преподобни Симеон Нови Богослов

ИЗ БЕСЕДЕ ПЕТНАЕСТЕ

Б

раћо и оци, тама и светло ст
вечито

су

супротстављене, а

међусобно
исто

тако

супротстављене су и вера и неверј е,
незнање и знање, љубав и мржња.
Јер када ј е Бог на почетку рекао:
Нека буде светло ст и тако би, тама
је

одмах

ишчезла.

Адам

ј е,

заштићен вером у Бога, пребивао у
бесмртној слави и налазио се у рај у,
а пошто га ј е неприј атељ завео у неверј е, он беше о суђен на смрт и
уместо божанског и духовног знања
стекао

је

знање

плотско.

Наиме,

о слепевши очима душе и отпавши
од бесмртног живота, он ј е прогледао телесним очима. И скренувши
страсним чулом поглед очиј у на
видљиве ствари, он ј е познао Еву,
жену свој у, и она заче и роди Каина.
Дакле, то знање заправо ј е незнање
свакога добра.

А да ниј е нај пре

отпао од знања и сазрцања Бога, он
не би ниспао до таквога знања. Тако
ни Каин, његов син, да се ниј е нај пре распалио мржњом и завишћу, не

 /-8-, слуг-8- )<5с>о/58,коE5
>235>2 >о82 д- уB5>2 5 коE5 58->2
с;<28-9 слу@, с-8 л-д5к- с/2гкл5B2 к<о4 С/оE- С/2>- /-9D2F-,
го/о<2H5: Док с/2>лос> 58->2, 5д5>2
к- с/2>лос>5, д- /-с >-8- 92
о.у482[8]. д5>2 у ;ок-E-Gу ;у>28
2го/5@ 4-;о/2с>5, ><B5>2 док E2
2го/2 с/2>лос>5, ;<2 92го C>о /-с
у@/->5 9оH с8<>5 5 ;<2 92го C>о .уд2>2 ;осл-95 у /2B95 8<-к. '<B5>2,
><-35>2, куA-E>2, д- .5 /-8 с2 о>/о<5л- к-;5E- *-<с>/- "2.2ског 5 д.5с>2 уCл5 у G2г- 5 с>2кл5 г- у с2.5. 2< о95 коE5 оду 54 о/ог- 35/о>;<2 92го C>о с>2к9у *-<с>/о, гд2 H2
би убио свога брата Авеља.

г- уо;C>2 9-H5 к-д- оду >-8о? "-8E2, д-кл2,о/д2 4-;о/2D29о д- ><-358о 5 5C>28о 5 куA-8о у ;ок-E-Gу 5
су4-8-, - о958- коE5 >-ко B592, л-д5к- E2 4-;о/2д5о д- H2 *-<с>/о 5
д->5.  -ко 92 ;о32л58о д- >о уB5958о, 5 д- ;ослуC-8о л-д5ку
)<5с>-, к-ко .5с8о EоC 4- 35/о>;о@5>-л5 д- ;<5858о *-<с>/о у с2.2, 92H28о л5, ;оC>о од28о >-8о, с;<-/о8 Bу>5 од 2г- к-ко 9-8 го/о<5: ",>- ><-35>2 с-д-, к-д- с>2
од.5E-л5 д- г- ;<585>2 к-д- с-8 /-8
г- д-/-о? -< г- 95с>2 од.5E-л5,
;<28д- с-8 /-с 89ого 8ол5о д- с2
;о8уB5>2 5 ;<585>2 г- од !292, 92го с>2 г- ;<24<2л5 5 ;<2>;ос>-/5л5
8у у35/-G2 у ;<о;-дF5/о8 5
4289о8? КоE58 H2>2 о9д- д2л585л5 <2B58- с-д- ус;2>5 д- г- 9-D2>2?"
->о /-с, оA5 5 .<-Hо, 8ол58 дс- с/-ко8 <2/9оCHу с-Bу/-8о 4-;о/2с>5 о35E2, к-ко .5с8о дос>5гл5 5
/2B95 35/о> 5 /2B9о *-<с>/о 5 дс-д- 92 .5с8о Bул5: Ко E2 92;ослуC-9 С59у 92H2 /5д2>5 35/о>-, 92го
г92/ о35E5 ос>-H2 9- G28у, - у .удуH28 /2ку: д5>2 од !292, 92 49-8
/-с, о>куд- с>2?, 92го д- .5с8о Bул5
о92 .л-госло/292 <2B5: )од5>2, .л-госло/295 ОA- Mola, 9-сл2д5>2
*-<с>/о коE2 /-8 E2 ;<5;<28F29о,
E2< !2 9-@<-95с>2 гл-д9ог /-C2гс;-с2G-, 9-;оE5с>2 !2, о.укос>2 !2,
;од85<5с>2 !2 5 доDос>2 !5,
оB5с>5/C5 с/оE- с<A- од с/-к2 8<F2
5 .о<2 г<2@-. ->о у35/-E>2 у !оE58
до.<58-, B5E- E2 9-сл-д- 9254<2A5/-,
- 35/о> /2B95 5 .2с8<>95. "2к.5с8о с/5 85 >о дос>5гл5 .л-год-Hу
Гос;од- 9-C2г- сус- )<5с>-, КоE28
;<5л5B5 сл-/- у /2ко/2. 859..

манастир Подмаине - храм Успења Пре свете Богородице
са благо словом игумана ј еромонаха Рафаила

свети преп.

муч.

Козма Етолски

ПРИЧА О СЕЈАЧУ
(на 21. недељу по Духовима)

"Гл2, 54-D2 с2E-B д- с2E2 с282 с/оE2.
 док с2E-C2, E2д9о ;-д2 к<-E ;у>- 5
.5 4г-329о 5 ;>5A2 92.2ск2 Г- ;о4о.-C2; - д<уго ;-д2 9- к-829 5 5495к-/C5, к-д о.-сE- су9A2, 928-C2 /л-г2
5 осуC5 с2; - E2д9о ;-д2 82Dу ><G2 5
о9о Г- угуC5; - E2д9о ;-д2 9- 428Fу
до.<у 5 5495к-/C5 E2д9о <од5 ;о ><5д2с2>, E2д9о ;о C24д2с2>, - E2д9о ;о
с>о. 'о го/о<2H5, к-4-: коE5 58- уC5
д- слуC-, 92к- слуC-." О/о ;5C2 с/2>5 ;ос>ол 5 /-9г2л5с> !->2E у с/2>о8 5 с/2C>29о8 /-9D2Fу: .2C2
E2д-9 428Fод2л-A, коE5 54-D2 54 с/огдо8-, у42 с282 5 ;оD2 д- г- 4-с2E2 у
с/оE2 G5/2.  >-8о гд2 с2E-C2 E2д9о
с282 ;-д2 9- ;у>, д<уго 9- к-829,
><2H2 у ><G2, - B2>/<>о 9- до.<у
428Fу. О9о с282 C>о E2 ;-ло 9- ;у> 92
95к9у, E2< E2 428F- .5л- >/<д- 5 уг-329-, - доDоC2 5 ;>5A2 5 ;оE2доC2 г-,
>2 ;у> ос>- .2с;лод-9. Д<уго с282 ;-д2
9- к-829, гд2 E2 58-ло 8-ло 428F2, ;95к9у, -л5 B58 54-D2 су9A2, 928-EуH5
ко<29-, осуC5 с2, ;- 5 >о с282 ос>- E-ло/о. '<2H2 ;-д2 82Dу ><G2, 95к9у 5
о9о, -л5 545D2 ><G2 5 угуC5 5 G2г-.
О9о с282 коE2 ;-д2 9- до.<у 428Fу до-

92с2 ;лод- - -ко .5 4-с2E-9- E2д9- ок-,
до92с2 5@ с>о. Д<уго ;-д2 9- го<у
428Fу 5 до92с2 C24д2с2>, ><2H2 9- EоC
лоC5Eу 5 до92с2 ><5д2с2>.
%2к-о .5@ д- с>2 <-4у82л5 о/у ;<5Bу. л5 д- .5с>2 E2 <-4у82л5 EоC
.оF2, E- Hу /-8 EоC 92C>о <2H5, - /5
;-45>2 к-ко слуC->2 <2B5 с/2C>29ог/-9D2F-. Гос;од 9-C сус )<5с>ос 5
ог 58- 89ог- 5 <-4л5B5>- 5829-. о/2 с2 ог, (С59 о3E5, С59 +о/2B5E5,
$<28уд<ос>, 5/о>, -ск<2с2G2 5
28Fод2л-A. Гос;од E2, >-ко, 54-C-о
54 С/ог- до8-, од9ос9о 54 ОB2/огк<5л-, до8ос><оE28 О/-;лоH2G-. С5D2
С59 5 Сло/о о3E2 5 о/-;ло>5 с2 у
у><о.5 л-д5B5A2 9-C2 ого<од5A2 5
С/-гд-д2/2 !-<5E2, к-о с-/<C295 ог
5 с-/<C295 +о/2к. С-/ у у><о.5 ого<од5B59оE 5 с-/ с/угд2;<5су>-9.  к-о
C>о 92к5 Bо/2к 8о32 д- .уд2 у8о8 у
г<-ду, - д- E2 с-8 у с/о82 до8у, - о;2>
E2 5 с-/ у8 G2го/ у G2го/оE гл-/5, -ко,
д-кл2, Bо/2к коE5 E2 с-4д-G2 о3E2 58>-E д-<, 4-< д- ог 92 8о32 д- .уд2 с-/
5 9- 92.2с58- 5 с/угд2 д<уго? '-ко
54-D2, .<-Hо, Гос;од 54 С/ог- до8- 5
у42 с282 д- с2E2 с/оE2 G5/2, с<A-
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Fудск-. ,>- E2 с282? С/2>о /-9D2F2,
/2<- 5 к<C>2G2 у 582 ОA-, С59- 5
С/2>ог- Ду@- 5 Fу.-/ ;<28- огу 5
с/оEоE .<-H5.  C>- E2 ;у>? 'о E2
го<д5 Bо/2к, коE5 58- о>/<дло 5 од
К

о9ог- коE5 слуC- <2B о3Eу 5 ;<58E2 с- <-доCHу, -л5 58- 8-ло с><-@- од
)<5с>-, ;- к-ко доD2 5скуC2G2, о9 Гс2 од<5B2 5 ;ол-45 с- D-/оло8. '<G2
E2 о9-E коE5 слуC- <2B о3Eу, -л5 8у

ао што ј е рекао Свети Игњатиј е Брј анчанинов, људи ј есу способни
да чулно опажај у духове при одређеној измени чула, кој а се

одиграва на необј ашњив начин за човека. Он примећуј е да ј е почео виђа-

културном, кој и ј е обј ављен оно-

сви

га дана, кад ј е обј ављена ликви-

проћи,

дациј а прошлог рата, физичког и

каљени могли ући у царство Бо-

крвавог. Генерали садашњег рата

жиј е.

нека се угледај у на генерале из

те саоница

прошлог рата.

чанства.

У

други људи не виде и не чуј у. . . Измена чула при кој ој човек општи са невидљивим духовима, назива се у Светом Писму "отварањем чула". "Отвори Бог, говори Писмо, очи Вааламу, и виде Ангела Божј ег, што стаде на
пут, и мач извучен у руци његовој " (Број XXII, 31) (5. т. 3, с. 13)

свештеник Владимир Јелисејев

35/о>95@ .<5г- уг-329о с<A2; о9 слуC- <2B, -л5 о9- 92 ул-45 у G2го/о
с<A2, ;- дол-42 .2со/5 5 о>58-Eу <2B
о3Eу 5 о9 ос>-E2 .24 ;лод-, од9ос9о
.24 дуC2/92 ко<5с>5. К-829 E2 с<A2

4->58 доDу 4л2 с><-с>5 5 угуC2 г-, >2
5 о9 ос>-92 .2с;лод-9. До.<- 428FE2 с-/<C295 Bо/2к, о9-E коE5 E2 до92о
с>о, с<2дG5 E2 коE5 E2 до92о C24д2с2>,
- ;осл2дG5 ><5д2с2>.

омладини

Национална
и

морај у
и

пре-

борба

глачаоница

је
чове-

мо. Свако време налаже нарочите

дужно сти.

кој а не ради. Омладина, кој а не

на дужно сти оних, кој и ће живе-

схвата живот као

ти

поезиј у,

ма и

Ако

хиљаду

будемо

година

мислили

по сле

нас,

трагичну ниј е никаква омладина.

нећемо испунити дужно ст овога

А заиста, ако ичиј а омладина има

времена и овога ме ста, где нас ј е

шта и има кога опевати, то има

Провиђење ставило. А ако ми не

данашња српска омладина. Бити

испунимо свој у дужно ст, неће ни

млад и бити лењ пак то ј е конт-

наши потомци по сле хиљаду го-

радикциј а као истовремено бити

дина моћи свој у испунити.

не

бити.

Небиће,

ОРГИЈА НА ГРОБЉУ

Тешко

земљи

очишћени

кој а не пева, и тешко омладини

и
свети владика Николај

ради.

на

би

<-E E2 ;</5 уC-о <-4.о<5>5 <-4.оE95к. 28у E2 4- ;ок-E-G2
><2.-ло с-с/58 8-ло /<2829- - E2д-9 ;<2дс8<>95 /-;-E:
"$о8295 82, Гос;од2, у *-<с>/у С/о82!"
Ду.59у G2го/ог ;ок-E-G- 92 8о328о 95 д- 5482<58о: о9- E2
;<2с2кл- 92.2с-, с/2 до <-Eск5@ д/2<5, 5 4- <-4.оE95к- ;ос>-лл2с>/5A- коE- г- E2 од/2л- у *-<с>/о 92.2ско, 54 ду.592 ;-кл- - у <-E.
$ок-E95Bк5 ><уд E2 5с>о/<2829о 5 >23-к 5 л-г-9: л-г-9 E2 4.ог
оB2к5/-G- .удуH2 9-г<-д2, - >23-к 4.ог 9-с<>-E- д28о9ск5@ с5л-, E2<
с2 о/2 г<B2/5>о д<32 4- ><удоFу.5/ог-, коE5 32л5 с;-с2G2.
!ол5Hу с2 4- -с, 92 одс>у;-E>2.
-<@58-9д<5> о/-9 К<2с>E-9к59

ти оно што дотад ниј е виђао; да чуј е оно што ниј е могао чути; и оно што

4 С/2>ог- $5с8-, ;о с/2доB2Gу С/2>ог- гG->5E-, /5д5 с2 д- >2л2с9Bул- "слу32 к-о д/2<5 у у9у><-CG5 с/2>, у ко82 ;<2.5/- дуC-, 5 д- с2 >/<->- о>/-<-Eу 5 4->/-<-Eу ;о /оF5 о3EоE... "5E2 до4/оF29о Bо/2ку д- одс><-95 ;ок<о/ о3E5, 5 л5B958 9-;о<о8, ;о до;уC>2Gу о3E28..., - 92 ;о /оF5
о3EоE, о>/о<5 с/оE- Bул- 5 уD2 у о>/о<29о о;C>2G2 с ду@о/58-. л5, 5 о/о
с2 д2C-/-. ОB5гл2д9о E2 д- E2 л5B958 9-;о<58- 8огуH2 о;C>5>5 с-8о с;-л58 ду@о/58-. С/2>58 9г2л58- 95E2 с/оEс>/29о уB2с>/о/-G2 у д2лу коE2
95E2 с-гл-с9о с /оFо8 о3Eо8, у д2лу коE2 95E2 .огоугод9о" (5, >. 3, с. 14).

и

да

Разумимо време, у коме живи-

Наше омладине ј е дужно ст, да
пева

народи

од

Лењо ст
кој е

је

права

Нирвана,

Ми се не можемо жалити на

младо ст

Провиђење, што нас ј е ставило у
ово време и на ово ме сто. Наш

бежи.

аша ј е дужно ст да од ове

вај у

за

Српских свештеника дужно ст

век ј е ипак век не мање величи-

скупоцене земље направи-

друштво. Мај ка природа научила

ј е да не заборављај ући општечо-

не, не мање славе од прошлих ве-

мо не хан него храм. Ми имамо

је

вечански идеал мира,

кова. Он ј е врх свега прошлога и

моћи за то.

бично сти,

мај ка

томе

да

Н

Дужно ст нам ј е да погледамо

мало

за

себе,

довољно
шта

а

свако

дете

Српкиња

дода,

Мај ке,

но

с више вере у себе и с више по-

одузме.

верења ј едан у другог него што

српске, имај у и ту моћ.
је

до ста

нема

има

свемоћне
учитеља

седа

мај ке

и

српски

на-

ционални идеал. Борба за националне

идеале

у

нашем

времену

темељ свега будућег.
Не можемо cе жалити ни на
ме сто где смо. Ово ме сто ј е ј едно

то ј е само ј едан ступањ, на кој и

велико и славно гробље.

морамо стати, да би с њега могли

кој и ми сачињавамо ј е сте народ

Народ

смо се гледали пре ове епохалне
године. Моћ за то у нашим ј е ру-

про светитеља,

више у висину корачати ка опш-

велике

кама.

културне борбе - да науче себе на

течовечанском

дућно сти. Од нас зависи да и са-

даноноћно

тих

свих

помажу

Дужно ст

-

и

братства,

љубави и

генерала

идеалу.

Не

може

прошло сти

се са нај нижег ступња скочити на

дашњо ст

сматрај у децу свој у за искључиву

вој ском, да не би претрпели по-

нај виши.

велика.

свој ину свој у, но да их васпита-

раз

шег времена то ј е огањ, кроз кој и

Дужно ст

је

родитеља,

да

не

у

бдење
рату

над

свој ом

мирнодобском,

Национална

борба

на-

Амин.

овога

и

велике

народа

бу-

буде

