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Српска Православна Црква Свети Архангел Михаило
7837 Canada Way, Burnaby
РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЈАНУАР 2014. године
Понедељак 6. jануар - БАДЊИ ДАН
 Вечерња служба,
Уношење и освећење Бадњака у 18 ч.

Monday, January 6 - CHRISTMAS EVE
 Evening services at 6 p.m.

Уторак 7. јануар - БОЖИЋ
 Света Литургија у 10 ч.

Tuesday, January 7 - CHRISTMAS
 Divine Liturgy at 10 a.m.

Среда 8. јануар - Други дан Божића
 Света Литургија у 10 ч.

Wednesday, January 8 - The second day of Christmas
 Divine Liturgy at 10 a.m.
 Evening services at 6 p.m.



Вечерње богослужење са петохлебницом -18ч

Четвртак 9. јануар - СТЕФАНДАН
 Света Литургија у 10 ч.

Thursday, January 9 - St. Stephen
 Divine Liturgy at 10 a.m.

Недеља 12. jануар
 Света Литургија у 10 ч.

Sunday, January 12
 Divine Liturgy at 10 a.m.

Понедељак 13. јануар

Monday, January 13
 Evening service at 6 p.m.
 SERBIAN NEW YEAR’S EVE CELEBRATION



Вечерње богослужење са петохлебницом -18 ч.



ДОЧЕК СРБСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ у 20 ч.

Уторак 14. јануар - Нова Година
 Света Литургија и молепствије у 10 ч.

Tuesday, January 14 - New Year – St. Basil The Great
 Divine Liturgy at 10 a.m.

Субота 18. јануар – Крстовдан

Saturday, January 18 Feast of the Holy Cross
 Evening services at 6 p.m.



Вечерње богослужење са петохлебницом -18 ч.

Недеља 19. јануар - БОГОЈАВЉЕЊЕ
 Света Литургија у 10 ч.
Освећење богојављенске водице у 11 ч.



Вечерње богослужење са петохлебницом -18 ч.

Sunday, January 19 - Theophany – Epiphany
 Divine Liturgy at 10 a.m.
Consecration of water at 11 a.m.
 Evening services at 6 p.m.

Понедељак 20. јануар – ЈОВАНДАН
 Свeта Литургија у 10 ч.

Monday, January 20 - Synaxis of St. John
 Divine Liturgy at 10 a.m.

Недеља 26. јануар СВЕТОСАВСКА ПРОСЛАВА
 Света Литургија у 10 ч.
После Свете Литургије освећење славског колача и
светосавски свечани славски ручак

Sunday, January 26 ST. SAVA CELEBRATION
 Divine Liturgy at 10 a.m.
After the Liturgy, blessing of the Slava Kolach and Slava
lunch
 Evening service at 6 p.m.



Вечерње богослужење са петохлебницом -18 ч.

Понедељак 27. јануар - СВЕТИ САВА
 Свeтa Литургија у 10 ч.

Monday, January 27 - St. Sava
 Divine Liturgy at 10. a.m.

Додатне информације:
свештеник Десимир Видовић 604-501-9477

For all information call
Rev. Desimir Vidovic, 604-501-9477

.
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анђела у Витлејему Јудејском, чуо да се Бог
оваплотиo, да се родио као човек? Нико! Само је
пророк у Старом Завету пророковао: „Ево, Девојка
ће зачети, и родиће Сина, и наденуће му име Исус“
(Ис 7,14). Пророк само пророкује, али не даје
одговор на питање зашто се Бог оваплотио, родио,
очовечио. У речима анђела добили смо одговор. Он
гласи: Христос Господ се родио ради нас људи и
ради нашег спасења. Као што Бог из љубави, само
из љубави, створи све и сва, и човека као круну
свега створеног, тако исто, из исте љубави, Он се
родио од Дјеве да би сву Своју творевину, а пре
свега човека, обновио и препородио љубављу.
Наднесен над тајну Рођења Богомладенца Христа,
Свети апостол Павле говори о божанском смирењу,
„самоиспражњењу“, кенози. Бог је, пише он,
„понизио себе узевши обличје слуге, и изгледом се
нађе као човек; унизио је себе и био послушан до
смрти, и то до смрти на крсту“ (Рим 2,7-8). То је
распон безграничне и недокучиве тајне љубави
Божје, љубави која састрадава са палим Адамом и
Евом до те мере да се најпре спушта у пећину
витлејемску, а потом и до ада преисподњег. То је
иста љубав Божја која је састрадавала са палим
човечанством и док је оно пребивало у тами и
сенци смрти. Знајући то, Свети Јован Богослов
Духом Светим благовести: „Бог тако заволе свет да
је Сина свога Јединороднога дао, да нико који
верује у њега не пропадне, него да свако има живот
вечни“ (Јн 3,16).
Данас, када славимо Рођење Богочовека
Господа Исуса Христа, пре свега опростимо једни
другима и кажимо брат брату: Мир Божији,
Христос се роди! Покажимо да можемо бити и да
јесмо народ љубави Божје, народ који у свим
искушењима овога века може бити веран и частан.
Осим што нам доноси радост велику, Христос нам
доноси и даје мир Божји, а то је Он Сâм. Зато
божићно празновање и почињемо поздравом: Мир
Божји, Христос се роди! Тиме изражавамо своју
пламену жељу и насушну потребу да се мир Божји
усели у сваког од нас, али и међу нас, децу Божју,
наслеђе Његово у овоме свету, прво као Живот
нашег живота, Светлост света, Истина и Пут, а
потом и све остало!
У ове радосне дане празника Рођења Господа
Исуса Христа, обратимо посебну пажњу на
заповест коју је Бог још у рају дао првом човеку и
првој жени, рекавши им: „Рађајте се и множите се,
и напуните земљу, и владајте њом…“ (1. Мој 1,2728). У овој узвишеној и светој заповести Божјој
сажет је узвишени смисао и тајна човека као

Божићна посланица СПЦ
Српска Православна Црква својој духовној деци о
Божићу 2013. године
И Р И Н Е Ј, по милости Божјој,
православни Архиепископ пећки, Митрополит
београдско-карловачки и Патријарх српски, са свим
Архијерејима Српске Православне Цркве –
свештенству, монаштву и свим синовима и кћерима
наше свете Цркве: благодат, милост и мир од Бога
Оца, и Господа нашега Исуса Христа, и Духа
Светога, уз радосни божићни поздрав:
МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!
Јављам вам радост велику која ће бити свему
народу. Јер вам се данас роди Спас, који је Христос
Господ. (Лк 2,10-11)
Овим речима, браћо и сестре и драга децо
духовна, анђео Господњи се јавља пастирима у
Витлејему и саопштава им радост велику – да се
роди Христос, Господ и Спаситељ. Иако обузети
страхом великим због појављивања анђела Божјег
међу њима, они бише озарени славом Господњом.
Ову исту радост велику поводом сверадоснога
празника Рођења Господа Исуса Христа нама,
сабранима у светим храмовима, у нашим домовима,
у болницама и другим заводима, на путевима и
радним местима, анђео такође данас објављује.
Знајући то, уместо страха и изненађености, радујмо
се и веселимо се, заједно са свим небеским силама,
и препустимо се слави Господњој! Нека нас она све
испуни и потпуно обузме, као некада пастире у
Витлејему Јудејском!
Својим слављењем Богомладенца Христа
придружимо се хоровима анђелâ, арханђелâ и свих
светих небеских сила које – тада у Витлејему, данас
у нашим храмовима и непрестано на небесима –
славе и величају Рођеног од Дјеве Богомладенца
Христа, Који је Оваплоћена Љубав Божја, Љубав
која се даје и саможртвује ради нас и нашега
спасења! Рођење Оваплоћене Љубави Божје
највећи је и највеличанственији богочовечански
догађај. Зато је Божић празник вечне и
надвременске радости.
Како је могуће да се Сâм Бог, односно Син
Божји, Друго Лице Свете Тројице, оваплоти, роди,
постане човек? Ово питање нас уводи у тајну над
којом сви мудраци овога света остадоше неми и
затечени. Ко је до тада, до тог чудесног јављања
3
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боголиког бића – да буде родитељ и управитељ над
свим што је Бог створио и дао му на управљање.
Како је то могуће? – упитаће неко. Могуће је из
разлога што је човек жива слика Божја, саздан по
лику Божјем, а Бог је Творац и Творитељ, Отац и
Родитељ. Заповест рађајте се и множите се прва је
света заповест дата роду људском. Јер, без рађања и
множења нема љубави нити према Богу нити према
ближњима. Бити родитељ највећи је дар човеку.
Дух времена у којем живимо и „култура“ која нам
се насилно намеће управо су уперени против
достојанства човека као родитеља. Као зрео и
достојанствен народ, народ светих предака и светле
историје, снагом вере и љубави према Богу и роду,
одупримо се насиљу које се врши над нашим
народом! Најбољи одговор на све непримерене
понуде и захтеве кваритељâ Закона Божјег и
природног јесте вршење воље Божје.
Рођењем Богомладенца Христа од Пресвете
Дјеве Богородице благосиља се и на најсавршенији
начин се освећује материнство. Ништа не
претпостављајмо овом узвишеном и светом дару!
Не тражимо изговоре и оправдања за наш
егоистички комодитет и немарност према своме
спасењу и спасењу света! Поштујмо слободу и
право свакога, али исто тако знајмо да свака
злоупотреба слободе као последицу оставља грех,
односно смрт. А ми нисмо створени за грех и смрт
већ за врлину и вечни живот.
У ове радосне празничне дане молитвено се
сећамо страдања нашег распетог и заветног Косова
и Метохије, колевке наше народне душе и наших
најплеменитијих
осећања.
Молимо
се
Богомладенцу Христу да буде воља Божја са
нашим Косовом и Метохијом. Бранили су Косово и
Метохију од Турака Османлија 1389. године браћа
Југовићи и стари Југ Богдан, а ослободили су га
нови Југовићи, јунаци које су родиле честите мајке
Српкиње, које су себе жртвовале и посветиле
рађању синова и кћери за свето српско Косово и
Метохију, за крст часни и слободу златну. Наше
Косово и Метохија су страшно место постојања јер
на њему страдања не престају, а неправда се из
дана у дан увећава. Немир и насиље владају
Косовом и Метохијом. Деценијама и вековима
отимају ту покрајину, историјску Стару Србију из
наших недара, из нашег бића.
Али, браћо и сестре, не успевају га истргнути,
јер Косово и Метохија је више од територије. То је
наш завет! Призивамо мир Божји на Косово и
Метохију, мир, пре свега, међу нашом браћом
Србима, као и мир међу свим људима добре воље!
Нашој браћи и сестрама на Косову и Метохији
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поручујемо: знајте да нисте сами и нисте
заборављени; са вама је сав српски род, али и сав
правдољубиви свет који са вама састрадава, пати и
моли се. Радујте се и будите у миру, слози и
љубави међусобној и са свима људима! Изнад свега
будите у миру, слози и љубави са нашим
светитељима и мученицима који својим подвигом
прославише Господа, а Господ прослави њих
Својом славом и благодаћу!
Срећан и благословен Божић желимо и свој
нашој браћи и сестрама у Далмацији, Хрватској,
Славонији, Лици, на Кордуну и у Банији који
поново доживљавају, као и пре двадесет година,
прогоне и страдања због свог имена, писма и
језика. Читав слободољубиви и правдољубиви свет
стоји нем и запањен пред чињеницом да се
брутално прогони једно писмо, у овом случају
ћирилица, писмо свете браће Ћирила и Методија.
Посебно смо забринути пред чињеницом да се
питање ћирилице користи као параван за наставак
прогона српског народа у Хрватској, за
застрашивање Срба и одвраћање истих од повратка
на њихова огњишта. Молимо се Богомладенцу
Христу да својом божанском љубављу испуни срца
и душе оних који гаје нетрпељивост, па и мржњу
према свему што је српско и православно. Човек и
народ без љубави – шта је? Нека место мржње
љубав завлада!
Са посебном очинском и пастирском љубављу
данас се молитвено сећамо наше браће и сестара
прогнаних са Косова и Метохије, из Далмације и
читаве Крајине, из Босне и Херцеговине, који, ево,
годинама Божић дочекују обесправљени, без права
на повратак и на своју имовину. Богомладенац
Христос био је и Сâм прогнаник у Египту, али када
дође време и помреше они који тражише живот
Његов, Он се врати у Своју отаџбину, у Свој
Назарет, у земљу отаца и праотаца Својих. Молимо
се Богомладенцу Христу да и наше прогнанике
милошћу и добротом Својом врати у земљу
њихових отаца и праотаца и тако обрише сузе са
лица њихових и утеши их.
Исто тако, данас се молитвено сећамо наше
браће по страдању и мучеништву у Сирији, Египту,
Ираку и другим земљама широм Блиског Истока,
над којима се пред очима целог света врши духовни
и биолошки геноцид. То су наша браћа од којих
смо, и преко којих смо, примили духовну културу и
цивилизацију. Овог Божића хиљаде прогнаних
људи тугују и плачу због изгубљене деце,
родитеља, сродника и пријатеља. Хиљаде њих је
без кровова над главом, смрзнутих у неусловним
склоништима и шаторима. На десетине и стотине
4
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њихових храмова и манастира стоје опустошени,
попаљени и порушени. Митрополити и монахиње,
киднаповани и у сужањству, стрепе у неизвесности
када ће бити ликвидирани. А све им то чине због
имена Исусовог, Које они воле и исповедају.
Трагична слика наше браће са Блиског Истока
најбоље сведочи како је страшно и ужасно када
мржња замени љубав и веру. Није страшан пад већ
је страшно остајање у паду, у прелести, у заблуди,
што се крунише таквом мржњом према Истинитом
Богу и Његовим слугама.
Честит и благословен Божић желимо нашем
утамниченом брату и саслужитељу Архиепископу
охридском и Митрополиту скопском Господину
Јовану и свој прогоњеној и страдалној Цркви
Православној у БЈР Македонији. Њега тамошња
власт држи неправедно утамниченог, а његовим
верницима ускраћује слободу вере и савести из
разлога што су се определили за јединство Једне,
Свете,
Саборне
и
Апостолске
Цркве.
Етнофилетистички раскол је највећа трагедија наше
Цркве у БЈР Македонији. Расколници, нажалост,
јединству Цркве претпоставише политику и
етнофилетизам. Апелујемо на власти БЈР
Македоније да одмах и неизоставно ослободе
нашег оца, брата и саслужитеља Архиепископа
охридског и Митрополита скопског Господина
Јована,
да
Цркви
Божјој,
Охридској
Архиепископији, обезбеде пуно право и слободу
која јој по закону припада. Апелујемо и на
међународну заједницу, која посматра како се крше
основна људска и верска права и слободе у БЈР
Македонији, да предузме мере и спречи даљу
дискриминацију једне Цркве и једног народа.
Исто тако, жалимо и протестујемо због
непрекидних насртаја режима који влада у Црној
Гори на идентитет, статус и слободу Српске
Православне Цркве, и због покушајâ уплитања у
њен унутрашњи живот и канонско устројство.
Јавно питамо тамошње идеологе, самозване
аутокефалисте, иначе махом атеисте, зашто у духу
сопствене верзије демократског и секуларног
друштва немају куражи да јавно затраже и такву
реорганизацију Римокатоличке Цркве да и њој
седиште буде у Црној Гори, а не у Ватикану, као
што то траже за Православну Цркву.
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као Народ Божји, око Њега окупимо и духовно
угрејемо. Данас смо ближи једни другима јер смо
близу Христа Господа, јер смо сви као велика
светосавска породица на духовној гозби код
Богомладенца Христа, Који нам и сада као некада
поручује: Будите једно као што смо Отац Мој и Ја
једно!
Јединство нашег рода, јединство наше
Светосавске Цркве, нема нико право да угрози и
доведе у питање. Сви они који из властитих побуда
и интереса, због своје гордости и сујете цепају
плашт наше свете Цркве треба да знају да ће их
кад-тад стићи правда Божја. Позивамо све на
духовну будност и мудрост. То нам је данас
најпотребније јер свуда око нас и међу нама круже
они који желе да нас виде поцепане и разједињене.
Црква наша Светосавска јесте и остаје трајни
гарант и темељ нашег духовног, црквеног и
националног јединства. Само у Цркви и кроз Цркву
ми смо са Христом Господом и у Христу Господу.
Онај ко је себе издвојио из Цркве одвојио је себе и
од Христа Господа. Зато ми сви останимо верни
Господу, нас ради Рођеноме, у јединству свете
Цркве Његове!
МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!
ВАИСТИНУ СЕ РОДИ!
Дано у Патријаршији српској у Београду, о Божићу
2013. године.
Ваши молитвеници пред Богомладенцем Христом:
Архиепископ пећки, Митрополит београдскокарловачки и
Патријарх српски ИРИНЕЈ
Митрополит загребачко-љубљански ЈОВАН
Митрополит црногорско-приморски
АМФИЛОХИЈЕ
Митрополит дабробосански НИКОЛАЈ
Епископ шабачки ЛАВРЕНТИЈЕ
Епископ сремски ВАСИЛИЈЕ
Епископ бањалучки ЈЕФРЕМ
Епископ будимски ЛУКИЈАН
Епископ канадски ГЕОРГИЈЕ
Епископ банатски НИКАНОР
Епископ новограчаничко-средњезападноамерички
ЛОНГИН
Епископ источноамерички МИТРОФАН
Епископ бачки ИРИНЕЈ
Епископ британско-скандинавски ДОСИТЕЈ
Епископ зворничко-тузлански ХРИЗОСТОМ
Епископ осечко-пољски и барањски ЛУКИЈАН
Епископ западноевропски ЛУКА
Епископ тимочки ЈУСТИН

Свима вама, браћо и сестре, драга децо
духовна, вама у Отаџбини и вама расејаним по
читавом свету, желимо срећан и благословен
Божић. Премда нас у неким случајевима раздвајају
хиљаде миља, данас нас Христос Бог све сабира
око Себе да Га славимо и да се као браћа и сестре,
5
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Епископ врањски ПАХОМИЈЕ
Епископ шумадијски ЈОВАН
Епископ браничевски ИГЊАТИЈЕ
Епископ милешевски ФИЛАРЕТ
Епископ далматински ФОТИЈЕ
Епископ бихаћко-петровачки АТАНАСИЈЕ
Епископ будимљанско-никшићки ЈОАНИКИЈЕ
Епископ захумско-херцеговачки ГРИГОРИЈЕ
Епископ ваљевски МИЛУТИН
Епископ рашко-призренски ТЕОДОСИЈЕ
Епископ нишки ЈОВАН
Епископ западноамерички МАКСИМ
Епископ горњокарловачки ГЕРАСИМ
Епископ аустралијско-новозеландски ИРИНЕЈ
Епископ крушевачки ДАВИД
Епископ умировљени зворничко-тузлански
ВАСИЛИЈЕ
Епископ умировљени захумско-херцеговачки
АТАНАСИЈЕ
Епископ умировљени средњоевропски
КОНСТАНТИН
Епископ умировљени славонски САВА
Викарни епископ јегарски ПОРФИРИЈЕ
Викарни епископ моравички АНТОНИЈЕ
Викарни епископ липљански ЈОВАН
Викарни епископ ремезијански АНДРЕЈ
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and the Holy Spirit, with the joyous Christmas
greeting:
Peace from God! Christ is Born!
“I bring you good tidings of great joy which will be to
all people. For there is born to you this day in the city
of David a Savior, Who is Christ the Lord”
(St. Luke 2:10-11)
With these words, dear brothers and sisters, our
dear spiritual children, the angel of the Lord appears to
shepherds in Bethlehem and delivers to them the great
joy that Christ the Lord and Savior is born. Despite the
great fear they felt because of the angel’s appearance
among them, they were illuminated by the glory of the
Lord. The angel also announces this same great joy of
the all-joyous Feast of the Nativity of our Lord Jesus
Christ to us who are gathered in the holy churches, in
our homes, in the hospitals and other establishments,
those who are on the roads and work places. Knowing
this, instead of fear and wonder, let us rejoice and be
glad, together with all the heavenly powers, and let us
submit ourselves to the glory of the Lord! May it fill
and completely overtake us all as once it did the
shepherds in Bethlehem of Judea!
In our celebration of the God-Child Christ let us
join the choirs of angels, archangels and all the holy
heavenly powers who, then in Bethlehem, and today in
our churches and unceasingly in heaven, glorify and
exalt the God-Child Christ, Born of the Virgin, Who is
the Incarnated Love of God; the Love which gives and
sacrifices Itself for us and for our salvation! The birth
of the Incarnated Love of God is the greatest and the
most magnificent divine-human event. That is why
Christmas is a feast of eternal and timeless joy.
How is it possible that God Himself, that is, the
Son of God, the Second Person of the Holy Trinity,
takes on flesh, is born, and becomes man? This
question brings us into a mystery before which all wise
men of this world remain silent and astounded. Until
that miraculous appearance of the angel in Bethlehem
of Judea, who had ever heard that God had become
incarnate, that he had been born as man? No one! Only
the prophet in the Old Testament had prophesied:
“Behold, the virgin shall conceive and bear a Son, and
you shall call His name Emmanuel.” (Isaiah 7:14) The
prophet only prophecies, but does not give answer to
the question of why God has been incarnated, has been
born and has become a man. In the words of the angel,
we receive the answer. He proclaims: Christ the Lord
was born for us and for our salvation. Just as God, out
of love and love alone, has created everything, and has
made man as the crown of everything created, in like

ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
Архиепископ охридски и Митрополит скопски
ЈОВАН
Епископ полошко-кумановски ЈОАКИМ
Епископ брегалнички МАРКО
Викарни епископ стобијски ДАВИД

The Serbian Orthodox Church to her spiritual children
at Christmas, 2013
+IRINEJ
By the Grace of God
Orthodox Archbishop of Pec, Metropolitan of Belgrade
Karlovci and Serbian Patriarch, with all the Hierarchs
of the Serbian Orthodox Church to all the clergy,
monastics,
and all the sons and daughters of our Holy Church:
grace, mercy and peace from God the Father, and our
Lord Jesus Christ,
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manner, out of the same love, He is born from the
Virgin to renew and regenerate His entire creation, and
above all, us, with love. In approaching the mystery of
the Birth of the Divine-Child Christ, the Holy Apostle
Paul speaks about divine humility, “self-emptying”,
kenosis. God, he writes, “humbled Himself and became
obedient to the point of death, even to death on a
cross”. (Philippians 2:8) That is the expanse of the
limitless and untouchable mystery of God’s love; love
that co-suffers with the fallen Adam and Eve to the
extent first of descending into Bethlehem’s cave and
then into the depths of hell. That is the same God’s
love which co-suffered with fallen humanity even as it
dwelt in darkness and the shadow of death. Knowing
this, Saint John the Theologian inspired by the Holy
Spirit announces the glad tidings: “For God so loved
the world that He gave His only-begotten Son, that
whoever believes in Him should not perish but have
everlasting life.” (John 3:16)
Today, as we celebrate the Nativity of the GodMan, the Lord Jesus Christ, above all let us forgive one
another and let us say brother to brother: 'Peace from
God! Christ is born!' Let us show that we can be and
that we are people of God’s love, people who amid all
the temptations of this age can be faithful and
honorable. Besides bringing us great joy, Christ brings
and gives us that Peace of God which He Himself is.
That is why we begin the Christmas celebration with
the greeting: 'Peace from God! Christ is born!' With
this greeting we express our burning desire and our
daily need that God's peace enters into each one of us,
but also amongst us, God’s children, His inheritance in
this world, first as the Light of our life, the Light of the
world, the Truth and the Way, and then all else.
In these joyous days of the feast of the Nativity of
our Lord Jesus Christ, let us pay special attention to the
commandment which God gave to the first man and the
first woman in paradise by saying to them: “Be fruitful
and multiply; fill the earth and subdue it…”. (Genesis
1:28) In this exalted and holy commandment of God
the preeminent meaning of the mystery of man as a
God-like being is concisely contained – that is, to be a
parent and steward of everything that God has created
and has entrusted to his care.
Someone might ask, How is this possible? It is
possible because each person is a living icon of God,
created in the image of God, and God is the Creator,
Father and Parent. The commandment to be fruitful and
multiply is the first holy commandment given to
mankind, because without being fruitful and
multiplying there is no love neither towards God nor
towards our neighbor. To be a parent is the greatest gift
given to human beings. The spirit of our time in which
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we live and the “culture” which is being brutally
imposed upon us are directed against the dignity of
man as parent. As mature and honorable people, as
people with holy ancestors and a holy history, let us
with the power of our faith and love toward God and
people resist this cruelty directed against our people!
The best answer to all the unprecedented offers and
demands of those who would spoil God’s and natural
law is to do the will of God.
By the birth of the God-Child Christ of the Most
Holy Virgin Theotokos, motherhood is blessed and in
the most perfect way is sanctified. We put nothing
above this exalted and holy gift! Let us not look for
excuses and justifications for our egoistic comfort and
indifference toward our salvation and the salvation of
the world! Let us respect freedom and the rights of
everybody, but let us also know that every misuse of
our freedom as a consequence reaps sin, that is death.
But we are not created for sin and death, but rather for
virtue and eternal life.
In these joyous days we prayerfully remember the
suffering of our crucified and oath-given Kosovo and
Metohija, that cradle of our people’s soul and of our
most noble feelings. We pray to the Divine-Child
Christ that God’s will be done with our Kosovo and
Metohija. The brothers Jugovic and the old Jug Bogdan
defended Kosovo and Metohija from the Ottoman
Turks in 1389, and the new Jugovici's, the heroes born
by the upright Serbian mothers who sacrificed and
dedicated themselves in giving birth to sons and
daughters for the holy Serbian Kosovo and Metohija
for the honorable cross and the golden freedom, have
made it free. Our Kosovo and Metohija are dreadful
places of existence because the suffering there does not
stop and the injustice there becomes greater from day
to day. Unrest and violence rule Kosovo and Metohija.
For decades and centuries now they have been stealing
this province, the historic Old Serbia, from our hearts
and our beings.
But, brothers and sisters, they are not succeeding
in taking it away, for Kosovo and Metohija is more
than territory. It is our covenant! We call God's peace
down upon Kosovo and Metohija, peace above all
among our brothers Serbs, and peace among all people
of good will! To our brothers and sisters in Kosovo and
Metohija we send this message: know that you are not
alone and not forgotten, with you is our entire Serbian
nation as well as the entire justice-loving world, which
is co-suffering and praying with you. Rejoice and be at
peace, unity and love among yourselves and with all
people! Above all, be in peace, unity and love with our
saints and martyrs who with their spiritual struggle
7
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have glorified the Lord, and the Lord has glorified
them with His glory and grace!
We wish a happy and blessed Christmas to our
brothers and sisters in Dalmatia, Croatia, Slovenia and
Lika, Kordun and Banija, who once again, as twenty
some years ago, are experiencing persecution and
suffering because of their name, alphabet and language.
The entire freedom and justice-loving world stands in
silence and is dumbfounded before the fact that the
alphabet, in this case the Cyrillic alphabet of the Holy
brothers Cyril and Methodius, is being persecuted. We
are especially concerned with the fact that the question
of the Cyrillic alphabet is being used as the screen for
continued persecution of the Serbian people in Croatia,
for the intimidation of Serbs, and the prevention of
their return to their homesteads. We pray to the DivineChild Christ that He with His divine love will fill the
hearts and souls of those who harbor intolerance and
even hatred towards all that is Serbian and Orthodox. A
person or a nation without love – what are they? May
love reign instead of hatred!
With special fatherly and pastoral love, we today
prayerfully remember our brothers and sisters exiled
from Kosovo and Metohija, from Dalmatia and the
entire Krajina, Bosnia and Herzegovina, who for years
now have celebrated Christmas stripped of their rights
for a fair return of their property. The Divine-Child
Christ was Himself in exile in Egypt, but when the time
had been fulfilled and those who sought to destroy him
died, He came back to His own country in Nazareth,
the land of his fathers and forefathers. We pray to the
Divine-Child Christ that He with his mercy and
goodness return our persecuted ones to the land of their
fathers and forefathers, and in doing so, that He wipes
the tears from their faces and that He comforts them.
Likewise, today we prayerfully remember our
brothers in suffering and martyrdom in Syria, Egypt,
Iraq and other countries throughout the Middle East,
who before the eyes of the entire world are being
subjected to spiritual and biological genocide. They are
our brothers from whom and through whom we have
received spiritual culture and civilization. This
Christmas, thousands of refugees are saddened and
crying because of their lost children, parents, relatives
and friends. Thousands of them are without roofs
above their heads, freezing in cold and deplorable
shelters and tents. Tens and hundreds of their churches
and monasteries are desolate, burned and destroyed.
Metropolitans and nuns, kidnapped and in captivity,
fear under uncertainty whether they will be executed or
kept alive. And all this has been done to them because
of the name of Jesus, in Whom they believe and Whom
they confess. The tragic picture of our brothers from
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the Middle East best witnesses how terrible and awful
it is when hatred replaces love and faith. To fall is not
as terrible as to remain in a fallen state, in deception, in
fallacy, which is crowned by such hatred toward the
True God and His servants.
We wish a virtuous and blessed Christmas to our
imprisoned brother and concelebrant, Archbishop of
Ochrid and Metropolitan of Skoplje Jovan, and all his
persecuted and suffering Orthodox Church in the
Former Yugoslav Republic of Macedonia. The
government there holds him imprisoned unjustly, and
they prohibit freedom of faith and conscience to his
faithful flock because they have decided for the unity
of the One, Holy, Catholic and Apostolic Church. That
ethno-phyletistic schism is the biggest tragedy of our
Church in the Former Yugoslav Republic of
Macedonia. Unfortunately, schismatics have placed
politics and ethno-phyletism above the unity of the
Church. We appeal to the government of the Former
Yugoslav Republic of Macedonia to immediately and
without delay release our father, brother and
concelebrant the Archbishop of Ochrid and
Metropolitan of Skoplje Jovan, and to afford full rights
and freedom as guaranteed by law to God’s Church,
the Archdiocese of Ochrid. We also appeal to the
international community, who before their very eyes
see how basic human and religious rights are being
violated in the Former Yugoslav Republic of
Macedonia, that they take the measures necessary to
prevent further discrimination against the Church and
her people.
We likewise are saddened by and protest against
the continuous attacks of the regime in Montenegro on
the identity, status and freedom of the Serbian
Orthodox Church, and by their attempts to interfere
with her internal life and canonical order. We publicly
ask those ideologues, self-proclaimed autocephalists,
otherwise mainly atheists, why in the spirit of their
own version of a democratic and secularist society they
do not have the courage to publicly ask for the same
reorganization of the Roman Catholic Church and that
its seat be in Montenegro and not in the Vatican, as
they ask for the Orthodox Church.
To all of you, dear brothers and sisters, our
spiritual children, to you in the Fatherland and to you
dispersed throughout the world, we wish a happy and
blessed Christmas. Even though in some cases we are
separated by thousands of miles, today, however,
Christ God brings us all together around Himself to
glorify Him; that we as brothers and sisters, as God’s
People, may gather around Him receiving spiritual
nourishment. Today we are closer to one another
because we are close to Christ the Lord, because we are
8
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all one great family of St. Sava at the spiritual banquet
of Divine Infant Christ Who even now, as before,
proclaims: be one as the Father and I are one!
No one has the right to endanger or to bring into
question the unity of our people, the unity of our
Church of St. Sava. All those who, for their own
personal incentives and interests, because of their own
pride and vanity, would tear at the fabric of our Holy
Church, need to know that sooner or later, they will be
met by God’s justice. We call all to spiritual
attentiveness and wisdom. That is the most necessary,
because all around us and among us are those who
wish to see us torn apart and disunited. Our Church of
St. Sava is and remains the lasting guarantor and
foundation of our spiritual, ecclesiastical and national
unity. Only in the Church and through the Church are
we with Christ the Lord and in Christ the Lord. He who
has separated himself from the Church has separated
himself from Christ the Lord. Let us all, therefore,
remain faithful to the Lord, who was Born for us, in the
unity of His Church!
PEACE FROM GOD - CHRIST IS BORN!
INDEED HE IS BORN!
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неће одбацити“ (пс. 50). Тиме уједно опомиње
човјека, који нескромно и безразложно прославља
своје рођење. Ми зато славимо само три рођења:
Христа, Богородицу и Светог Јована. Та рођења су
родила нову епоху – нову твар. Тим рођењима све
се мијења, мјења се сва историја људског рода.
Божић је ваистину Божији дан, у који је Господ
учинио велико дјело за род људски. На Божић Бог
се рађа у овоме свијету. То постаде новина зато ми
то рођење славимо!
Богомладенац Христос доноси мир међу завађене и
сујетом испуњене људе.
Стога помиримо се браћо и сестре; првенствено са
Богом ако смо се огријешили о Њега, помиримо се
са Црквом Божијом ако смо је клеветали, помиримо
се једни са другима ако смо завађени. Јер истински
мир само може да постоји ако смо у миру са Богом,
Црквом, и једни са другима. Само они који нађу
мир са Богом и људима могу да имају мир у души и
кућама својим и такви се могу назвати истинским
миротворцима. Таквима је мир и у срци и на језику
– а онима који у срцу крију мржњу и злобу не могу
да имају и заговарају мир ни на језику. „Какво срце
онакве и ријечи, какво срце онаква и дјела“.

Given at the Serbian Patriarchate in Belgrade at
Christmas, 2013.

Христос каже: „мир вам остављам мир свој дајем
вам, не дајем вам га као што свијет даје да се не
плаши срце ваше и да се не боји“. (Јован 14:27).
Припремимо срца своја да се улије у њих искрени
мир Христов. Усагласимо живот свој кроз дјела
која показују нашу спремност да дочекамо
Богомладенца на начин који ће бити достојан славе
Његове и досљедан вјери наших славних предака.

Божићна посланица Епископа
канадског г. Георгија
Христос раждајетсја славите; Христос с небес
срјашчите; Христос на земље кличите; појте
Господеви всја земља, и веселијем воспојте људије,
јако прослависја.

Божић је по преимућству дан радости, дан у који се
родила Вјечност на измученој нашој планети, дан у
који се родио Богочовјек, дан у који је циљ живота
пренешен из твари у Творца, из човјека у Бога.
(Мисли А. Ј. стр. 272)

Катавасија канона на Божић
Долази на земљу онај који сједи на херувима! Рађа
се у гријешном свијету Онај који се заче
безгрјешно! Са небеских висина долази Цар
Васељене да спасе човека који је дубоко укаљао се
гријехом и маловјерјем. Радујмо се јер нам долази
Син Божији!

Стога браћо и сестре, достојно и праведно
дочекајмо Богомладенца Христа ове јубиларне
године када се сјећамо слободе вјере коју нам је
објавио Свети Цар Константин прије 1700 година.
Мир Христов и радост нека завлада у срцима
нашим да возљубимо друг друга да јединомислијем
исповједамо Отца и Сина и Светога Духа, Тројицу
јединосушну и нераздјељну.

Месија нам не долази да би нас праведно казнио за
наша прегрешења, већ долази да нас спасе и из
безнађа изведе. Он се, иако као Бог
највеличанственији и најмоћнији рађа на
најскромнији начин да нам примјером Својим
покаже да је смиреност највећа врлина „коју Бог

Свештенству, црквено-школским општинама, свим
мојим епархиотима и свима онима који су у миру
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са Богом, Црквом и људима Мир од новорођеног
Младенца Христа. ХРИСТОС СЕ РОДИ!
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souls and in their homes and such can be called true
peacemakers. Such people have peace in their hearts
and on their tongues – but those hide hatred and malice
in their hearts cannot have and recommend peace, not
even on their tongue. „The kind of heart the kind of
words, the kind of heart the kind of deeds“.

Ваш владика канадски Георгије

Christ says: „Peace I leave with you, My peace I give
to you; not as the world gives do I give to you. Let not
your heart be troubled, neither let it be afraid“ (John
14:27). Let us prepare our hearts so that they may be
filled with the sincere peace of Christ. Let us, through
our deeds, bring our lives into harmony and manifest
our readiness to welcome the Christ Child in a manner
that befits His glory and consistent with the faith of our
glorious ancestors.

Christ is born, give glory! Christ comes from heaven,
go to meet him! Christ is upon earth, be exalted! Sing
to the Lord all the earth; and all you peoples raise the
hymn with joy, for he has been glorified
Katavasia of the Nativity Canon
He Who sits on the Cherubim is coming! He who was
conceived without sin is born in this sinful world!
From the heavenly heights come the King of the
Universe to save man who has deeply dirtied himself
with sin and lack of faith. Let us rejoice for the Son of
God is coming to us!

Christmas, according to its precedence is a day of joy,
the day on which Eternity was born on our tormented
planet, the day on which the God-man was born, the
day on which goal of our life is transferred from
creation to the Creator, from man to God. (Thoughts,
A. J. p. 272)

The Messiah is not coming to justly punish us for our
transgressions, but rather He is coming to save us and
deliver us from hopelessness. He, even though He as
God is the most magnificent and mightiest, is born in
the most humble manner to show us by His example
that humility is the greatest virtue ‘which God will not
cast away’ (Psalm 50. At the same time by this He
warns man, who lavishly and irrationally celebrates his
own birth. Therefore, we celebrate only three births:
the birth of Christ, the birth of the Theotokos and the
birth of St. John the Baptist. These births gave birth to
a new epoch – a new creation. By these births
everything is changed, the whole history of mankind is
changed. Christmas is indeed Christ’s day on which He
performed a great deed for the human race. On
Christmas God is indeed born into this world. This
becomes news and for this reason we celebrate this
birth!

Therefore, brothers and sisters, let us worthily and
righteously the God-man Christ in this jubilee year
when we commemorate the freedom given to
Christianity by the Holy Emperor Constantine 1,700
years ago. May the peace of Christ and joy rule in our
hearts that we may love one another and with one mind
confess the Father and the Son and the Holy Spirit, the
Trinity, one in essence and undivided.
To the clergy, church-school congregations, all the
members of our Diocese and all those who are in peace
with God, the Church and people Peace from the
Newborn Christ Child. CHRIST IS BORN!
Your,
Bishop of Canada
Georgije

The Christ Child brings peace among those who
quarrel and people filled with vanity.
Brothers and sisters, let us be reconciled; first of all
with God if we have sinned against Him, let us
reconcile with God’s Church if we have slandered her ,
let us be reconciled to each other if we have quarreled.
For true peace can only exist if we at peace with God,
the Church and each other. Only those who find peace
with God and their fellow man can have peace in their

ЦРКВЕНИ ПРАЗНИЦИСВЕТИХ

ЖИТИЈА

Православни календар и житија светих за
сваки дан можете наћи на следећој
презентацији: http://www.crkvenikalendar.com/
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грчки) језик, али не и веру јелинску. Зато их и
називаху јелинима они који живљаху у Јерусалиму.
То и свети Златоуст вели: "Сматрам да се и у овом
случају јелинима називају они Јевреји који су
говорили јелински (= грчки). Иако Јевреји, они су
говорили грчки". - Такви дакле јелини хришћани
подигоше вику на хришћане из Јерусалимских
Јевреја што се њихове удовице ниподаштаваху при
свакодневном распоређивању служења: или их
одређиваху на безначајније послове, или им даваху
мање и лошије хране и одеће.
При таком стању ствари светих дванаест Апостола
сазваше све ондашње верне и рекоше им: Није
прилично нама да оставимо реч Божију па да
служимо око трпеза. Зато, браћо, изаберите између
себе седам угледних људи, пуних Духа Светога и
премудрости, које ћемо поставити над овим
послом; а ми ћемо у молитви и у служби речи
остати (Д. А. 6, 2-4). - Ова реч би по вољи свима
вернима, и они одмах изабраше: Стефана, човека
пуна вере и Духа Светога, Филипа, Прохора,
Никанора, Тимона, Пармена и Николу дошљака из
Антиохије.
Сама имена ових изабраника показују, да они беху
родом не од Јевреја који живљаху у Јерусалиму већ
од оних који живљаху у јелинским земљама, јер им
имена нису јеврејска него јелинска. Од њих Стефан
бејаше рођак Савлу, каснијем апостолу Павлу; а
Павле беше родом из града Тарса, у Киликији. Ова
седморица бише изабрани између јелина за
служење сиромашним удовицама, да би се јелини,
који дотле туговаху због својих занемарених
удовица, смирили и престали жалити се и роптати.
Све ове изабранике доведоше пред апостоле, и они
се помолише за њих, метнуше руке на њих, и
поставише их за ђаконе.
А Стефан, пун вере и силе, беше први међу њима, и
зато би назван архиђакон. Он чињаше знаке и
чудеса велика међу људима. Та чудеса не спомињу
се у Светом Писму. Али то није ни чудо, јер се и за
дела самог Господа Христа вели ово: Има и друго
много што учини Исус, које кад би се редом
записало, ни у сами свет, мислим, не би могле стати
написане књиге (Јн. 21, 25). Уосталом, са
сигурношћу можемо рећи да је свети Стефан,
слично најстаријим Апостолима, метао руке на
болеснике и оздрављао их. Поред тога он беше
силан у делу и у речи, верне утврђиваше у вери а
неверне Јевреје изобличаваше, доказујући им из
закона и пророка, да они неправедно из зависти
убише Сина Божија, Месију, очекиваног толико
векова.

Свети првомученик Стефан, ахиђакон (9.
јануар)

ПОШТО Господ наш Исус Христос изврши тајну
нашег спасења, и узнесе се на небо, и од Оца
ниспосла на апостоле Духа Светога у виду огњених
језика, и прва Црква у Јерусалиму поче се
умножавати, ниче у њој убрзо незадовољство међу
хришћанима из јелина према хришћанима из
Јевреја (Д. А. 6, 1). Под овим јелинима не
подразумевају се они јелини који су се клањали
идолима, и које Свето Писмо обично назива
незнабошцима. У то време незнабошцима још не
беху отворена врата вере Христове, нити им се
проповедаше реч спасења. Штавише, незнабошце
не почеше примати у Цркву ни ускоро по
каменовању светога Стефана. Први незнабожац
који постаде хришћанин беше Корнилије капетан;
њега крсти свети апостол Петар. А хришћани из
обрезаних Јевреја стадоше негодовати што је Петар
ишао међу необрезане, и роптаху на њега, док им
он не објасни о виђењу које је имао: о платну с
неба. Тада се они смирише, и слављаху Бога,
говорећи: Дакле и незнабошцима Бог даде покајање
за живот.
Јасно је, за живота светога Стефана роптаху они
Јевреји што беху расејани по разним земљама и
држаху се закона Мојсијева, као што и свети
апостол Јаков пише у својој Посланици: "свима
дванаест колена расејаним по свету поздравље"
(Јак. 1, 1). - Ти Јевреји беху примили јелински (=
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Једном, када међу Јеврејима, и фарисејима, и
садукејима, и јелинским Јеврејима букну спор о
Господу нашем Исусу Христу, и једни говораху да
је Он пророк, а други да је варалица, трећи пак да је
Син Божји, свети Стефан се попе на узвишицу и
стаде благовестити свима о Христу Господу,
говорећи: Људи браћо! Зашто се толико љутите и
препирете, и сав се Јерусалим поделио у партије?
Благо човеку који је поверовао у Господа нашега
Исуса Христа, јер Он ради тога сави небеса, сиђе и
роди се од Пресвете и Пречисте Дјеве, изабране пре
постања света, да нас ослободи од грехова наших;
Он немоћи наше узе и болести понесе; слепима
даваше вид, губавце очишћаваше, ђаволе
изгоњаше.
А они, чувши то, стадоше се препирати, говорећи
супротно и хулећи проповеданога Господа, као што
о томе пише у Делима Апостолским: "Неки из
зборнице која се зове Ливерћанска и Кариначка и
Александриначка и неки из Киликије и Асије
препираху се са Стефаном" (Д. А. 6, 9). Јер Јевреји
који живљаху међу јелинима по разним земљама,
имађаху своје посебне синагоге у Јерусалиму. На
тај начин, поред најпрве архисинагоге јеврејске, у
Јерусалиму бејаше много синагога разних
дошљака, или Јевреја који живљаху по разним
земљама јелинским; и Јевреји из сваке од тих
земаља искључиво у своју синагогу шиљаху децу
своју да се уче Закону Божију. А и они сами, сваке
године долазећи на поклоњење ка храму
Соломоновом, бављаху се по својим синагогама,
сабираху се и учаху се у њима, као што се то види
из друге главе Дела Апостолских где се каже: "У
Јерусалиму се налажаху Јевреји, људи побожни из
свакога народа који је под небом, Парћани,
Миђани", и остали (Д. А. 2, 5. 9-11), тојест Јевреји
који живе у Парћији, у Мидији, п у осталим
споменутим земљама, који беху дошли на празник
у Јерусалим. Сходно томе, у Јерусалиму беху
синагоге: Киликијске, Александријска, Киринејска.
О Либертинској пак причају, да је у њој било
посебно племе Јевреја, које води своје порекло од
оних Јевреја, који некада бише заробљени од
Помпеја римског, па потом пуштени на слободу,
због чега су се и називали "либери", тојест
слободни.
То
и
свети
Златоуст
каже:
"Либертинцима су се називали они којима је од
стране Римљана била дарована слобода. И пошто у
Јерусалиму живљаху многи поклоници из разних
земаља, то они имађаху и синагоге своје у
Јерусалиму, где слушаху читање Закона и мољаху
се".
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Људи дакле из споменутих синагога: Ливерћанске,
Кириначке и других, препирући се са Стефаном, не
могаху противустати премудрости и Духу којим он
говораше (Д. А. 6, 10). И свети Стефан у то време
речју истИне надвлада три дела света: Европу,
Азију и Африку. Надвлада Европу у лицу
Ливерћанаца који беху дошли из Рима европског
града; надвлада Азију у лицу Киликијаца који беху
из Азије; надвлада Африку у лицу Киринаца и
Александринаца, који беху пород Африке.
Међутим ови побеђеници, немајући шта да кажу
противу проповедане Стефанове истине, светлије
од сунца, распалише се гњевом и разгореше
завишћу, па наговорише неке између својих
једномишљеника, љубитеље лажи, да известе
велику архисинагогу јеврејску како су они, тобож,
чули Стефана где говори хулне речи противу
Мојсија и Бога. Побунивши на тај начин народ и
старешине и књижевнике, они нападоше на светога
Стефана, ухватише и доведоше у синагогу к
поглаварима свештеничким и великом мноштву
законоучитеља. Изведоше онда и лажне сведоке
који говораху: Овај човек не престаје хулити на ово
свето место и на закон. Јер га чусмо где говори:
Исус Назарећанин развалиће ово место, и измениће
обичаје које нам остави Мојсије (Д. А. 6, 10-14).
Међутим свети Стефан стајаше усред тог
убилачког скупа као ангео Божји, сијајући
светлошћу божанске благодати, као некада
Мојсије: јер се преобрази спољашњи изглед лица
његова, и сви који сеђаху на сабору видеше лице
његово као лице ангела (Д. А. 6, 15). А поглавар
свештенички упита га: Је ли истина што о теби
говоре сведоци? - Свети Стефан отвори уста своја и
изговори дугу реч. Он поче од Авраама, који први
доби обећање о доласку Месије. Затим исприча сву
историју до Мојсија, спомињући га са сваким
страхопоштовањем и уважењем, и на тај начин
јасно показиваше и побијаше лажне сведоке да он
не хули на Мојсија и на Закон Божји дат преко
Мојсија, и још јасније доказиваше да су управо оци
њихови били хулитељи Мојсија. Не хтедоше оци
наши, говораше он, послушати Мојсија, него га
одбацише, и окренуше се срцем својим ка Египту
(Д. А. 7, 39).
Затим побијајући другу клевету, како он тобож
хули на свето место, рече: "Соломон Му подиже
храм" (Д. А. 7, 47). Овим речима свети Стефан као
да говораше ово: Ја знам ово свето место, по
Божјем благоволењу од цара Соломона мудро
устројено и славом Господњом у облаку показаном
освећено; ја почитујем храм, начињен рукама
људским у славу Божију, али притом и ово
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изјављујем: да Бог више воли живети у
невештаственим храмовима, тојест у душама
људским чистим. Свевишњи не живи у
рукотвореним храмовима, говораше свети Стефан,
као што Бог говори преко пророка: Небо је мени
престо а земља подножје ногама мојим. Како ћете
ми храм сазидати? говори Господ. Или које је место
за моје почивање? Не створи ли рука моја све ово?
(Ис. 66, 1-2).
Напослетку, испунивши се божанске ревности као
некада Илија, свети Стефан стаде изобличавати сав
сабор: Тврдоврати и необрезаних срца и ушију ви
се једнако противите Духу Светоме; како оци ваши,
тако и ви. Кога од пророка не протераше оци ваши?
Они побише оне који унапред јавише о доласку
Праведника (= обећаног Месије), којега ви сад
издајници и убице постадосте (Д. А. 7, 51-52).
Ове речи светога Стефана изазваше у поглавару
свештеничком и књижевницима неисказану јарост,
и сви они слушајући ово беснијаху у срцима
својим, и шкргутаху зубима на њ. Но Стефан не
обраћаше пажњу на њихов гњев, јер беше пун Духа
Светога који га и чињаше храбрим и
богонадахнутим. Погледавши на небо, он виде
славу Божију. Дотада он беше само обузет жељом
да је види, и са чврстом вером се надаше да ће је
добити; а тада, пред сам излазак из тела, поче је
гледати и почетке блаженства од ње доживљавати;
виде он и самога Христа Исуса, Владику и Господа
свог где стоји на небу и као очекује долазак његов к
Њему, да чим се разреши тела брзо оде к Њему, и
тамо где је Он, сам Господ, буде и слуга Његов (ср.
Јн. 12, 26). А што Стефан сам виде, он то објави
свима кликнувши громким гласом: "Ево видим
небеса отворена и Сина Човечијега где стоји с
десне стране Богу" (Д. А. 7, 56).
Свети Стефан не утаји ово своје виђење, као што је
то обичај код светитеља: смирења свога ради - не
казивати другама откривења која им бивају од Бога.
Напротив, он свима објави ово преславно
откривење ради тога, да се верни утврде у вери а да
се неверни постиде. А он тако поступи и ради тога,
да увери мученике који буду после њега: да онима
који мученички умиру за Христа нема никакве
препреке при узлажењу на небо, нити икакве
сметње, ни испитивања, него им је отворен прав и
слободан пут, отворено небо, готова награда, сам
Наградитељ подвига стојећи чека; сама Господња
слава срете мученика на вратима небеским. И због
тога свети Првомученик не прећуткујући објављује
свима што види, као тиме призивајући и другс
после себе ка истом мученичком венцу.
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Завидљиви пак Јевреји, навикнути убијати пророке,
поред тога били су устали и на самога Господа,
Испунитеља Закона и Пророка, сада не отрпеше
речи истине и не хтедоше слушати о виђењу
светога Стефана, него повикавши иза гласа
затискиваху уши своје, и једнодушно навалише на
њега, изведоше га из града, као раније Господа
Исуса који благоизволи пострадати изван градских
зидина, и засипаху камењем доброг и верног слугу
Господњег. А да би им лакше било бацати камење
на светитеља, лажни сведоци и убице скинуше са
себе горње хаљине и метнуше их крај ногу
младића, по имену Савла, који, иако роћак и
истоплеменик каменованог, силно беснијаше
против њега из ревности за Стари Закон. Савле,
вели се у Делима Апостолским, беше пристао на
његово убијање (Д. А. 8, 1). Свети Златоуст о томе
овако каже: "Туговаше Савле што није имао
безброј руку, да свима њима бије Стефана; но и
овако он нађе, те мученика убијаху многе руке
лажних сведока, чије хаљине чуваше он".
У време када светог Стефана убијаху у долини
Јосафатовој, која лежи између Јерусалима и Елеона
крај Кедарског потока који има много камења на
обалама, стајаше подалеко на једној узвишици
Пречиста Дјева са светим Јованом Богословом
посматрајући са горе, и усрдно се мољаше за
Стефана Господу и Сину своме, да га укрепи у
трпљењу и прими душу његову у руке Своје.
О како слатка, премда кроз љуто каменовање, беше
смрт светоме Првомученику, када на његов подвиг
гледаху: са небеске висине Преслатки Исус, а са
земне горе Преслатка Мати са љубљеним
учеником! И кад свети Стефан, под силном
каменом кишом која падаше на њега, сав обагрен
крвљу, изнемогаваше телом и разрешаваше се од
уза тела, он паћаше срцем не за себе већ за оне који
га убијаху, и усрдније се мољаше за њих него за
себе. Јер за себе он, стојећи право, говораше:
"Господе Исусе, прими дух мој!" - А за своје убице
он и на колена клече и завапи иза гласа, говорећи:
"Господе, не упиши им ово у грех!" - И рекавши то
предаде Господу Христу душу своју чисту (Д. А. 7,
58-60).
Тако сконча дивни подвижник; окрвављеним
камењем као црвеним ружама би овенчан први
мученик и уђе у отворено небо, које он виде, ка
Господу и Цару славе, да царује с Њим у
бесконачном царству.
Свети Стефан би рукоположен за архиђакона од
светих Апостола ускоро после Педесетнице, а
пострада исте године по Вазнесењу Господњем, 27.
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децембра, имајући мало више од тридесет година.
Лицем он беше веома леп, но душом још лепши.
Свето пак тело његово би бачено на поједење
зверима и птицама, и лежаше дан и ноћ
непогребено. И тек наредне ноћи познати у
Јерусалиму јеврејски законоучитељ, који потом и
сам поверова у Христа са сином својим Авивом,
посла чесне и верне људе, и тајно узевши тело
светитељево, однесе га на своје имање, удаљено од
Јерусалима близу четири километра, звано
Кафаргамала, и тамо чесно сахрани, учинивши над
њим плач велики. "И ко не би плакао, вели свети
Златоуст, гледајући на то кротко јагње, камењем
убијено и мртво!"
Након пак много година после тога, благочестива
царица грчка Евдокија, супруга Теодосија Млађег,
дошавши у Јерусалим, она на месту где свети
првомученик Стефан би убијен и земља обагрена
чесном крвљу његовом, подиже прекрасну цркву у
име његово, а у част Христу Богу, коме слава вавек.
Амин
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људском телу да изврши дело спасења људског које
нису могле да изврше слуге Његове.
Бадњи дан, дан уочи Божића добио је име по
Бадњој вечери, а то због тога што се те вечери не
спава већ се - бди, бденише. На навечерје празника
Рођења Христовог служе се такозвани царски
часови, спој сва четири часа у једну службу са
додатком изобразитељне (службе која на неки
начин замењује литургију).
На Бадњи Дан посте сви укућани, а трпеза тога
дана би требала да буде обилна и свечана. Божићни
пост почиње 40 дана пре самог Божића и за њега су
везани многи обичаји из Православне и народне
традиције. Пост се завршава на Божић.
Код Срба се Божић слави 25. децембра по
јулијанском и 7. јануара по грегоријанском
календару. Поред Срба, старог, јулијанског
календара придржавају се још Руси и поједине
мање Православне црквене заједнице и неки
манастири на Светој Гори, док је већина западних
Хришћанских Цркава одавно прешла на нови,
грегоријански календар и празник Христовог
рођења слави 25. децембра.
Божићња трпеза увек је свечана и поред
многобројних јела, за коју је заслужна машта
домаћице и финансијске могућности домаћина,
мора имати и обавезна обредна јела која се само
овог дана припремају. Та јела су божићна печеница
и чесница. Печеница је цело младо прасе и то је
једна врста жртве која се приноси Богу и вуче
корене из претхришћанског времена, а помиње се и
у старозаветним књигама.Чесница је обична бела
погача умешена од пшеничног брашна. У чесницу
се ставља златан новчић и за ручком се искључиво
ломи рукама. Онај ко у свом парчету пронађе
новчић имаће среће у току наредне године. Чесница
спада у хлебне или бескрвне жртве и њене корене
треба тражити у старозаветним причама о
приношењу жртви Богу.
На Бадњи дан, рано изјутра, домаћин куће
одлази по бадњак (храстић) који до ноћи стоји пред
кућом у дворишту, а у становима и зградама у
предсобљу. Са заласком сунца, на Бадње вече,
бадњак се уноси у кућу, а по поду посипа слама,
док се у становима завежљајчић са бадњаком и
сламом ставља испод стола на коме је припремљена
вечера. Бадњачка вечера је строго посна. Бадњачки
колач не сече се ножем него се ломи руком. Не сме
се појести сво јело и пиће, него се понешто оставља
преко ноћи, на оном месту на коме се вечерало. О
Бадњој вечери као и првог и другог дана Божића,
трпеза се не диже нити се ђубре избацује. На Бадње
вече осим погаче умешене без квасца, једе се риба

.

Бадње Вече и Божић
Због пописа становништва Пресвета Дева
Марија се са Праведним Јосифом нашла у
Витлејему девет месеци после зачећа Христовог од
Духа Светога. Како су се због пописа и многи
други слегли у град, преноћишта није било ни по
кућама ни по гостионицама. Заноћили су у једној
пећини која је пастирима служила као штала. Тако
је Господ Исус Христос одмах по рођењу положен
у јасле, а први ће га поздравити прости пастири али
и велики мудраци, астролози са Истока који су у
Витлејем стигли пратећи небеске знакове великог
догађаја.
Бадње вече је крај Божићног поста и
кулминација ишчекивања доласка Спаситеља,
рођења Сина Божјег у људском телу. У атмосфери
радосне тишине Црква се припрема да дочека
Богомладенца. Верници добијају освећене бадњаке
које односе својим кућама. Породице се окупљају у
својим домовима као око сламе и лишћа Христове
колевке у јаслама Витлејемске пећине. Долази ноћ
радости и пастира и мудраца.
Приближава се дуго очекивани и у Старом
завету пророкован догађај - рођење Месије,
Спаситеља света. Рођење Богочовека, отелотворење
другог лица Свете Тројице - Сина Божјег. Он,
Господар света и Цар над царевима родиће се у
14
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пржена на уљу, мед, вино и пасуљ(обично
пребранац), а ту су и ораси, јабуке, крушке, суве
шљиве, урме, суво воће, бадем и лешници.
Положајник је прва особа која на Божићно
јутро уђе у кућу и он по веровању доноси срећу у
кућу. Зато се за Положајника обично узима дете,
али он може бити и одрастао човек. Он укућане
поздравља са: "Христос се роди!" и "Срећан
Божић!", на шта му укућани одговарају: "Ваистину
се роди!" и "И теби срећу да Бог да!".
На Божић ујутро домаћица спрема чесницу (у
коју ставља новчић) и Божићни колач. Божићни
ручак почиње пошто се домаћин врати из цркве и
свим укућанима честита Божић, као и они њему.
Ручак почиње тако што се домаћин прекрсти,
запали Божићну свећу, окади трпезу, прочита Оче
наш и пререже Божићни колач. Онда узима
чесницу, подигне је у вис, окрене је у круг три пута,
преломи преко средине и сваком за столом одломи
по једно парче. Печено прасе или Божићна
печеница најчешће је јело на трпези. Од ње се на
Божић не једе глава и плећка, веће се оне чувају за
Нову годину (Мали Божић, како се овај празник у
народу често назива). Божић је весео празник, пун
радости и љубави међу укућанима.
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хороскопски знаци, веле они, имају пресудни
утицај на живот сваког појединца овдје на земљи.
Хороскопи, како кажу астролози нуде нешто
,,фантастично,, Потребно је да дате податке о месту
у коме сте се родили, сат и датум рођења, чиме ће
те бити сврстани у одређену групу људи и сазнаће
те каква сте личност, шта је уобичајено да вам се
дешава, каква вам је била прошлост и шта вас
очекује у будоћности, и што је најважније добићете
савет како треба да се понашате у наредном
временском периоду.
Као што је особина свих демонских прорицања
тако и астрологија прориче уопштено и неодређено.
Хороскоп вам може рећи ,,Очекујте успјех,, али
никад неће рећи ,,Освојићете златну медаљу из
стрељаштва,,. Може вам рећи добићете добру
вијест али неможе рећи коју. Опседнути својим
проблемима, у овим тешким тренуцима, када
приступају овим гатарима, или кад читају
хороскоп, људи то схватају као нешто конкретно.
Ако кажу чућете добру вест готово да нема човека
да у току једне седмице не чује бар добру вијест,
ако кажу биће проблема и ви ће те их савладати,
исто тако сви ми стално наилазимо на проблеме и
сваки пут их некако ријешимо. И тако даље. Када
ова превара не пролази код људи они је покушавају
протурити као забаву.
Астрологија се коси са православним
схватањем живота човјечијега.
Истинити Бог је открио себе у Христу као
Свету Тројицу: ми који живимо послије Христа,
кроз Цркву Његову имамо и пуноту богопознања и
богоопштења, и знамо да је Бог створио звијезде
ради човјека а не обрнуто.И знамо да се све дешава
по Божијем промислу, по Божијој вољи и
допуштењу. Знамо да је човјеку дата слобода воље
и да од човјековог владања и послушности Богу
највише зависи његов стварни успјех.
Бог нам је још у старом завјету заповиједио да
се не обраћамо гатарима и то више пута.
Подсјетићу само на откривење дато пророку
Мојсију: - Нека се не нађе у тебе који би водио сина
својега или кћер своју кроз огањ, ни врачар, ни који
гата по звијездама, ни који гата по птицама, ни
урочник; ни бајач, ни који се договара са злијем
духовима, ни опсјенар, ни који пита за мртве. Јер је
гад пред Господом ко год тако чини, и за таке
гадове тјера те народе Господ Бог твој испред тебе.
Држи се сасвијем Господа Бога својега. Јер ти
народи које ћеш наслиједити слушају гатаре и
врачаре; а теби то не допушта Господ Бог Твој (V
Мојс. 18,10-14). Овај преступ гатарски, Св оци су
изједначавали са гријехом убиства.

Православље и астрологија
Драга браћо и сестре,
Астрологија је једна од најраспрострањенијих
магијских заблуда коју подмукло представљају под
велом некакве научности. Треба разликовати
астрологију и астрономију. Астрономија је наука о
кретањима, величини небеских тијела, или наука о
ономе што је геометријско код небеских тијела.
Астрологија није наука, астрологија је гатање по
звијездама. Астрологија је настала још у давна
старозавјетна времена, када су људи ради
орјентације у простору и времену почели
посматрати звјездано небо. Астрологија је настала
као саставни дио многобожачког погледа на свијет,
који су вјеровали да су планете које управљају
људским поступцима, у ствари, богови. Јупитер –
врховни бог, Марс – бог рата, Меркур – бог
трговине, пророштва и лопова, Венера – богиња
пожуде итд..
Астрологија је настала у Халдеји, одатле су је
преузели Вавилонци а потом Египћани па Грци,
Римљани итд. Тако имамо различите врсте
хороскопа: западни, кинески, индијски итд.
Хороскопски знаци су скупине звијезда којима
по
астрологији
управљају
планете.
Ови
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- Који се вежба код врачара или слично, нека буде
под казном онолико времена колико и убице (72.
правило св. Василија Великог).
Драга браћо и сестре,
Ако смо народ светосавски, ако себе називамо
потомцима св. Саве, чинимо онда и дјела његова,
да на нас не дође прекор Господњи: “Да сте дјеца
Авраамова, чинили бисте дјела Авраамова” (Јн.
8,39). Не градимо себи идоле, не упадајмо у лукаве
замке ђаволове. Очистимо себе и светиње наше, да
се у нама обнови благодат Светога Духа, да будемо
достојни да се синовима Божијим назовемо.
“Не упрежите се у исти јарам с невјерницима; јер
шта има праведност са безакоњем; или какву
заједницу има светлост с тамом. АМИН.
Свештеник Десимир

Број 7
то, што је Он очувао твоју државу и твој народ?
Можда за то, што Он шаље род на твоју њиву и
срећу у твој дом? Можда за то, што Он спасава тебе
од сваке невоље?
Дакле, што можемо рећи за човека, који псује
мајку и Бога?
Прво, да овај човек нема памети, јер псује то
што треба поштовати, грди то што мора волети и
ружи оне којима се треба да клања. Паметан човек
никад тога неби учинио.
Друго: човек, који псује мајку и Бога, нема
морала у своме срцу, јер чак и животиње поштују и
воле своју мајку и одане су ономе ко их његује и
храни, а овај човек псује своју мајку и ружи свога
највећег Дародавца - Бога.
Треће: човек, који псује мајку и Бога, нема
страха Божјег у себи, јер и Господ нам је заповедио
да поштујемо оца и мајку и волимо Бога изнад
свега у свету, а овај човек не боји се Бога и не
слуша Његове заповести.
Како треба да се понашамо према таквом
човеку? - Њему не треба давати никаквог поверења,
јер онај, који псује мајку и не боји се свога Бога,
може лако и покрасти, и убити, и опљачкати, и
издати отаџбину, и направити лажну меницу и
сваки други злочин учинити. Зашто? А за то, што
псовати Бога и ружити мајку то је највећи злочин у
свету, а који чини највећи злочин, тај ће лако
учинити и остале мање.
Један поштени Јеврејин имао је код себе слуге
хришћане, али чим је чуо, да слуга псује Бога,
одмах га је истерао, говорећи: „Кад се ти не бојиш
свога Бога, зар можеш да слушаш мене? Кад ти не
поштујеш свога Небесног Господара, како можеш
поштовати мене - твога газду? - Ко псује Бога и
мајку, тај је дакле неморалан човек и такав мене
може увек и опљачкати и преварити и покрасти и
убити".
Видите, дакле, да чак и људи других вера
гнушају се овог нашег гадног обичаја. И зато
оставите га, не срамотите себе и своје српско име.
Нека сваки види да ви поштујете свога Бога и да
сте захвални својим родитељима; тада вас и Господ
неће напустити, као што вас ни до данас није
напуштао.
(Извор: Раковички народни листић, бр 2)

Најружнији обичај
Има код нашег народа један врло хрђав и
ружан обичај, а то је „псовање." Истина, псују и
други народи, али горе од нашег народа не псује
нико на свету. Обично људи из других народа псују
или руже то, што је за њих најмржије и одвратно,
док наш народ ружи чак и оно, што за њега треба да
буде најсветије и најпоштованије. Зар ми не чујемо
скоро на сваком кораку, како поједини људи псују
мајку и самoга Бога. Овај ружни обичај Срби су
примили за време робовања од Турака. Али не
мислите, да су Турци псовали своје мајке и свога
Бога; то неби учинио ни један Турчин, јер за то
кривца је очекивала смртна казна. Турци су
псовали само српску мајку и српског-хришћанског
Бога, а то су чинили увек из велике мржње према
Србима, које Турци и нису сматрали за људе, него
за презрену рају.
На жалост, поједини из нас уместо тога да
омрзне ову псовку, којом су Турци ружили Србе,
уместо највећег гнушања према овоме турском
безобразлуку, почеше и сами да понављају ове
турске грдње и, на своју велику срамоту, псују и
своју мајку и свога Бога, као да правдају тиме своје
бивше зулумћаре.
О несреће! Зашто то чините? Зашто псујете
своју мајку и свог Бога? Турчин је мрзео српску
мајку и за то је псовао њу, али зашто псујеш своју
мајку ти, о Србине!? - Можда за то, што је она тебе
родила, исхранила, поставила на ноге, неговала,
чувала? Или за то што је она пазила на твоје
здравље и твој Живот?
Турчин је мрзео Бога хришћанског и за то је
псовао Га, а зашто Га псујеш ти, Србине? - Зар и ти
мрзиш свога Бога? - Тад реци за што? - Можда за
16
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- Нема, кажем, нема. Иди одатле.
Деран стао да плаче: "Хлеба, бако, хлеба". Уваљао
се сељак у кућу и завалио у угао поред прага и
почео да говори; али, једну реч каже, па стане,
другу, па опет прекине:
- И болест - вели - напала, и ... гладни. Ено га,
видиш, од глади умире!
- И показа сељак на малишана и ударише му сузе.
Јелисије стресе торбу с рамена, скиде је на земљу,
извади хлеб, одсече комад и даде сељаку. Али,
сељак не узе него показа на малишана и девојчицу.
Јелисије даде малишану. Малишан осети хлеб,
дохвати комад обема ручицама и загњури чак и нос
у хлеб. Јелисије свима одсече по парче.
- Кад би воде - вели стара - донели, уста се осушила
и запекла. Хтела сам синоћ али, пала сам...
Јелисије донесе воде, напоји људе, даде деци и
баби још хлеба. Сељак није хтео јести - "Неће вели - душа". А жена се није ни дизала, нити је
долазила себи. Јелисије отиде у село, у дућан, купи
ситне проје, соли, брашна, масла. Девојчица му је
помагала. Скува Јелисије чорбу и кашу и нахрани
људе. Прихватио се мало и сељак, поручила је мало
и баба, а већ девојчица и малишан и чанке олизали
и, загрливши се легли да спавају.
Сељак и баба отпочели да причају како се то све са
њима догодило.
- И раније смо живели - веле - не баш богато, а
прошле године није донео берићет. Појели смо
готово све што смо имали и стали да просимо у
суседа и добрих људи. У почетку су давали, а после
су нас одбили. Некоји, и сами нису ништа имали. А
и тражити било нас је срамота: свима смо били
дужни.
- Тражио сам - вели сељак - себи рада, па нема.
Света много који само за храну ради. Баба и
девојчица пошле су у даљину да просе. Али, и
милостиње је слабо било; нема хлеба...
Слушао их Јелисије и одустао да тога дана иде и
стигне друга, и заноћио је ту у кући. Сутрадан
прихватио се Јелисије рада, као да је он домаћин. И
почео да добавља што је за кућу потребно или
својим радом или за новац. Провео Јелисије тако
један дан, па и други; провео и трећи. Опоравио се
малишан па стао да се умиљава око Јелисија. А
девојчица се сасвим развеселила. У свим пословима
помажу и све за Јелисијем трче и вичу: "Деда!
Дедице!" Лежала је само жена, па и она је трећи
дан прогледала и тражила да једе.
"Ето - мисли Јелисије - нисам мислио толико
времена да изгубим; сад треба да идем". Али,
забринуо се Јелисије како ће ови људи сад да живе.
Кад други пођу да косе, они немају шта косити -

Два старца
Спремала се два старца на хаџилук у Јерусалим.
Један је био богат и звао се Јефим Тарасић
Шеваљев, а други није био богат и звао се Јелисије
Кузмић.
Јелисије је пошао веселе душе; а чим је оставио
село престао је да мисли о домаћим стварима.
Мислио је само о томе како ће да угоди своме
драгом сапутнику и да коме не каже набуситу или
неуљудну реч, како би само у миру и љубави
дошли до места и вратили се кући. Иде Јелисије
путем па само шапће или чита у себи молитву или
понавља у памети житија светих. А ако се сретне с
ким на путу или на ноћишту, труди се да је с њим
лепо и да се пријатно поразговоре, као што је Бог
рекао. Иде и радује се.
Добро путује и Јефим Тарасић, не ради ништа
лоше, не говори бесмислице; али некако му није
лако на души. Једнако се брине за кућу и за чељад.
Све се запиткује да ли син није нешто заборавио од
његових речи и да ли је све урадио онако како је он
рекао. Чисто би се вратио да све покаже или сам
уради.
Путовали старци пет недеља. Од куће идући
плаћали су за преноћиште и јело, а кад су дошли у
Малу Русију сви стали да се отимају ко ће их
примити. И пусте их на конак и нахране и за то не
само што новац не узимају, него им још натрпају у
торбе хлеба и колача, да им се на путу нађе. Ишли
су тако старци ишли и онда дошли у место где није
родило. По где-где ни хлеба нису могли да купе...
Једном старци тако путовали, почела већ врућина и
Јелисије се уморио. Хтео је да пије воде али
Тарасић неће да застане.
Рећи ће Јелисије Јефиму:
- Ти не чекај, ја ћу само отићи до оне куће, напићу
се, па ћу те брзо стићи.
Јелисије се сврну у кућицу. Она мала, олепљена,
види се давно није оправљана: кров отворен на
једној страни. Јелисије уђе у двориште; и гле, на
земљаном банку лежи човек мршав и не миче се.
Викне га Јелисије и замоли за мало воде, али онај
се не одазива. Приђе вратима и уђе. С леве стране
пећ, а у предњем углу где је икона, сто; поред стола
клупа а на клупи седи само у кошуљи гологлава
баба, ослонила главу на сто, а мало даље од ње
изгладнео мршав деран, као од воска. Иза пећи на
поду лежи једна жена и не гледа. Баба диже главу и
виде човека.
- Шта ти - вели - човече, треба? Ништа овде нема.
- Ја - рече јој Јелисије - створе Божји, навратио сам
се ... воде да се напијем.
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ливада је заложена. Кад стигне раж; људи ће жњети
и радити, а они ће гледати: јер је њихова њива
продана. И замислио се Јелисије, и није знао шта да
ради. Отишао је на двориште да спава. Помолио се
Богу, па легао; али не може да заспи: и ићи треба новац већ и тако при крају, али и људи му је жао.
"Види се - мисли он - свима не можеш надавати.
Хтео сам им воде донети, по комад хлеба дати, а
оно, гле, нашто је изашло. Сад ливаду и пашњак
искупи. А кад искупиш пашњак, купи деци краву, а
сељаку коња да снопље може вући. Јасно је као
дан: заплео си се ти, брате Јелисије. Много си
почео, нећеш моћи свему xевапа дати!"
Лежао је лежао и кад већ петли запеваше, он заспа.
И као да га неко пробуди. Види он као да је
потпуно одевен са торбом и штапом и као да му
треба кроз врата проћи, и врата као отворена само
толико, колико он може да прође. И пође на врата,
а то закачи са једне стране торба; он хтеде да је
откачи, и закачи се обућа и раздреши се: кад оно
није да се он закачио, него, гле, држи га она
девојчица и виче: "Деда, дедице, хлеба!" Кад је
погледао на обућу, а оно се малишан ухватио, а
кроз прозор гледају старица и сељак. Пробуди се
Јелисије и рече сам себи гласно: "Искупићу им
сутра пашњак и ливаду, и коња ћу им купити и
брашна до новине, и деци ћу краву купити, јер
иначе може се десити да пођеш преко мора, Христа
да тражиш, и изгубиш Га у срцу своме. Треба поћи
људима!" И заспа Јелисије и мирно спаваше до
јутра и учини сутрадан све што је те ноћи наумио...
После вечере, кад су сва чељад заспала Јелисије је
неприметно изашао и пошао путем. Новаца није
имао да настави пут за Јерусалим, па пође натраг
својој кући. "Кум Јефим и сам ће стићи и за мене
свећицу упалити” - мисли Јелисије. - “Види се да
ми засад није суђено. До смрти је дуго; а Господ
милостиви причекаће”.
Јефим је чекао друга, али како га није сачекао
нашао је друге поклонике и са њима пошао. До
Одесе су лепо путовали и онда се укрцао у лађу.
Путовали су морем до Јафе, а онда пешке до
Јерусалима. Кад су стигли у Јерусалим ишли су у
патријаршиски манастир, одстојали вечерње,
јутарње, запалили свеће и дали за помен родитеља;
пошли су и у ћелију Марије Египћанке, где се она
спасавала, па у Авраамов манастир и на место где
је Авраам хтео свог сина Богу на жртву да принесе.
Затим су ишли на оно место где се Христос јавио
Марији Магдалини, па у цркву Јакова, брата
Господњег.
За вечером у манастиру тужио се један поклоник
како му неко кесу са новцем извукао. Пожалио се и
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потужио поклоник па полегаше. Легао и Јефим да
спава, али спопало га неко искушење. "Неће бити
да су поклонику извукли новац, биће да у њега и
није било новаца. Он није нигде давао. Мени је
говорио да дајем, а сам није давао, него је и од мене
једну рубљу узео". Мисли тако Јефим, па поче сам
себе корети: "Зашто ја да судим човека; грешим
што тако мислим. Нећу више". И тек што је
заборавио како се зарекао, опет стане да мисли на
поклоника.
Сутрадан пошли на велику службу у цркву Гроба
Господњег. Поклоник се не миче од Јефима. По
цркви их водио калуђер. Провео их поред места где
је Спаситељ с крста скинут и помазан и где у девет
великих светњака горе свеће. Тамо је и Јефим
запалио три свеће. Затим је калуђер повео Јефима
навише по степеницама на Голготу, на оно место
где је стојао крст. И тамо се Јефим помолио Богу;
Затим су му показали место где су приковане руке
и ноге Христове на крст и још многа друга света
места. Похитали су најзад самој пештери Гроба
Господњег. Тамо се започела православна служба.
Хтео је Јефим да се одвоји од поклоника (у
мислима је једнако грешио према поклонику), али
поклоник га никако не оставља. Стоји Јефим, гледа
преда се и моли се Богу; али, мало, мало па се
опипа да ли је кеса на свом месту...
Стоји Јефим, гледа преко глава и, гле, какво чудо!
Под самим кандилима где благотворни огањ гори,
испред свију, види он, стоји главом - Јелисије
Кузмић. Баш он. Обрадовао се Јефим што је нашао
друга и зачудио се како је успио Јелисије да тако
лепо место заузме. Служба се свршила, ускомешао
се свет. Једнако гледа Јефим да му како Јелисије не
измакне. Народ је тискао Јефима устрану и он се
опет поче прибојавати за своју кесу да му је ко не
извуче. Прогурао се, изашао на слободан простор,
свуда је тражио Јелисија.
Другог дана Јефим опет пође Гробу Господњем.
Хтео је да прође напред али, су га одгурнули и он је
стао код стуба и молио се. Погледа напред, а оно
опет под кандилима, баш до Гроба Господњег, на
првом месту, стоји Јелисије; раширио руке као
свештеник код олтара, а његова ћелава глава
блиста.
И трећег дана Јефим опет гледа и види код Гроба
Господњег на самом светом месту стоји Јелисије,
раширио руке и гледа горе, као да нешто види над
собом.
Али Јефим никако да се састане са Јелисијем. Шест
недеља је провео у Јерусалиму и онда пошао кући.
Стигао до Јафе, укрцао се на брод, допловио до
Одесе и пешице кренуо кући. Путовао Јефим
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путовао и једне вечери прилази баш оном селу где
је прошле године Јелисија оставио. Тек што је ушао
у село, истрчала из кућерка девојчица у белој
кошуљици:
- Дедо, дедице, сврати к нама ...
Изађе на трем и жена с малишаном, и она га зове.
Ушао Јефим, захвалио се, похвалио људе што
угошћавају поклонике. На то жена одмахну главом
па рече:
- Како да не зовемо поклонике. Та, ми смо од
поклоника дознали шта је живот. Ми смо пре
живели, а Бога смо заборавили, па нас је због тога и
казнио Бог тако да смо већ и смрт очекивали. Летос
је било дошло до тога да смо сви лежали и гладни и
болесни. И, заиста, помрли бисмо, да нам Бог не
посла некаква старчића, таква као ти што си.
Свратио усред бела дана да се напије воде, видео
нас у беди и сажалио се, па и остао с нама. Напојио
нас и нахранио, подигао на ноге, земљу искупио,
коња са таљигама купио и нама оставио.
Утом уђе баба у кућу и прекиде реч жени:
- И сами не знамо - рече - да ли је то био човек или
анђео Божји. Свакога је волео, свакога је жалио, и
отишао је не јавивши се, и не знамо за кога да се
Богу молимо.
Увече дође и сељак, домаћин, на коњу па и он поче
да прича о Јелисију како је код њих живео.
- Да није он нама дошао сви би грешни помрли.
Умирали смо у очајању, роптали смо и на Бога и на
људе. А он нас је на ноге подигао и он нас је
научио да познамо Бога и поверујемо да има
добрих људи. Христос Бог нека му помогне. Раније
смо живели као стока, он је нас научио људима.
Прошло је било неколико дана како се Јефим
вратио својој кући. И онда, пролазећи поред
Јелисијеве куће угледа га баба и позва ... Пође
Јефим кроз трен у двориште к пчелињаку и
Јелисију. Уђе у пчелињак и гледа, а ћела његова
сија преко целе главе, као оно у Јерусалиму код
Гроба Господњег. Над њим, као у Јерусалиму као
жар гори и трепери сунце и око главе златне
пчелице у венац се свиле и обвијају га; али не
пецају га; Застаде Јефим. Јелисијева баба викну
свом мужу:
- Дошао кум!
Погледа Јелисије, обрадова се и пође на сусрет
куму, вадећи полагацко пчелице из своје браде.
- Здраво, куме, здраво, мили мој... Јеси ли здраво и
мирно допутовао?
- Ноге су, хвала Богу, носиле, а теби сам водице са
Јордана донео. Дођи да узмеш. А да ли је Господ
примио труде и молитве...
- Е, нека помогне Бог и Христос!
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- Ногама сам био, а да ли и душом или је то ко
други...
- То су Божја посла, куме, Божја посла.
- Успут при повратку свратио сам у кућу, у којој си
био остао...
Уплаши се Јелисије и збуњено убрза:
Божја посла, куме, Божја посла. Него, хајде, уђи у
кућу сад ћу меда донети. - И забашури Јелисије реч,
и поче говорити о домаћим пословима.
Уздахну Јефим и не хтеде да говори о људима оне
кућице, ни о томе како га је видео у Јерусалиму, и
разуме да је свакоме на овоме свету од Бога
наређено да до смрти испуњава свој дуг љубављу и
добрим делима.
Лав Н. Толстој

ДУХ БОЖЈИ И ДУХ ОВОГА СВЕТА
Старац Пајсије Светогорац
"Унутрашња чистота истинитог човека
улепшава и његову спољашњост"
Поглавље 1.
Светско образовање и знање
Мудар човек је очишћен човек
Када човек не изоштрава свој ум Богом, него га
изоштрава злобом, прима у себе ђавола. Боље би му
било да је изгубио памет, јер би тако барем имао
олакшање на дан Суда.
- Старче, разликују ли се простота ( = незналаштво)
и лукавство?
- Да, као лисица од шакала. Шакал, када нешто
види, он то и пожели, и журно иде да то узме.
Лисица ће, пак, прво применити лукавство, а потом
ће отићи да узме оно што је хтела.
- Може ли неко, старче, да лукавост сматра за
мудрост?
- Да, може, али ако испита самога себе, схватиће
шта је лукавство а шта је мудрост. Има и списак,
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помоћу кога то може да разуме. Који су дарови
Духа Светога? љубав, радост, мир, итд. Да ли је оно
што има у себи, има са тим везе? Ако нема, онда је
то нешто сатанско, онда је његова мудрост
искварена
Мудар човек је онај који се прочистио, који је
очишћен од страсти. Онај ко је осветио свој ум, тај
је заиста мудар. А ако му ум није очишћен, мудрост
му уопште не користи. Погледајте новинаре,
политичаре - мудри су. Али многи од њих, због
тога што немају освећени ум, када говоре мудре
ствари, говоре и безумности. Од велике мудрости
говоре велике безумности! Ако човек не усавршава
свој ум, ђаво га искористи. Ако не усавршава свој
ум у правцу чињења добра, ђаво га искористи за
зло.
- Ако, дакле, човек не усавршава свој ум, тиме
ђаволу отвара могућности?
- Ако га не усавршава, све те могућности се саме
отварају. Ако човек не дела духовно, постаје
непостојан у добру, и он сам, а не ђаво, чини зло.
Тако је неко, на пример, мудар, али не дела умом
својим већ лењствује. А ако не користи свој ум,
какве користи има од тога што је мудар?
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међутим, долази од божанског просветљења, и то је
сасвим друга ствар.
- Да ли је свет, старче, некада би бољи?
- Није био бољи, али су људи некада имали
простодушност и добро размишљање. Данас људи
на све гледају са лукавством, јер све мере умом.
Европски дух је донео много зла. Тај дух је оно што
сакати људе. Људи би данас били у много бољем
духовном стању, јер су школованији и могли би да
се споразумеју. Међутим, научили су их атеизму, и
свему сатанском, тако да су већ на самом почетку
скренули са пута и не могу да се споразумеју.
Некада, ниси могао да се са неким разумеш, јер
иако је било благочестивости,[1] није било ни
образовања. Сећам се, један калуђер се једном
приликом, када је чуо да се помиње "Григорије,
Папа римски"[2], саблазнио и побегао из Цркве, јер
је помислио да помињу римског Папу! Видиш ли
шта чини незнање! Незнање је страшна ствар.
Најгоре зло чине они који у исто време имају у себи
и благочестивости и онога што је шкодљиво. Такви,
без да испитају ствари, стварају проблеме.
Знање без божанског просветљења је пропаст
Ако се људи у брзини свога размишљања на
тренутак зауставе, њихов ум ће се одморити, али ће
им се и божанска благодат лако приближити. Знање
без просветљења је пропаст. Ако се неко труди на
духовном плану, ако се подвизава, тада га Бог и
просветљава. Тада он има божанско просветљење,
божанска искуства, и нема своје сопствене мисли,
па зато и види далеко. Онај ко је кратковид,
изблиза добро види ствари, али на даљину не види.
А онај ко није кратковид, видеће мало даље, али и
ово још ништа не говори. Јер телесних очију је
један пар, а духовних има много.
Они који су се удаљили од Христа, одбацују
божанско просветљење, јер одбацују сунце као
нешто безумно, и одлазе тамо где сунца нема. Као
последица тога јавља се духова прехлада и болест.
Ако се човек не освети, ако не дође божанско
просветљење, ако је остало знање и исправно - на
ово мислим - то је само један рационализам и
ништа више од тога. Ако недостаје божанско
просветљење, и оно што ће људи рећи, и оно што
ће написати, неће им помоћи. Погледајте како
Псалтир,
који
је
исписан
божанским
просветљењем, има велику дубину! Сакупи, ако
желиш, све теологе и све филологе, и видећеш да
један псалам са таквом дубином не могу да саставе!
Давид је био неписмен, али можеш јасно да видиш
како га је водио Дух Божји.
И Црква је данас у тескоби, јер недостаје
божанско просветљење, и свако ради како хоће.

- Може ли неко да буде мудар, али да њиме владају
страсти, па не може своју мудрост правилно на
користи?
- Као прво, треба пазити да се не верује сопственом
уму, јер, ако је човек духован па верује свом уму преластиће се, а ако је од овога света - полудеће. Не
треба да верује свом разуму. Треба да пита, да се
саветује, да освећује своју мудрост. И уопште,
човек треба да освећује све што има. Ако је
мудрост освећена, она помаже при сваком
расуђивању. Ако је неко мудар, али његова мудрост
није освећена, он не може духовно да расуђује.
Неко може, због своје природне простоте, да неког
варалицу сматра за светитеља, и да неки
безобразлук сматра за благочестивост. Када се, пак,
мудар освети, постаје веома разборит.
- Старче, како се мудрост освећује?
- Да би се човек осветио, не треба да од лукавог ( =
ђавола) прими поруке, нити да размишља лукаво,
већ да све чини са добротом и простодушношћу.
Тако
долази
духовна
јасноћа,
божанско
просветљење, и тада човек сагледава срца људи, и
не доноси људске закључке.
- Старче, да ли је расуђивање повезано са знањем?
- Расуђивање долази од божанског просветљења.
Неко може да чита Оце, да правилно зна одређене
ствари, да се подвизава и да се моли. Расуђивање,
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Улазе и људски елементи од којих настају страсти
које касније користи ђаво. Због тога не би требало
да власт траже људи којима владају њихове
страсти.
- Дакле, људи треба непрестано да траже божанско
просветљење?
- Да, јер другачије, решења до којих долазе настају
дејством ума. Тако се касније стварају смутње.
Скупштине, параскупштине... А зло је у томе што
нису препознали оно што је претходно било у њима
самима. Јер ако ми у себи самима имамо неко
исправно знање, зашто таквог знања не би било и
код осталог света? Када човек себе спозна смирено,
бива препознат и од људи. Ако неки спознају саме
себе, спознаће и ругобу своју и више уопште неће
говорити.
Једном приликом ми неко рече. "Нема ни
једног православног, да представља православље
ван њега самог, на скуповима, итд". И тако је
говорио, говорио, говорио, прекоревајући. "Пророк
Илија", рекох му, "када га Бог упита: шта тражиш
Илија на Хориву, он одговори: остадох сам. Тада
му Бог рече: "Оставих себи седам хиљада који нису
преклонили колена пред Ваалом". Седам хиљада
људи било је верно Богу, а пророк Илија рече:
"Остах сам!" И ти тако прекореваш, иако постоје
толики верни! ... Ко је наш Пантократор ( =
Сведржитељ)? Да ли је Он Сведржитељ у
грађевини која има оштећења од земљотреса, и ми
размишљамо шта да радимо да је спасемо да не
падне, па зовемо археологе да је подупру?" "Али
тамо у Америци нема никога", рече ми. "Али је сам
упознао толико верних из Америке", рекох му. "Да,
али католици делују лукаво". "Али католици сами,
остављају папизам и прелазе у православље. Добро,
када је Патријарх Димитрије ишао у Америку, зар
ти исти католици нису викали: "Патријарх је
истинити хришћанин, а папа је трговац"? Зар нису
то католици говорили са гневом? Зашто онда
говориш о томе да католици желе да преваре
Православне, да их промене, итд? Где је Бог? Зар
ђаво може успети?"
На жалост, западни рационализам је утицао и
на источне православне предстојатеље, и тако се
нашао и у телу једине Источне Православне Цркве
Христове, док је он сав у ствари на Западу који у
њему гледа као на владаоца света. Ако се на Запад
погледа духовно, светлошћу Истока, светлошћу
Христовом, тада ће се видети залазак Запада, који
мало по мало губи светлост мисленог Сунца,
Христа, и који напредује ка дубоком мраку.
Скупљају се и саборују[3] и договарају се о
стварима о којима не треба расправљати, о којима
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ни Свети Оци нису расправљали толико времена.
Све је ово од лукавога, како би вернима дотужило и
како би се саблазнили, и како би их гурнули - једне
у јерес а друге у раскол, и како би тиме ђаво
зарадио. О, о... муче и усложњавају живот ови
људи!
И куда води све ово? Нико се не бави духовним
делањем, него умишља да је духован човек и
говори безумности. Једно дете са природном
чистоћом ума и са малим знањем које има, рећи ће
ти исправне ствари. Насупрот томе, неко са
великим образовањем, са умом замућеним
демонским искуством које је примио, говори ти
највеће безбожности.
Онај ко стално изоштрава свој ум знањем, а
живи удаљено од Бога, на концу раздваја свој ум на
два дела. Један део ће мало по мало сам пропасти, а
другим људи прибегавају потпуно људским
решењима. Људско знање, када се освећује, постаје
божанско и тада је од помоћи. Другачије је са
људским сучељавањима, умом, логиком овога
света. Чисти ум је као користити лепак за гвожђе. А
магнет привлачи метале, и овај пријања, али се не
лепи.
То је данашњи свет. На све ствари се гледа
сувом логиком. Ова логика је катастрофална. Зар
није речено да "знање надима" (1 Кор. 8, 2). Ако
нема божанског просветљења, знање ничему не
користи, него доноси пропаст.
Наука треба да се развија духовним животом
Свако зло потиче од ума, онда када се ум
стално забавља једино науком и када је сасвим
одвојен од Бога. Због тога овакви људи и не налазе
свој унутрашњи мир и равнотежу. Насупрот овоме,
када се ум креће око Бога, људи користе и науку за
старање о својој унутрашњости, и за добро света,
јер је тада ум освећен.
- Дакле, старче, наука није од помоћи човеку?
- Наука много помаже али и много замућује. Иако
наука познаје душе са највећом јасноћом, мало о
њима зна. Они који су свој ум прво замутили
науком, па га благодаћу Божијом разбистрили,
тада, свакако имају више алата за свој посао. Али
ако пак нису осветили свој алат - ако нису осветили
знање - могу да га користе једино за светска, али не
и за духовна дела. Но они свој ум брзо освећују,
ако у њега уђе доба устрепталост. Они који се
посвете унутрашњем образовању, образовању
душе, и који користе и спољашње образовање за
унутрашње, они се брзо духовно преображавају.
Ако се духовно вежбају, тада су у стању да
многима помогну, јер их ослобађају страха од мука,
и воде их рајском блаженству. Ови људи Божји,
21

Православна Вера
могу у многим случајевима да имају мало школе,
али да много помажу, јер имају много благодати
иако немају много папира (= диплома). Свет је
испуњен грехом и потребно му је много молитве и
искуства. Новчанице су исписане многим словима,
али њихова вредност зависи од тога какво покриће
има онај ко ју је издао. Тако је потребно много се
трудити и када је у питању "рудник" душе.
Сећам се једног старчића у Манастиру
Есфигмену,
који
је
био
толико
прост
(=необразован) да је и за Вазнесење мислио да је
какав светац. Он начини једну метанију и рече:
"Светитељу Божји, заступи нас"! Једном један брат
беше болестан, а он није имао шта да му да да
поједе. Силазио је пењао се уз степенице, па отвори
прозор који гледа на море, испружи руке према
мору и рече: "Свети Вазнесење, дај ми једну
рибицу за брата". И одмах - о, чуда - једна врло
велика риба искочи из мора право у његове руке.
Они који су то посматрали, били су запрепашћени.
Он их погледа и само се насмеја, као да им говори:
"Шта сте чудно видели?" Ми имамо знање, знамо
када се који светитељ прославља, како је неки
други мученички пострадао. Знамо када је празник
Вазнесења, где се оно и како догодило, међутим не
можемо ни једну такву рибу да добијемо! То је та
чудесност духовног живота, коју они, који логику
траже само у себи самима, а не у Богу, не могу да
разумеју, јер имају једино знање овога света, које је
сједињено са духовним болестима овога света, а
Духа Светога немају.
Дух Свети не силази механички
Реч ума не мења душе, јер је телесна. Реч
Божија, која се рађа од Духа Светога, има божанске
енергије и мења душе. Дух Свети не силази на неки
механички начин - због тога теологија нема
никаква посла са неким чисто научним духом. Ду
Свети Сам силази, када у човеку наиђе на
одговарајуће претпоставке. А духовна претпоставка
је да уклони рђу са свог духовног ужета, да буде
добар водич, да прими струју духовног
просветљења, и да тако постане духовни научник,
теолог. Кад кажем "теолог", мислим на оне теологе
који имају теолошко покриће, и чија диплома тако
има вредност. Не мислим на оне који имају само
папир без икаквог покрића, и чија је диплома налик
новцу неке непостојеће земље.
Ум се често годинама замара, како би научио
један или два страна језика. У наше време многи
људи знају стране језике, али ови језици немају
никакве везе са језицима Свете Педесетнице, јер
живимо у великом Вавилону. Велико је зло када се
теологијом бавимо само помоћу нашег ума, и када
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наш ум представљамо као присуство Духа Светога.
Ово се назива "мозгологија" (εγκεφαλολογια) која
рађа Вавилон, док у теологији постоје многи
језици, многи дарови ( = харизме), али су сви
језици у сагласности, јер је један Господар њихов,
Дух Свети Педесетнице, а језици су огњени.
- Старче, зар не говори тропар да Дух Свети
"стално пружа..."?[4]
- Да, пружа, али тамо где је присутан. А ако није
присутан, како да пружа? Вреднија је једна реч
искусног и смиреног човека, која са болом излази
из дубине његовог срца, него многе речи мудрог
спољашњег човека, које, спретношћу језика излазе
брзо, и од кога душа нема користи, јер је такав
језик телесан и није огњени језик Свете
Педесетнице.
Осветимо језик
Добар је језик, добро је и образовање, али ако
нису освећени, штетни су и воде у пропаст. Дођоше
једном у Коливију, неки студенти оптерећени
књигама и рекоше ми: "Дошли смо, старче, да
разговарамо о Старом Завету. Зар Бог не допушта
знање?" "Које знање?" - рекох им. "Оно које се
стиче умом?" "Да", рекоше. "То знање, рекох им,
може те одвести до месеца, али те неће одвести
Богу". Добре су снаге које постоје у нашем мозгу и
које могу човека да подигну до звезда, са великим
трошковима горива итд... Али, од овога су боље
духовне снаге, које човека успињу до Бога, што и
јесте његово назначење. Ове снаге уздижу човека
до Бога са мало горива, са једним напрстком.
Једном сам једног Американца, који је дошао у
Коливију, упитао: "Како сте ви узнапредовали,
пошто сте тако велики народ?" "Ишли смо на
месец", одговори ми. "Колико је далеко?", упитах
га. "Рецимо, пет стотина хиљада километара", рече.
"Колико сте стотина милиона потрошили да бисте
ишли на месец'?" Од 1950-те до сада потрошили
смо огромне количине долара". "А до Бога, јесте ли
дошли?", упитах га. "Колико далеко је Бог?" "Бог
је, рече ми, веома далеко". "Ми, рекох му, са једним
напрстком (, тј. са безначајним материјалним
трошковима - прим. прев.) идемо до Бога!"
Природно знање нам помаже да стекнемо
духовно знање. Ако, међутим, човек остане само
при природном знању, остаје при ономе што је
природно и не успиње се ка Небеском. Остаје
дакле, у земаљском рају, сазданом између Тигра и
Еуфрата[5] и радује се природним лепотама и
животињама, али се не успиње небеском Рају, да се
радује са Анђелима и са Светима. Да бисмо се
успели у небески Рај, неопходна је вера у
Домоуправитеља Раја, неопходно је да Га љубимо,
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да спознамо своју грешност, да се смиримо, да Га
упознамо и да са Њим молитвено говоримо, да Га
прослављамо и када нам помаже и када нас куша.
- Старче, да ли је некоме ко пребива у покајању, у
посту, у подвигу, потребно да изучава и догматику,
теологију, итд?
- Када неко има елементарно образовање, бављење
тиме му може помоћи. Он, међутим, не тежи томе
да стекне знање, да се покаже мудар или да говори
мудрости, него да себи помогне. Ако неко настоји
да се освети, ако да Бог, долази благодат и
просветљује га. А унутар тога може бити и
догматике и теологије, јер такав живи тајне Божије.
А неки други може да буде простодушан, и да не
жели да научи нешто више, него се задовољава
оним што му је Бог дао.
- Ако смо у манастиру (тј. ако смо се замонашили прим. прев.), а још увек желимо знање овога света,
шта то значи?
- Значи да немамо знање. "Познајете истину и
истина ће вас ослободити".[6] Када се човека
смирава и просветљује, тада се освећује и ум његов,
као и његове разумске силе, док је, пре него што се
освети, делатност његовог ума телесна. Ако је неко
себељубив, и ако се, док је још неписмен, упусти у
тумачење догмата, Откровења, Отац итд.,
помрачује се, и напокон се губи у безверју. Таквога
напушта благодат Божија, јер је узнапредовао у
егоизму. Видите, смирење у свему помаже, оно даје
снагу. Најпаметнија ствар коју ћу помислити,
најмудрије решење које ћу пронаћи, јесу највећа
безумља, ако се у њима налази и егоизам, док је
смирење стварна мудрост. Због тога треба да се
боримо против частољубља и за стицање великог
смирења. Другачије, знање уместо да користи, има
сасвим супротне последице. Ум се тада помрачује,
и онда се изговарају богохулства, јер је егоизам
узнапредовао. То је изнад наших моћи. Ако тако,
неко ко је образован, покуша да изучава догмате,
постоји опасност од штете. Исто је и ако неко ко је
неупућен, покуша да се удубљује у дух Отаца, без
да је у одговарајућем духовном стању. Јер, да је био
имало духован, не би то чинио. Рекао би: "Ако ми
је нешто потребно, Бог ће то просветлити ( =
разјаснити). Да испуним оно што сам разумео. Тога
је толико много!"
- Дакле, старче, када неко изучава Јеванђеље, то је
зато што нема смирења и благочестивости?
- Да, јер када недостаје смирење, тумачење које
даје, јесте тумачење ума, разума, и оно је остаје без
божанског просветљења.
- Ако, дакле, не разуме нешто, боље је да човек то
остави за касније?
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- Да, да каже: "Овде је нешто добро речено, али ја
то не разумем". И ја сам тако радио. Када сам био
млад и када сам читао Јеванђеље, ако нешто нисам
могао да разумем, нисам покушавао да то
растумачим. Размишљао сам: "Овде је нешто добро
речено, али ја то не разумем". И касније сам видео,
да када ми је то што нисам разумео затребало - цак
- и дошло је тумачење. Али ја опет рекох: "Да
питам, и неко ће ми објаснити како се ово тумачи".
И било је тачно онако, како сам и разумео. Јер је
дрскост да неко покуша да тумачи Јеванђеље кад га
не разуме. Због тога, када изучавате Јеванђеље,
немојте га тумачити умом, већ промислите добро,
док не дође божанско просветљење расуђивања, и
само ће се растумачити.
- Може ли човек, када дође у одговарајуће духовно
стање, да разуме и нешто дубље?
- Не дубље. Један божански смисао у себи садржи
мноштво божанских смислова. Нека човек може да
разуме сада а нека касније. Неко може да чита - да
чита, да сазна много, а да уопште не може да уђе у
смисао Јеванђеља. Неко, пак, може да не чита
много, али да има смирење, подвижнички дух, па
да га Бог просветли и он спознаје смисао. Онај ко
жели да чита много, може то да жели због
частољубља или да би стекао захвалност. Тај је као
неко го гледа борбу и не види ко се бори, да би
могао да помогне, да би био борац. Он посматра
шта ради борац, и уместо да покуша да се и сам
бори, он гледа још једну борбу, па још једну, а сам
не постаје борац, него остаје гледалац.
- Старче, за некога ко је образован често кажу:
"Овај је човек добродетељан ( = врлински)"[7]. Да
ли увек тако?
- Када кажемо: "овај човек је добродетељан",
мислимо на онога ко је духовно добродетељан, ко
је духовно зрео. Приметио сам да постоје
незналице које су веома горде, и незналице које су
смирене. Постоје и образовани који су веома горди,
и образовани који су смирени. Дакле, унутрашња
добродетељ је сва дубина. Због тога Свети Василије
Велики каже: "Најважније је да имаш узвишену
мисао[8] и смирену помисао". Онај ко има такву
мисао, ако и има мало гордости, некако се
оправдава. Али онај ко нема такву мисао, ако има
гордости, сасвим је без оправдања. Сва дубина је у
нашем старању о нама самима, у нашој унутрашњој
добродетељи. Ако је неко добродетељан, он је и
образован, и има смирену мисао. Ово је највеће
добро. За некога, пак, ко нема велико образовање,
веома је штетно ако о себи има високо мишљење.
Природно знање
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Спољашње образовање у многим случајевима
шкоди, јер у човеку подстиче високо мишљење о
себи самом. Ово високо мишљење представља
запреку која спречава благодат Божију да се
приближи. С друге стране, када човек одбаци
такву, лажну, идеју о себи самоме, тада нас Добри
и Богати Отац обогаћује својим божанским и
просветљеним идејама. Када, међутим, напаћени
човек има високо мишљење о себи, и када ту идеју
држећи у своме мозгу, он наставља да буде само
мозак, само телесно, и не познаје благодат Божију,
благодат Духа Светога. Код многог знања, дакле,
постоји страх да ће глава бити напумпана /знањем/,
а да ће тиме у ствари бити испразна. Тако долази до
опасности да се то испразно знање расточи у ништа
(схизофренијом), или да буде гордошћу разорено
на комаде. Због тога знање треба да следује страху
Божијем, и да буде сједињено са делањем, како би
постојала равнотежа. Знање, само по себи, штети.

Број 7
- Зашто, међутим, стално говоре да је образовање
добра основа за монаштво?
- Види да ти кажем. Неко ко је образован може да
узме да чита неки Отачки текст, и са мало труда да
га разуме, и да тако брзо напредује. А неко ко је
необразован, ако нема благочестивости, тешко ће
напредовати. Необразовани треба да се труди да
стекне искуство и божанску помоћ, и да у оквиру
тога схвати оно што чита. Са друге стране, онај ко
је образован, ако се само мало потруди, добро ће
напредовати. Он треба да дела на свом уму, и да се
не држи само теорије. Свакако нисам рекао да
треба да жели да умом спозна тајне Божије.
- Дакле, старче, треба користити свој ум у борби
против страсти?
- Не само то, него и шире. Погледај на сва
доброчинства Божија, на сав свемир. Прослави
Бога и заблагодари му. Видиш, прво је Аврам
тражио Бога, а потом је Бог тражио Аврама.
- Како, дакле?
- Отац Аврамов, био је идолопоклоник, поштовао је
идоле. Аврам виде свемир, и запита се зашто се
поштују бездушни идоли, и његов ум стаде да дела:
"Није могуће да су ови идоли, да су ова дрва,
богови, и да су они створили сав свет. Ко је
начинио небо, звезде, сунце, итд.? Треба да
пронађем истинитог Бога, у Њега да верујем и
Њему да се молим". Тада се Бог откри њему и рече
му. "Изиђи из земље своје и од рођака својих"
(Пост. 12, 1). И Аврам отиде у Хеврон, и постаде
љубљено чедо Божије. Образовани, ако и нема
благочестивости, лако може да разуме, и са мало
смирења и мало борбе напредоваће. Ево мог
примера, док сам био у војној служби везе. када су
ме тамо поставили, било је неколико Енглеза. Они
који су били образовани и који су знали енглески,
одмах су се уклопили, а нама осталима било је
тешко. Али и у погледу онога што смо учили, други
су то разумели, јер су знали разне ствари, а нама је
опет било тешко.
Сви треба да знају доброчинства Божија. Свако
треба да разуме шта му је дато. зашто нам је, иначе,
Бог дао ум? Да испитујемо, да изучавамо, да
следујемо себи самима, итд? Бог није човеку дао
ум, зато да би пронашао како да са једног места
брже пређе на друго, већ због нечега што је много
важније: да спознамо како да кренемо путем нашег
назначења, како да приђемо Богу, како да уђемо у
земљу истиниту, у Рај.
Каква је доброчинства учинио Бог Израиљском
народу! Какве знаке! Каква дела! Када је, међутим,
Мојсије, са таблицама десет Божјих заповести,
закаснио да сиђе са горе Синаја, народ већ беше дао

Када уђу егоизам и разговорљивост, да би се
зачудио како лепо размишљам, тада почињу да
делују духовни закони, који сабирају ово двоје. Ако
се ово стално догађа, онда је то значајно. Када у
око упадне некаква трунчица она мало смета. Али,
ако стално упада, она ствара велики проблем. Ако
је неки човек паметан и због тога неко дело врши
са лакоћом, треба да се пред Богом поклони, и да
Му благодари дању и ноћу што му је дао памет,
коју може да користи а да се не умара. А ако овога
нема, онда нека не благодари!
- Ако, међутим, има знање које не служи ничему?
- Тада му то доноси штету са друге стране.
Упиташе камилу: "Да ли ти се више допада пут
навише или наниже?" Она рече: "Зашто? Прав се
изгубио?"
Боље је онима који немају ум. Нама је дат ум,
да би нам било боље, али шта ми чинимо? За то
ћемо морати да положимо рачун. Како је то уредио
Бог! Они који немају ум су радосни, а и у другом
животу биће им боље. А ови који имају ум, имају
много мука.
- Старче, да ли ће у будућем животу, они који су
сада заостали у развоју имати добру моћ
мишљења? Да ли ће им она и тада недостајати?
- Све у свему, и много памети биће ништа и мало
памети биће ништа. Јер оно што је Небеско, то је
надумно. Свети на Небу неће бити у бољем
положају у погледу знања о Богу, од оних који су
се у овом животу разгорели врлинама. Можда ће им
о Другом доласку, Праведни Бог дати и нешто
више, јер су овде живели утврђени.
Радимо исправно на своме уму
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своје злато, да се направи златно теле, да му се
поклоне (види Из. 32, 1-6). У наше време нема ни
једног човека са... телећим умом. Због тога за онога
ко је образован, нема оправдања зашто не би
разумео шта је исправно. Бог је дао човеку ум, да
би човек пронашао свога Творца. Европљанима се
ум помутио. Они пате од смућености и падају са
литице, јер су избацили Бога из свог живота.
Има и оних, који, иако су добили све
предиспозиције - ум, памет, итд., да би
напредовали, не пазе шта говоре. Ако им даш неки
савет, они кажу "разумео сам", и онда журе да то
упросте. На Свету Гору долазе паметни момци.
Они одмах ухвате смисао онога што им говориш,
али ухвате ваздух јер не пазе. А ако, и са мање
памети, пазе, ако са пажњом слушају што им се
говори, у њима остаје оно што чују. А разумеју
много. Одавде и оданде узимају, пуне се знањем а
не чине ништа. Не користе ум који им је Бог дао,
заглупљују се. Имају у себи гордости, и не
дозвољавају да их осени божанска благодат. А они
који нису много паметни, веома су смирени. Кажу.
"Нисам разумео", и поново питају: "Како си то
рекао?", и покушавају да то испуне. Такви су
испуњени радошћу и напредују. Смирени човек је
често веома учен, а егоиста, пошто нема смирење
не жели да пита, па ни не зна. Арсеније Велики[9]
је био најобразованији у читавој византијској
империји. Теодосије Велики га је држао као
учитеља своје деце, Аркадија и Онорија. Када је,
пак, Арсеније као монах отишао у пустињу, он седе
покрај Авве Макарија, који је био неписмен, и рече:
"Ни азбуку његову не знам"!
- Старче, како се постиже, да ствари не
истражујемо само умом?
- Ум треба правилно да ради. Да ради на величању
Бога, да ради како би Бога пронашао, а не да себе
гради богом. Они који имају /добар/ ум, треба да
буду духовно напредни. Један поглед да баце,
разумеју. Када неко ради на свом уму, он може да
помогне другима, а може и да га мучи. Имам пред
очима оно што се догађа међу лаицима. Знао сам
једног дечачића који је остао сироче, заједно са
троје своје браће, а њихова мајка се преудала.
Сирочићи нису имали љубави ни од мајке ни од
свог очуха. Тај јадничак, када је одрастао, постаде
трговац. Једном приликом чу да је неко умро и за
собом оставио троје сирочади. Сажали се на
сирочиће, оде тој жени и рече: "Желиш ли да се
узмемо и да живимо као брат и сестра, и да
отхранимо ову децу"? И она се сложи. Сада живе
духовним
животом,
читају
синаксар,
добротољубље, иду у манастире, имају духовника.

Број 7
Овај човек је исправно размишљао и у складу са
тим и чинио, и задобио је благодат Божију. А неко
би му рекао: "Сада ћеш да мучиш ту децу, као што
су некад тебе мучили". Овај човек, међутим, није
хтео да потражи задовољење у злу него у добру.
Једни, дакле свој ум користе за постизање добрих
дела, а други за пропаст. Поквареност их на то
приморава.
Видимо то и у приповести о Авељу и Кајину
(види: Пост. 4, 2-15). Можда је Бог другачијим
начинио Авеља а другачијим Кајина? Авељ је
међутим, на исправан начин употребљавао ум који
му је Бог дао. Размишљао је: "Бог ми је дао све. Зар
да му не дам једно јагње?" И уз и закла најбоље
јагње. Кајин узе жито са плевом, и све то заједно
понуди Богу на жртву. Један је Богу принео
најбоље јагње, а други некорисну плеву. Добро, ако
не желиш да понудиш јагње, узми и само мало
чистог жита. Кајин је на жалост, узео жито са
плевом и то спалио. Шта је принео један, а шта
други? И Бог прихвати жртву Авељеву. А Кајин
тада постаде љубоморан и уби Авеља. Бог узе
Авеља у Рај, а Кајин, као дивља звер, отиде у шуму.
Бог је свакако дао слободу, али је Авељ ту слободу
правилно искористио.
(Превео са јелинског: мр Александар Ђаковац)

Свете Мошти
СВЕТЕ МОШТИ (грч:Αγια λείψανα); земни остаци
светитељских
тела;
одуховљена
телесна
пребивалишта Божија; осведочени храмови Светог
Духа, у облику целокупног тела, делова тела или
честица (некада обичај распарчавања моштију ради
могућности да их што већи број верника види,
додирне и целива, као и због постављања у Часну
трпезу
и
антиминс
са
символичним
представљањем небеске Цркве на којој почива
земаљска, али и због веровања у њихову
апотропејску, заштитничку моћ). Обично, али не и
обавезно, чувају се у кивоту. Као предмет
поштовања Цркве, са посебном пажњом, мошти су
чуване током историје.
Порекло назива
Стари словенски израз "мошти" је именица у
множини, изведена из прасловенског глагола
"моћи"; отуд код многих, налазимо овај израз у
двојној форми и значењу: и као именицу моћ
(множина, моћи) и као глагол моћи. Код Срба,
израз "мошти" или "моћи" коришћен је у народу и
за мошти као извор извесних натприродних,
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чудотворних
снага
моћи,
превасходно
исцелитељских, па је стога и посебан однос према
њима изражаван кроз целивање, поклоне, молитве.
Раније је постојао и чест обичај решавања
међусобних сукоба код моштију светитеља, по
узору на мирење посвађане браће Светог Саве над
моштима њиховог оца, Симеона Мироточивог.

Број 7
светих. Мошти светих залог су нашег васкрсења.
Поред моштију светих, помно су чувани и други
предмети који су им припадали, а први повод за то
био је Крст на коме је страдао Господ Исус
Христос. Крст је 326. године пронашла Јелена,
мајка цара Константина Великог, на Голготи, и
поделила га на два дела: један део смештен је у
Јерусалиму, у цркви коју је подигао њен син, а
други део послала је свом сину, који га је чувао у
Цариграду.

Манастир Крушедол

Мошти Светог Кнеза Лазара
Природа дејства
Кроз тело у целини које није подлегло физичко
хемијском закону разлагања материје или кроз
поједине његове сачуване делове, пројављују се
натприродна дејства, која су Божија, и то је
наставак богочовечанске сарадње и после
биолошког уснућа одређеног светитеља. У питању
су Божија благодатна дејства (ενεργεία) која се у
свету видљиве стварности манифестују преко
светитељевих телесних остатака. Мошти као тело
које
није
подлегло
разлагању
материје
представљају претходно сведочанство бесмртности
личности и предзнак васкрсења у будући век и свет.
Од времена Седмог васељенског сабора, ушива се у
антиминс частица (честица, делић) светих моштију.

После смрти свог супруга, деспотица Ангелина,
која је једно време боравила на Западу, стиже 1487.
године у Срем. Са собом доноси и мошти свог
супруга Стефана Слепог. Од угледне Србске
породице Јакшић добија земљиште на коме подиже
женски манастир данас сеоска црква посвећена
Сретењу Господњем, у самом месту Крушедолу - а
њен син владика Максим (у световном животу
деспот Ђорђе Бранковић), уз материјалну помоћ
свог рођака влашког војводе Јована Њагоја, подиже
мушки манастир Крушедол. Помоћ Бранковићима
пружа и велики руски кнез Василије, који је био у
сродству са Јакшићима.
Манастир Крушедол настао је у времену од
1509. до 1514. године. У својој задужбини су
живели, а и умрли: владика Максим 1516, а
Ангелина 1520. године. Убрзо по престављењу
проглашени су светим и мошти су им чуване у
Крушедолу. Овај манастир се са својим имањем
помиње у турском попису 1546. године. За разлику
од поседа осталих фрушкогорских манастира
крушедолски су били далеко већи. Та имања су,
према турским пописима из 1566/67. године, знатно
и увећана. Током XV и XVII века крушедолски
игумани често бораве у Русији ради прикупљања

Историјат
Пројава божанских енергија кроз мошти пророка и
светитеља, постојала је још у време Старог Завета.
Познат је случај да је мртвац оживео након што је
његово мртво тело дотакло кости пророка Јелисеја
(2 Цар 13,21). Већ од најраније појаве
Хришћанства, поред слика светих догађаја и лица,
омиљени предмет поштовања у Цркви биле су
мошти Апостола и мученика. Тако су после смрти
Епископа Поликарпа (†155), по сведочењу
Смирњана, његове кости биле веома цењене.
А већ од доба Константина Великог (прва половина
IV века), који је у црквама које је подигао полагао
мошти Апостола и других светих, поштовање
моштију постаје општи обичај, који је довео до тога
да, по Црквеним прописима, ниједна црква није
смела бити освећена ако у њој није било моштију
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помоћи. Године 1670, у манастиру Крушедолу
обитава 90 калуђера и 12 стараца. У време Велике
сеобе Срба под патријархом Арсенијем III
Чарнојевићем крушедолски калуђери су са
манастирским
драгоценостима
пребегли
у
Сентандреју. Вратили су се 1697. године.
Митрополит Исаије Ђаковић је 1710. пренео из
Беча мошти патријарха Арсенија Чарнојевића у
манастир
Крушедол.
После
битке
код
Петроварадина 1716. године, турци су у одступању
опљачкали и запалили манастир, а мошти светих
Бранковића сасекли и запалили.
Током целе прве половине XVIII века манастир
је
обнављан:
владика
печујски
Никанор
Мелентијевић сазидао је 1722-1725. године конак.
1742. је црква проширена, а 1746. прекривена
лимом.
Конаци манастира окружују храм са све четири
стране и делом су на спрат. Током времена су
дорађивани и президани.
Црква манастира Крушедола је и маузолеј
Србских црквених и других знаменитих личности у
коме се чувају земни остаци грофа Ђорђа
Бранковића, патријарха Арсенија IV Шакабенте и
митрополита Јована Георгијевића. У манастиру су
сахрањени и Јован Рашковић, војвода Стефан
Тупљикац, кнегиња Љубица (жена кнеза Милоша
Обреновића), митрополит Петар Јовановић и краљ
Милан Обреновић.
Храм манастира Крушедола у основи има
изглед триконхоса. Олтарске и певничке апсиде су
полукружне, засведене полукалотама. Сводови
наоса су полубочасти са кубетом које се ослања на
четири четвороугаона стуба. Кубе је кружно
изнутра, а споља осмострано. Припрата је одвојена
од наоса. Барокни звоник одвојен је од храма и
повезан је са западним делом конака. Због сталних
обнављања и доградњи, црква и ма-настирски
комплекс немају свој првобитни изглед.
Живописање припрате завршено је 1542.
године, за време игумана Силвестра. Исликавање
осталог дела крушедолског храма почело је 1545, за
време игумана јеромонаха Јоакима. Године 1750,
Рацко Јовановић из Новог Сада дао је да се
живопише припрата манастирске цркве, а 1751. је
темишварски епископ Георгије Поповић украсио
олтар зидним сликама. Ктитор живописа средњег
дела цркве, затим таваница, столоваи певница, био
је 1756. године владика Јован Георгијевић.

Број 7

Живописање крушедолског храма средином XVIII
сто-лећа изведено је преко ранијег фрескосликарства. Овај оарокни живопис, који је рађен
уљаним бојама, дело је руку више мајстора блиских
сликарским схватањима рускоукрајинског црквеног
сликарства.
Иконостас манастира Крушедола чине иконе
од XVI до XVIII столећа. Посебно се издваја
Деизис, једно од најбољих сликарских остварења
ХVI века.
Манастир Крушедол поседовао је највреднију
ризницу од свих фрушкогорских манастира. Вредне
драгоцености Бранковића и остале Србске властеле
чуване су у крушедолској ризници све до 1942.
године; тада је ризница опљачкана од усташа, и
већина драгоцености однета у Загреб. Сачуване
манастирске драгоцености враћене су 1946. у
Београд и похрањене у Музеј Српске Православне
Цркве где се и данас налазе. Један део тих
драгоцености изложен је у сталној поставци
манастира Крушедола.
Сретењска црква у месту Крушедолу има
изглед једнобродне граћевине са нартексом на
западној и полукружном апсидом на источној
страни. Фреско-сликарство настало је 1634. године
и по стилским одликама опонаша дух
средњовековне
традиције.
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Дечији кутак
ХЛЕБ ЗА ДУШУ
После завршене Литургије Свети Сава приђе двојици домаћина
и упита их читају ли Свето Писмо, које им је дао.
Почео сам да читам, ал' ништа не разумем, па сам се оставио тога рече први.
Само ти читај! - рече Свети Сава.
Ако ти не разумеш, ђаво разуме и бежи и анђели разумеју и долазе
ти у помоћ!
- А ја сам га цело прочитао! - похвали се други - и сад ми више
не треба, па ћу ти га вратити!
- А јеси ли ти јуче јео хлеба? - упита га Свети Сава.
- Јесам!
- А прекјуче? А месец дана уназад? А протекле године?
- Хвала Богу, углавном јесам - одговори човек помало зачуђено.
- Е, сада си миран! Најео си се, па одсад живи без јела до краја живота!
- Човече Божји, то не може бити! - побуни се сељак.
- Не може тело живети без јела!
- Не може ни душа да живи ако сваки дан не једе, а хлеб за душу - то је Свето Писмо, жива реч Божија!
Нека га свака српска кућа има и сваки дан бар по једно поглавље чита, нека слуша свога свештеника и
праву веру држи, па ће многа добра видети
!
(Преузето из: ''Светосавског звонца'' бр. 8/2012)
ИМА ЛИ БОГА
- Има ли Бога? – упита један надмени газда Светог Саву.
- Има!
- Покажи ми га, па ћу да поверујем да га има!
- А имаш ли ти, добри човече, памети?
- Наравно да имам памети! – одговори изненађено и помало
увређено газда.
- Покажи ми је, па ћу да верујем да је имаш.
- Постиде се газда, па ућута. После неког времена невољно рече:
- Биће да Бога ипак има, иако се не може показати.
Загрли га Свети Сава радосно, па му рече:
- Е, ко би рекао да ћемо тако брзо показати – ја теби да Бога има, а ти мени да имаш памети!
(Преузето из: ''Светосавског звонца'' бр.1/2011)
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Око мајке деца с' купе,
мајка врло брзо дише.

ДУХОВНА ЛИРА
РАНА МОЛИТВА

Поноћ куца, деца бледе,
најстарији и најјачи,
кад отаре сузе своје,
таре сузе својој браћи.

Свака травка зором воли
Да се Христу клања, моли.
Цвеће воли понајвише
Христу Богу да мирише.
Па и мрави 'нако мали
На молитву већ су стали.
Свако биће Бога воли,
Свако на свој начин моли.
Ни ви с' децо не лењите,
На молитву пораните.
Молите се децо мила
Да би вечно жива била.

Мајка б' хтела децу спасти
од зла што се на њих спрема,
хтела би им нешто каз'ти,
али гласа више нема.
Ко би знао мисли њене,
ко би знао њене муке!
Најстарији синак приђе
и ледне јој љуби руке.

ОД ДОБРОТЕ ДУША ЦВЕТА

Ти пољупци даше снагу
дахом младе душе здраве,
мајка диже руку нагу
ка икони Светог Саве.

Доброта је, децо драга
Узвишена светлост тела,
Моћ духовна - света снага
Од поноса - добрих дела.

"Знаш ли што бих хтела рећи?"
то говори, рука пада;
око стаје, срце стаје,
али јоште има нада.

С њом растете од искона
Просторима милосвета
Јављајући на сва звона:
Од доброте душа цвета

Има наде у првенца,
да ће знати, да ће хтети "Разумем те мајко драга,
и држаћу у памети.

Добротом се, децо моја,
Иде путем благостања,
Путем мира и спокоја
До блаженог радовања!

У груд'ма ће мојим живет'
мис'о твоја, твоја жеља,
ја ћу водит' браћу своју
путем овог светитеља.

Под иконом Светог Саве
Болна лежи добра мајка,
не силази с одра свога,
удовица ј' деце има,
једно мање од другога.

Окаљат' нам образ неће
ни сто људи, ни сто беда,
схватићемо, памтићемо
да смо српске мајке чеда".

Друга нема, – деце има
за децу би живот дала,
али ако душу пусти,
шта ће, шта ће деца мала?

Ове речи замедљаше
горки пехар задњег часа:
на устима болне мајке
благ се осмех заталаса.

Мрак би био, али није:
болесници више главе
кандиоце тихо гори
пред иконом Светог Саве.

Кандиоце затрепета
пред иконом Светог Саве
деца стоје, цвет до цвета венац око мртве главе.

Ил' је зебња, ил' је страва,
ил' је слутња, ил' што више;
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Праву љубав има само онај који и пријатеља воли у Богу, и непријатеља ради Бога.
(Свети Григорије Двојеслов)
Памти злобу демона па нећеш злопамтити људима. (Свети Нил Синајски)
Са Богом бесједи много а са људима мало. (Свети Исак Сирин)
Свим силама старај се да не говориш устима једно, имајући у срцу друго.(Ава Исаија)
Смрт је за људе који је разумију - безсмртност; а за ограничене који је не разумију – смрт.
(Свети Антоније Велики)
Све, дакле, што хоћете да чине вама људи, чините и ви њима: јер је то закон и пророци.
(Мат.7,12.)

.
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