајући и
молећи све да му притекну у помоћ, да не би од
богаташа постао просјак. А сиромашни људи,
видевши жито разнесено водом по путевима,
стадоше га скупљати, и напунише житом куће
своје. Такоће обилно накупи себи жита и онај
сиромашак, који јуче мољаше богаташа да му
удели мало жита. Видећи на себи очигледну казну
Божју, богаташ угледавши овога сиромашка поче га
молити да накупи себи жита бесплатно колико
хоће. - Тако Бог казни богаташа за немилосрђе, и,
по пророчанству светитељевом, избави сиромашка
од беде и глади.

Када се светитељ тако мољаше, злато одједном
доби животну силу и поче се кретати претворивши
се у змију и гмизећи. - Тако дакле, на светитељеву
молбу змија се најпре претвори у злато, па затим на
чудесан начин из злата опет постаде змија.
Гледајући ово чудо, земљоделац дрхташе од страха,
9
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па павши на земљу говораше да је недостојан
таквог чудесног доброчинства. Змија пак одгамиза
у своју рупу; а земљоделац се пун благодарности
врати кући својој, запањен величином чуда
учињеног Богом на светитељеве молитве.

Број 6
непознати, а један од њих тада још не беше
епископ. Дуго време цар беше у недоумици, и
најзад по нечијем добром савету он сазва к себи
епископе из свих околних градова, и тражаше међу
њима она два епископа које виде у виђењу, али их
не нађе. Тада он позва к себи епископе у далеко
већем броју из далеких и најудаљенијих покрајина,
али ни међу њима не пронађе ону двојицу.
Напослетку он сазва код себе епископе из целе
своје царевине. Такав царев позив, или боље рећи
молба, стиже и на острво Кипар блаженом
Спиридону, епископу Тримитунтском коме све већ
беше откривено Богом односно цара.

Прозорљивим очима својим преподобни виђаше и
тајне грехе људске. Тако једном, када се он
одмараше од пута код једног странопримца, жена
једна која беше телесном страшћу заробљена и
тајно чињаше грех с неким човеком, хтеде опрати
ноге светитељу. Али он, знајући грех њен, рече јој:
Не дотичи ме се, жено! - И то јој он рече, не што се
гнушао грешнице и одбацивао је, јер како се може
гнушати грешника ученик Господа који је с
цариницима и грешницима јео и пио. Не, него он то
рече, да би подстакао жену да се опомене грехова
својих и да се постиди нечистих помисли и дела
својих. А када та жена продужи упорно настојавати
да се дотакне ногу светитељевих и опере их, тада
светитељ, желећи да је спасе од погибли, изобличи
је с љубављу и кротко, подсећајући је на грехе
њене и побуђујући је на покајање. А жена,
удивљена и запрепашћена тиме што њена
непозната и тајна дела и помисли нису сакривени
од прозорљивих очију човека Божија, постиде се и
скрушена срца паде к ногама светитељу, мијући их
не водом него сузама и отворено исповедајући
своје грехе, за које беше изобличена. Она поступи
као некада еванђелска блудница, а светитељ,
угледајући се на Господа, самилосно јој рече: Не
бој се, кћери! опраштају ти се греси; ето си здрава,
више не греши. - И од тога часа та жена исправи
потпуно живот свој, и, примером својим би
многима на корист.

Свети Спиридон одмах крену на пут к цару, узевши
са собом ученика свог Трифилија, кога цар виде у
виђењу заједно са светим Спиридоном и који у то
време још не беше епископ. Када стигоше у
Антиохију они пођоше у дворац к цару. Блажени
Спиридон беше бедно одевен, у рукама имађаше
палмов штап, на глави митру, а на грудима му
висијаше глинен судић, као што то беше обичај у
житеља Јерусалимских, који су обично у том
судићу носили јелеј од светога Крста. Када
светитељ у таквом виду улажаше у дворац, један од
дворских службеника, богато одевен, помисли да је
то неки просјак, насмеја му се, и не дозвољавајући
му да уђе удари га по образу. А преподобни,
будући незлобив, и памтећи речи Господа Христа,
окрену му и други образ. Тада дворски службеник
разумеде да је то епископ, и увидевши свој грех,
смирено замоли епископа за опроштај, и доби га.
Када светитељ уђе код цара, цар га одмах познаде,
пошто га управо таквога виде у сну. И уставши, цар
приђе к слузи Божијем и поклони му се, молећи га
са сузама да се помоли Богу за њега и исцели га од
болести. Свети Спиридон се дотаче главе цареве, и
цар одмах оздрави; и радоваше се своме исцељењу,
које доби молитвама светитељевим. И указа цар
велике почасти светитељу, и проведе с њим у
радости сав тај дан, засипајући изузетним
поштовањем и љубављу свог доброг лекара.

После смрти Константина Великог царевина се
раздели на два дела. Источна половина припаде
његовом старијем сину Констанцију. Боравећи у
Антиохији цар Констанције паде у тешку болест,
коју лекари не могаху излечити. Оставивши лекаре,
болесни цар притече молитвом к Богу који може
исцељивати душе и тела, и усрдно мољаше од Бога
исцељење својих бољки. И у ноћном виђењу цар
угледа анђела који му показа скуп многих светих
епископа, при чему му указа међу њима на двојицу
изузетно дивних, који, изгледало је по свему, беху
воће и старешине осталима; притом анђео каза цару
да једино та два епископа могу исцелити болест
његову.

За то време Трифилије се веома дивљаше царском
сјају, лепоти дворца, великашима који стајаху пред
царем који сећаше на престолу, и свуколиком
чудесном и златастом изгледу, и вештом служењу
слугу, раскошно одевених. Свети Спиридон га
упита: Чему се дивиш, брате? Еда ли царска
велељепност и слава чине цара праведнијим од
других? Еда ли цар не умире као и сваки просјак, и
бива погребен? Еда ли он неће подједнако са
другима предстати Страшноме Судији? Зашто ти

Пробудивши се из сна и размишљајући о виђеном,
цар се не могаше досетити ко беху та два епископа
које он виде: њихова имена и завичај беху му
10
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оно што је пролазно цениш као да је непролазно? И
зашто се дивиш ономе што је ништавно, када треба
свом душом искати оно што је невештаствено и
вечно, љубити непролазну славу небеску?

Број 6
је тако много пута испунио твоје молитве. Јер када
си исцелио цара, зар ћеш одбацити ниште и убоге?
Још јаче подстакнут на милосрђе овим добрим
саветом, светитељ се расплака, и преклонивши
колена усрдно се помоли Господу. И Господ, који
преко пророка Илије и Јелисеја поврати живот
синовима удовице Сарептске и Соманићанке,
услиши и молитву угодника Свог Спиридона и
поврати дух живота у незнабожачко детенце, које
оживевши одмах поче плакати. А мајка, угледавши
своје дете живо, од силне радости паде мртва. Јер
људи умиру не само од силне патње и превелике
жалости него и понекад од превелике радости.
Тако, ова жена умре од радости, а гледаоце њене
смрти, после неочекиване радости њихове због
васкрсења детенцета, вргну у неочекивану жалост и
сузе. Тада светитељ опет упита ђакона: Шта да
радимо? - Ђакон понови свој пређашњи савет. И
светитељ опет прибеже молитви: подигавши очи к
небу и узневши ум к Богу, он се мољаше Ономе
који удахњује дух живота у мртве и једним хтењем
Својим све и сва измењује. Затим он рече
покојници лежавшој на земљи: Устани и стани на
ноге своје! - Она устаде, као пробудивши се из сна,
и узе у руке свог живог синчића. Тада светитељ
запрети жени и свима присутнима, да никоме не
причају о овоме што се збило. Тек после
светитељевог престављења ђакон Артемидот објави
ово вернима, да се не би прећутале величине и силе
Божје, јављене кроз великог угодника Божјег
Спиридона.

Преподобни даде многе поуке и самоме цару: да
има у памети доброчинства Божија, да и сам буде
добар према поданицима својим, да буде
милосрдан према онима који греше, да буде
благонаклон према молиоцима, да буде дарежљив
према потребитима, и да свима буде као отац, пун
љубави и добар и милосрдан, јер ко тако не царује,
треба га звати не цар него мучитељ. Напослетку
светитељ наложи цару да строго држи и чува
правила и обичаје побожности, нипошто не
примајући ништа што је противно Цркви.
Цар, хотећи да заблагодари светитељу за своје
исцељење његовим молитвама, нуђаше му много
злата, али он одбијаше да прими, говорећи: Није
лепо, царе, узвраћати мржњом за љубав, јер то што
сам ја учинио за тебе јесте љубав. Оставити дом,
препловити толику пучину морску, претрпети
жестоке зимске мразеве и силовите ветрове, зар то
није љубав? И за све то зар да примам као уздарје
злато, које је узрок свакоме злу и лако погубљује
сваку правду?
Тако говораше светитељ, не желећи примити
ништа. Но на велике и упорне молбе цареве он
пристаде: да злато само прими од цара, али да га не
држи код себе. И примивши злато, светитељ га
одмах раздаде сиротињи.

Једном овај божанствени муж у граду свом уђе у
цркву на вечерње. Догоди се да тада у цркви не
беше никога сем црквених послужитеља. Светитељ
нареди да се запале многе свеће и кандила, и сам
стаде према олтару веселећи се духом. И када он у
одређено време рече повишеним гласом: "Мир
овима!" - и не беше народа да би на светитељево
давање мира дао уобичајени одговор, изненада се
чу одозго огромно мноштво гласова који кликтаху:
"и духу твоме!" - Хор тај беше велики, диван и
складан, и превазилажаше свако људско најлепше
певање. Ђакон који произношаше јектенију ужасну
се чувши после сваке јектенијске молбе
божанствено певање одозго: "Господе помилуј!" То се певање чуло далеко од цркве, те многи
похиташе усрдно к цркви на тако чудесно и
предивно певање; и што се више приближаваху
цркви чудесно певање све више и више очараваше
слух и наслађиваше срце. Но када они уђоше у
цркву, не угледаше никога сем светитеља са

Осим тога, по савету овог светитеља, цар
Констанције ослободи данка свештенике, ђаконе и
све клирике и службенике црквене, сматрајући да
не доликује да служитељи Бесмртнога Цара дају
данак смртноме цару.
Раставши се с царем и враћајући се у свој завичај,
светитељ би на том путу примљен у кућу од неког
христољупца. Ту к њему дође једна жена
незнабошкиња која не умејаше говорити грчки. Она
донесе на рукама свог мртвог сина, и горко плачући
положи га крај светитељевих ногу. Нико не
знађаше њен језик, али саме сузе њене сведочаху да
она моли светитеља да васкрсне мртво чедо њено.
Међутим светитељ, избегавајући ташту славу,
одбијаше да то учини. Но, будући жалостиван, он
подлеже горком ридању матере и упита свога
ђакона Артемидота: Шта да радимо, брате? - Овај
одговори: Зашто ме питаш, оче? Шта ћеш друго
радити сем да призовеш Христа Животворца, који
11
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немного црквенослужитеља, и не чујаху више то
небеско певање, што их веома запањи.

Број 6
Један трговац, житељ града Тримитунта, отплови у
туђу земљу ради трговине, и задржа се тамо
дванаест месеци. За то време жена његова учини
прељубу, и затрудне. Вративши се кући трговац
примети да му је жена у другом стању, и по томе
познаде да је она у његовом одсуству учинила
прељубу. То њега силно разјари и разгњеви и он је
стаде тући; и не желећи да живи с њом, гоњаше је
из своје куће. Затим оде и исприча све архијереју
Божјем Спиридону и мољаше га за савет.
Светитеља дубоко потресе женин грех и мужевљев
горки јад, па дозва жену, и не питајући је је ли
стварно згрешила пошто о греху њеном сведочаху
сама бременитост њена и плод у њој зачет од
безакоња, упита је отворено: Зашто си оскврнавила
постељу мужа свог и осрамотила кућу његову? Међутим жена, изгубивши сваки стид, дрзну се
отворено лагати, да ни од кога другог зачела није
већ од самог мужа свог. Присутни узнегодоваше на
њу због те лажи још више него ли због саме
прељубе, и говораху јој: Како ти то говориш да си
зачела од мужа, кад твој муж дванаест месеци није
био код куће? Зар може зачети плод остати у
утроби дванаест месеци и више? - Но она упорно
тврђаше да зачети плод чекаше повратак оца свога
из далеке земље, па да се у његовом присуству
роди. Бранећи ту и друге лажи и препирући се са
свима, она подиже велику вику и галаму што је
клеветају и вређају. Тада свети Спиридон, желећи
је побудити на покајање, рече јој кротко: Жено, ти
си пала у велики грех, зато и твоје покајање мора
бити велико, јер и за тебе постоји нада на спасење,
пошто нема греха који превазилази милосрђе
Божје. Међутим ја видим, да је прељубочинство
породило у теби очајање, а очајање бестидност, и
било би праведно да ти поднесеш заслужену и брзу
казну. Но и поред тога, остављајући ти место и
време за покајање, ми јавно унапред објављујемо
теби: плод неће изаћи из утробе твоје док не кажеш
истину, не прикривајући лажју оно што и слепац,
како се вели, може видети.

У друго време када светитељ такође стајаше у
цркви на вечерњем богослужењу, у кандилу
нестаде зејтина и оно се већ стаде гасити, пошто
том приликом у цркви уопште не беше зејтина.
Светитеља то ожалости, јер се бојао да ће се са
гашењем кандила прекинути вечерње богослужење,
те се на тај начин неће довршити уобичајено
правило. Међутим Бог који твори вољу оних који га
се боје, учини те у кандилу навре зејтин и стаде се
преливати, као некада суд удовични у дане
Јелисејеве. Црквенослужитељи донесоше судове,
подметнуше их испод кандила и напунише их тим
зејтином. А тај вештаствени зејтин у кандилу беше
јасан доказ преизобилне благодати Божије које
свети Спиридон беше препун и која се обилно
изливаше из њега на његово словесно стадо.
На острву Кипру постоји град Кирина. Једном
крену у тај град неким послом из Тримитунта свети
Спиридон заједно са учеником својим Трифилијем,
који у то време већ беше епископ Левкусијски, на
острву Кипру. А када они пролажаху кроз гору
Пентадактил, и обретоше се на месту званом
Пиримна, дивном и веома богатом биљем и
растињем, Трифилије се одушеви тим местом и
пожеле да за своју цркву купи неко имање у том
крају. О томе Трифилије дуго размишљаше у себи;
но његове мисли се не утајише од прозорљивих
очију великога оца који му рече: Зашто, Трифилије,
непрестано мислиш о ништавним стварима, желећи
имања и винограде, који у самој ствари немају
никакву вредност и само изгледа да је имају, и
својом привидном вредношћу заводе срца људска?
Наше непропадљиво имање је на небесима, и ми
имамо кућу нерукотворену". Њих ишти, њима се и
зараније кроз богомислије наслађуј. Они не могу
прелазити од једнога к другоме, већ ко једном
постане поседник њихов, тај добија наслеће које
остаје заувек његово.

Ове светитељеве речи убрзо се збише. Када жени
дође време да роди, на њу наиђе љута болест,
причињајући јој страховите болове и задржавајући
јој плод у утроби. Но она, огорчена и упорна, не хте
да призна свој грех; и у том греху умре страшном
смрћу, не могући родити. - Дознавши за то,
архијереј Божји се расплака, и кајаше се што је
осуди таквим судом, и говораше: Нећу више
изрицати суд над људима, када се моја изговорена
реч тако брзо збива на њима у стварности.

Ове речи бише од велике користи за Трифилија, и
потом он својим истинским еванђелским животом
показа да је постао изабрани сасуд Христов, као
некада апостол Павле, и удостоји се безбројних
дарова од Бога. Тако свети Спиридон, будући сам
веома врлинаст, упућиваше на врлину и друге. Јер
његови савети и поуке биваху од помоћи онима
који их примаху, а оне који их одбациваху
сустизаше рђав крај. О томе ево доказа.
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Причају такође о смирењу блаженога Спиридона,
како се он, толики светитељ и чудотворац, није
гнушао пасти бесловесне овце и сам се трудити око
њих. Једне ноћи лопови се увукоше у тор,
украдоше неколико оваца, и хтедоше изаћи из тора.
Али Бог, љубећи угодника Свог и чувајући убогу
имовину његову, невидљивим узама чврсто свеза
лопове тако да они не могоше изићи из тора, и беху
држани тако до сванућа. У свануће пак светитељ
дође к овцама, и угледавши лопове силом Божјом
свезане по рукама и ногама, раздреши их молитвом,
и многе им поуке изговори о томе како не треба
желети туђе него се хранити трудом руку својих.
Затим им даде једнога овна, говорећи: "Примите
ово, да вам не би био узалудан ваш труд и бесана
ноћ", - па их отпусти с миром.

Број 6
чувању до последње речи свега онога што је
написано у свештеним књигама Светога Писма.
Једном се догоди оваква ствар. На острву Кипру би
сабор свих епископа са острва ради црквених
послова. Мећу епископима беше свети Спиридон и
већ спомињани Трифилије, човек веома учен и
начитан, пошто у младости беше провео много
година у Бериту изучавајући Свето Писмо и остале
науке, светске и свештене. Њега молише оци да
изговори у цркви поуку народу. Када он говораше
поуку, догоди му се да он спомену речи Христове,
речене раслабљеноме: "устани и узми одар свој"
(Мк. 2, 11). Но Трифилије реч "одар" замени речју
"постеља" и рече: "устани и узми постељу своју".
Чувши то, свети Спиридон устаде с места, не
подносећи замењивање речи Христове, и рече
Трифилију: "Зар си ти бољи од Онога које је рекао
"одар", те се стидиш речи коју је Он употребио? Рекавши то, он на очиглед свих изађе из Цркве. И
он поступи тако не из злобе и не што сам беше
нешколован: посрамивши малко Трифилија, који се
поносио својом красноречивошћу, он га научи
смирености и кротости. А свети Спиридон
уживаше велики углед међу епископима као
најстарији по годинама, најславнији по животу,
први по епископству и превелики чудотворац, па је
стога сваки из уважења према његовој личности
лако уважавао и његове речи.

Један Тримитунтеки трговац имађаше обичај
узимати у зајам новац од светитеља ради својих
трговачких пословања, и када се враћао с пута, он
је позајмљени новац враћао и, по налогу светитеља,
стављао га у ковчежић, из којега је узео. Тако он не
мараше за временску имовину, да се чак ни
интересовао није да ли је дужник вратио колико
треба. И трговац чињаше тако много пута: сам
узимаше новац из ковчежића, са благословом
светитеља, и сам га при враћању опет меташе у
ковчежић; и послови му цветаху. Но. једном он,
понесен златољубљем, не метну донесено злато у
ковчежић већ га задржа себи, а светитеља слага да
је метнуо. У скором времену трговац тај
осиромаши, пошто му утајено злато не само не
донесе зараду него лиши успеха сву његову
трговину и као огањ тајно поједе његово имање.
Осиротевши, трговац опет оде к светитељу и
замоли га да му позајми новац. Светитељ га посла у
своју спаваоницу да тамо из ковчежића узме сам.
Притом му рече: Иди и узми, ако си сам метнуо. Трговац оде, и не нашавши у ковчежићу новац,
врати се к светитељу празних руку. Светитељ му
онда рече: Али брате, мој, у ковчежић се до овога
часа није увлачила друга рука сем твоје. Значи: да
си тада метнуо новац, ти би га сада опет могао
узети. - Трговца обузе стид, и он одмах паде к
ногама светитељевим, молећи за опроштај.
Светитељ му одмах опрости, али га притом поучи,
да не жели туће, нити да оскврнављује свест своју
обманом и лажју. Јер неправедно стечени добитак
није добитак, већ сигурни губитак.

На преподобном бејаше тако велика благодат и
милост Божја, да у време жетве при највећој жеги
његова света глава показа се покривена хладном
росом која силажаше одозго. То би у последњој
години његова живота: заједно са жетеоцима он
изађе на жетву, јер беше смирен и рађаше сам, не
гордећи се висином свога чина; и када жањаше
своју њиву, изненада, у време највеће жеге његова
глава би орошена росом, као некада Гедеоново
руно. И сви који тамо беху с њим видеше то и
дивљаху се. Потом се власи на глави његовој
одједном изменише: једне постадоше златасте,
друге - црне, треће - беле. И једини Бог зна ради
чега то би и шта предсказиваше. Светитељ опипа
главу руком и рече онима што беху с њим, да се
приближило време разлучења душе његове од тела;
и поучи их све добрим делима, а првенствено
љубави к Богу и ближњему.
После неколико дана свети Спиридон у време
молитве предаде своју свету и праведну душу у
руке Господу своме, коме је у светости и
праведности служио целога живота свог. И би
најсвечаније сахрањен у цркви светих Апостола у

Црквени историчари Никифор и Созомен пишу и о
томе да се свети Спиридон веома старао о строгом
одржавању црквеног поретка и о неприкосновеном
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Тримитунту. Тамо се и установи празновати
спомен његов сваке године, и на гробу његовом
бивају многобројна чудеса у славу Бога, дивнога у
свецима Његовим, Оца и Сина и Светога Духа,
коме и од нас нека буде слава, благодарење, част и
поклоњење вавек. Амин.

Број 6
почиње кађењем и возгласом Слава светој..., певају
се 103. псалам и Блажен муж, врши се вход, бива и
литија у нартексу, а после стиховњих стихира
благосиљају се хлебови (петохлебница).
Сам чин вечерња (у свакидашњој форми) започиње
предначинатељним,
претпочетним,
103.
псаламом,
који
прославља
Бога-Творца:
„Благосиљај, душо моја, Господа! Господе, Боже
мој, узвисио си се веома...“ Монументално, свечано,
оно читавим својим склопом као да одашиље
дисање природе, њену многообразност. Овде све: и
пламен света – слуга Предвечнога, и ветрови, и
горе и животиње у шумама, и коначно – човек,
излазе „ујутро на дело своје“... Основно осећање
псалма је благодарност и усхићење душе, која
созерцава величанственост створеног света.

Вечерње Богослужење
Вечерњe је почетак, прво богослужења дневног
круга и служи се увече, према јудејском рачунању
времена, у којем дан почиње од вечери.

На свакидашњем вечерњу псалам се чита, а када га
поју у навечерје недеље или празника, тада се
отварају царске двери. Свештеник кади цели храм,
и црква се испуњава миомирисом тамјана.

Смисао вечерња јесте захвалност за протекли дан и
молитва за освештање наступајуће ноћи.
Символички, вечерњe представља стварање света и
бригу Божију за створења, човеков пад, изгнање из
раја, али и долазак Спаситеља на свет и сву
икономију спасења. У структури вечерња огледа се
цела историја спасења – од стварања света до
јављања Христа. У целини, њено последовање
посвећено је Христу као „Светлости света“.

Одмах потом царске двери се затварају. То
символички означава грехопад, којим је између
човека и Бога подигнута преграда. Људи су се, у
накнаду за то што су хтели да буду као богови,
нашли у тами и, спознајући своје одступништво,
призивају Творца у помоћ.

Као и остале службе дневног круга, вечерњe је
монашког порекла, односно његов поредак уређен
је монашким типиком. Врши се свакодневно и у
парохијама, али са извесним скраћивањама због
недостатка времена. Генерално, изоставља се
катизма у радне дане, изостављају се стихови после
„Господи возвах...“

За време разлегања препочетног псалма свештеник
тихо чита 7 светилничних молитви у којима се
слави Бог који живи у неприступној светлости.
Њихов назив подсећа на паљење свећа при доласку
сумрака. Ово је и најава доласка „Светлости
истините“, јединственог посредника за пало
човечанство, Христа, којег символише свештеник.

Вечерње је богослужење које хармонично
обједињује Псалтир и црквено песништво, читање
и појање, учествовање свештеника и појање хора.
Има, штавише, и читања из Старог Завета у
празничне дане. Дужина богослужења је умерена, а
поредак није компликован. Из тог разлога ни
његово редуковање у парохијској употреби није
било велико.

Даље се разлеже велика јектенија – прва јектенија
сваке службе. Ђакон изговара гласно молитве, по
тематици сличне светиличним. Тај моменат се
може упоредити с Адамовим плачем пред
затвореним вратима раја.
Одмах после велике јектеније на вечерњу се чита
обична катизма – група псалама која се слуша
седећи – она која је одређена да се чита у дати дан
седмице. Почетак читања Псалтира пада на почетак
богослужбене седмице, због чега после недељног
свеноћног бденија слушамо стихове псалама 1.
катизме: Блажен муж. Блажен човек, који не иде
на сабор неправедних... Јер зна Господ пут
праведних и пут неправедних уништиће. Она није
прва само формално, већ и по садржају – у њој се
налазе месијански псалми, односно они псалми
који могу да буду сврстани у пророштва или да

Постоје три врсте вечерњих служби: мала, велика и
свакидашња. Будући да се велико вечерње, у
саставу свеноћног бденија, служи у каснијим
часовима, у време уобичајено за вечерње служи се
мало вечерње. (Мало вечерње никада се не служи у
парохијама). Свакидашње вечерње служи се у
обичне дане када није предвиђено служење великог
вечерња, односно свеноћног бденија.
Најуочљивије разлике између свакидашњег и
великог вечерња су следеће: велико вечерње
14
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буду повезани са Господом Исусом Христом и
чином спасења људског рода, које је Он извршио
на земљи.

Број 6
вечери ове сачувамо од греха... и следује четврта
јектенија.
У навечерје великих празника (на великом
вечерњу) за њом следи литија (од грч. „лити“ –
усрдна молитва), обред наслеђен из манастирâ
Палестине и Свете Горе. У старини се састојао од
процесије ка светињама обитељи, која је касније
замењена изласком у припрату (западни део храма).
У светињама су се молили за живе и умрле, и затим
се савршавала братска трпеза, пре које су
освећивани хлеб, вино и уље. У савременој литији
сачувало се само то освећење – петохлебница, чин
благосиљања хлебова. У чину петохлебнице
освећује се пет просфора, у спомен пет хлебова
којима је Господ нахранио пет хиљада људи.

Иза мале јектеније следе стихови 140. псалма,
Господи возвах. Они Богу изражавају човекову
тугу, жељу да му служи од свег срца. Уместо
дарова на олтару он приноси Богу своје молитвено
уздисање.
Господе, Теби завапих, услиши ме...
Почуј глас мољења мога...
Нека се уздигне молитва моја, као кâд пред Тобом,
Дело руку мојих – жртва вечерња.
Поново се врши кађење целе цркве и певају се
стихире, химне које се односе на празник или
светога тог дана. Стихире у суботу завршавају се
догматиком, богородичним који посвећује у тајну
јављања Богочовека у свету.

Између литије и петохлебнице (ако их има) поју се
стихире на стиховње. Оне се називају тако зато што
испред себе имају стихове, одабране из разних
псалама и других књига Светог Писма, који
одговарају датом празнику или спомену светог.

У време певања догматика започиње вечерњи вход
или вход са кадионицом. Свештеник и ђакон са
кадионицом излазе из олтара кроз северне двери.
Вечерњи вход символизује Богооваплоћење,
долазак Христа Спаситеља у свет, свештеник
символизује Христа, ђакон – Јована Претечу, свеће
– духовну светлост коју је Господ донео на земљу.
Кадионица приказује наше молитве које се кроз
посредништво Господа Искупитеља, као тамјан,
узносе ка престолу Божијем. Вход изражава делом
оно што догматик изражава речима. Вход је
најсветији тренутак вечерња.

После стихира на стиховње чује се молитва Светог
праведника
Симеона
Богопримца:
Сада
отпушташ. Ова молитва најјасније одражава
тематику вечерња – очекивање Спаситеља.
Молитва Светог Симеона изговара се на крају
службе и подсећа на најважнији тренутак у
човечијој историји – окончање старозаветног
времена и почетак времена новозаветног, на сусрет
Старог и Новог Завета.
После Трисветог и Оче наш, пева се отпуститељни
тропар, у којем се укратко излаже суштина
прослављаног догађаја или похвала прослављаном
светом.

Као одговор на откривање тајне Богооваплоћења,
хор почиње да пева изванредну древну химну
Светлости тиха, једну од кључних песама вечерња,
која потиче из II или III века. У њој нема никаквих
молби, чак су похвала и благодарење изражени
прикривено. То је текст созерцавајућег карактера,
који нас од светлости залазећег сунца уздиже до
размишљања о Христу, Светлости Неугасивој и
Незалазећој. У њему се Господ назива Светлошћу
тихом – Светињом славе Бесмртног Оца Небеског.
На свакодневном вечерњу нема входа са
кадионицом, а Светлости тиха би требало да чита
настојатељ.

На крају великог вечерња пева се Нека буде Име
Господње благословено од сада и до века и део 33.
псалма: Благосиљам Господа за сва времена.
Завршава се благословом, без отпуста, пошто се
наставља јутрењем. Свакидашње вечерње има
велики отпуст.
Мали појмовник
Догматик- Богородичан који се пева као последња
стихира на Господи возвах, у току входа на
недељном и празничном вечерњу. У догматику се
излаже догмат оваплоћења Сина Божијег.
Догматици су прави богословски бисери, а њихов
аутор је Свети Јован Дамаскин

Потом следи читање из Старог Завета (паримије),
коме претходи стих из Псалтира (прокимен,
претходни). У наше време, паримије се читају
једино пред велике празнике, али прокимен после
входа увек се произноси. Вечерњих прокимена има
седам, за сваки дан у недељи по један.

Јектенија- литанија; измољавање; низ мољења
(прозби) на које верни одговарају са Господе,
помилуј. Прозбе у јектенијама садрже разноврсне
молбе Богу – од молби за појединачне људске

После прокимена и јектеније пева се још једна
песма древне Цркве: Удостој, Господе, да се
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потребе, до молби за цео свет. Јектеније на
богослужењу произноси ђакон, или свештеник
уколико не служи ђакон. Зато се у старим
рукописима јектенија назива ђаконства. Постоје и
јектеније које се састоје само од вишекратног
понављања одговора Господе, помилуј, без
ђаконских прозби. Оне потичу са монашких
богослужења служених у одсуству свештеника.
Данас су уврштене у свакодневне службе. У
богослужењима разликујемо неколико врста
јектенија:
велику, малу, сугубу, прозбену,
заупокојену јектенију, као и посебне јектеније које
се произносе у одређеним деловима служби (нпр.
јектенија за оглашене, литијска мољења).

Број 6
не служе бденија, а благосиљање хлебова нема
више смисао окрепљења ради бдења. Остао је,
међутим, смисао освећења кроз узимање освећеног
хлеба и спојена је (петохлебница) са празницима и
споменима светих који се славе. Врши се или у
средини вечерња, после једне кратке литије, или на
крају вечерња, после отпуститељних тропара.
Петохлебницом се такође назива и сасуд, тањир на
који се полаже артос, као и посуде за пшеницу,
вино и уље у чину благосиљања хлебова.
Прокимен- (онај што претходи) је стих псалма који
претходи читању из Светог Писма Старог или
Новог Завета, чији је састав у многоме сличан
садржају читања.

Катизма- Катизмама се називају читања одређених
делова Псалтира, који се дели на двадесет таквих
делова. Сваки од тих делова зове се катизма, од
грчке речи седим, зато што је по Типику после
сваког таквог дела прописано читање током којег
се седи. Сада је постало уобичајено да се седи и
током читања самих катизми. Свака катизма
додатно је подељена на три славе, које се још
називају и антифони, ако се псалми певају, а
понекад се називају и статијама. После сваке славе
чтец произноси: Слава Оцу и Сину и Светоме Духу,
а појци певају: И сада и увек и у векове векова,
амин. Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже,
три пута, и Господе помилуј, три пута, Слава Оцу и
Сину и Светоме Духу. Чтец наставља: И сада и увек
и у векове векова, амин, и даље чита следећу славу

Просфора- (грч.– принос) је хлеб са квасцем од
пшеничног брашна, воде и соли, који се приноси
као евхаристијска бескрвна жртва и који се
освећује на Литургији, а чији средишњи део, који
се вади на проскомидији – агнец, постаје призивом
Светог Духа Тело Христово; после промене у Тело
Христово, заједно са вином које је такође дејством
Светог Духа постало Крв Христова, дели се
вернима у току причешћа. Потребно је пет
хлепчића – просфора (сваки има одређену
символику у току богослужбене радње), који су на
горњој страни обележени печатом – квадратом с
крстом у средини и монограмом међу крацима
крста: ИС ХС НИ КА (Исус Христос побеђује).
Средишњи део просфоре који се вади на
проскомидији, и који представља агнец, у току
Литургије се налази на дискосу. Преостали део
просфоре из чије средине је извађен агнец, сече се
на ситне комадиће и као антидор се дели
присутним верницима на завршетку Литургије.

Паримија- грчка реч паримија значи прича.
Паримије су светописамска читања из Старог
Завета на богослужењима наше Цркве. То је шири
избор
најзначајнијих
месијанских
догађаја,
пророштава и поука из свештене историје пре
Христа који се односе директо на догађаје из
Христовог живота и рада, а затим и на догађаје из
живота Његових светитеља на челу са Богородицом
који се прослављају као празници.

Царске двери- Средишња врата на иконостасу,
постављена тако да се отварају тачно према часној
трпези. Царским, или светим зову се због тога што
кроз њих, у светим даровима, улази Цар Славе –
Христос. Према другом тумачењу, ова врата носе
такав назив и зато што је, кроз њих, у Византији, од
лаика само цар могао своје дарове унети у олтар.
Кроз царске двери, обављају се само најсвечанији
изласци. Символички представљају врата Раја, и
обично су украшена дуборезом у виду лозе и
листића. На царским дверима изображена је икона
Благовести Пресвете Богородице.

Петохлебница- или благосиљање хлебова – обред
благосиљања хлеба, вина, уља, и пшенице у
наставку литије. Петохлебница је увек била спојена
са великим вечерњем, односно бденијима, да би се
Оци окрепљивали труда ради бдјенаго до тренутка
Светог Причешћа. Њен чин је био и јесте веома
једноставан:
Богородице
Дјево...,
молитва
благосиљања хлебова (Господе... Који си
благословио пет хлебова...) и 33. псалам, у току
којег су се некада раздавали хлеб и вино, отприлике
као што данас бива раздавање антидора.
Петохлебница је у парохијама одвојена од великог
вечерња, пошто се данас у парохијским храмовима

Стихира- Строфа која се пева као припев на стих
Светог Писма (он се узима, углавном, из псалама).
Стихире се овако спајају са стиховима: од почетка
и до одређеног места поје се узастопце неколико
стихова псалма, затим на сваки стих почињу да
16
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припевају стихиру. Циклус стихира свагда се
завршава славословљем Триједног Бога и
стихирама после Слава Оцу и Сину и Светоме Духу
и Сада и увек и у векове векова. Амин
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Нартекс- Западни део храма, нартекс (пронаос,
припрата, паперта), јесте улазни простор у храм,
који је намењен за стајање катихумена и покајника.
Овај простор се у манастирским храмовима делио
на два дела: унутрашњи нартекс, где су вршене
литије, као и друга богослужења дневног круга, и
спољашњи нартекс. Унутрашњи нартекс задржао је
функцију припрате, док је спољашњи нартекс
прешао у трем, или широко, улазно степениште.
Нартекс је са лађом храма спојен централним
вратима, царским вратима, и по једним вратима на
бочним бродовима.

Чедоморство или “бела куга" је један од
најстрашнијих друштвених и моралних проблема
са којима се сусреће наша нација данас. Зашто је
тако? Зашто се све чешће прибегава побачају? Који
су аргументи мајки чедоморки, који могу да буду
оправдање за тако страшан грех и знају ли оне
уопште да је то грех? Као разлози за намерни
побачај често се наводе: женино право на
приватност и контролу онога што се дешава у
њеном телу, право родитеља да "планирају"
породицу, мишљење да у првим месецима трудноће
ембрион није људска личност, материјални
моменат и многи други разлози. Но, запитајмо се
сада да ли су то заиста прави аргументи или је у
питању: самољубље, саможивост, жеља за
уживањем и бољим стандардом или можда
збуњеност и уплашеност временом у коме живе сви
учесници у чедоморству, а све опет као последица
неверја и маловерја? Уопште, сви аргументи за
абортус могу да буду оправдани једино за људе за
које Бог не постоји и за које је човек само тело, а не
и бесмртна душа. Шта они и могу тражити од
живота сем уживања у јелу и пићу и свему другом,
као што каже Св. ап. Павле: "Ако мртви не устају да једемо и пијемо, јер ћемо сутра умријети!" (1
Кор. 15,32). Такви људи просто немају ни осећање
дужности, а камоли осећање величине служења
ближњима која извире управо из осећања љубави
према Богу и ближњима. "Од ове љубави нико нема
веће, да ко живот свој положи за пријатеље своје."
(Јов. 15,13). Они једноставно имају само осећање
љубави према себи, која и није љубав већ
самољубље.
С друге стране за оне људе за које Бог постоји и за
које је човек сем тела и Бесмртна душа, а
еванђелске Христове речи јесу "ријечи живота
вјечнога"
(Јов.6,68)
живот
представља
најдрагоценији дар од Бога. Због тога се и убиство
још нерођеног живота сматра се за велики грех
пред Богом, који даје апсолутну заповест: "Не
убиј!" (2 Мој.20,1 3).
Христова Црква од првих дана свог постојања
абортус сматрала за убиство, јер је по учењу Цркве:

Предначинатељни псалам- Почетни псалам,
псалам 103 (Благосиљај душо моја Господа), чита
се на почетку вечерња, док се на великом вечерњу
пева. Познат је и под грчким називом
аниксантарија. У овом псалму представља се
премудрост Божија и величанство Бога као Творца
света. Псалам се пева (у пракси, данас се певају
само изабрани стихови, мада је Типиком одређено
да се пева псалам у целини) са посебним
припевима, као што је на пример Благословен јеси,
Господе, Дивна су дела Твоја, Господе, Слава Теби,
Господе, који си створио све.

Абортус
УБИСТВО ЈОШ НЕРОЂЕНЕ ДЕЦЕ-ГРЕХ
ПРОТИВ БОГА, ЧОВЕКА И ПРИРОДЕ
“Све ми је слободно, али све не користи; Све ми је
слободно, али све не изграђује."(1 Кор. 10,23)
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"Плод", људско биће, индивидуа - људска личност
са свим елементима човека од момента зачећа. Са
оваквим учењем цркве потпуно су истоветни и
савремени научни резулатати из области
антропологије, биохемије и биологије, који данас
воде закључку да је побачај убиство, јер се њиме
прекида живот који постоји у пуном смислу. Но, на
жалост и поред оваквог оглашавања савремене
науке и сталног апела Цркве, која једини носилац
истине коју је проповедио Господ Исус Христос,
многе мајке, очеви и лекари сматрају да је побачај
социјално прихватљив и нормалан и да се уопште и
не ради о убиству.
Разлог за многе је, као што је већ наведено, женино
право на приватност односно њена такозвана
"слобода". Какве ли заблуде, каквог ли слепила!
Очигледно да је демонологија која се све више
пропагира у целом свету помрачила ум чак и жене мајке, којој је матерински дар од Бога дат да она
своја “права" и своју "слободу" остварује насиљем
и над својим и над детињим животом, који су
божији а не њени. Таква "слобода"жене је лажна и
пре свега би се могла назвати неслободом, јер се
састоји само у самољубивом задовољењу страсти и
робовању греховном животу. Права слобода коју
сваки човек има као дар Божији јесте могућност да
бежи од свега што је грех и да га увек препознаје.
He чинити грех то је потпуна права слобода. Грех је
ропство, a врлине - добра дела јесу једина слобода.
Осим тога, слобода коју је човек добио од Бога и
која је једина од особина које га чине личношћу,
бићем вишим од свега живог на земљи, неминовно
укључује и одговорност. Слобода без одговорности
била би недостојна човека а одговорност без
слободе недостојна Бога. To значи да је прави човек
онај који управља на добро оно што му је Бог на
добро даровао, а нечовек онај који то што му је Бог
на добро даривао употребљава на своје и опште
зло. Зато су све оне жене и мужеви који живе у
браку само ради телесне насладе и избегавају пород
било аборусом или конрацепцијом а тиме
претварају брак од светиње у блудилиште, осуђени
по речима Св.ап. Павла "Говорећи да су мудри,
полудјеше; Зато их предаде Бог у жељама њихових
срца у нечистоту, да се бешчасте тјелеса њихова
међу њима самима;" (Рим.1,22,24). Што се пак само
жене тиче, њена истинска слобода да располаже
својим телом, заправо и није угрожена забраном
абортуса. Слободу свога бића она би најбоље
остварила управо заштитом детињег живота. Тако
би она штитила оно Божанско одређење женског
тела од Бога дато жени, да рађа и само тиме ишла
еванђелским путем спасења. "Али ће се спасти
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рађањем дјеце, ако остану у вјери и љубави и у
светињи са честитошћу."( 1 Тим. 2,15).
Још једна демонска замка нашироко пропагира
преко мас - медија и узима врло велики данак у
целом свету па и код нас. To је "планирање
породице" односно унутар породично регулисање
рађања у погледу броја деце и времена њиховог
рођења. Овде може одмах да се примети: обзиром
да су деца дар Божији, такво људско планирање је
опасно, јер Бог регулише и брине о свакој травци a
камо ли о човеку. Код жена постоји период рађања
- плодност жене је дар Божији. Уопште, кад би
људи били господари живота и смрти могли би да
буду сигурни и у остварење својих планова. Овако
смрт може увек да дође изненада и поквари све
планове па и оних који одлажу зачеће. Тако су
запустели многи домови родитеља у Србији у
најскоријој прошлости кад је ратни вихор однео
оно што је остало иза "беле куге", када су изгинула
планирана деца. Осим тога, родитељи никако не
могу да знају када је моменат да роде боље,
здравије, отпорније и интелигнтније дете.
Но, и поред непобитних чињеница увек ће се наћи
неко ко ће и даље тврдити да нико нема права да
одређује број деце у једној породици сем
супружника, али онда ту најбоље пристају речи Св.
ап. Павла: "Све ми је слободно, али све не користи;
све ми је слободно, али све не изграђује." (1 Кор.
10,23). Начини популарног планирања породице су
као што је познато абортус и контрацепција. У
случају абортуса врши се једноставно убиство и све
оне родитеље који на то пристану мора неминовно
кад - тад да мучи савест због учињеног недела. Зато
они да би лажно умирили своју савест или ако им
до тога није стало избегли разне неугодности при
абортусу
прибегавају
контрацепиији
или
коришћењу разних средстава против зачећа. Таква
средства се обично шире као средства против
зачећа ипак долази тако да је разлика само у начину
убијања и узрасту убијеног детета. Што се тиче пак
друге
групе
контрацептива
који
заиста
онемогућавају зачеће опет се пада у Бого
хулништво, јер се тим посредним убиством
изопачава Божија замисао о човеку и браку. Са
етичке стране посматрана метода контрацепиије је
неморална јер спречавањем рађања деце људима се
гарантују права без дужности. Даје се на вољу
њиховим страстима без обавезе да рађају и чувају
децу. Последица тога ће бити да у будућности
девојке и младићи неће ни имати потребе да
ступају у брак. Постаће саможиви, без љубави која
да би постојала мора да буде плодна.
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Врло често на жалост можемо да чујемо и
заваравања типа: ако се абортус изврши у прва три
месеца не убија се људска личност, јер ембрион
наводно тада нема душу, њу тек добија касније!
Могли бисмо овде са правом да запитамо када то
касније плод прима душу и који је то "матични
тренутак" у развићу ембриона када од телесне
"каше" настаје оживотворено људско биће? Постоје
чак и неки који сматрају да ембрион добија душу
тек у тренутку рођења! Овакве ставове ако ништа
друго пориче и савремена наука, а Хришћанска
Православна Црква учи да ембрион (плод) има
душу од момента његовог зачећа, па је зато његово
побацивање човекоубиство о чему сведочи и једно
правило Св. Василија Великог по коме је плод
самопостојећи живот од тренутка зачећа, јер човек
настаје зачећем а не рађањем. И сам Господ Исус
Христос, као што је познато поставши човек са
изузетком бесеменог зачећа и безгрешности
прошао је све стране људске природе тако да све
оно што важи за људску природу Исуса Христа
важи и за све људе. У једној Синодској посланици
јерусалимски патријарх Сафроније када говори о
оваплоћењу Бога Логоса: каже да је тело и душа
настала самим зачећем ради ипостасног сједињења
са Логосом. У еванђељу по Луки, Јелисавета рођака
Маријина приноси славословље плоду од неколико
дана: "благословен је плод утробе твоје!"(Лк. 1,42)
и назива Марију мати Господа мојега" (Лк. 1,43).
Наиме Вечнодјева Марија је одмах после
Благовести тј. мало дана после зачећа посетила
своју рођаку Јелисавету која испуњена Духом
Светим слави Господа који је само плод од
неколико дана. To неоспорно доказује да у њеној
утроби није била бездушна ћелијска маса, већ
људска природа са разумном душом Бога Логоса.
Међутим, злоба демона - човекомрзца не би била
тако велика када он не би и на друге начине
заводио људе. Тако се многи родитељи правдају
тобожњим недостатком материјалних средстава за
гајење деце као да је сиромаштво оправдање за
убијање. Овакав аргумент уопште прихватљив је
само на оне родитеље који не верују у Бога који је
људима давао увек онолико колико је потребно да
би опстали на земљи, већ ђаволу који каже: "Што
више деце, то мањи стандард." Такви у ствари више
воле стандард и уживања него децу. Колико само и
наших Срба, нарочито по већим градовима више
воле псе од деце. To је заиста крајњи неморал да се
због личног комодитета, уживања и обести
избегава обавеза према породици, држави и
друштву рађањем, чувањем, и васпитавањем деце.
Егоизам је толико ухватио корена у људским
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душама да родитељи ни са својом рођеном децом
не желе да поделе здравље и угодност. He треба ни
говорити колико је све то нехришћански.
Хришћанска Црква се од самог почетка свог
постојања борила против чедоморства којег је увек
било али са далеко мањом заступљеношћу. Осим
тога били је недозвољено и неизоставно је
сматрано за човекоубиство. Још Свети Оци и
учитељи наше Цркве бавили су се проблемом
чедоморства. - "Она која намерно уништава (плод)
подпада под кривицу убиства." (2. канон Св.
Василија Великог). - "Оне које дају траве за побачај
убице су као и оне које примају чедоморне
огрове." (8 канон Св. Василија Великог). О великом
значају овог проблема сведочи и то да су се чак и
на Васељенским саборима донисиле одлуке о
чедоморству: "Жена која прибавља напитке да би
их искористила за абортус и оне које
употребаљавају отров за убијање плода подлежу
закону и кажњавају се за убиство." (6. васељенски
сабор - 91. правило). "Жене које се блудништву
одале па убијају заметак у утроби или се баве
прављењем лекова које га могу уништити
наређујемо да такве издрже десет година кајања."
(21. канон помесни Анкирски сабор 3 1 5. год.).
Из ових одлука јасно се види да Црква осуђује и
абортус и контрацепцију сматрајући их за убиство
и спроводи врло ригорозне мере према актерима
чедоморства. У почетку су хришћани због
чедоморства били одлучивани од Цркве и
забрањивано им је Свето причешће до краја
живота. Касније је због све веће људске слабости
Црква прописивала одређен број година кајања за
које време чедоморци се нису могли причестити. И
данас у требнику у чину исповедања стоји: "Ако
једе биље или нешто друго и затрује утробу своју и
зато децу не рађа да јој се забрани причешћивање!*
Зато све мајке - чедоморке, очеви – чедоморци,
лекари - децеубице и сви они који наговарају и
наводе несретне мајке на чедоморство пре своје
причести нека се искрено покају за то своје недело
да се неби нашли пред огњеним и страшним
Христовим тајнама које очишћују и просветљују
покајнике, а спаљују и обарају грешнике. Црква
једино у случају када плод сам угине у утроби
мајке због непредвиђених околнисти дозвољава
побачај, боље речено чишћење. Данас је у већини
земаља у свету па и код нас абортус дозвољен до
трећег месеца трудноће. Међутим, ни један тај
закон не наређује лекарима да га врше јер не може
да постоји такава грађански закон који наређује
чедоморство. У лекарима чедоморцима завладао је
дух пилатовски. Они попут Пилата чине
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хладнокрвна
убиства
заклањајући
своју
одговорност и савест иза грађанског закона.
Питамо се само да ли и када ваде дете из утробе:
Крв овог праведника на нас и децу нашу. Да ли се
сећају Хипократа који у лекарској заклетви етичком начелу лекарског позива заступа
енергичан став против абортуса. Оргинална
Хипократова заклетва између осталог каже: "Исто
тако, нећу дати жени средство за пометнуће
порода." (Проф др.сци.мед. Јован Марић,
Медицинска етика, Београд 1995.год, стр. 42).
Чињеница је међутим да у Хипократовој заклетви
која је данас у употреби нема ове ставке. Посебан
апел желимо да упутимо лекарима хришћанима да
се сете правих хришћана чији живог свих ових
двадесет векова представља узор хришћанског
живота. Они су се зарад чистоте и уклањања од
греха одрицали многих занимања и по цену живота
а камоли по цену зраде.У Србији данас има према
званичним подацима сто педесет хиљада абортуса
годишње. He, то није сав данак “беле куге" јер
својевољни побачај врло битно и често утиче на
здравље жене. Прво, смртност жена је три пута већа
код побачаја него код порођаја, тако да је
својевољни пристанак на абортус просто покушај
самоубиства. Осим тога као последица абортуса
јављају се врло често разне болести гениталних
органа, повећава се број спонтаних побачаја и
неплодност у врло значајном проценту. Дакле,
укупан данак који узима демон сладострашћа са
Земље је врло велики. Зато за све оне који се олако
поводе за тим човекомрсцем желимо да изнесемо
визију Страшног Суда Св. Јефрема Сирина: "Оној
грешници која је избацила у себи зачети плод да не
види овога света. Тај плод неће дати да види нови
век... Као што се она решила да извргне превремено
свој плод из утробе и да га сакрије у мрак
подземни, исто ће тако она ко мртви плод утробе
бити избачена у таму најкрајну."
Наш најречитији и најмоћнији исповедник
Православља од Св. Саве до данас, Владика
Николај о овом великом злу - чедоморству говори:
"Знаш ли, дете моје, зашто њиве понесу тешки плод
у пролеће, a у лето дају јалову жетву? Зато што
кћери људске омрзоше на плод утробе своје, у
убијају га у цвету. He плачи, дете моје, скоро ће
Господ доћи и уредити све." (Владика Николај,
Молитве на језеру, Врњачка Бања 1996.
год.,стр.54.).
Дакле, на нама је да одлучимо да ли ћемо да идемо
путем спасења кроз испуњавање Божијих заповести
људима да се рађају и множе на Земљи или ћемо
нахушкани
од
ђавола
да
се
предајемо
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самоуништавању и на овом и на оном – вечном
свету.
(Издато по благослову Њ.П.Епископа нишког Г.Г.
Иринеја Сестринство манастира Св.Стефана
Липовац)

Покајање - једини пут ка спасењу
(Схиигуман Сава Псковско-печерски)
ИСПОВЕСТ
Једно од главних дејстава покајања јесте исповест.
Након што се грешник освести, попут јеванћељског
блудног сина, испита речи и савест, позна своје
грехове, обрати се Богу са скрушеним и смиреним
срцем, прекори, осуди и оплаче
себе пред Њим, он мора
искрено да исповеди своје
грехове пред свештеником, да
открије своје греховно стање.
Приликом
приступања
исповести треба испунити три
услова:
Треба да се помириш са свима
којима представљаш терет. Ако
ниси стигао лично да се
помириш,
онда
њима
у
мислима опрости од свег срца, оправдај их, а себе
окриви. Кад се сретнеш с њима замоли их за
опроштај и понашај се у складу са својим
покајничким осећањем.
Треба имати скрушеност срца и смирење. Онај ко
се каје и спољашње треба да покаже своје смирење,
да клекне на колена.
Моли се нерасејано.
Дакле, пре свега мораш да се помириш са свима
који су ти тешки и којима си ти тежак. Можда ћеш
рећи: "Зашто да идем да се мирим, ја се ни на кога
не љутим. Ко се љути на мене нека моли за
опроштај." А зашто се љуте на тебе? Значи, нечим
си их повредио! Хајде, провери своју савест!
Уколико се испостави да ти је савест заиста чиста,
да никога ничим ниси увредио, ипак, ради љубави
према ближњем, прићи и замоли за опроштај све
оне који се гневе на тебе због зависти, због
љубоморе или неког другог разлога. Јер, они су у
великој опасности. У Јеванђељу се каже: " Сваки
који се гњеви на брата свога ни за што, биће крив
суду" (Мт. 5, 22). И ако не уложиш напор да се
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помире с тобом, испоставиће се да си и ти нарушио
заповест Божију о љубави. Како ћеш прићи Чаши
Живота?
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згрешио - згрешио сам, али тај и тај ме је приморао
на грех... Нарочито кад се људи кају за свађу, гнев,
раздражљивост, обавезно осуђују друге. Њих криве,
а себе оправдавају. Овакво покајање је фалш,
лажно, лукаво, лицемерно, мрско Богу. Оно је знак
самољубља и одсуства личног дубоког покајања.

Неки кажу: срамота је и понижење молити за
опроштај. Срамота је завлачити руку у туђи џеп, а
добро дело никад није срамота учинити. Овим
човек показује своје смирење, а смирење и љубав
су највеће врлине. У ономе ко се тога стиди, значи,
још није нестала страст гордости, и он управо ње
треба да се избави, треба силом воље да примора
себе да моли за опроштај. Понекад^људи
постављају питање: "Оче, шта да радим кад не желе
да се помире?"

Понекад људи кажу:
"Оче, имам слабо памћење не могу да се сетим
греха." Погледаш, млад, здрав, човек, а жали се на
заборавност.
"Не," кажем," није ствар у памћењу."
"Стварно, оче, ничег се не сећам."

Људи не желе да се помире само с онима који моле
за опроштај, а истовремено оправдавају себе.

"Верујем, верујем! Али, то није због тога што имаш
лоше памћење, него зато што живиш непажљиво и
расејано и не придајеш греховима озбиљан значај.
Не задржаваш пажњу на греховима који имају
озбиљан значај. Не задржаваш своју пажњу на
гресима, не фиксираш их у сећању, зато их и
заборављаш."

Људске душе се међусобно разумеју, да тако
кажем, без речи, срце срцу говори, тако да ако
искрено праштамо, ако се не вређамо и ако за све
кривимо само себе, а друге оправдавамо сигурно ће
се с нама помирити чак и најнепомирљивији
непријатељи.

Ето, и ти, Д., треба на то озбиљно да обратиш
пажњу, код тебе такође постоји недостатак у том
погледу.

Међутим, ако чак ни у таквим условима не желе да
се помире онда " чините добро онима који вас
мрзе" (Мт. 5, 44). Ако будемо чинили добро онима
који нас вређају та милост ће нас више од свих
других добродетељи заштити на митарствима и на
Страшном Суду.

Не заборављамо да седнемо за сто зато што хоћемо
да једемо... Ако бисмо исто тако снажно жудели за
небеском храном такође не бисмо заборавили своје
грехове. Човек не седа за сто с џаком на леђима, у
кожуху и рукавицама. Прво збаци терет, ослобађа
га се, јер му он смета да једе. Тако и Небеском
Трпезом нећемо моћи да се насладимо ако
покајањем не збацимо са себе терет грехова. Душа
се свакодневно оптерећује греховним теретом,
сваког дана треба и да га збаца покајањем.

Немојмо, пријатељу мој, никога понижавати, ни
пред ким се не узносимо, сећајмо се да смо гори од
свих и зато на сваку прекорну реч искрено рецимо:
опрости. Ова реч одагнава смућење од душе, гуши
гнев, уништава размирице, чини да завлада мир,
тако да зла сила нема могућности да нашкоди
ономе ко од срца каже: " Крив сам, опрости ми."

Исповедај се Богу пред крстићем који носиш око
врата. То је крајње неопходно ономе ко због
животних услова не може често да се исповеда и
причешћује. Господ прима и овакво покајање. Тако
ћеш се навићи и запамтити своје грехове и
пребиваћеш у сталном спасоносном покајању.
Пример за ово јесте Преподобна Марија Египатска.

На исповести човек не треба да чека да му
духовник поставља питања, већ сам треба да
исповеда своје грехове, не стидећи се, не
скривајући и не умањујући њихову важност.
Уколико је исповест заједничка, човек треба све
грехове које свештеник набраја, да доведе до свести
и да их осети и да призна да је крив за све, јер ако
неке грехове нисмо чинили делом, могли смо да их
починимо речју или мишљу. Реч "грешан сам"
треба изговорити с осећањем дубоког покајања, а
не махинално.

Навика је друга човекова природа. Она, како се
каже, улази у његово тело и крв и постаје
неодвојива од човека, код њега се развија такозвани
рефлекс. Човек многе ствари ради из навике не
размишљајући: трепће, прави ритмичне покрете
приликом кретања и сл.

Исповест је подвиг самопринуђивања. Многи не
могу да избегну саблазан самооправдавања и на
исповести често говоре духовнику: ето да сам
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Човекова навика да трепће чува рожњачу да се не
осуши, навика да маше рукама приликом ходања
помаже човеку да сачува равнотежу; тако је и у
духовном животу, на пример Преп. Макарије
Египатски је стекао побожну навику да све ствари
закршта и да се пре почетка сваког посла крсти, т.ј.
да ништа не почиње без благослова. Једном је
демон смислио како да га искуша. "Сакрићу се,"
мисли, "у умиваоник и натераћу га да заборави, он
ће заборавити да закрсти умиваоник, а тада... ех,
како ћу се нашалити с њим!" Тако је и учинио.
Преп. Макарије прилази умиваонику, из навике га
закршта и крсним знамењем запечаћује демона у
умиваонику. Демона је опалило крсно знамење и он
поче да преклиње Преп. Макарија да га пусти.
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духовни отац разобличавају треба пажљиво да
ослушнемо и да се поправимо. Треба да се
заинтересујемо за спасење и тада ћемо без
допунских помагала памтити своје грехове. Човек
не заборавља оно што га занима.
Уколико путујеш возом и гледаш кроз прозор
нећеш ништа пропустити. Свака ситница, свака
црта ће остати у твом сећању и све ћеш моћи да
испричаш другима детаљно. Ако гледаш кроз
прозор незаинтересовано, очима које ништа не
виде, уколико си обузет својим мислима, твоја
прича о путовању ће бити сувопарна, кратка, у
општим цртама, без детаља. А можда ћеш морати
да кажеш чак и: "Ничега се не сећам! Све сам
заборавио!" Ево тако онда бива и на исповести.

Видиш, Д., како је за нас драгоцена побожна
навика, и уопштено говорећи, човек треба тако да
буде расположен да сматра да је боље да не греши
него да пошто згреши исповеда грехове.

ДВА ТИПА ОНИХ КОЈИ СЕ ИСПОВЕДАЈУ
Стоји један исповедник на исповести и пред
његовим мисаоним погледом протиче цео његов
живот. Сећа се и каје: данас се успавао, устао је
пола сата касније и није стигао да прочита јутарње
молитве, чак је и крстић заборавио да целива...
Кајем се, Господе, смилуј се и опрости! Јуче на
путу, у брзини умало да преврнем колица с бебом и
јако ударих старицу - кајем се, Господе! У току
дана сам те и те људе увредио и наљутио речима и
делима, хотимице и нехотице, у знању и незнању
кајем се, Господе! Милицу сам неправедно казнио,
а Јована је била неваљала и заслужила је казну, а ја
је чак нисам ни опоменуо - кајем се. Господе,
смилуј се и опрости итд. И што се више удубљује у
свој живот његово срце постаје све скрушеније.
Чини му се да је гори од разбојника, да је гори од
блуднице. "Разбојник," мисли он, "крвљу је платио
свој грех, а ја живим у благостању, а дела ми нису
ништа боља од његових. Час једног закачим речима
горе него бодежом, час другог убодем као мачем.
Разбојник је погубљивао само људска тела, а душе
им је спасавао: умирали су као мученици, а ја...
јадни људи! Колико их вређам! Час трпе од мене,
час од овог-оног, исто тако неразумног као што сам
ја... Човек и не жели да чини лоше, а оно само по
себи тако испада кад заборави молитву и буде
расејан. Ево, на пример, јучерашњи случај... Купио
сам жени цвеће, хтео сам да јој честитам имендан,
да је обрадујем. Одједном ми у сусрет долази Тања
с непознатим младићем. Почех да се правим важан
пред њом као дечарац, уделих јој много
комплимената и утрпах букет... Јадна, како се
збунила... Добро, пред собом могу да се оправдам
тиме што је много добра учинила нашој породици и
достојна је још веће пажње, а жени сам купио други
букет. Али, није ствар у томе! Зашто нисам био

Ма како потпуна и искрена исповест била ипак ће
на души још бити уочљиви трагови греховних
мрља. Они ће се коначно изгладити тек онда када с
радошћу од Бога примимо и епитимију (казну) за
своје грехове. Међутим, ко се од нас радује
патњама и болестима? Ретко ко! Дакле, из дана у
дан, из године у годину грехови се таложе у души и
од такве тежине бива тешко не само самом човеку,
већ и духовном оцу. Демони нам обично сугеришу
или да уопште не исповедамо грехове духовном
оцу или да их исповедамо као да се то десило
неком другом или да пребацујемо кривицу свог
греха на друге. Ето, посвађао сам се и изговорио
много сувишних речи зато што су ме М. и П.
извели из такта, навели су ме на то.
Исповест са самооправдањем је мрскост пред
Богом! Где је скрушеност због грехова, где је
самопонижење? Уместо њих присутно је
осуђивање! Ранијим греховима додали смо нови
грех... Помешали смо кашу с разбијеним стаклом
(тајну очишћења с грехом осуђивања) и уместо
оздрављења добили смо нове чиреве и душевне
болести: помрачивање савести, стид и прекор,
тежину на души.
Не! То није исповест. То је изопачавање Свете
Тајне. За човека ни у ком случају није корисно да
се правда: уколико му је савест чиста, зашто да се
брине, пре или касније Господ ће показати истину,
оправдаће нас, а ако нас савест разобличава не
смемо више да се правдамо, зато што се том греху
додаје нови грех - лаж. Уколико нас савест или
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тактичан, опрезан, будан?.. Дошла је, јадница, сва у
сузама. Каже, младожења јој је направио сцену.
Питао је: ко је то? И шта је то? Нисам знала шта да
одговорим...

Број 6
Божије и Светих, који га живим очима гледају с
икона нежним и охрабрујућим погледом.
Овакво покајање увек бива плодотворно. Оно
доноси много-много добрих плодова и исправљање
живота. Човек све сигурније иде лествицом врлине
и овакви верници достижу чистоту и светост
живота као Преподобни Јона и Васа ПсковоПечерски и њима слични.

И увек сам такав, чим направим и корак без
молитве одмах је то саблазан за људе, било шта да
кажем испада неспоразум... Тешко мени! О,
Господе! Само се у Тебе надам! Помози ми да увек
чувам молитву у уму. Учини да буде нерасејана, да
ђаво не прави од мене своју играчку и да не прави
своје сплетке људима преко мене, проклетог.

А други исповедник стоји на исповести и мучи се
душом и телом. Он не зна шта је унутрашњи рад на
себи. А зашто не зна? Па зато што не жели да зна!
Зашто, каже, да се оптерећује сувишном бригом?
Човек веселије живи кад не мисли о греховима (по
његовом схватању). И сва његова брига на
исповести се састоји од тога да одгурне од себе све
и да сам комотно стоји, да се наслађује празним,
греховним помислима, маштањима или је у
мислима оптерећен стварима из земаљског живота,
само не молитвом.

Господ није осудио блудницу, али су је сви други
осудили и хтели да је каменују. Какву бруку је
доживела! Какву срамоту, какво понижење! А ја?...
Ох! Најнесрећније створење! Сматрају ме
побожним човеком, наводе ме као пример за углед,
а мене горе од животиње неразумне побеђује
похота. Где је моје уздржање? Где је поштовање
закона, дана уздржања? Све је погажено грехом
сладострашћа. Јадна супруго! Својом пожудом
вучем те у ад... Моли се за мене, рођена, слаб сам...
О, Господе, спаси нас - како год знаш!

Богослужење му тешко пада. Дошао је у храм да би
се исповедио и причестио Светим Христовим
Тајнама
испуњавајући
споља
дужност
православног Хришћанина, а не због унутрашње
жеље срца. Није навикао и тешко му је да стоји у
цркви, ево га где ропће: "Зашто свештеник отеже и
не почиње исповест? А што си ти прва стала?
Дошла си последња! Мали, што ти овде стојиш? Ти
немаш грехова!"

Тешки, пригушени уздаси откидају се из његових
груди... Све саме грешке, све сами грехови...
Поштеди, Саздатељу милосрдни, помози да се
поправим, јер без Тебе немам снаге ни да помислим
нешто добро.
Стоји он тако и осећа искрену скрушеност у срцу.
Не примећује како га притискају, гурају, како га
газе... Потпуно се удубио у себе, у свој телесни
омотач, како се каже, увукао се под кожу ради
унутрашњег рада на својој души, на свом срцу, да
би их што је могуће потпуније очистио. Из дубине
срца вапије: "Спаситељу! Не долазим Ти зато што
могу да Ти принесем чврсту, непоколебљиву веру,
срце пуно наде и покорности. Не!

Шта ће овај јадни човек добити од исповести? Ако
не осети скрушеност срца због својих грехова
испуниће само обред, али ће као и раније бити
далеко од покајања и из храма ће отићи с истим
оним тешким хаотичним осећањем с којим је
дошао у храм: остаће необновљен и неисцељен.
Искрено кажем, Д., жао ми је оваквих људи као
што је човеку жао потпуно слепих људи. Међутим,
телесно слепило је пролазно, као што је пролазан
наш живот на земљи и зато није толико страшно и
опасно као духовно слепило које заувек
упропаштава душу.

Долазим зато што немам ништа, што сам постао
убог и што бих желео да се поново обучем у одећу
светлу, у одећу чистоте. Трпим хладноћу и жеђ, и
само Ти можеш да ме наситиш хлебом живота и да
ме напојиш извором живе воде. Господе, не
остављај ме. Снаго моја! Похитај ми у помоћ!"

УНУТРАШЊИ ЖИВОТ
Унутрашњи живот је темељ над темељима
православне вере и он мора бити саставни део
живота православног Хришћанина. Уколико не
будемо бдили над собом, над својим срцем, над
својим разумом и помислима нећемо се спасти.
Морамо да пазимо да све наклоности нашег срца
буду усмерене на прослављање Господа и да наше
мисли буду усмерене само према Њему. Кроз

Стоји он као свећа пред Богом, каје се, осећа
скрушеност, усрдно се моли жалећи што је служба
брзо прошла. Желео би да продужи богослужење.
Не жели да се растане од храма. Овде је тако лепо,
лако и радосно! Овде осећа близину Бога, Мајке
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самопознање и бдење над собом добијамо благодат
и силу за стицање бесмртног живота. Понекад
гледаш човека - наизглед се ни по чему не
разликује од других, а по унутрашњем животу је
велик пред Богом и често чини велика дела
добродетељи.

Број 6
УГЛЕДАЊЕ НА ИСУСА ХРИСТА
У свим животним приликама труди се да се
угледаш на Господа Исуса Христа. Ући у себе и
саобрази се Божанском примеру, поступај онако
како би у том случају поступио Христос. У свим
речима и делима угледај се на Њега. А да би знао
речи и дела Исуса Христа марљиво проучавај Свето
Писмо и чешће иди у цркву. Нема ниједног дела из
Његовог живота које не би представљало пример на
који треба да се угледамо.

Без унутрашњег живота, без бдења над собом човек
лако пада у грешке и безакоња, зато треба да се
трудимо да нашим спољашњим, спољашњим
понашањем управља унутрашње расположење
срца. Уколико човеков спољашњи живот
преовладава над унутрашњим, уколико је он
заокупљен само земаљским стварима и не стара се
о духовним, т.ј. о свом спасењу, пре или касније
осетиће незадовољство животом, празнину, мрак, и
то ће га неизбежно одвести у чамотињу, па чак и у
очајање. Да, страшно је живети без Бога, другим
речима, без унутрашњег живота овакав човек се
никада неће насладити миром и духовном радошћу,
радошћу по Богу у овдашњем земаљском животу, а
још мање у животу будућег века.

Исус Христос је савршени узор, и људи никада
неће моћи да достигну такво савршенство, али је
наш задатак да се угледамо на Њега колико имамо
снаге и могућности и да будемо Његови истински
следбеници. Без благодати Божије својим силама не
можемо то да чинимо, зато усрдно моли Господа да
ти да благодат Светог Духа.
Саветујем ти, чедо моје, да све чиниш опрезно, без
журбе, зато што журба причињава велику штету
унутрашњем духу. Немој се трудити да се
истакнеш духовно-моралним подвизима да би те
људи знали и да би се одушевљавали твојим
делима, другим речима, ради прослављања свог
имена.

Труди се, пријатељу мој, да унутрашњем животу
даш првостепени значај. Немој мислити да је он
могућ само за поједине изабране. Он је прихватљив
за све људе било ког звања, било ког стања, који
живе у било које време, који обављају било коју
дужност, било који посао, па чак и најтежи. Нема
разлога због којег човек не би могао да уће у себе и
да прати сваки покрет срца, сваку помисао. Не
може само онај ко не жели да се бави унутрашњим
животом, ко више жели да се бави собом него
Господом. Међутим, у души која је заокупљена
само собом, само спољашњим животом не може да
пребива благодат.

ПРИЧЕШЋИВАЊЕ СВЕТИМ ТАЈНАМА
У Светој Тајни Причешћивања ми под видом хлеба
и вина окушамо истинско Тело и Крв Христа и тако
се с Њим сједињујемо. За Свету Тајну Причешћа
човек треба да се припрема молитвом, постом и
покајањем. Ова тајна се врши у храму за време
Литургије. Болесници могу да се причешћују код
куће. Свештеник доноси Свете Дарове у
Дароносици. За време причешћивања Светим
Тајнама човек треба да има побожна осећања:
трепет и страх Божји. Међутим, понекад бивамо
хладни и расејани и многи због тога падају у
униније. Не треба падати у униније. Човек треба да
се смири и да сматра да је заслужио овакво стање.
Реци себи: "Што сам заслужио то сам и добио! Због
мојих грехова Господ ми не даје радост; слава
Господу за све!" Издржи то са трпљењем и не
очајавај, већ се труди да се поправиш.

Моли, пријатељу мој, Господа нашег Исуса Христа,
да ти дарује ону чисту светлост самопознања која
би те научила да се никад не одвајаш од Господа.
Кад окусиш сладост унутрашњег живота више нико
и ништа неће моћи да те спречи у побожности.
Господ ономе ко се бави самосазрцањем дарује
такву способност да може истовремено и да се
моли и да обавља најкомпликованији и најтежи
посао. Ево, на пример, уметник, музичар, скулптор,
па чак и писац могу истовремено унутрашње да се
моле и да се баве својим послом, и још да учествују
у разговору.

Неке људе побожне и ревносне у духовном животу
Господ испитује: не даје им радост - и за то треба
благодарити Богу. Господ боље од нас зна шта нам
је на корист: једнима шаље сладости и утехе како
би их укрепио и охрабрио, а другима то не даје зато
што они у сваком стању треба да Га воле
подједнако и проверава да ли су такви. Треће

Многима то изгледа недостижно, немогуће, али у
стварности тако јесте. Ови људи стално окушају
сладост беседе с Господом, насићени су и обилују
духовном радошћу. И ти тежи ка томе.
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лишава утехе због грехова. У сваком случају не
треба падати у униније.

Број 6
Једном приликом долази код мене
једно духовно чедо и каже: "Оче,
да ли могу да молим Бога да ми да
смрт?" " Шта се десило?" питам.

Немој сматрати да те је Господ одбацио, чак, и ако
не осећаш жељу да Му служиш, али се увек труди
да Му угодиш с подједнаком силом. Не бави се
собом више него делима Божјим, препусти Му се, и
у томе ћеш наћи радост и блаженство.

"Страшно ми је тешко да живим...
За све ћу морати да одговарам, за
сваки корак, за сваки поглед, за
сваку реч. Боље ми је да сад умрем, јер ћу до
старости накупити много грехова."

Када се човек немарно односи према делу свог
спасења, када у себи оставља угодно месташце за
себе од причешћивања Светим Тајнама добија
више слабости него оздрављења. Ако после
причешћа будеш бдио над собом, над својим
склоностима и ако их будеш употребио на угађање
Богу, сачуваћеш се у побожности и радосном
осећању које си добио причестивши се.

"А ти немој да их слажеш у кофер. Корак, поглед,
празна реч - нису смртни грехови. Они су страшни
само за оне који на њих не обраћају пажњу, који их
не признају за грехове, не кају се и не поправљају
се, а ти одмах моли Бога за опроштај пред крстићем
који носиш око врата, као што је чинила Преп.
Марија Египатска, а затим се покај пред духовним
оцем и потруди се да се поправиш, па од ових
грехова неће остати ни трага. Сад би за тебе
страшније било да умреш него да живиш зато што
си дошла до покајања, али у теби још нема плодова
покајања. А да се човек не би плашио да умре треба
да стекне плодове покајања.

Да би служио Господу човек треба да има чисто
срце, савршено и покорно свим Његовим делима,
зато се немој чудити када Он испитује, поучава и
учи те да будеш савршенији.
Неки се гаде да се причесте после болесних и
старих људи, плаше се да ће се разболети. Пази, Д.,
чувај се ове гадљивости, то је веома велики грех.
Свештеници у парохијама где нема ђакона и ђакони
у другим парохијама и манастирима употребљавају
преостале Свете Дарове и живе у добром здрављу
до дубоке старости. Гадљивост показује да човек
има слабу веру. Треба да се моли Богу да Господ у
њему умножи и укрепи веру.

Лако је умрети. Малодушни људи, чак, живот
завршавају самоубиством. То су они који не желе
да се боре с тешкоћама, али овакви су достојни
сажаљења, па, чак, и презира. За такве се Света
Црква не моли. Ко нам је дао право да располажемо
својом судбином? Нисмо се родили по својој вољи,
и не треба ни да умремо по својој вољи! Дрскост је
молити Бога за смрт! То је очигледан доказ да не
желимо да живимо по вољи Божијој. Је ли ти
јасно?"
"Јасно ми је, оче, а шта су то плодови достојни
покајања."
"Плодови достојни покајања јесу хришћанске
врлине и добра дела. У Јеванђељу се много пише о
плодовима покајања. Ево, на пример, апостол и
јеванђелиста Лука пише: Родите, дакле, плодове
достојне покајања (Лк. 3, 8), а затим објашњава:
Који има двије хаљине пека даде ономе који нема;
и који има хране нека чини исто тако (Мк.3,11).

Тешко је човеку да гледа како се неке болесне
старице и душевни болесници из све снаге труде да
заједно с децом први приђу Чаши Живота. Гурају
се без свештеног страха, причешћују се без страха
Божијег...
Душевни болесници често представљају саблазан
за друге. Они неке људе плаше и има случајева
када се човек спремао да се причести, али због њих
није пришао Чаши. Ово се односи и на друге
болеснике, нарочито веома старе. Благоразуман и
благочестив старац и старица, ако осећају да им је
лоше, седе мирно негде са стране, моле се са
свештеним страхом, а Чаши прилазе последњи, кад
у цркви може слободно да се прође. Ето, то је
побожност. И сам стиче велику корист за душу и
тело, и друге не смућује. Тако и ти, чедо моје, чини,
тако се стиче смирење, страх Божји и
благочестивост.

А ево још духовних плодова: Обуците се, дакле,
као изабраници Божији, свети и љубљени, у
милосрђе,
доброту,
смиреноумље,
кротост,
дуготрпељивост (Кол. 3, 12-14). Основни плод
покајања је љубав (Јн. 15,216). Апостол Павле
каже: Ако раздам све имање своје, и ако предам
тијело своје да се сажеже, а љубави немам, бишта
ми не користи (1. Кор. 13, 38). Тако чините (т.ј.
доносите достојне плодове покајања) тим прије што

ПЛОДОВИ ПОКАЈАЊА
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знате вријеме, да је већ час да устанемо од сна
(Римљ. 13,11).

Број 6
Господа, а Он сада за нас страда. помоћи ћу Му!
Извадићу клинове и Он ће нам опростити. И почела
је да кљуца..: кљуц-кљуц, кљуц-кљуц, кљуц-кљуц,
кљуца... Али, шта може да учини!

Плодови покајања проистичу из истинског
покајања. А истинско покајање значи искрену
нелицемерну скрушеност због грехова. У Светом
Писму се наводе конкретни примери истинског
покајања које доноси достојне плодове. Ево на
пример, какав је плод покајања донео Закхеј,
неправедни скупљач пореза? Раздао је половину
имања и још је више вратио онима којима је узео
сувише.

Зар је могла да извади клин? Ова птичица је веома
мала, мања је од врапца. Али, кљуцала је тако,
кљуцала клин и затим се сетила своје дечице, да су
гладна, да желе да једу и брже је полетела код њих.
Долетела је, а они сви у исти глас повикаше:
"Мамице, мамице, како си лепа!" "О чему се ради?"
упита. "Црвене су ти груди." "А! То је крв
Господња." "И ми желимо да будемо исти такви!"

Преп. Марија Египатска је у младости водила
порочан живот. Какав плод покајања је донела?
Отишла је у пустињу и почела да живи
целомудрено.

Она приви на груди свако птиче, и тако су све
генерације добиле црвене груди. Од тада се ова
птичица зове малиновка.

Тако и ми треба да чинимо. На пример, обузима нас
гордост и таштина. Молимо Бога да нам подари
смирење. А како практично да прерадимо своју
греховну природу? Треба да будемо претопљени у
огњу клевете, сплетки, подсмеха, разноразних
понижења и увреда од стране свих људи, па чак и
од најближих рођака - Господ нам шаље оно за шта
Га молимо, зато што када молимо од Бога смирење
то значи да молимо да нам пошаље људе који би
нас смирили. И ако добродушно, без роптања, без
озлојеђености и раздражљивости то примамо и ако
радосно благодаримо Богу за све то, молимо се за
оне који су нас увредили и не мењамо своје добро
расположење према њима то значи да доносимо
плодове истинског покајања.

Видиш, Господ прима добре намере и због њих
опрашта грехове. Својевоља је, - ух, јако велики
грех! За монахе је то најтежи грех. То значи да
нема послушања, нарушава се монашки завет, и
верници треба да се повинују Господу, чак и птице
и животиње се повинују Богу.
Господ је опростио птичици због њене добре
намере. Она није извадила клинове, али је то веома
желела и Господ је њену намеру примио као само
дело.
Тако и ми, пријатељу мој, треба да тежимо ка
добру, ка добрим жељама, намерама, делима,
речима, помислима и да сва наша
осећања буду усмерена на угађање
Богу и ближњима. Ако се будеш
вежбао у незлобивости и приморавао
себе на свако добро Господ и Мати
Божија са свим Свецима похитаће ти
у помоћ у овој доброј намери.

ДОБРА НАМЕРА
Да покајање не би било формално, спољашње,
јалово, човек треба да се моли за непријатеље, да
свима и увек чини само добро, чак и ако је то на
његову штету; да даје милостињу кад је ( то могуће.
Добро је ако човек даје милостињу од сувишка, а
још је боље и узвишеније да да кад је у оскудици.

Мир ти и Божији благослов!

Господ не гледа толико на дела људи колико на
њихове намере. Постоји следећа народна прича.
Кад је Исус Христос био дечак правио је птичице и
почео да их боји. Једна птичица помисли: Jаој, жута
боја..., нећу жуту, хоћу црвену! Видиш? То је
својевоља! А Господ јој ништа није дао због
тврдоглавости, никакву боју, па је остала сивкаста.
И у току неколико генерација ове птичице су биле
сивкасте. А кад је Господ Исус Христос разапет,
иста оваква птичица је слетела на Крст и
размишљала: моји прародитељи су били
тврдоглави, и ја сам тврдоглава, и сви смо увредили

Народне пословице
Што је више брдо, то је дубља доља.
Речи су као пчеле, оне су истовремено и мед и
жаока.
Људи су густо посијани, али ријетко ничу.
Дрво без гране и човек без мане - не могу бити.
Благо ономе ко зна да не зна, а хоће да зна.
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Број 6
године у Црну Реку, као на сигурније место, да би
1696. биле поново враћене у Студеницу. Негде у
другој деценији XVIII века у манастиру је
постојала школа за свештенике и монахе и
преписивачка радионица.

Манастир Црна Река

Турски зулуми забележени су 1731. године и о
Божићу 1763. године. У овом другом, у цркви је
подметнут пожар, а било је и жртава. Тада је
манастир запустео.
1898. године саграђен је камени конак који је
служио као основна школа и интернат за српску
децу на територији читавог Ибарског Колашина.
Школа је радила од 1898. до 1912. године.
Манастир је почетком XX века био седиште
намесника руског, конзула из Косовске Митровице,
конзула Краљевине Србије и Краљевине Црне
Горе. Поновно запуштање манастира забележено је
1941. године.

Манастир Црна Река представља јединствену
архитектонску целину и редак драгуљ српске
средњевековне културе. Посвећен је Светим
Архангелима Михаилу и Гаврилу. Налази се на
тромеђи Косовске Митровице, Тутина и Новог
Пазара, у атару села Рибариће (3 км од
магистралног пута). Манастир је попут ластавичјег
гнезда приљубљен уз стрму стену, високо изнад
корита реке понорнице Совара (Црна Река) и
надвијен је огромним масивима Мокре Горе и
столетном шумом.

Свој материјални и духовни процват Црна Река
доживљава почев од 1978. године, када је за
настојатеља постављен доктор теолошких наука,
јеромонах Артемије Радосављевић (Епископ
Рашко–призренски од 1991. године), духовно чадо
Преподобног Јустина Ћелијског. То је почетак
периода у коме Црна Река полако излази из
анонимности у којој је таворила пуних 700 година.
У том периоду се врши рестаурација манастирских
објеката, гради се мост преко језера Газиводе,
пробија се пут до манастира, уводе се струја и вода,
гради се нови конак за увећано манастирско
братство. Од тада, Црна Река постаје стециште
великог броја младих и образованих људи, који су
касније бирани за епископе, игумане или
свештенослужитеље новооживљених манастира у
епархији Рашко–призренској, којој манастир и
припада. Број од преко сто људи, колико је од те
"васкрсне" 1978. године, прошло кроз Црну Реку,
оправдано додељује Црној Реци епитет "расадник
монаштва" или "духовна мајка епархије Рашко–
призренске", која непрестано рађа нове монахе –
потенцијалне кандидате за обнову и оживљавање
нових манастира у епархији, па и шире.

О раној прошлости манастира мало се зна. По
једном предању настао је у XIII веку, а друго
предање казује да је подигнут непосредно после
Косовске битке. Ктитор је непознат. Оснивач првог
црноречког општежића био је Свети Јоаникије
Девички, који је свој подвиг довршио у
непроходним шумама Дренице на Косову и
Метохији. Упокојио се у Господу 1430. године.
Манастирска црква је смештена у пећини. То је
једнобродна грађевина правоугаоне основе са
олтарском апсидом. Живописана је у времену 1591
– 1602. године од стране чувеног зоографа и
фрескописца Лонгина и то је уједно и
најдрагоценији српски живопис XVI века. Ктитор
фресака је извесни раб Божији Никола, чији је лик
дат на једној фресци. Манастир никада није рушен,
те је сачувао свој првобитни изглед. Манастир је
био духовно и просветно жариште овог кутка
српске државе за све време свога постојања.

Недалеко од манастира изграђена су и три скита
који су посвећени: Светом. Апостолу и
Еванђелисти Луки, Светом Пророку Илији и
праоцу Еноху, и Преподобном Силуану Атонском.
Највећа светиња манастира су мошти Светог Петра
Коришког – познатог српског подвижника из XIII
века, који се подвизавао у једној пећини недалеко

Када су настала тешка времена за манастир
Студеницу, мошти Светог Стефана Првовенчаног и
остале студеничке драгоцености, пренете су 1687.
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од села Кориша, у Призренском подгору. Од
моштију Светог Петра, од својих душевних и
телесних болести, исцељења добијају сви који им
са вером и љубављу приступају.

Број 6

Стаклена тегла
Шта у животу стављамо на прво место?
Ко има уши да чује - нека чује, ко има очи да види нека види! Јеванђелска поука

У пећини у којој је смештена црква постоји камено
удубљење у коме се кап по кап скупља света вода.
Вода је целебна, и како верници кажу, нарочито
помаже код болести очију. Народ је назива „водом
Светог Архангела Михаила“
.

Професор је ушао у амфитеатар носећи ранац, који
је ставио на катедру и предавање почео питањем:
„Шта у животу стављамо на прво место, односно,
шта нам је најважније?"

Још једна од светиња која све више привлачи
пажњу поклоника нашег манастира је гроб
Преподобномученика
Харитона
некадашњег
сабрата црноречког. Овај врлински Христов монах,
сабрат манастира Светих Архангела код Призрена,
је мученички пострадао у околини Призрена 15.
јуна 1999. године од шиптарских зликоваца.

Док су студенти размишљали како да одговоре,
професор је на катедру ставио велику празну
стаклену теглу и напунио је тениским лоптицама.
Потом је показао теглу студентима и питао их да ли
је пуна. Помало зачуђени питањем одговорили су
да јесте. Професор је потом у теглу сипао ситне
каменчиће, који су се откотрљали у празне
просторе између лоптица. Поново је питао да ли је
тегла пуна. Студенти су одговорили да јесте.

Данас црноречко братство броји 26 чланова. Поред
редовних кућних послова братија обавља и друга
послушања: иконописање, каширање икона, израда
воштаних свећа, шнајдерај. Најважнији моменат у
свакодневом животу манастира је свакако
богослужење и у њему Света Евхаристија, која се у
манастиру свакодневно служи од 1984. године.
Манастир користи изузетно повољно природно
окружење за узгој коза, те стога има стадо од
четрдесетак расних коза, чиме се братији и гостима
обезбеђује врло лековито козје млеко и млечни
производи.

Онда је професор из велике кесе у теглу насуо
песак. Песак је попунио празнине између лоптица и
каменчића.
Поново је питао студенте да ли је тегла пуна.
Студенти су потврдили, покушавајући да схвате
шта, уствари, професор жели да им каже.
Онда је професор извадио две пластичне
(поклопљене) чаше пуне кафе коју је сипао у теглу.
Кафа је натопила песак. Студенти су се смејали. „А
сада?" питао је професор док се бура смеха
стишавала. - Драге колеге, желео сам да вам
сликовито прикажем шта у животу треба да има
првенство. Замислите да је ова тегла ваш живот.

Такође се посвећује пажња и прикупљању
лековитог биља и чајева којих у изобиљу има у
околини. Од њих, неки од братије, који за то имају
потребно знање и образовање, справљају лековите
напитке и мелеме који се деле потребитима. На тај
начин се верницима поред помоћи у лечењу душе
помаже и при телесним болестима а све у славу
Божију. Манастир има и своју шуму, воћњак и малу
башту. Такође, негује и развија издавачку и
мисионарску делатност којом настоји да обогати
духовну трпезу нашег народа. То је само један од
начина да се развије духовна, просветна и културна
мисија Црне Реке, коју је она имала кроз векове.

Тениске лоптице представљају најважније, а то су:
породица, вера, здравље, деца...
Због тога би живот имао пуни смисао и када ничега
другог не би било.
Каменчићи представљају важне ствари као што су
посао, кућа, кола и слично, а песак све остале мале
ствари. Ако теглу најпре напуните песком, у њој
неће бити места за тениске лоптице и каменчиће.
Исто је и у животу. Ако потрошите све своје време
и енергију на мале ствари, никада нећете имати
времена за оне које су истински значајне.
Водите рачуна о битним стварима:
Идите недељом у цркву.
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Православна Вера
Играјте се са децом и поучавајте их личним
римером.

Број 6
Најбитније су тениске лоптице - оно што је у
животу заиста важно.
Не може се стићи на сто страна у исто време, нити
се могу испунити све жеље, ваше или туђе. Не
дозволите да вас песак затрпа. Зато, унесите ред у
свој живот.

О свему разговарајте и договарајте се са супругом.
Поделите кућне послове.
Поштујте и обилазите родитеље,
Искључите телевизор бар један дан у току седмице.
Прочитајте добру књигу.
Увек ће се стићи да се очисти кућа и ураде ситније
поправке.
Утврдите редослед ствари и шта треба да има
првенство.

Једна студенткиња је питала шта представља кафа.
Професор се насмејао. - Кафу сипам да бих вам
показао да, без обзира колико мислите да вам је
живот испуњен роковима и обавезама, увек има
места бар за једну кафицу и разговор са драгим
пријатељима.

ДЕЧИЈИ КУТАК
Муве и пауци
Некакав млад краљевић запита једнога дана: – Зашто је Бог створио муве и пауке, кад они нису човеку ни
од какве користи. Кад би имао ту моћ, ја бих сву ту гамад потаманио.
Саговорник му рече: – Сва су Божја створења велико дело руку његових; сва су она тако мудро створена и
распоређена, да је сваки ма и најмањи створ, свету од користи, иако се то не може тако лако на први
поглед увидети.
– Добро – рече краљевић – ја знам да неки инсекти могу бити од користи, али су за људе скоро сви права
напаст.
Неколико година после овога разговора, мораде онај краљевић да иде у рат. Ратна срећа се окренула и
краљевић је морао да бежи од непријатеља. Забаса у неку шуму, па уморан леже под једно дрво и заспа.
Док је он спавао, прикраде му се непријатељски војник и баш кад је хтео да га убије, једна мушица падне
краљевићу на лице и убоде га тако јако да се од бола пробудио и скочио. Војник се пренерази. Краљевић
хитро извуче мач и нападе непријатеља, који побеже.
Кад је опасност прошла, краљевић се сакри у једну пећину. Чим он уђе,
паук поче да плете своју мрежу на улазу пећине, и до зоре бејаше сасвим
готов. Баш у том тренутку, војници, који су трагали за краљевићем,
прођоше поред пећине. Краљевић чу како један каже да треба да
прегледају пећину. А други одврати да сигурно није тамо, јер, да је
прошао покидао би паучину на улазу.
Кад опасност прође краљевић викну узбуђено:
– O, велики Боже, како је неизмерна доброта твоја: јуче си ми спасао живот помоћу једне мале мушице, а
данас помоћу једног слабог паука. Како су савршена дела руку твојих!
Не презири ситну муву,
паука ни мрава,
Јер деси се по некад,
да миш спасе лава.

Кристоф фон Шмит
(Светосавско Звонце 02-2010)
Илустровала Слободанка Боба Тодоровић
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Број 6

5. Корице има- нож није, листове има- дрво

Загонетке

није.

1. Од њега живиш, нити га једеш, нити га

6. Ја чувам благо, а људи мене чувају.

пијеш.
2. Цеп дан хода, из куће не изађе.

(решења загонетки су на последњој страни овог
броја)

3. Гором иде, не шушка, водом иде, не
брчка.
4. Без коре уђе, са кором изађе.
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Број 6
Деца бесмртности

ДУХОВНА ЛИРА

Ми смо деца бесмртности,
За бесмрће створени,
Крст нас спасе од трулости,
Ми смо Крстом вођени Ми смо Крстом рођени,
Христом препорођени.

Вера Православна
Вера наша, вера давна,
Вера давна, вера чиста
Тестамент је Живог Христа Вера наша православна.

Усред мрака и очаја
Ми светлост имамо,
Усред бола и вапаја
Ми песму певамо Ми песму певамо,
Христа прослављамо.

Пуна тајни мада јавна,
Апостоли развејаше,
'Ванђелисти описаше То је вера православна.
Љубав к Богу, дужност главна,
Њом се свеци просветлише,
Мученици веселише То је вера православна.

Сред заблуда и незнања,
Грабежи, лености,
Ми смо срећни од надања
И од послушности И од послушности
Христовој светлости.

Наша вера, вера славна,
Њом се претци прославише,
Вишњем Богу угодише То је вера православна.

На високој светој гори
Бог нас жудно чека,
На кристални праизвори
Од меда и млека Од меда и млека,
Слава Му до века!

Вера наша, вера давна,
Њом славимо Христа Бога,
Цара царства бесмртнога То је вера православна.

Ми смо деца бесмртности,
За бесмрће створени,
Крст нас спасе од трулости
Ми смо Крстом вођени Ми смо Крстом вођени,
Христом препорођени.
• Спасење се не састоји само у томе да се зло не чини, него и у томе да сами храбро
трпимо зло. (Свети Јован Златоусти)
• Стрпљиво навале туге и страдања подноси, јер њима Промисао Божија тебе
прочишћава. (Ава Фаласије)
• Тјело је ждребац ако се сувише храну, онда обесно постаје ијахаче, разум,збацује.
(Свети Теодор Студит)
• Треба бити пажљив према свом унутрашњем животу, тако да не примјећујеш оно
што се ради око тебе тако нећеш осођивати. (Свети АмброзијеОптински)
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Прослава Храмовне Славе

Посета протејереја-ставрофора др. Милоша Весина

Решења загонетки стр.30: 1. ваздух; 2. пуж; 3. сенка; 4. хлеб; 5. књига; 6. кључ
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