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Учи што хоћеш и знај
што можеш, али једно не
смеш не знати-да је боље
добро владање него много
знање. И још: Учи што
хоћеш и знај што можеш,
али једно не смеш научити
- на зло употребити своје
знање.
Ако хлеб дајеш тужна
срца, онда си изгубио
и хлеб и награду.
Свети Јован Златоуст
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Распоред богослужења - јул, август и септембар 2014. године
Сваке недеље и празника Света Литургија у 10 ч.
Датум (по новом
календару)

ПРАЗНИК

7. јул – понедељак

Рођење Св. Јована Крститеља – Ивањдан

12. јул – субота

Петровдан - Крај Петровданског поста

2. август– субота

Илиндан

14. августа – четвртак

Почиње Госпојински пост

19. август – уторак

Преображење Господње - након Свете Литургије
благосиљање грожђа

28. август – четвртак

Успење Пресвете Богородице - Велика Госпојина (Крај
Госпојинског поста)

11. септембар –четвртак Усековање главе Св. Јована Крститеља - пост
21. септембар – недеља

Рођење Пресвете Богородице, Мала Госпојина

27. септембар – субота

Воздвижење Часног Крста – Крстовдан - пост

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ОДРЖАВАЊА БОГОСЛУЖЕЊА
И ВЕРСКИХ ОБРЕДА МОЖЕТЕ ДОБИТИ КОД НАДЛЕЖНОГ
СВЕШТЕНИКА ДЕСИМИРА ВИДОВИЋ
телефон (604) 501 – 9477
desimirvidovic@gmail.com
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ЦРКВЕНИ ПРАЗНИЦИСВЕТИХ

Број 9
гладне, и одеваху наге, и указиваху сваку милост и
милосрђе беднима и оскуднима, А када исцељиваху
болне, они им говораху овако: "Ми само полажемо
руке на вас, и ништа не можемо учинити својом
силом, него све врши свемогућа сила јединог
истинитог Бога и Господа Исуса Христа; ако
поверујете у Њега несумњалачки, одмах ћете
оздравити". - И болесници, верујући, добијаху
оздрављење. На тај начин свакодневно многи,
одвраћајући се од идолопоклоничког безбожја,
приступаху Христу.

ЖИТИЈА

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

Боравиште ових светих лекара бејаше у једном селу
у околини Рима, где се налазило имање њихових
родитеља. Имајући ту пребивалиште, они сву
околину просветише светом вером. Међутим ђаво,
не могући гледати тако светло врлинско живљење
њихово, подстаче неке служитеље своје да отиду к
цару и оклеветају пред њим невине. У то време у
Риму цароваше Карин. Он послуша клеветнике, и
одмах посла војнике у то село да ухвате бесплатне
лекаре Козму и Дамјана и да их доведу к њему на
суд. Када војници стигоше до села, и стадоше
распитивати за Козму и Дамјана, верни се стекоше
к светима и молише их да се прикрију за кратко
време, док мине царев гнев. Али их свети не
хтедоше послушати, и хитаху да добровољно изађу
пред војнике који су их тражили, желећи да
пострадају за Христа с радошћу. Но када се к њима
слегоше врло многи верни и сузним молбама их
наговараху да сачувају живот свој не себе ради већ
ради спасења многих, они их и против воље своје
послушаше. Тада верни, узевши свете лекаре,
сакрише их у некој пећини. Међутим војници,
брижљиво потраживши свуда свету браћу и не
нашавши их, испунише се јарости и гнева, па
дохватише неке угледне људе из тог села, метнуше
их у окове, и поведоше у Рим. Дознавши за то,
свети Козма и Дамјан сместа изађоше из пећине и
потрчаше за војницима. Када их достигоше на путу,
они им рекоше: "Отпустите невине, а узмите нас,
јер смо ми они које вам је наређено да ухватите".

Свети мученици Козма и Дамјан (14. јул)
После телесног прослављења на земљи Владике
Христа
Бога
нашег, свуда се
прочуше,
као
нешто
достојно
дивљења, подвизи
светих Христових
мученика, јер се у
њима
показа
Спаситељева сила,
и сви се дивљаху
њиховом храбром
противљењу
мучитељима
и
непобедивом
трпљењу. У такве
мученике спадају
и
ови
свети
срадалци Козма и Дамјан, браћа по телу, рођени од
једног оца и мајке у старом Риму, и васпитани у
хришћанској побожности.
Изучивши лекарску уметност, ова света браћа
исцељиваху сваку болест, јер им у свему помагаше
благодат самога Бога. И на које год болесне људе и
стоку полагаху руке своје, ови одмах потпуно
оздрављаху. Но добри исцелитељи ни од кога не
узимаху награду за исцељења, због чега и бише
прозвани:
бесплатни лекари.
Само једну
најскупоценију награду они захтеваху од
исцељиваних: веру у Христа. И стварно, не само у
самом Риму, него и у околним градовима и селима,
које они пролажаху и болесне исцељиваху, многе
обраћаху ка Христу. Но поред благодати
исцељивања они чињаху добра људима и издашним
давањем. Јер имајући велико имање, које им преко
родитеља беше остало од предака, они га продаваху
и раздаваху ништима и невољнима; храњаху

Војници онда пустише оне људе, а светог Козму и
Дамјана оковаше у вериге и одведоше у Рим. Ту их
оковане затворише у тамницу до сутрадан. А кад се
раздани, цар седе пред народом на обичном
судишту, које се налазило на гледалишту
позоришном, и преда њ бише изведени свети
сужњи Козма и Дамјан. Цар им стаде громко
говорити: Јесте ви то који се противите боговима
отаца наших и некаквом чаробњачком вештином
бесплатно исцељујете болести код људи и стоке,
3
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заводећи просте људе да одступају од отачких
богова и закона? Али макар сада, оставите своју
заблуду и послушајте мој добри савет: приступите,
принесите жртву боговима који су вас до сада дуго
трпели. Јер богови, увређени од вас, не узвратише
вам злом за зло, ма да су и могли то учинити, него
стрпљиво очекиваху ваше обраћење к њима.

Број 9
Буди посрамљен са боговима твојим, Карине!
Пошто се ум твој одвраћа од свагда постојећег и
вавек живећег Бога и обраћа се к безосећајним и
никада не живевшим идолима, то ради посрамљења
твог, и да би својим властитим искуством сазнао да
је Бог наш свемогућ, нека се лице твоје посуврати
на телу твом и са свога места окрене на супротну
страну!

На то свети угодници Христови, као једним устима
одговарајући цару, рекоше: Ми не заведосмо ни
једног човека; ми не знамо никакву чаробњачку
вештину, нити икоме учинисмо какво зло, него
лечимо болести силом Спаситеља нашег Исуса
Христа, као што Он заповеди говорећи: Болесне
исцељујте, губаве чистите (Мт. 10, 8). А ми то
чинимо бесплатно, пошто Спаситељ тако завешта
рекавши: Забадава сте добили, забадава и дајите
(Мт. 10, 8). Та ми не требамо имања, већ иштемо
спасење душа људских, и служимо немоћнима и
ништима као своме Христу, јер старање о њима Он
односи на Себе, објављујући добротворцима:
Огладнех, и дадосте ми да једем; ожеднех, и
напојисте ме; го бејах, и оденусте ме (Мт. 25,
35.36). Ове заповести Његове ми се старамо да
испуњујемо, очекујући да од Њега добијемо
награду у бесконачном животу небеског царства. А
тобожњим боговима твојим служити, ми нипошто
не пристајемо. Ти и они што су с тобом, служите
им; ми пак насигурно знамо да то нису богови. А
ако желиш, царе, ми ћемо ти предложити добар
савет, да би ти познао јединог истинитог Бога,
Творца свију, који чини те сунце обасјава и зле и
добре, и даје дажд праведнима и неправеднима
(Мт. 5, 45) - за потребе наше, а у славу превеликог
имена Свог: одступивши од безосећајних и
бездахних идола - служи Њему!

Када светитељи то изрекоше, одмах се Карину
измени лице и шија му се посуврати, те му се лице
обрете на плећима и он не могаше окренути врат
свој, нити му ко могаше помоћи. И тако сеђаше
Карин на престолу са посувраћеним вратом и
лицем. Међутим народ, посматрајући то,
громогласно викаше: Велик је Бог хришћански и
нема другог Бога осим Њега!
У то време многи повероваше у Христа, и мољаху
свете лекаре да исцеле цара. А и сам цар мољаше
их, говорећи им: Сада ваистину знам, да сте ви
слуге Бога истинога. Стога вас молим, као што
исцелисте многе, исцелите и мене, да бих и ја
веровао, да нема другог Бога осим вами
проповеданога, који је створио небо и земљу. Светитељи му рекоше на то: Ако сазнајеш Бога
који ти је даровао живот и царство, и поверујеш у
Њега свим срцем својим, онда ће те Он исцелити. Цар на то рече громким гласом: Верујем у Тебе,
Господе Исусе Христе, истинити Боже, помилуј ме
и не помени моје досадашње незнање!
Док цар говораше ово, врат се његов исправи, лице
му се поврати на своје место као што је и спочетка
било, и он, уставши са свога места, подиже очи
своје и руке к небу, и заједно са целим народом
узнесе благодарност Богу, говорећи: Благословен
си Христе, истинити Боже, који си ме преко ових
светих слугу Твојих извео из таме на светлост. - И
тако исцеливши се, цар одаде достојно поштовање
светим лекарима Козми и Дамјану, и отпусти их с
миром.

Цар Карин рече на то светима: Ја сам вас позвао не
да красноречите, него да жртву боговима
принесете. Светитељи одговорише: Ми приносимо
бескрвну жртву - душе наше једином Богу нашем,
који нас је избавио од замке ђавола и дао
Јединородног Сина Свог за спасење целога света.
Овај Бог наш није саздан него је Саздатељ свих, а
твоји богови су измишљотине људске и дело руку
занатлијских, и када међу људима не би било
заната који вам прави богове, ви не би имали коме
да се клањате.

Изишавши из Рима, света браћа се упутише у своје
село. А житељи њиховога села и околине, чувши
све шта светитељи учинише у Риму, изиђоше у
сусрет угодницима Божјим и дочекаше их с
радошћу, веселећи се и славећи Господа Христа.
Светитељи пак, по обичају своме, опет прохођаху
околне градове и села, исцељујући недуге и светом
вером просвећујући све, па се поново враћаху у
своје село. А завидљиви ђаво, пошто не могаде
првим лукавством својим да нашкоди светим

Не вређајте вечне богове, рече Карин, него боље
принесите им жртве и поклоните им се, ако не
желите да будете стављени на муке. - Слуге
Христове, испунивши се Духа Светога, рекоше:
4
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лекарима и уклони их са земље живих, измисли
друго средство. У крају том бејаше један веома
чувен лекар, код кога се спочетка учише лекарској
вештини и ови свети, Козма и Дамјан. Не
подносећи славу угодника Божјих, непријатељ рода
људског подстаче овог чувеног лекара на завист
према светитељима. Он дакле ласкаво призва к
себи свету браћу, и под изговором да беру лековите
траве изведе их у планину, а у срцу свом имађаше
Кајинову мисао. Пошто их заведе далеко, он удеси
тако да сваки одвојено скупља траве. Затим,
напавши најпре на једнога, уби га камењем; а
потом на исти начин погуби и другог. После тога
тела њихова он сакри крај тамошњег потока.

Број 9
У то време у албанске крајеве дође као изгнаник
деспот Српски Стефан слепи, други син деспота
Ђурђа Бранковића (1427-1456 г.). Њега и његовог
старијег брата Гргура Турци су 1441 године
затворили и ослепили, па их после 1444 године
слепе вратили у очев дом. По смрти њихова оца,
деспота Ђурђа, владаше неко време Србијом њихов
најмлађи здрави брат Лазар (14568 г.), а онда
деспотом постаде овај блажени страдалник Стефан
(док се његов старији брат, слепи Гргур, замонашио
у Хиландару, где је као монах Герман и умро, 16
октобра 1459 године, и погребен). На два месеца
пред пад српске престонице Смедерева, због опште
разјадињености и разбијености Српског народа,
"неки ђаволом управљани људи слагаше како је
тобоже деспот Стефан неко зло учинио, те га
истераше далеко из отачаства својега, да тако у
туђини многе беде и невоље поднесе". Праведни
Стефан се тада преко Будима повуче код своје
сестре Катарине, цељске грофице, а од ње отиде у
Дубровник па одатле у Албанију, да тамо потражи
себи безопасно пристаниште. Дошавши у Албанију
на њему се зби реч Господња: Господ штити
дошљака (Пс. 145, 9), јер њега кнез Аријанит
усрдно прими као брата и пријатеља. Па пошто се
боравак деспотов код њега продужи тако да он
постаде као домаћи, чесна кћи кнежева Ангелина у
срцу своме заволе слепога Стефана, као некада
Косара праведног краља Владимира, и замоли од
родитеља благослов за брак са Стефаном.
Родитељи дадоше свој пристанак и благослов, те се
Ангелина венча са Стефаном (у Скадру 1461 г.),
пошто у души својој жељаше да у свему дели
судбину са изгнаним праведником слепим
деспотом Стефаном.

Тако свети страдалци Христови, бесплатни лекари
Козма и Дамјан, окончаше живот свој, и
удостојише се мученичких венаца од Христа
Господа Спаситеља нашег, коме са Оцем и Светим
Духом част и слава, сада и увек и кроза све векове.
Амин.
Света преподобна мајка Ангелина, деспотица
српска (12. август)
Ова

света
и
преподобна
Ангелина беше кћи
благочестивог
и
православног кнеза
албанског
Аријанита
из
елбасанског краја,
а свастика славног
Ђурђа
Скендербега.
Живитељи
те
области, зване још
и Скендерија, беху
хришћани, већином
православни, јер тада још не беху потчињени
агарјанском ропству, и отаџбина се њихова
слављаше победом вере и оружја.

Из овога Богом и родитељима благословеног брака
њиховог родише им се синови Георгије (Ђорђе) и
Јован, и кћи Мара. Док су деца расла у добрим
наравима и васпитању, наиђе на њих нова злоба и
нова несрећа. Безбожни Агарјани нападоше и на ту
хришћанску земљу и пред собом све убијаху и
уништаваху. Због тога се Стефан и Ангелина
склоне са децом својом у Италију, у област
Фурланију на северу (подручје Тршћанског залива).
Ту се блажени и праведни деспот Стефан упокоји у
Господу (9 октобра 1476 г.), и би прослављен од
Бога јављањима
светлости на гробу и
нетрулежношћу тела својега.

У двору кнеза Аријанита расла је млада кћи његова
Ангелина у страху Божјем и побожности,
упућујући вољу своју и све своје духовне дарове на
творење воље Божје. Име њене мајке није познато,
но и она је сигурно била веома побожна и честита,
кад је тако хришћански дивно васпитала кћер своју
у еванђелском учењу и владању. Још од детињства
се на светој Ангелини видео прст Промисла Божјег,
који ју је припремио за подвиге који су јој
предстојали у њеном будућем животу.

Праведна и верна супруга његова, блажена
Ангелина, оставши удова нуждаваше се у основним
потребама за живот, јер њу и њену сироту децу
5
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притискиваше и сиротиња и туђина. Да би
олакшала деци својој она се обрати с молбом
угарском краљу Матији, и он се смилова и даде њој
и синовима њеним на уживање сремски град
Купиново на Сави. Узевши са собом нетрулежне
мошти свога супруга Стефана, света Ангелина са
децом својом дође преко Беча и Будима у
Купиново, и тамо у цркви Светог Апостола и
Еванђелиста Луке чесно положи Стефанове мошти
(15 фебруара 1486 г.). Мађарски краљ Матија
подарио је био старијем сину Ангелинином Ђорђу
титулу деспота и неке сремске области, но он се
убрзо тога одрече у корист свога млађег брата
Јована и сам се замонаши (1495 године) у
манастиру Купинову, добивши на монашењу име
Максим. Но ускоро затим умре млади деспот Јован
(1502 г.), те света Ангелина и Максим, заједно са
Стефановим и Јовановим моштима, преселише се
код влашког војводе Јована Радула, где свети
Максим би хиротонисан за митрополита
Влахозапланинског. Ту Максим измири војводу
Радула са молдавским војводом Богданом, и
заједно са мајком му светом Ангелином учинише
они у тим крајевима многа добра дела.
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женском манастиру крај Крушедола, а када после
неколико година њено свето тело би "објављено",
њене свете мошти бише пренете у цркву манастира
Крушедола и положене у исти ћивот са моштима
светог јој сина Јована деспота.

Неколико година касније, света Ангелина се са
сином Максимом врати у Срем. Свети Максим
постаде митрополит Београдски и Сремски, и
заједно са мајком својом Ангелином подиже на
огранцима Фрушке Горе у Срему свети манастир
Крушедол, и посвети га Благовештењу Пресвете
Богородице. Ту свети Максим пренесе из Београда
своју епископску столицу и на тај начин обнови
Сремску архиепископију. Ускоро и он почину у
Господу (1516 године, 18. јануара, када се и слави
његов спомен), и би погребен у својој задужбини
Крушедолу.

Како се крстимо?

Ове свете и чудотворне мошти "Сремских
Светитеља" Бранковића Турци су заједно са
манастиром Крушедолом палили 1716 године, а
сачувала се од тада само лева рука Свете Мајке
Ангелине. Службу овој светој Мајци Српској
написао је, ускоро по јављању њених чудотворних
моштију, један од житеља манастира Крушедола. У
овом светом манастиру на дан њеног спомена, 30
јула, бива велики празник и народни сабор.
Молитвама Свете Мајке Ангелине нека Господ
Свемилостиви и нас помилује и удостоји удела
Светих Његових. Амин.

С вако од нас мора
знати да састављена
три прста десне руке
символишу
Свету
Тројицу: Бога
Оца, Бога Сина и Бога
Духа Светога. И још,
да стављањем та три
прста на чело своје,
праћено речима У
име Оца, захваљујемо
Оцу што нас је
створио, и молимо Му
се да просвети ум наш
да би испунили вољу
Његову; док стављањем та иста три прста на груди,
говорећи И Сина, помињемо друго лице Свете
Тројице, и молимо да нам ојача вољу како би могли
истрајати у свему што је добро; и на крају,
дотичући десно и лево раме, призивамо треће лице
Свете Тројице, и молимо се да нам Свемогући
Творац подари и телесне снаге да ревнујемо и
радимо само оно што је целисходно и Богу угодно.
Ми, дакле, крсним знаком нарочито
изражавамо: веру у Пресвету Тројицу, и поуздање у
помоћ Господа нашег Исуса Христа Који нас је
спасао својим страдањем на Крсту. Према томе,

Преподобна мати наша Ангелина прими овде у
Срему свети и анђелски монашки чин, у женском
манастиру код Крушедола, задржавши на
монашењу исто име Ангелина (што значи:
Анђелска). Од почетка свога земног живота она се
усрдно подвизаваше на спасење своје душе, но сада
приложи труд труду и подвиг подвигу. Сва се
предаде молитви, делима милосрђа и оправљању
светих храмова и манастира Божјих у Срему. Због
свих тих својих многобројних дела, она је, као
савршена хришћанка, супруга, мајка и монахиња,
од народа с правом добила назив "Мајка
Ангелина". Поживевши тако свето и богоугодно,
она најзад почину од трудова својих и мирно усну у
Господу 30 јула 1520 године. Сахрањена би у
6
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осењујући се крсним знаком, ми стављамо печат
Христов на себе. А стављањем тог печата,
обавезујемо се да свагда исповедамо Христа,
испуњавајући Његове заповести и чинећи што је по
његовој вољи.
Исто тако, морамо знати да тај крсни знак, којим
треба да се почиње и завршава свака молитва и
сваки посао, представља оно знамење на којем је
разапет Господ и Спаситељ наш Исус Христос; и то
ради нас људи и ради нашега спасења.
…Сваки онај који себе сматра припадником Цркве
и моли се Богу, а не води рачуна како ће се
прекрстити, личи на жедног путника који, путујући
кроз безводне крајеве, једва успева да пронађе
један изворчић и пожури да утоли своју жеђ; а кад
тамо, до воде је дубоко и не може је дохватити. Или
на прозеблог сиромаха који на цичи-зими некако
скупи мало сувих дрва, и све их лепо намести како
ће што пре планути; али нема чиме да их потпали.
Или пак на архитекту који зида огроман солитер
пре него што добро постави и осигура фундамент
огромне грађевине.
Може ли угасити жеђ путник који није у стању да
дође до воде?
– Не може! Може ли се огрејати прозебли сиромах који нема чиме да потпали ватру, иако седи
поред гомилице дрва?
– Не може! Може ли се одржати солитер чији темељи нису добро постављени и осигурани?
– Не може!
Дакле, одговор је увек исти:
– Не може!
У реду. С тим смо начисто! А да ли ће Господ
услишити молитву крштеног Србина који се крсти
неправилно, механички, или накарадно, не мислећи
у том моменту о значају крсног знака и часног и
животворног Крста уопште?
– Неће! Сигурно неће!
(Извор: Светосавско звонце, бр 08-2010)
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ДУХ БОЖЈИ И ДУХ ОВОГА СВЕТА
Старац Пајсије Светогорац
"Унутрашња чистота истинитог човека
улепшава и његову спољашњост"
Поглавље 3.
Нова поколења
Нестаде духа жртве
Многи људи данас нису осетили радост жртве и не
љубе труд. Лењост и небрига су ушли, доносећи
многа кварења. Нестало је марљивости и жртве.
Успехом сматрају када нешто постигну без труда,
без марљивости. Не радују се, ако нешто није
постигнуто без прегора. С друге стране, ако ствари
сагледамо духовно, требало би да се расдују онда
када морају да се труе, јер им то даје прилику за
борбу.
Сви сада, и мали ивелики, гледају на
лакоћу. Духовни људи гледају како да се што мање
труде. Светски, апк, како да згрну што више новца,
а да не раде. Млади, како да прођу испит, без
учења, како да добију диплому, а да не излазе из
кафића. И ако би било могуће, да телефонирају из
кафића, и да им дају дипломе! Да, то траже! Многи
младићи долазе у Коливију и кажу ми: "Помоли се
да прођем испит." Не уче, а кажу: "Бог може да ми
помогне". "Учи", кажем му, "и помоли се". "Зашто",
каже, "Бог не може да ми помогне". Да Бог, дакле,
благослови његову лењост? То не иде. Ако учи, али
му не иде, онда ће му Бог помоћи. Има млдих који
имају тешкоће са памћењем или са разумевањем,
али који покушавају да то савладају. Овима ће Бог
помоћи да постану мудри.
Срећом да постоје испити. Један мали са
Халкидикија је дао испит у три школе и у свима је
прошао[11]. у једној је био први у другој други, али
је он више волео да нађе посао и да тако олакша
свом оцу који је радио као металски радник. Тако
није отишао да студира него се одмах прихватио
тешког посла. Ова душа је за мене лек. Због такве
омладине бих умро, постао бих због њих земља. На
многе младе је, међутим, утицао дух овога света
тако да због тога трпе штету. Научили су да се
занимају само за себе саме, и
уопште не мисле на своје ближње него само на
себе. И што им више помажеш, све више
неподопштина праве.
Гледам данас неку неблагодарну децу. Једно
осуђују, друго им је тешко, и срце њихово нити се
умара нити уопште стари. Да постану монаси,
7
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тешко им је, да се ожене плаше се. Долазе и опет
долазе на Свету Гору... "О, тешко је бити монах",
кажу. Стално треба да устајеш у поноћ! Није то
један или два дана!... " Враћају се онда у свет. "Шта
да радим у овом друштву, с ким ћу се уплести ако
се оженим? То је безвезе", кажу, и опет долазе на
Свету Гору. Мало остану, и кажу "тешко је...".
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"Ако са таквим мислима кренете да постанете
монаси, од самог почетка нећете имати успеха",
рекох им. Други, пак, када је по узрасту био
спреман да се ожени, да заснује породицу, дође и
каже ми: "Зашто да се оженим? Зар да стварам децу
и породицу у ова тешка времена?" "Добро, рекох. А
у време прогона, да ли је живот стао. Зар и тада
нису радили, женили се и удавали? Да се ниси ти
зморио?" "Желим да постанем калуђер", рече ми.
"Ти си уморан! Какав ћеш ти трудољубиви калуђер
да будеш?" Схватате? Ако неко пође да се
замонаши па размишља: "Зашто да останем у свету,
да стварам породицу, одгајам децу? Отићи ћу у
манастир,
извршићу
неко
послушање,
одговорности немам, а ако ми нешто кажу сагнућу
главу. зашто бих правио кућу? Тамо ћу имати своју
келију, имаћу храну, итд", такав нека зна да је од
почертка осуђен на неуспех. Постоје и такви људи.
Знајте, онај ко је вредан, стално се труди. Онај ко је
вредан у старању за породицу и као монах ће бити
вредан, а вредан монах, да је засновао породицу, и
тамо би био вредан.
Један је тако био у неком манастиру као
искушеник, и није желео да се замонаши. "Зашто,
дете моје, остајеш овде?", упитао сам га. "Зато што
ме калуђерска суфија подсећа на кацигу", чух
одговор. Није желео да постане калуђер, да не би
носио калуђерску скуфију. Подсећа га на кацигу! А
кад носиш кацигу? Само понекда треба да се носи.
Где ће да иде у рат! Подсећа га на кацигу! Па, шта
он тражи у монаштву? Кад неко тако почне, какав
ће калуђер да буде? Можеш ли да ми кажеш? На
крају је постао некаква јадни калуђер, и није носио
велику скуфију.
Једном дођоше у Коливију двојица младића
са косом до земље. Ја пођем да их ошишам, а они
се буне. На крају сам им само направио перчине.
Имао сам и једну мачку тамо. "Да је понесем", пита
ме један. "понеси", кажем му. Ишли смо за Ивирон,
око сат времена путем, а он носи мачку у рукама.
Поче да киши. Кад смо стигли до манастира, он
тражи да га приме са мачком. "Не може", рекоше
му, и он читаву ноћ остаде напољу на киши. А да
му кажеш да причува шкорпију један сат, казаће
"не могу", али да целу ноћ седи напољу са мчком,
то може.
Један други, оде у војску па побеже. Дође у
Коливију и каже ми: "Желим да се замонашим".
"Иди да одслужиш свој војни рок!", кажем му. "У
војсци није као код куће", каже ми. "Добро да си ми
то рекао, дете, да то кажем и другима!" У
међувремену су га његови тражили. Након кратког
времена вратио се рано ујутро. Била је Томина

Млади данас личе на нове машине кад им се
замрзне уље. Треба да промене уље, да би машина
кренула, другачије не иде. У Коливију долази јадна
омладина - и то не један или двојица - и питају ме:
"Шта да радим, оче? Како да утрошим време?
Досадно ми је". "Нађи поссао, сине". "Имам пара",
каже ми. "Што да радим?" "Апостол Павле каже да
"ко неће да ради нека и не једе" (2 Сол 3, 10). Треба
да радиш, да би јео, ако и имаш пара. Рад помаже
људима да одледе уље у њиховим машинама. Рад је
стварање. Рад доноси радост и одгони стрес и
досаду. Тако, дете, да нађеш неки посао који ће ти
се мало допадати, и да се покренеш. Побај да
видиш!"
Видиш, неки се умарају, одмарају се и опет
су уморни. Долази нова омладина у Коливију,
седну и уморе се од седења. Али ме врло приљежно
питају: "Шта да за тебе урадимо, шта да ти
донесемо?" Никад ништа не тражим. Увече радим,
одем да скупљам дрва да зими наложим две пећи.
Многи посетиоци све оставе у нереду, упрљано,
смрдљиве чарапе. Дам им танке чарапе које и
доносе, а они их после баце. Дам им марамице, не
носе их. Три пута сам у свом животу нешто
затражио. Једном младићу рекох: "Желим две
кутије шибица из Кареје" - иако сам имао четири
упаљача, али сам то учинио да га обрадујем. Отрча
радостан, озноји се да их донесе, али га је тај замор
одморио, јер је осетио радост жртвовања. А други
је седео и од седења се уморио. Они траже да осете
радост, али човек треба се жртвује, да би радост
дошла. Радост бива од жртве. Заиста, радост долази
од истрајности. Тако, ко се држи ревности, буде
успех следи! Мука човекова је егоизам, себељубље.
То је оно што свакога хвата.
Једном дођоше два официра на Свету Гору и
рекоше ми: "Желимо да постанемо монаси".
"Зашто", рекох, "желите да постанете монаси?
Откуда вам је то дошло?" Ето, дошли смо овде на
Свету Гору у посету, и онда нешто мислимо да
останемо, јер можда ће бити неки рат". "Ајде,
немојте се срамотити", рекох. "Можда ће да буде
некаква рат! И како ћете да напустите војску?"
"Наћи ћемо неки разлог", рекоше ми. Шта ће да
нађу. Да се праве луди... или тако нешто да нађу.
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недеља. "Тебе тражим", рече ми. "Шта хожеш?",
рекох му. Где идеш у цркву?" "Нигде", каже ми.
Данас, на Томину недељу, у Манастиру је свеноћно
бденије, а ти не идеш? А хоћеш да будеш монах.
Где си био?" "Био сам у хотелу. Било је тихо. У
манастиру је бука!" "И шта ћеш сада да радиш?"
"Размишљам да одем на Синај јер желим да живим
тежим животом", "Учини једно послушање", рекох
му. Уђох унутра и узех једну земичку коју су ми
донели и дадох му. "Узми ову велику земичку,
рекох му, да живиш тежим животом, и иди!" Такви
су млади данас. Не знају шта траже, а сметње не
отклањају. Где да се после жртвују?
Сећам се, када сам служио војску, како си
много пута у случајевима нужде могао да чујеш:
"Господине официру, да идем ја уместо овога.
Ожењен је има децу. Да му деца не остану на
улици". Молили су официре да дођу на место
другог, у прву линију! Радовали су се да сами
страдају а да не буде убијен други, ком би деца
остала на улици! Где ће данас неко да учини такву
жртву! Чудна је то ствар. Једном приликом смо на
положају остали без воде. Официр виде на карти да
у близини има воде. Међутим, тамо су били
непријатељи. "Овде у близини има воде, али је
веома опасно. Ко ће да иде на напуни чутуру? Ни
светло не сме да се пали". Један скочи: "Ја ћу да
идем, господине официру", за њим други "ја ћу", па
трећи "ја ћу! Сви су дакле тражили да иду! А ноћу,
без светла, страх је велики. "Не можете сви да
идете!", рече официр. Желим да кажем, како нико
није мислио на себе. Нису се извлачили, па да неко
каже. "Господине официру, мене боли нога", а
други "мене боли глава" или "уморан сам". Сви смо
желели да идемо, иако је било опасно по живот.
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Неразумна љубав чини децу неспособном
Гледам ову данашњу децу, нарочито ове
који студирају, и видим да од своје куће имају
много штете. Иако су то добра деца, неспосбни су.
Не мисле, неостељиви су. Родитељи су ти који их
кваре. Родитељи су прошли кроз тешке године и не
желе да њихова деца оскудевају, не желе да
оскудевају ни у чему. Не развијају код деце љубав
према ревности, тако да се радују и када
оскудевају. наравно, то раде са добром намером.
Ускраћивати деци нешто, а да она то не разумеју је
штетно. Али помоћи им да изграде монашку свест,
и да се сама радују када су за нешто ускраћена, то
је веома добро. Међутим, том својом добротом, том
нерзумном добротом, родитељи их праве на будале.
Се им дају у руке, чак и воду, како би учили и како
неби губили време. Тако и младићи и девојке
постају неспособни. Тако та деца, и онда када не
уче, желе да све добију на руке. Од добре намере
почиње зло. "Ти дете моје само да учиш. Ја ћу
чарапе да ти донесем, ноге ћу да ти перем. Узми
колач, узми кафу"! И деца не разумеју колико је
уморна мајка која им све то доноси, јер се сами не
труде. И онда почиње - тањир за једнократну
употребу, одело за једнократну употребу - једу
пице, а не знају ни да их ставе на папир!... Тако
постају сасвим неспособни људи. Умарају се од
живота. Ако им се пертла одвеже, кажу: "мама,
вежи ми пертле!" Таква деца да касније постану
вредна? Они касније нису ни за брак ни за
монаштво. Зато кажем мајкама: "Недајте деци да
стално уче. Читају, читају па им дотужи. Нека
направе петнаест минута или пола сата паузе, да
обаве и неки послић у кући, да се мало помуче".
Ове зле навике савремене омладине преносе
се и на монаштво. Тако видите у манастирима да
има по седам писара, и сви млади и образовани,
заједно са старијима. Некада је био један писар, а и
тај није има два разреда гимназије, а сам је
завршавао читав посао. А сада и да их је седморица
и да вредно раде, не могу да саврше ни своје
духовно послушање, него неко старији мора да им
помогне!

Данас постоји један дух млакости - нема
мужевности, нема жртве. Све је преокренуто
данашњом штетном логиком. Видиш, некад су радо
ишли у војску, а данас узимају потврде да су луди,
да не служе војску. Гледају шта да раде, да не иду у
војску. Имали смо једног капетана, било му је
двадесет три године, али је био јуначан! Једном
приликом га позва телефоном отац, који је био
војни официр, и рече му како размишља да побегне
са првих линија и да оде у позадину. А капетан
повика: "Срам те било оче, да кажеш тако нешто!
Само преваранти тамо седе". Био је искрен и
частан, веома храбар, тако да је прешао границу и
потрчао право. Његова кабаница је била
изрешетана од метака, али није погинуо. Каде је
био демобилисан, узео је кабаницу као успомену.

Поредак мрачних сила
Данашња несрећна деца страдају од
различитих теорија. Због тога су смућена и
ошамућена. Дете, тако, једно жели да чини а чини
друго. Жели да иде на једну страну, али га струја
овог времена односи на другу страну. Велика је
пропаганда сила таме, која заводи ону децу која не
мисле много. У школама неки учитељи говоре: "да
бисте успели, немојте поштовати родитеље,
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немојте им се потчињавати", и тако децу чине
неспосбном. Та деца касније не слушају ни
родитеље ни учитеље. И сматрају да је то
оправдано, јер мисле да тако треба да раде. А и
држава то подстиче, и они који су на власти, и
сикоришћавају их и они који не маре ни за
отаџбину, ни за породицу, ни за било шта, не би ли
како остварили своје планове. Е, све ово, мало по
мало, причињава велико зло данашњој омладини. И
то веома велико зло, које води томе да деца за свог
вођу имају рогатог ђавола! Сатанизам се много
проширио. Чуо сам да у неким центрима, читаву
ноћ певају: "сатано, ми те обожавамо, не желимо
Христа. Ти нам све дајеш". Страшно! Шта вам даје
а шта вам узима, несрећна децо!
Мала
деца,
раздражена
кафом
и
цигаретама... Како да видиш чист поглед, како да
видиш благодат Христову на њиховим лицима!
Имао је право један архитекта, када је, једној групи
младих који су ишли на Свету Гору, рекао: "Наше
очи су као очи покварене рибе". Дошао је на Свету
Гору са десетак младића, од осамнаест до,
отприлике, двадесет пет година. Он се духовно
преобратио, али су младићи живели распусним
животом. Једном приликом, он им даде карте да
иду на Свету Гору. Пошао сам из коливије и они ме
сусретоше на путу. "Сада идем, рекох им, али хајде
да мало овде поседимо". И седосмо. Тада наиђоше
и нека деца из Атонијаде. "Седите и ви мало овде",
рекох им. И седоше. Онда архитекта рече овим који
су били са њим: "примећујете ли нешто?" Они
рекоше да не примећују. "Погледајте мало лица
једни другима, а после погледајте лица ових других
младића. Да видите како њихове очи сијају, а наше
су као код покварене рибе. Замућене, измењене... А
очи друге деце су сијале! Јер деца из Школе чине
матаније, иду на службе. Човек се познаје по
очима. Због тога је и Христос рекао: "Светиљка
телу је око (Лк. 11, 34)". Колико младих долазе на
Свету Гору, обилазе све манастире и постају
монаси, али поред свега - како би рекли? - немају
карамеле у манастирима, али имају радост од које
им лице сија. У свету, пак, имају све што пожеле,
али јадници ужасно живе.
До нас са свих страна долазе различите
струје. Са истока нам долази индуизам, и друге
тајне религије, са севера стиже комунизам, са
запада гомиле теорија, са југа, из Африке, магија и
друге болести. Један младић, захваћен таквим
струјама, дође једном у Коливију. Схватио сам да
су га ту довеле молитве његове мајке. Када смо
мало поразговарали, рекох му: "Види, дете моје, да
нађеш духовника, да се исповедиш и да те помаже,

Број 9
и да ти сада од почетка помогне. Треба да те
помажу, јер си одбацио Христа". Заплака се јадник.
"Молио сам се, оче, рече ми, јер не могу овога да се
ослободим. Напунили су ми главу. Дхватам да су
ме овде довеле молитве моје мајке". Колико је
помогла молитва мајке! Онеспособљавају јаднике
када их обрлате, а онда их хвата страх, стрес и
прихватају се наркотика итд. Са једне провалије на
другу. Нека им Бог помогне!
- Старче, да ли се интересују када им неко
каже да је то сатанска работа?
- Како да их не интересује? Али то треба
учинити на прави начин.
- Како такви млади могу да спознају
Христа?
- Како да спознају Христа, кад, пре него што
су се упознали са Православљем, иду у Индију ког
гуруа, остану тамо две три године, ошамуте се
магијом, сазнају тамо да у Православљу постоји
мистика па онда долазе овде да траже виђење
светлости, да траже виша стања итд. А када их
питаш: "колико времена има а да се ниси
причести", кажу. "не сећам се, ако ме је мајка
причестила кад сам био мали". "Јеси ли се некад
исповедио?" "Не интересује ме та тема". Шта ту
може да се очекује? Ништа о Православљу не знају.
- Страче, како им се може помоћи?
Од
оног
тренутка
кад
кажу
"естабилишмент" Цркве, како да им се помогне?
Схваталиш колико тако можемо да се сагласимо?
Међутим, они млади који имају добро настројење
бивају помогнути и прилазе Цркви.
"Не дирајте децу!"
- Старче, шта че бити са децом која дана
одрастају без дисциплине?
- Њима је мало тога олакшано. Родитељи
који не разумеју значај диссциплине остављају
деци на вољу, на карају од њих стварају пропалице.
Ти кажеш једну, они теби пет безобразних! Такви
могу да постану криминалци. Данашња младеж је
сасвим распуштена. Слобода! "Не дирајте децу!" А
деца кажу: "сде ћемо још бити у оваквом
положају?" Настоје стога да се буне, да не слушају
родитеље, да не слушају учитеље, да не слушају
ништа, да не чују никога. Ово им олакшава њихов
циљ. Ако од деце не стварају бунтовнике, како ће
та деца касније да буду у разним партијама?
Видиш. јадници су сасвим демонизовани.
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Ако се слобода не развија у духовном
животу, да ли ће се развити у животу овога света?
Чему им таква слобода? То је пропаст. Зато и са
државом иде онако како иде. Могу ли данашњи
људи да развијају слободу која има је дата?
Слобода, ако је човек правилно не употребљава је
катасторфа. Светски развој са овом огреховљеном
слободом донео је духовно ропство. Духовна
слобода је духовно потчињавање вољи божијој. И
видиш, док је послушност слобода, искушење зла је
представља као роптво и деца се томе
супротстављају, нарочито у наше време, у коме су
затровани духом бунтовништва. А природно,
уморни су млади и од разних идеологија двадесетог
века, које на жалост и даље искривљују дивоту
Бога и Његове творевине, спуњавајући људе
стресом и удаљујући их од радости, од Бога.
Знате ли шта смо преживели када смо
отпуштени из војске? Да се то догодило данашњој
омладини, све би их учинило... Била је 1950-та када
се завршио герилски рат. Многе класе војске су
биле отпуштене у исто време. Неки су у рату били
четири ипо године, неки четири, неки три ипо. И
замислите, након свих тих мука, стигосмо у
Ларису, отидосмо у Транзитни центар, али је тамо
све било пуно. Онда одемо ду хотела. Али ни тамо
нису желеи да нас приме, и да платимо. Кажу ти:
"Војник! Где ћемо с њима? Усмрдеће нам ћебад!"
Срећом, један официр нас је спасао - да је жив и
здрав! Отишао је и сазнао возни ред вожње, када
премештају вагоне итд. Сакупио нас је и сместио
нас у вагоне! "Ноћу ће их, рече, премештати, али
немојте да се плашите - тек ујутру ће да крену".
Целу ноћ смо се клацкали. Напокон стигосмо у
Солун. Неки који су били одатке отидоше својим
кућама. Ми остали одосмо у Транзитни центар, али
је тамо све било пуно. Одемо до хотела, и тамо
ништа! Молио сам их у хотелу: "дајте ми једну
столицу да седим унутра и палтићу вам дупло него
што кпшта соба са креветом!" "Не може!", кажу ми.
Можда су се плашили да ће неко видети како држе
војника па да ће их тужити. И остало је само да
одеш напољу, и да ноћ проведеш на зиду! На свим
тротоарима су били војници, као да је парада!
Схваташ: да су се данашњи млади нашли у таквој
ситуацији, спалили би и Ларису и Солун и целу
Тесалију и Македонију! Овде где немају никаквих
тешкоћа,
погледај
шта
раде!
Освајања,
катастрофе... А она јадна омалдина тада, није имала
никаву рачуницу. Осећали су свакако извесну
горчину, али уопште нису помишљали да учине
некакво зло, иако су имали да претрпе велике
невоље и да буду напољу на хладноћи. Осакаћени у
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рату - колика је то жртва ових јадника! - а након
тога, као последње "хвала" било је да псавају
напољу. Правим мало поређење, какви су били
млади некада а какви су сада... Свет се тако
изменио, а ни педесет година није прошло.
Данашња младеж је слична говеду које је
вазано на ливади и које удара ногом, откине улар,
руши ограду и почне да трчи, али се саплете,
грозно повреди ногу, да би га на крају заклале
дивље звери. Обуздавање је од помоћи, када је дете
мало. То се види, када се рецимо успне на зид и
постоји страх да не погине. "Не, не", викнеш, и
мало га пљеснеш. Касније не мисли да тако може
да погине, него мисли да не добије батине, па пази.
Данас нема страха ни у школи, нити у војсци има
зорта. Зато данас млади дају лекције роитељима и
народу. У војсци опет, што је тврђа била обука, то
су се боље показивали у битци.
Млад човек има потребу да га неко духовно
води, да га неко саветује и да га слуша, како би
доспео у духовну сигурност, без опасности, страха
и странпутица. Сваки човек, током узрастања,
током година, задобија нешто од себе самог и од
других. Млад човек се држи онога што је примио.
Онај ко је одрастао узима оно што је корисно и од
себе и од других и то користи да помогне млађем
да не греши. Онај ко је млад, ако то не слуша, сам
на себи испробава. С друге стране, ако слуша, има
ће од тога користи. Дошли су тако у Коливију неки
млдићи из једне хришћанске организације,
говорећи са самопоуздањем. "Немамо потребе ни за
ким. Сами ћемо наћи наш пут!" Ко зна? Можда би,
на неки начин на то могли бити приморани. Када је
дошло време да иду, упиташе ме како да дођу до
пута, да би ишли за манастир Ивирон. "Куда да
идемо", рекоше. "Добро, децо, рекох им, рекосте да
ћете сами наћи пут. Вама нико није потребан. Зар
нисте тако малопре рекли? Најмањи је проблем ако
се загубите са овог пута. Мало ћете да се помучите,
неко ће наићи и рећи ће вам: "Овуда идите". Али
онај други пут, онај пут који води горе, Небесима,
како ћете тај пут наћи сами без путеводитеља?"
Један од њих рече. "Старац има право".
Млади треба да пређу испит чистоте
Дођоше дана двоје троје студената и рекоше
ми. "Страче, помолите се да положимо испит". А ја
им рекох: "Молићу се да положите испит чистоте.
То је много важније. Све остало долази касније".
Зар им нисам добро рекао? Да, велика је то ствар да
11
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на лицима данашње омладине видиш честитост и
чистоту! Веома је то велика ствар!
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чистоту, она заудара. Овде, међутим, постији
разлика, јер Бог неће тражити од хришћана који
живе данас исто што је тражио од оних који су
живели у ранијим епохама а који су желеи да
очувају своју чистоту. Потребан је душвни мир, и
млад човек ће га задобити ако уме да се бори, да се
удаљи од узрока, а Христос ће му помоћи.
Божанска љубав, ако се разгори у његовој души, је
толико врела да има моћ д сажеже сваку другу
жељу и сваку ружну представу. Када се запали ова
ватра, тада се осећају божанска задовољства, које
нико не може упоредити са било којим другим
уживањима. Када се окуси ова небеска мана, на
њега више неће остављати никакав утисак
различити дивљи плодови. Због тога треба да
чврсто ухвати свој волан, да се прекрсти и да се не
плаши. Након мале борбе примиће велико богатсво.
јер када наступи час искушења потребна је
храброст, и Бог чини чуда да би помогао.

Долазе неке девојке које су заиста
повређене. Живе са својим младићима а да нису у
браку, и не разумеју да намере тих момака нису
часне, и због тога бивају оштећене. "Шта да радим
оче", питају ме. "Пијаница се дружи са бекријом,
али се не жени његовом ћерком". Прекините ту
везу. Ако вас заиста воле, ожениће вас. А ако вас
одбаце, значи да вас нису ни волели, и тако ћете
уштедети своје време".
Лукави помућује младалачке године, јер му
као оружје служи буђење путености, и покушава да
умишти младе у овом тешком периоду кроз који
пролазе. Ум је још неутврђен, и у њему постоји
велика празнина
адуховне уздржаности нема
уопште. Зато млад човек, у овим кризним
годинама, свагда треба да осећа потребу за
саветима старијих од њега, да се не би оклизнуо на
слатку стрмину светских провалија, које без
пестанка испуњавају душу стерсом и за вечност је
удаљавају од Бога.

Мени је прповедао старац Августин[12] :
Као почетник је ишао у један манастир у Русији, у
својој отаџбини. Тамо су скоро сви били стари и
њега су послали да помаже у риболову неком
човеку који је радио у мансатиру, јер се манстир
издржавао од риболова. Једнога дана дође ћерка
овог човека, и рече оцу да брзо иде кући ради неког
неизбежног посла, а она остаде тамо да помаже.
Међутим, искушење загосподари њоме, и она се без
размишљања распали грешним намерама. У том
моменту збуни се Антоније - то му је било световно
име - јер се све догодило изненада. Он се прекрсти
рече. "Христе мој, боље је да се удавим него да
згрешим", и скочи право у дубоки поток! Али
Добри Господ, гледајући на велико херосјтво
чистог младића, који се понео попот новог Светог
Мартиана[13] како би сачувао чистоту, задржа га
изнад воде тако а се није ни оквасио! "када сам
скочио, рече ми, са главом на доле, нисам схватио
како сам се нашао усправно изнад воде, тако да се
ни моје одело није поквасило!" У том часу осетио
је и неко унутрашње смирење са неизрецивом
сладошћу која је сасвим уништила сваку греховну
помисао и сваку телесну раздраженост, која је
раније настала због нечистих покрета девојке. А
када је девојка видела Антонија како стоји над
водом, поче да покајнички да плаче због грешке
коју је починила, потрешена овим великим чудом.

Схватио сам да једном нормалном детету, у
доба младости, није лако да постигне такво
духовно стање да не прави разлику јер "нема више
мушко ни женско" (Гал. 3, 28). Због тога су
духоносни Оци и саветовали да дечаци не живе са
девосјкама, ма како духовни били, јер је тај узраст
такав да им не помаже, и искушење прља младост.
Због тога је упутније да млад човек буде и глуп за
девојке (или девојка за младиће) због свог духовног
старања и чистоте и да понесе овај тешки крст. Јер
у том тешком крсту је скривена сва сила и
премудрост Божија, и млад човек је тада јачи од
Самсона (уп. Суд. 15, 14 и даље) и мудрији од
Соломона (уп. 1Сам. 3, 9-12). Најбоље је да пази
док иде, и да не гледа десно и лево, чак ако су у
питању и особе са којима је у сродству, јер их
наводно презире и са њима не говори, без да се
чуде и да шкоде ономе што долази од људи овога
света који смишљају свако зло. Хиљаду пута је
боље да бежи као дивља животиња од људи након
Литргије, како би задржао своју духовну пажњу.
Удаљавајући се након службе, уместо да седи и
губи време у кожним оделима (или краватама) и да
се духовно раздражује због огреботина које ће му
на срцу направити непријатељ.

Христос не тражи велике ствари, да би нам
помогао у нашој борби. Један младић ми је причао
како је ишао на Патмос[14] ради поклоњења, али
му је искушење поставило једну замку. Док је

Истина је да свет, на жалост трули, и да ако
одатле и дође нека душа која жели да очува
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ишао, једна туристкиња се распали и загрли га. Он
је одгурну и рече: "Христе, ја сам овде дошао ради
поклоњења, а не ради заљубљивања". То рече и
побеже. Увече у хотелу, у време када се молио,
виде Христа у нествореној светлости. Видите шта
је задобио само једним одгуравањем? Неко други
се годинама бори и чини велике подвиге, да би се
како удостојио нечег таквог! а овај виде Христа,
само због тога што се успротивио искушењу.
Наравно да га је ово духовно веома оснажило.
Касније је неколико пута виђао Светог Маркела,
Светог Рафаила, Светог Георгија. Једном дође и
рече ми: "Помоли се оче, да поново видим Светог
Георгија. Желим мало утехе, а утехе немам у овом
свету!"
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рањавани и гимули, него су, када би нашли
времена, гледали како да сагреше, јер су се
плашили да случајно не погину а да се не иживе
довољно. А требало је, макар у време опасности, да
се покају. Један такав, који као што рекох, ни у
време рата није марио за покајање, већ је вребао
прилику да греши, толико је ружно узнемиравао
девојку, да је она због тога, била приморана да
бежи. Она је радије одабрала да се смрзне, па чак и
да умре напољу на хладноћи, само да не изгуби
своју чедност. Када је сирота старица видела да је
девојка побегла, пође и она за њом да је тражи, и
нађе је на тридесетак минута хода, под
надстрешицом црквице[15] Светог Претече Јована.
претеча се бринуо о честиту девојку и довео ју је у
своју црквицу, за коју девојка уоште није ни знала
да постоји. И шта даље учини Свети Претеча!
Пробуди једног војника[16] из сна, и рече му да иде
до његове црквице која је била у близини. Устаде,
дакле, војник и крену у ноћ осветљену снегом, и
дође до црквице за коју је отприлике знао где се
налази. И шта види! Једна старица и једна девојка,
у сбегу до колена, поцрнеле и укочене од хладноће.
Војник одмах отвори црквицу, и некако уђоше.
Војник није имао ништа да им да осим једне
мараме и рукавица, за које им рече да стављају
наизменично. Оне му испричаше о искушењу које
их је снашло. "Добро, рече војник девојци, како си
се одлучила да побегнеш усред ноћи, у зиму и у
непознатом крају?" А она му одговори: "Ја сам
само то могла да урадим, а веровала сам да ће ме
Христос избавити". Тада војник, спонтано, са
саосећањем а не просто да би их утешио, рече:
"Вашим мукама је дошао крај. Сутра ћете бити код
своје куће". Оне се веома обрадоваше овим речима.
И заиста, Л.О. М.[17] се покренуо, пут је отворен, и
следећег дана ујутру, војска која је тамо била се
склонила, и ове јаднице отидоше својој кући. Ове
Гркиње које су биле одевене, а не обнажене,
благодаћу Божијом, треба да се диве и да
благодаре. Након овога, она звер[18] - нека ми Бог
опрости - оде и исприча команданту, како је неки
војник развалио врата црквице и унутра пустио
мазге! Командант му рече: "Не верујем да је он
тако нешто учинио!" И тај је на концу завршио у
затвору.

А видиш у какво стање долазе други млади!
Једном дође у Коливију неки младић са својим
ујаком који му је био вршњак и рече ми. "Помоли
се за једну девојку. Несрећним случајем је сломила
кичму. Њен отац је возио, заспао је за воланом. Он
је погинуо а девојка је тако настрадала. Даћу ти
њену фотографију". "Нема потребе", рекох. Док
смо разговарали, ја узмем фотографију и имам шта
да видим! Девојка лежи доле а двојица је држе. "Ко
су јој ови", упитах. "Пријатељи", каже ми. "А ово
шта је?. "Не, каже, то су јој пријатељи". Немој
погрешно да разумеш децу", рече ми његов ујак,
"таква је данашња омладина". "Помолићу се, рекох
у себи, али не да јој поправи кичму него да јој
исправи ум. И њој и теби, изгубљени човече". Где
је честитост? Требао је ујк да га узгрди. Духовна
деца... да има духовника и да се нађе у таквом
стању! Чак није било разлога да је двојица тако
тегле, а други да ми показује фотографију! И нису
ни помислили да тако нешто није у реду. Мене то
не дотиче, али то није исправно. Какву породицу ће
створити оваква омладина? Нека их Бог просветли
да дођ к себи.
Са каквим су одрицањем некада, девојке
чувале своју чистоту! Сећам се да су током рата
неки сељани били принуђени да у зиму са својом
стоком оду у брда. Мушкарци су од смрзнутог
дрвећа напавили некакву кровињару да се заштите
од хладноће. Жене су, пак, биле приморане да се ту
сместе заједно са њима познатим љуима из
њиховог села. Једна девојска и једна старица су
биле из неког удаљеног села, и оне су биле
приморане да буду у једној од ових дрвених
кровињара. Ту су, на жалсот били и неки безбожни
страшљивци који нису много марили што је рат.
Нису саосећали са својим ближњима који су

Истинита љуав рађа код младих сазнање
- Старче, они који би желеи да униште
друштво, нападају на темеље, на корен, на децу,
како би постигли свој циљ.
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- Неће у томе успети. Зло ће уништити њих
саме. У Русији су била велика страдања и видиш
шта се догодило након само три генерације. Видиш
шта се сада догађа! Господ није напусто своје.
Нити ће грехе данашње младежи судити на исти
начин као што је судио у наше време.
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искоритсти. Зашто каже пословица: "врело гвежђе
се лепи"[19]? Ковачи, када желе да прилепе два
комада гвожђа - не мислим данас када имају
апарате за заваривање - стављају гвожђе у ватру, а
онда сипају врлу воду, и тако га лепе. А ако се
охлади, онда неће да се прилепи. Исто хоћу да
кажем и за младе. Када им се пружи прилика, ако је
не искористи, касније ће почети да се бави другима,
да суди, да осуђује, јер се благодат Божија
удаљила. Док, ако има божанску ревност и ако
пази, напредоваће. Због тога родитељи, колико
могу, треба да помогну деци док су мала. Деца су
као празне кутије. Ако се испуне Христом, свагда
ће бити близу Њега. Ако не, веома је лако да, када
одрасту, крену странпутицом. А ако су као мали
дбили такву помоћ, ако се касније мало и удаље,
поново се враћају. Дрво које се помаже уљем не
трули. Ако се деца мало помажу благочешћем и
страхом Божјим, касније немају тескобе.
(Превео са јелинског: мр Александар Ђаковац)

- Старче, како долази до тога, да неки малди
који живе сасвим светским животом, по питањима
вере дају веома исправне одговоре?
- Ови млади имају добро настројење, али не
могу да се обуздају и да се приближе вери. Због
тога дају исправне одговоре. Жели да кажем, ако
неко хоће да крене неким путем - он то жели, али
не може да крене. Онај ко гледа како покушава,
треба то да цени. Такве људе Бог неће напустити,
јер немају у себи злобе. Доћи ће час када ће имати
снаге да крену напред.
- Како се може прићи млдима који су
застранили?

Поуке преп. Антонија Великог

- Љубављу. Ако постоји истинита, изворна (
= непатворена) љубав, млади то одмах примају и
прилазе. Млади долазе у Коливију, са различитим
поблемима. Примим их, почастим их, причам им, и
ускоро постајемо пријатељи. Отварају своја срца и
примају моју љубав. Неки, злосрећни, тако су
учвршћени! Траже љубав. Међутим, види се да
нису осетили љубав ни од мајке ни од оца. Када са
њима састрадаваш, када их волиш, заборављају на
проблеме, на наркотике, нестају и болести,
остављају се и безакоња, и враћају се на Свету Гору
као благочестиви поклоници. Јер на неки начин су
спознали љубав Божију. И видим да у себи имају
великодушност која ти слама срце. Да не примају
економску помоћ, када им треба, него да се
прихвате посла а у школу да иду увече. Ти млади
људи заслужују да им се помогне. На новој
железничкој станици у Солуну постоје куће, где
многи млади, девојке и младићи бораве заједно. У
простору који је довољан за троје борави по њих
петнаесторо. Они потичу из растурених пордица шта да раде, да краду? Али имају честитост и не
могу да краду. Годинама сам многима говорио да
им приђу, да им помогну. Говорио сам да сагаде
некакав храм да их тамо окупљају. Сада имају
једну малу црквицу, посвећену Апостолу и ђакону
Филипу, заштитинику жељезничара.

Буди приљежан у читању светих списа, о
нарочито у читању Светога Писма. Оно ће
одагнати од тебе све нечисте помисли. Ако
са усрдношћу будеш читао поменуте списе
и испуњавао заповести Божије, Божија
милост биће са тобом.
Више воли прекор и грдњу, него поштовање
и част; више воли умор тела него одмор и
недостатак потребних ствари него
сувишак излишних.
Када си у цркви не мисли о световним
стварима, нити о томе како ћеш уредити
своје земаљске послове.
Не откривај своје мисли свакоме, да не
саблазниш ближњега. Не исповедај свима
помисли своје, но само онима који могу
излечити душу твоју.
Према свакоме буди пријатељски
расположен, али нека ти свако не буде
саветник.
Владај се тако да те сви људи благосиљају.

Одувек сам знао да ако неко од малене не
искористи прилике које су му дате, ђаво ће их
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Свака од помеутих врста има своје особене технике
које подр4љаљзумевају добро познавање физичких,
психичких и спиритуалних способности човека, а
које редовним вежбањем и јогичким начином
живота треба трансформисати. Јога има задатак да
нижу, анималну природу човека профини и
преобрази у вишу - суптилну, спиритуалну
вибрацију којом вибрира видљиви и невидљиви
универзум. Учи нас да сопственом напорима
енергетске центре (чакре), психичке канале
(надије), физичко тело и астрално, невидљиво
духовно тело, једном од поменутих техника
прочистимо како бисмо просветљени обитавали у
сталној нирвани.

Послушање
Питале неке монахиње оца Герасима Химнописца:
"Оче Герасиме, шта је то слепа послушност?"
– Рећи ћу вам, каже он. Игуманија ти каже:
"Евпраксија, донеси чашу воде". Ти донесеш чашу
воде. Игуманија ти каже: "Проспи је." Ти је
проспеш. "Трапавице, зашто си просула воду?"
"Благослови", кажеш ти. Не смеш да се оправдаваш
и да кажеш: али, ниси ли ми ти рекла да проспем
воду? То никако. "Благослови", то је слепа
послушност.
Ако немаш слепу послушност, не успињеш се по
духовној лествици. Видиш ли како је то објаснио
старац? Слепа је послушност када се не
оправдаваш. Не само пред Старцем, него ни пред
својим сабратом. Јер, ни пред својим сабратом не
треба да се оправдаваш, већ увек треба себе да
сматраш незнатнијим од свих.

И поред многих разлика, постоје основна правила у
практиковању јоге, заједничка свим правцима, на
које ћемо се у следећем излагању критички
осврнути.
ПРОСВЕТЉУЈУЋИ БЛЕСАК
Почетни, најнижи ступањ, са којим се суочавају
љубитељи јоге, познате као хата-јога, представља
прост систем физичких вежби са јасним циљем;
добро психо-физичко стање и здравље, лепо
обликовано тело и кондиција, која се дугом
применом углавном и задобија.

ЈОГА - ГИМНАСТИКА ИЛИ ПАГАНСКИ
КУЛТ

Особе неупућене у суштину и смисао јоге, ову
симпатичну источњачку вештину прихватају као
неку врсту тренинга аеробика или гимнастике. Не
слуте да је суштински смисао практиковање јоге
прихватање многобожачких култова Истока, који
се суптилно намећу испод маске научног приступа
тајни људске природе.

Јога је стара наука, настала неколико хиљада
година пре Христа, чије корене налазимо у
мистичним иднијским списима јога - Сутрама,
Ведама и Упанишадама.
У својој основи учење јоге је - пут самореализације,
тј. реализације сопственог бића путем просветљења
чији је крајњи циљ сједињење са Апсолутом.

Иницирани јоги вежба годинама и деценијама, не
ради здравља и лепоте, већ да задобије оно ради
чега је и кренуо на овај мукотрпни пут, а то је просветљење. Вежбе само по себи немају превише
изазова у смислу духовне праксе. Занимљиво је оно
што оне нуде упорним понављањем а то су - сидији
(моћи). У сваком приручнику наћи ћете јасна
упутства: ако радиш то и то, задобићеш то и то!
Односи се углавном на моћ и натприродне
феномене. То је "комуникација са вишим силама",
"егзистирање на вишем нивоу свести", или обитавање у другим световима, на некој од седам
"лока", од којих је најпримамљивија Брахма-лока,
или Кришна-лока где живот траје 43000 000 пута 12
пута по 100 година, али се ипак и тамо завршава.

Учитељи јоге кажу да је Јога једна, а путеви ка
самореализацији многобројни. Тако је Јога дели, по
личним склоностима аспираната на следеће
подврсте: гјана-јога (пут знања), хата-јога (систем
физичких вежби), бакти-јога (пут љубави и
преданости),
карма-јога
(пут
служења
и
одређивања карме), мантра-јога (пут прочишћења
надија
нопављањем
мантри),
рађа-јога
(свеобухватни
пут
ослобађања
ума
до
просветљења),
тантра-јога
(трансформација
сексуалне енертије у спиритуалну)...
Јоги који креће спиритуалном стажом изабира по
свом унутрашњем позиву један од ових путева, или
примењује неколико комбинованих техника
истовремено, које напорно, дуготрајно систематски
вежба под вођством гуруа (учитеља).

упорни и истрајни, предани гуруу, заистља
задобијају психичке моћи: видовитост, телепатију,
читање мисли, предсказујуће снове, комуникацију
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у сну са учитељем, левитацију, "материјализацију"
предмета и људи (наравно, ово последње се стиче
на највишем дивоу). Инструктори јоге ће вам рећи
да моћи нису циљ, иако ће сами, увек кад могу,
применити нешто од добијеног знања да
"чињеницама" пиоткрепе своје учење.
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Све је озбиљно, узвишено, другачије него у свету.
Ко примени све научено и задато, сигуро ће
убирати плодове свога рада.
***
Медитација је пракса која редовно прати јогички
начин живота. Медитација смирује ум и јаком
концентрацијом усмерава га на безлични Апсолут,
са којим се у нирвани, тј. стању без ума, треба
сјединити и изгубити своје јаство, своју личност.

кажу да се не треба зауставити на овом ступњу већа
наставити даље. У пракси се дешава супротно:
многи аспиранти напуштају своје учитеља који
коче даљи развој, те одушевљени невероватним
могућностима јоге почну примењивати стечено
знање, постајући сами учитељи неискуснима.

Обезличеност човека у практиковању јоге се
посебно наглашава. Особа са развијеним умним,
душевним и делатним способностима, представља
препреку просветљењу, јер наглашен его и
индивидуалност нису погодни за духовни
напредак. Често се види супротан ефекат овако
схваћеног спиритуалног рада: безвољне, апатичне,
укочене, хладне, неактивне, умртвљене личности,
које нису развиле природне потенцијале у себи; а
нису ни исправним духовним пирступом
преобразиле старог човека у новог - по
хришћанском учењу.

МАНИПУЛАЦИЈА
Управо то се збива на овим нашим просторима.
Стручњаци јоге своје "дипломе" стекну за 5-6
месеци обуке у неком центру на Западу, или
ашраму у Индији, па дођу у Србију да лове
неопредељене душе гладне духоивне хране, које не
знају у шта су се упустиле. Користе их за своје
себичне циљеве под маском рада на свом
духоивном бићу. Баве се црном, белом, црвеном и
зеленом
магијом,
постају
екстрасенски,
биоенергетичари,
видовњаци,
манипулишући
људима за личну славу и богаћење. Или још горе,
остају у тајности; тобоже, то је најбоље за њихов
спиритуални напредак, док своју покорну војску
шаљу у свет да им доводи жртве. Највеће жртве су
млади између 15 и 25 година, као и друге
неоформљене личности, којима узимају куће,
станове, имања, новац, уметничке предмете, злато;
они који немају ништа од свега тога - личним
радом, служењем и пожртвованошћу за опште
добро могу помоћи заједници. Као да је у питању
нека масовна хипноза, сви пристају на те услове,
верујући да чине добро.

САТИРАЊЕ ТЕЛА И УМА
Уз медитацију обавезна пракса је визуелизација:
јантри (концентричких квадрата, троуглова и
кругова са мистичним значењем), понављање
мантри, и држање мандала, слике гуруа или
божанства које обожаваш у уму. На овај начин си
стално у додиру са вишом реалношћу. Седење у
медитативној пози од пет до десет сати дневно
истински мења свест човека. Медитант осећа да је
веома "узнапредовао", да борави "у повишеном
стању свести" које се веома разликује од
природног. Себе доживљава на нов начин и сматра
се посебним, изузетним, продуховљеним, почиње
да презире и избегава људе "немирног и растрзаног
ума", које назива духовно заосталим, и који су
препрека његовом божанском миру. Његов циљ је
сатвично тело и ум, без осећања и мисли, које
пребива у висинама духа неизмењено. Свет маје
(обмане), окови породице и посла препрека су
самореализацији, које треба напустити, што
следбеници најчешће и чине. Твоја истинска
слобода је у слободи од свих жеља овога света, од
самсара које држе ум заробљеним.

Пут јоге не изгледа опасан по душу. Напротив!
Истинит, очаравајући, тајанствен, недокучив!
Многа нејасна питања на која заувек остајете без
одговора, објашњавају се сложеношћу самог учења,
и ограниченошћу људског ума да разуме ту
Стварност.
Има пуно ствари које уливају поверење и држе
човека у уверењу да заиста иде путем спасења.
Строга правила начина живота који подразумева
вегетаријанску исхрану, мало спавања, одрицање
од свега материјално сувишног, умна контрола
негативних мисли и емоција, морално исправан
живот у теорији, свејено што у пракси није тако,
безрезевну потчињеност гуруу јкоји је твој водич у
друге светове и без икога не можеш никуд стићи...

Због извесних спољашњих сличности будистичког
учења и јога-филозофије са хришћанством, иако
различитих по суштини и циљу, постоји правац,
посебно намењен Христовим следбеницима који се
зове "хришћанска јога". Њени проповедници кажу:
није важно коме се богу клањате, јер су сви богови
16
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Једно, важно је да практикујете јогу као
универзални пут ослобођења! Ово је још једна у
низу порука која поравнава пут Антихристу, том
"Једном" који ће бити "бог свих религија". И још,
јога истиче чињеницу да је човек - бог, само треба
да открије и живи своју божанственост.
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стигне до циља. И рађаће се у овом свету патње и
бола хиљадама пута - све док се не просветли!
ОДБАЦИТИ СВОЈУ ВЕРУ
Зато, кад постанеш спиритуално зрео, кад ти се ова
велика тајна открије, кад сретнеш учитеља, дужан
си да одбациш све окове традиције и вере, положаја
и порекла, знања и имања, које те везују за свет
маје, и да кренеш путем - ослобођења!!!

Блесак просветљења!
"Просветљење" је врхунско достигнуће малог броја
аспираната! То је главни мамац, главно обећање
због кога вреди жртвовати све и коме се надају сви!

Кад си сагледао обману света, потражи крајњи циљ
пута: не-ума, не-постојања, не-знања, не бивања, не
љубави, који је у превазилажењу дуалности,
негације и супротстављености. То је стање
апсолутно целовите и јединствене свести, стање
нирване, сједињење са Апсолутом, Божанским,
Брахмом!

Бљештава божанска светлост у којој се купаш као у
океану без почетка и краја! Незнање себе,
самозаборав, јер ти престајеш, почиње Апсолут са
којим си једно. Сличне феномене у свести
доживљава наркоман при коришћењу јаких дрога...
Сваки јоги има повремено искуство просветљујуће
светлости која га држи у уверењу да је оно могуће.

Иначе, о Апсолуту се ништа не зна. Он се
дефинише као "океан блаженства", "бљештава
светлост",
"јединствена
свест",
"космичка
енергија", "ништавило и празнина" итд...

ЈОГА И РЕИНКАРНАЦИЈА
Учитељи јоге споро напредовање човека и
човечанства у спиритуалном расту, које посматрају
еволуционистички,
сматрају
природним,
утемељеним на вековном искуству хиљада
генерација Истока. Ипак, поштено признају да не
знају кад ће просветљење доћи. Можда одмах,
можда на средини вашег пута, или вас чека на врху
стазе, не зна се. Можда - никад! Божански Апсолут
даје га коме хоће и кад хоће, по њему знаним
законитостима. Али најчешће, не у "овом животу!"
Јер, до сада би већи део човечанства био
просветљен, а није...

То изузетно стање достижу ретки појединци!
То су учитељи учитеља, то су зачетници нових
праваца у историји човечанства, то су аватари!
У историји људског рода било их је много и биће
их још. То су буде, кришне, шиве, мухамеди,
исуси! И њихови врхунски следбеници! И
следбеници следбеника! То може постати неко од
вас, ако кренете стазом самореализације, ако
жудите за обоготворењем, поручују јогини.
Ово би у главним цртама била општа места
јогичког учења, конципирана са великим напором,
јер у самој суштини, праваца јоге има онолико
колико учитеља. Свако ко се упустио у проучавање
ове науке мора се озбиљно замислити пред
лавиринтом њених несагледивих путева, и крајњим
смислом тога. Спасење или просветљење?
Реинкарнација или васкрсење? Где је одговор?

Зато наука јоге почива на теорији реинкарнације,
која подразумева сељење душе из живота у живот,
у разне облике постојања: људске, животињске,
биљне и минералне - све зависи од карме коју си
зарадио у свом претходном постојању.
Пошто не признаје моралну категорију греха и
значај борбе против истог за духовни живот човека,
то не прихвата ни човекову одговорност за
почињена дела, а самим тим ни слободну вољу која
опредељује ток његовог живота избором добра или
зла. Заснива се на предодређењу, карми које је
узрок-последица, учвршћена на слепом и
неумитном фатуму.

***
Филозофија јоге је, поред астрологије коју
подржава као пут мудрости, један од најуспелијих
и најраспрострањенијих духовних покрета свих
времена!
Народи Истока је практикују вековима трагајући за
путем просветљења и обоготворења, а народи
запада и остатка човечанства отворили су у
данашње време врата мудрости истока, од које
такође очекују да просвети, атеизмом и
материјализмом
замрачени,
такозвани
цивилизовани свет.

Са практиковањем јога треба почети у овом
животу, јер ћеш у следећем наставити тамо где си
стао, и твој труд никад неће бити узалудан. Циљ
сваког рођеног на земљи је да својим напорима
точак карме, точак рађања и смрти, заустави, јер
онај, ко на пут није кренуо, не може очекивати да
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Крштена Европа је скренула са изворног Христовог
Пута Истине и Живота одавно, и у лавиринту свог
беспућа, пипајући у мраку духовног незнања,
заблуда и јереси, тражи нове путеве, "широке стазе
којима иду сви", али које воде "у пропаст и вечну
муку". Ступа путем Јоге, који за нас хришћане,
постаје пут роге (пада). Овим егзотичним путем
још није ходила, још га није упитребила и
потрошила, као и друге вредности овога света као и
друге људске мудрости које лако усваја и још
лакше одбацује. И од свега прави уносан бизнис
скупо продајући "просветљење" као и "опраштај
грехова".

Број 9
"Теодула" разобличавао знање штетно за душу
човекову говорећи: "Незнабошци не разликују
демоне од богова, те им се клањају, моле и жртве
приносе, док хришћани воде најогорченију борбу
против демона".
ЈОГА И "НЕСВЕТО ТРОЈСТВО"
Ограничено знање о човековој природи и
сопствени напор да се човек уздигне из стања пада,
без Божије благодати, без милости Творца - није
могуће! Наука јоге не познаје Бога Који је јавио
Себе, и преко пророка и Сина Божијег, дао људима
све што је потребно за њихово спасење; познаје и
признаје више стотина богова хиндуистичког
пантеона, и "несвето тројство" Брахму, Вишну и
Шиву - у међусобном рату и сукобу, јер што један
створи, други разори. Зато што није дата од Бога,
људе не може привести Богу! Она је људско
умовање које се није приклонило Спаситељу света
и своју мудрост ставило под ноге Његовој сили која
благодаћу спасава човека, не од карме, него од
вечних паклених мука.

ОСИРОТЕЛА БЛУДНИЦА
А ми, маловерни, и неверни Богу предака наших,
прихватамо Јогу као племениту вештину која ће
вежбом пробудити божанске моћи у нама, као део
"религије новог доба", религије лажне љубави и
мира, са циљем задобијања земаљског царства.
Духовна учења Истока, прилагођена потребама
савременог човека у радионицама Запада, купујемо
не питајући шта кошта; и плаћамо оним што нема
цену, јединим чиме ћемо изаћи пред Господа,
душом! "Духовно осиротела блудница која је на
умору", како ју је још средином века доживео
Свети владика Николај, потура лажна учења, да
заборавимо оно право које имамо.

Коначно, крштени и Богу верни морају знати да је
то још један облик служења "оцу лажи који вара
сав васиони свет", који је првим људима, Адаму и
Еви обећао да ће бити "равни богу" ако преступе
заповест Његову, а то исто обећава и данас онима
који
ће
просветљењем,
медитацијом
и
самоспознајом, открити божанске моћи у себи, и
постати богови на земљи.

Срби и Јога?
Свети Сава или Буда?

Отуда један од великих јогина данашњице,
Сатјананда, који има следбенике свуда по свету, па
и код нас, у једној књизи поставља питање: "Како
да практикујемо - љубав"? Могу се практиковати
све технике, свих облика јоге, све ђапе и ађапе, све
нијаме и пранајаме, али техника љубави - не
постоји!

Оба су били принчеви који су се одрекли престола
и земаљске славе, ради задобијања вечности. Док
ми поштујемо и славимо Светога Саву као
угодника и свеца Божијег, дотле Буда постаде бог
за његове следбенике. Где нема Бога - човек
заузима његово место! Свети Сава је, пак,
проповедао Христа и живот, а Буда нирвану и
смрт!

Јоги-учитељ је овим питањем исказао суштину
јога-филозофије-непознавања Бога Који је љубав, и
непознавање двеју еванђелских заповести о љубави
према Богу умом, срцем, душом и целим бићем, и
према човеку као према себи самом, у којима су
садржане
све
остале
заповести
Божије.
Истовремено, то је непознавање пута задобијања
Божијег царства и спасења. Зато јоги не може да
практикује љубав! Јер дар љубави долази од Бога
Који је Личност, и Он је дарује онима што Га траже
и воле.

Зашто се човек не спасава филозофијом и праксом
Јоге?!
Ономе ко познаје узлазну стазу спасења овакво
питање је излишно и сасвим непотребно. Али, има
много људи који не разликују истину од лажи, који
верују у реинкарнацију, просветљење, нирвану,
који верују да је прича о свим боговима прича о
једном богу, који не разликују духове злобе од
Духа Истине.
Опет се позивамо на владику Николаја, који је
познавао индијска учења и кроз "Индијска писма" и

БЕЗ ЦИЉА И СМИСЛА
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Практиковање јоге као спиритуалне стазе
обоготворења не може ни у ком свом облику бити
подржано као пут избављења. Многи искрени
боготражитељи, заведени мистиком Истока на
странпутице, искусили су узалудност свог трагања,
без јасног циља и смисла, без представе о почетку и
крају тог пута, мудровања које прија сујети, док им
учитељи "голицају уши" причајући оно што би
волели да чују о себи, а не онако како јесте.

Број 9

Поуке преп. Антонија Великог
Клони се лажи, јер ће лаж одагнати од тебе
страх Божији. Уста твоја нека говоре само
истину.
Не куни се нити заклињи ни у истинитој, а
камоли у сумњивој ствари или послу.

Сложеност и компликованост система јоге није
због њене несазнајне дубине, већ због нејасноће и
обмане. Свако ко је читао Еванђеље, Радосну вест о
спасењу рода људског, зна да су и најдубље истине
просте, разумљиве неуком једнако као и ученом,
јер се разумевају Духом Светим. Јогу ни сами њени
оснивачи не разумеју до краја. Најревноснији
следбеници напуштају јогу кад дођу до врха или до
дна.

Ако си почео неки посао, па видиш да није по
вољи Богу, одмах га напусти.
Угледај се на оне који су бољи од тебе, који
љубе Бога свим срцем својим и који чине добра
дела. Њих питај и од њих савета тражи.

Претерано посвећивање пажње савршенству тела
кроз јогу, вежбу и исхрану, представља губитак
драгоценог времена потребног за очишћење душе.
Привид
савршенства
води
у
сујету,
самозадовољство и гордост - извор свих зала, због
које је и сатана пао са небеских висина. Уместо
љубави стиче се самољубље.

Од световних људи који световно мисле и
говоре само о земаљским стварима, уклањај
се.

Плодови медитације временом покажу лажни мир који је у глави а не у срцу. Он медитанта чини
неприродним и отуђеним од своје суштине. Од ове
умне прелести човек се тешко може отргнути јер
непрекидним изговарањем мантре, концентрацијом
на јантру и мандалу, призива демоне и потврђује да
је са њима у сталној вези.

Буди у свему скрoман: у покрету тела, у
говору, у оделу, у седењу, у устајању, у дому
своме, у свему пред свим и сваким.

А жуђена нирвана је празнина и ништавило без
Бога! Без истине! Без љубави! Без циља и наде!
Бесмисао...

Не гневи се и не буди злопамтило на онога који
те је разљутио, јер може бити да си и сам у
томе крив.

Не дружи се са гордим људима, већ са
кроткима и благима.

Ако би те ко и невиног прекорео за какав грех
који ниси починио, не љути се, већ се смири, и
Бог ће те наградити.

Безличи Апсолут није Тројични Бог који је људима
кроз Христа и реч Божију Светог Писма јасно
открио Себе као Оца и Сина и Духа Светога. Зато
владика Николај каже да је "филозофија хиндуизма
у ствари филозофија песимизма без Бога и наде у
Вечно спасење".

Не плаши се људског презирања и клеветања.
Свако ко побожно хоће да живи биће гоњен,
клеветан и презиран.
Не остављај вољу Божију ради испуњавања
воље људске и не нарушавај Божије заповести
Србски или српски?
из уважавања према пријатељству људском.
„Kaдa читaлaц нaиђe нa придeв “српски” нaписaн y
oбликy “србски” првo штo мy пaднe нa пaмeт je дa
сe рaди o грeшци ayтoрa кoj1и ниje нajбoљe yпoзнaт
сa прaвилoм jeднaчeњa сyглaсникa пo звyчнoсти,
кoje нaлaжe дa у овом случају Б прeлaзи y П. Пa сe
чeстo чyje и примeдбa: “Oвaj ниje чyo зa Вyкa
Kaрaџићa”.

Сви ви који Бога тражите - одвратите лице своје од
иконе зла, и приклоните се срцем, душом, умом и
телом
савршеној
Икони
Добра,
јединог
човекољупца Господа Исуса Христа! Амин.
(www.verujem.org)
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Број 9
влaститa имeницa. Дрyгo прaвилo кaжe дa кaдa je
влaститa имeницa кoрeн извeдeнe рeчи, oндa сe oнa
зaдржaвa y oригинaлнoм oбликy, тj. нe мeњa сe, y
извeдeнoj рeчи, кao штo сy Србкињa, Србствo,
србски извeдeнe рeчи oд имeнa (влaститe имeницe)
СРБ.”
Интeрeсaнтнo je и кaкo смo дoшли дo oбликa
срПски, jeр aкo пoглeдaмo нeкe дрyгe jeзикe видимo
дa je свyдa y yпoтрeби oригинaлни oблик, сa слoвoм
Б. Taкo je нaш jeзик кoд Слoвeнaцa и дaнaс
“србски”, кoд Рyсa “сeрбски”, кoд Eнглeзa “Serbian”
итд. Нигдe “српскoг”, “сeрпскoг” нити “Serpian”.

Нo, дa ли je
зaистa тaкo?
Oблик
“србски”
кoристe
yглaвнoм oни
кojи сy врлo
дoбрo
yпoзнaти
сa
oвим
прaвилoм, тe
нaмeрнo
скрeћy пaжњy
нa
њeгa.
Mнoги
сe
изнeнaдe кaдa чyjy дa je и сaм Вyк Стeфaнoвић
Kaрaџић кoристиo oблик сa слoвoм Б. Нaимe, нe
сaмo штo je први рeчник штaмпaн кao “срБски”
нeгo и сaм Вyк o oвoм питaњy кoрeспoндирa сa
Владиком Лукијаном Myшицким, кaдa мy y свoм
писмy нaвoди: “…y Рjeчникy ћe србскoм бити
oписaни гoтoвo сви oбичajи србски.” Нa oвaj дeo
Myшицки oдгoвaрa y свoм слeдeћeм писмy
Kaрaџићy рeчимa: “…србски, Србкињa мoрa
oстaти… И Нeмци кaжy Хaбсбyрг, и ми љyбкo a нe
љyпкo… Дa знaм дa ћeтe пeчaтити Српски, a нe
Србски, рaсписивao бих нa свe стрaнe и викao из
пeтних жилa дa вaм нe дajy ни крajцaрe.” Сa
oвaквим стaвoм, вeрyjeмo, слoжиo би сe и нaш
пoзнaти пeсник Пaвлe Пoпoвић Шaбчaнин, a
нaрoчитo Mилицa Стojaдинoвић Србкињa. У тo
врeмe je нaшa нajвeћa пeсникињa билa нa врхyнцy
eврoпскe слaвe, a свoм je имeнy сaмa дoдaлa
нaстaвaк “Србкињa”. Вyк je с њoм биo y врлo
дoбрим oднoсимa и ниje зaбeлeжeнo дa je oн, или
билo кo дрyги, пригoвaрao кaкo jeднa oд
нajпoзнaтиjих пoeтa y oндaшњoj Eврoпи нe знa дa
сe пoтпишe. Нa крajy крajeвa, тy сy и oндaшњe
“Нoвинe Србскe” да пазе на језик. Дaклe, oблик
“србски” je дoминирao y дрyгoj пoлoвини XIX вeкa,
jeднaкo кao штo je y првoj дoминирao oблик
“сeрбски”, кojи сe изгoвaрao кao “сjeрбски”.

Зашто србски а не српски?зато што придев српски
није од именице СРБ већ од речи СРП (алатка за
кошење).
Зато што српкиња није из србије него из некакве
митске земље српова – српије. само су србин и
србкиња из србије.
зато што је једино србств…о реч која казује
суштину срба, а не српство. српство означава
суштину оруђа за кошење тј. СРПА!
Ако се говори „П“ уместо „Б“ због лакшег изговора
и самим тим тако и пише (што је потпуно
невероватно – ко је тај који је могао да измисли
правило да се због „ЛАКШЕГ ИЗГОВОРА“?! мења
суштина и име народа? Ко има право да тако нешто
уради и прогласи?) како то да се онда и следећи
примери не пишу овако: граДСки – граЦки,
свеТСки – свеЦки, нађите још примера….а и
позната је симболика која влада светом,Б
представља БОГА а П представља ПАПУ,има мали
милион доказа за то само се треба прочачкати, чак
је и Вук након његове реформе дозволио да остане
„србски“, али је то крајем 19. века промењено
енглески: serbian
руски: Сербский
немачки:Serbisch
србски: Српски
бугарски: Сръбски
други нас боље зову него ми сами себе
АЛИ НЕ СИЛИМ НИКОГ ДА ТАКО ПИШЕ,ЈА ЋУ
ТАКО ПИСАТИ А НЕКА ПИШЕ КАКО КО ХОЋЕ

Стaндaрдизaциjoм
jeзикa
“Maтицa
Српскa”
yсвojилa je oблик “српски”, штo никaкo ниje
спoрнo. Meђyтим, нeки нaши дaнaшњи лингвисти
нaвoдe врлo рaзyмљивe aргyмeнтe y oдбранy
oбликa “србски”. Пa тaкo прoф. др. Љyбoмир T.
Грyjић кaжe: “Пoглeдajмo примeр сa извeдeницaмa
oд рeчи ГРБ. Придeв oд њeгa je грБски, a нe
грПски. Зaштo тy ниje примeњeнo прaвилo o
jeднaчeњy пo звyчнoсти? Пoгoтoвo штo je ГРБ

СРБ је корен имена народа нашег СРБСКОГ, СРБИ
или СРБЉИ, СРБИН, СРБКИЊА, СРБЧЕ,
СРБСКИ, СРБИЈА, СРБАДИЈА, СРБО итд. Корен
се не може мењати само се наставци могу мељати.
Ако се измени корен мења се и смисао.
Свети САВА први архиепископ СРБСКИ. Тако
стоји написно у Дечанима! И тако треба да се пише
данас, а и у будућности!!!
(http://srpskaistorija.wordpress.com)
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одступања српске војске преко Албаније у Првом
светском рату.

Манастир Девич

1941. године је срушена и уништена испосница Св.
Јоаникија Девичког која се налазила на падини на
северној страни манастира, као и источник који се
налазио у удолини ниже манастира. Манастир су
тада опљачкали албански фашисти. До ових
немилих догађаја манастир је у својим ризницама
имао велику збирку рукописних и штампаних
књига из XIX и XX века. Његова обнова започета је
1947. Године да би ова светиња била поново
обновљена тек 1950. године трудом игуманије
Параскеве и њених сестара које су ову светињу
затекли као хрпу камења. Највеће духовно благо
манастира су мошти Св. Јоаникија Девичког који је
у народу познат као велики чудотворац и
исцелитељ. Велики је број исцелења која су се
готово
свакодневно
дешавала
у
овом
манастиру. Живопис је рестауриран 1966. године.

Манастир Девич се налази под главним венцем

истоимене планине у Србији, Метохији - Косово и
Метохија. Саграђен је око 1434. године и налази се
у дреничкој шуми, 5 км јужно од Србице. Манастир
је саграђен на месту где се у једној шупљој букви
подвизавао велики подвижник из XV века Свети
Јоаникије Девички, након што је у тај крај прешао
из Црне Реке. Манастир је подигао деспот Ђурађ
Бранковић око 1434. године у знак захвалности за
оздрављење своје кћери-девице, по чему је
манастир добио име. Ђурађ Бранковић је манастир
сазидао на месту где је, четири године раније, 1430.
године
сахрањен
пустиножитељ
Јоаникије
Девички.
Једнобродна
црква
пресведена
полуобличастим сводом, са три нише које чине
олтарски простор, најстарији је део комплекса.
Мала капела квадратне основе накнадно је
призидана уз северну страну цркве. Фреске у
манастиру, којих има у неколико слојева потичу из
XV века и на њима је лик Св. Јанићија Девичког у
одећи великосхимника и добро очувани натпис на
коме пише да је он први ктитор места сего, а добро
очуван је и лик Св. Акакија, као и композиције
Свадба у Кани Галилејској и Исцељење
раслабљеног.

Када се игуманија Параскева преселила у наручје
Господње, бригу о манастиру је преузела данашња
игуманија Анастасија. И кренуле су нове муке са
наследницима арбанашких злочинитеља, са новим
именом ,,ОВК (UÇK)“. Та злогласна терористичка
организација се први пут огласила у близини
манастира 1997. уочи манастирске славе.
Наоружани терористи су пресретали монахиње,
претили оружјем, малтретирали. А када се српска
војска и полиција повукла са Косова и Метохије,
1999. године , наоружани шиптарски терористи су
упали у манастир, опљачкали га, одневши све што
се могло однети, спалили скоро сва документа,
исписали графите по зидовима и фрескама,
насрнули на кивот Светог Јоаникија, оштетили га и
оскрнавили. Сестре и тадашњи служашчи у
манастиру отац Серафим су малтретирани, прећено
им је оружјем. Међутим и након овог злодела
албанских екстремиста монахиње су наставиле да
живе у манастиру под заштитом снага КФОР-а,
потпуно изловане од албанске заједнице без
иједног јединог Србина у ближој околини. Сво
српско становништво србичког краја је протерано
док су њихове куће опљачкане и запаљене у
присуству
међународних
снага.
Погром
сестринства је уследио и у марту 2004. године када
је КФОР против воље евакуисао монахиње.

Манастир је више пута пљачкан и обнављан у
својој историји. Турци су разорили манастир крајем
XV века. Обновљен је у време патријарха Макарија
Соколовића, о чему сведочи фреско запис из 1587.
године. Фрагменти живописа из тог времена могу
се видети у олтарском простору цркве и у капели,
изнад кивота Св. Јоаникија. Манастир је страдао
током Првог и Другог светског рата. Године 1915.
су га опљачкале аустроугарске војне снаге после
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почело озидавање најужег манастирског комплекса.
Манастир Девич поседује и преко 60 хектара земље
и око 250 хектара шуме (винограде у Великој Хочи,
неколико кућа у Вучитрну и земљу у околини Бича
у Лаушима, Лепини и Лудовићима), међутим
приступ манастирској имовини ван зидова
манастира није у овим условима окупације могућ,
тако да се сестринство ослања на материјалну
помоћ приложника.

Манастир је спаљен у присуству војника КФОР-а, а
гробница Св. Јоаникија Девичког је отворена и
оскрнављена. И по ко зна који пут у историји,
монахиње се вратише, и обновише светињу. Од
априла 2012. бригу о манастиру је КФОР препустио
КПС полицији, међутим сестринство не сарађује са
њима, па је уз помоћ донација хуманих људи,

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Дечији кутак
Љубав
Не будите никоме ништа дужни осим да љубите
један другога; јер који љуби другога испунио је закон
Лекар је зауставио такси. Улазећи у кола, видео је таксисту
који је изгледом и понашањем, на њега оставио изузетан
утисак.
– Извините молим вас, како се зовете? Човек за воланом
рече своје име.
– Шта сте по занимању? – упитао је лекар.
– Професор факултета.
– Професор факултета и таксиста?! Како? Зашто? Отишли сте с посла? Добили сте отказ?
– Не. Радим још увек на факултету.
– Али, зашто…? Зар вам је мала плата, па радите као таксиста и отимате хлеб другом?
– Не. Зарађујем му хлеб. – Како… ?!? Не разумем! – Мој пријатељ, таксиста чији је ово такси, се
разболео. Помажем му тако што у слободно време возим његов такси, а његовој породици дајем
сав новац који зарадим таксирајући.
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– Хвала вам, господине професоре, одржали сте ми изванредно предавање. Бољу лекцију из
морала, етике и љубави према ближњима никада нисам чуо и научио.
Лекар, професору – таксисти пружи крупну новчаницу, захвали му се на поуци и оде, срца
испуњеног дивљењем и жељом да и он још боље обавља свој посао.
Сви ми, свакодневно наилазимо на мноштво призива љубави. Када би свако од нас, према својим
могућностима, и само онолико колико може, испуњавао заповести о љубави према ближњима,
наша би земља била налик рајском врту
(Преузето из: ''Светосавског звонца'' бр. 7/2010)
Сељак и три магарца
Одлучи неки сељак да на вашару прода јабуке. Натовари вреће на три своја
магарца и крену на пут. Град је био
далеко и требало је два дана да путује. Предвече се заустави да преноћи испод
гранатог дрвета поред извора. Растовари магарце, па крену да их привеже, да у
току ноћи не би одлутали. Привеза два магарца и виде да није понео треће уже.
Није имао
чиме да привеже трећег магарца. Окрени–обрни, али ужета нема, а у близини нигде никог. У то, угледа колибу на брдашцету. Реши да оде до колибе и
потражи помоћ. Узјаха на магарца, а она два завеза и поведе за собом. Кад је
стигао до колибе виде да ту живи неки испосник – пустињак.
Сељак му исприча шта га мучи, но старац није имао баш ништа, али му рече да
ће му помоћи саветом.
– Врати се на место где ћеш преспавати и свежи два магарца, а када стигнеш до трећега прави се
да му натичеш уже око врата и немој да заборавиш да направиш покрет као да га везујеш за дрво.
Сељак се зачуди том савету, али ипак послуша старца. Сутра ујутро, чим се пробудио, погледа
место где је био магарац без ужета и на велико чуђење установи да је на месту како га је оставио.
Поче да товари вреће на магарце. Кад је повукао магарца који није био свезан, овај ни да макне.
Вукао сељак магарца, гурао, али све је било узалуд. Сав очајан оде, до старца и исприча му шта је
било.
– Да ли си му скинуо уже око врата? – упита старац…
– Нисам, али ужета није ни било – вели сељак
– За тебе не, али за магарца да! Сељак се врати, одглуми да скида уже и
одвезује узе, а магарац крену без отпора.
Поука:
Имамо ли и ми невидљиво уже око врата? Наше лоше навике су то невидљиво уже, које нас
спречава да напредујемо у врлинама.
(Преузето из: ''Светосавског звонца'' бр. 7/2010)
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Загонетке
Без ексера на зиду виси.
Друге зове, себе не чује.
Јутром се креће на четири, у подне на две, а увече на три ноге.
Нити је у соби, нити је напољу.
Од ње узимаш, она све већа.
Татино дете, мамино дете, а ничији син.
Цео дан иде, а никуд не одмиче.
Ја чувам благо, а људи мене чувају.
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И обнажен беше од божанског сјаја.
Дух отвара души царство благодати,
Новом Силом, Силни, Он душу богати.
Са сатанског пута душу враћа Богу,
Поново је ставља на слободну ногу,
Да слободно бира Пут од многих пута Крштењем се човек пише за регрута,
За регрута војске што 'но Христос води,
Што 'но Христос води, у царство уводи.
О Пресвети Душе, Господару света,
Ти освети душу крштеног детета,
Освети му душу, срце му укрепи,
Ум младенца слаба уз Христа прилепи,
Да нам регрут брзо постане војником,
Да ревност за Богом буде му навиком,
Да ка' војин Христов век овај оџиви,
Да делима добрим народе задиви,
А Ти, благи Христе, подржи младенца,
С љубављу га негуј к'о пастир агнеца!

ДУХОВНА ЛИРА
Светлости нам треба
Светлости нам треба, о Господе неба,
Светлости нам треба к'о насушног хлеба.
Од наших се дана светлост заклонила,
Над њима је тама крила раскрилила.
Збуњени од таме путници се гложе,
Но шта тама може против тебе, Боже?
Испред каравана нешто дивно блиста!
Далеко, далеко, као лице Христа.
Он је; и глас Његов: "Зашто сте суморни?
Ја вас чекам, децо, ходите уморни!"
Пожуримо, браћо, гле види се мета Он што вазда збори: Ја сам светлост света!
Све је твоје, Боже

Крстов дан

Твоје је небо и земља Твоја,
Сунце и месец, звезде без броја,
Твари што стоје, плове и лете,
Анђели свети, и душе свете;
Створења сва су Твоја, својина,
Небо и земља – Божја градина.
И ми смо Твоји, кандила мала,
Рука нас Твоја, Боже, саздала.

Спаси Боже људе своје,
Спаси Господе,
Крстом часним Ти нам светли,
Крстом нас води!
Крст је сила и знамење,
Крст је спасење.
Спаси Боже народ Српски
И сав његов дом,
Дај му снаге да послужи
Твом крсту часном!
Крст је сила и знамење,
Крст је спасење.

Рука нас Твоја, Боже, саздала,
Огња Твог искра у нас је пала,
У нас је пала и засијала,
Зажегла наша кандила мала.
О Творче вечни, дух нам рашири,
Духом га Твојим Светим распири.
Кад си нам Отац, и кад смо Твоји,
Имена Твога да смо достојни.

Спаси Боже и све оне
Што су на власти,
Крст пресвети нек их чува
Црне пропасти!
Крст је сила и знамење,
Крст је спасење.

Тајна крштења

Спаси боже и сав народ
Што ти се моли,
Нека крстом свакој муци
Брзо одоли!
Крст је сила и знамење,
Крст је спасење

Крштењем је Христос воду осветио,
Воду осветио, људе просветио.
Дух Свети над водом Јорданом леташе,
Од њега се вода сјајем преливаше,
Дух и сада лети над водом крштења
И свршује чудну тајну очишћења.
Он омива душу од болести старе,
Од болести старе, змијиње преваре,
Којом Адам први склизну из Раја

Решења загонетки (паучина, звоно, човек кроз време, прозор,
рупа, ћерка, сат, кључ)
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