треба да показујемо да верујемо у треба да тражимо своју срећу, одрисветлост и сунце". О, драги моји, ко цање од крста јесте кривотворење
може рећи да у животу не пролази брака. Радост брака је то да муж и
кроз тешке тренутке? Али, није ма- жена, обоје потурају своја плећа и
ла ствар да знаш да ћеш у својим заједно иду навише уз стрмине житешким тренуцима, у својим вота. "Нисте патили? Нисте ни волестрепњама, искушењима, у својој ли", каже један песник.
руци држати једну другу, вољену руСамо онај ко пати може истинску. Нови Завет каже да ће сваки чо- ки волети. Због тога је мука неопховек, а пре свих онај који улази у дан састојак брака. "Брак", каже
брак, проћи кроз бол. "Јеси ли се древни песник и философ, "јесте јеодрешио од жене?", пита Свети дан свет који нада улепшава, а
Апостол Павле. Дакле, ниси се оже- несрећа оснажује". Као што се челик
нио? "Не тражи жену. Ако ли се и показује у ватри, управо тако се и
ожениш, ниси сагријешио". Ако се човек кали у браку, огњу тешкоћа.
ожениш, немаш греха. "И дјевојка Када издалека посматраш брак, све
ако се уда, није сагријешила. Али ће ти изгледа као мед и млеко, све ти
такви имати невољу тјелесну."
се осмехује. Када се приближиш,
Кад се већ жениш, имај на уму онда ћеш видети колико тешких
трасти се, дакле, скривају у души и у читавом бићу изазивају тешке
проблеме. Према учењу св. Григорија Паламе, човек, који воли
неправду, мрзи своју сопствену душу, подрива и срамоти образ Божији,
односно своју душу и "доживљава готово истоветну патњу" као безумници
што кидају своја тела. Као што они (безумници) "уништавају своје тело,
тако и безаконик најбесрамније скрнави и најжалосније уништава лепоту
која се скрива у њему". Страсти су помрачење, скрнављење и затамњење
образа, лепоте Божије.
митрополит Јеротеј (Влахос)
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да ћеш много пропатити, да ће живот твој бити крст, али процветао
крст. Имаће и радости своје, и осмехе, и лепоте. Када је пак у животу
твом ведро, имај на уму цвет који
скрива један крст. Тако се и у твојој
ведрини наједном може појавити један крст.
Живот није провод, како поједини који улазе у брак мисле, па после
падају са неба на земљу. Брак је
једно широко море, не знаш шта ће
из њега изаћи. Узимаш човека којег
си са страхом и трепетом и уз велику пажњу изабрао, па након годину,
две, пет откријеш да те је преварио.
Веровати да је брак пут на којем

тренутака скрива.
Брак
је,
дакле,
једно
напредовање у тугама и радостима.
Када ти муке изгледају претешке,
сећај се да је Бог с тобом. Он ће
подићи крст. Он, који те је и венчао.
Када Бога молимо за нешто, не
догађа се да нам Он увек одмах
пружи решење. Он нас веома полако
води. Понекад и годинама. Дух
Свети се моли за нас уздисајима
неизрецивим." Дакле, ти се мучиш,
а сам Христос са тобом трпи бол.
Треба да прођемо кроз бол; у
противном, живот наш неће имати
истински смисао.

манастир Подмаине - храм Успења Пресвете Богородице
са благословом игумана јеромонаха Рафаила

СВЕТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЈЕ - ЂУРЂРВДАН
Јн. 15, 17 - 16, 2, зч. 52; Дап. 12, 1-11, зч. 29.
свети владика Николај
ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ

ви ви желите васпитану децу, чи, не заборавља се лако. Споредне
С
а мало их ко од вас васпитава, ствари могу се доцније научити, па ако
јер мало ко разуме какав је дух потре- се и забораве није велика штета. Али,
бан овоме времену. Пресићено је ово ако се најважније ствари не науче, или
време духа техничкога, духа уче па забораве, онда клавирска звука
егоистичке револуције, духа млаке ху- угушује молитву, а француско парлање
маности, полувера и полумера и по- употребљава се за исмевање родитеља.
тајног пактирања са злом. Један нов
Мајке по природи обожавају своју
дух потребан је, дух мушке револуције децу и буде кроз њих личност. Патриопротив зла, надахнут духом Божјим. те настоје да задобију цело срце и
Овај нови дух мора се унети у машту детета за своју земљу. Свештеваспитање, да би се свет освежио и зло ници траже сву пажњу детета за њихобило потиснуто. Овај нови дух мора се ву веру и цркву.
уселити у куће и школе и протерати
Али, материнска љубав често
све нечисте духове којима се омлади- преувеличана индивидуализам детета
на у наше техничко време запаја.
те га чини самољубивим и себичним,
И у ранија времена људи су се мо- искључиви патриотизам измеће се у
рали из младости образовати за неки шовинизам, а искључиво црквено
нарочити посао, но зато се ипак пре- васпитање ствара сујеверника и
тежни значај придавао образовању ка- безверника.
рактера. Отуда у наше време има
Што дуже мајка љуљушка дете, то
много бољих вештака и мајстора сва- дете доцније прохода.
ког посла, но мало карактерних људи,
Дужност је родитеља да не
насупрот ранијим временима која су сматрају децу своју за искључиву
имала, истина, мање вештака, али за- својину своју, но да их васпитавају мато више људи. Отуда и песимизам на- ло за себе, а доста за друштво. Мајка
шег времена, и разочарење, и очајање, природа научила је довољно свако деи самоубиства.
те себичности, мајка Српкиња нема
Децу треба учити ономе што је томе шта да дода, но има да одузме.
најважније, јер што се у младости науemail: kontakt@manastirpodmaine.org
интернет презентација: manastirpodmaine.org

ДНЕВНИК ЈЕДНОГ СВЕШТЕНИКА
На свему захваљујте; јер је ово надања препуњавало се моје срце и
воља Божја. (1. Сол. 5, 18) само је желело да благодари и слата може да олакша и ви Бога без краја“. Да, али нама не
узвиси нашу душу, изгледа као милост све што се
одагна очајање, па чак и сумње? шаље од Бога, нешто нам буде
Шта може да нас ободри на жи- мучно, као претешки терет, и ту се
вотном
путу?
Благодарење, благодарење смењује жалопојкама.
односно свесна, жива, срдачна благодарност Богу за све.
Схвати, верујућа душо, да је
Један верујући човек често се све, без изузетка, у твом животу
препуштао очајању и тиме није милост, ма под каквим црним
ада, кад још имамо времена, кад новац времена још увек није
сасвим потрошен и док још увек њиме располажемо, разборито
размислимо о разбојничком свету који жели да нас покраде. Одгурнимо
га као распаднутог мртвог пса и пожуримо да тим новцем купимо
скупоцена дела која ће, када буду искушана у ватри, постати веома
блистава и дарови достојни нашег светог Бога, прикладна да послуже
као украси у светом небеском Јерусалиму. Нећемо куповати сламу,
односно дела мрачна и достојна пакла, јер ћемо с њима сићи доле у
вечну ватру проклетства, где ће мноштво људи који су злоупотребили
Божије дарове пожњети оно што су посејали.
Примамљивости света и његове насладе преобразиће се у вечне
патње и бол за оне који су уживали у њима, ако се не покају. Напротив,
људима Божијим ће мала лишавања бити надокнађена вечном срећом
и блаженством Божијим.
старац Јефрем Аризонски
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испуњавао вољу Божју о којој говори Апостол Павле. Неко му је саветовао да у посебној књижици
записује све милости које му је
слао Господ. За неколико месеци
ова је књижица била испуњена.
Милости које се тако брзо заборављају, биле су исписане на папиру и на срцу, али очајање је ипак
понекад обухватало његову душу.
„Требало ми је тада“, говорио је
он, „само да завирим у своју књижицу, поново да се загњурим у љубав Божју коју сам већ искусио, па
да се у магновењу разагнају сви
облаци, топлим таласом радости и

покривалом да се појављује. Пусти
да вера подигне покривало и милост ће ти се открити и испунити
те. Тако је било и са царем Језекијом, када је сећајући се преживљених искушења говорио:
„Ево, на мир ми дође љут јад... зато
ћемо певати песме моје у дому
Господњем... и у том је свему живот духа мојега (Ис. 38, 17, 20, 16).
Свака туга, свака тескоба и труд
шаљу нам се да би оснажили живот
нашег духа, који се учи да благодари и за оно што нас је нагонило да
плачемо, јер нас је то исто научило
и да славимо.

архимандрит Емилијан Симонопетритски
БРАК - ВЕЛИКА ТАЈНА
животу ћете имати многе
Шта је, дакле, циљ брака? Напотешкоће. Упитници ће вешћу вам три главна циља. Прво,
падати као киша. Бриге ће вас брак је пут бола. Заједнички живот
опседати и почесто ћете видети да мужа и жене назива се
ваш хришћански живот бива тежак. супружништвом, дакле, они под
Немојте се узнемиравати. Бог ће истим јармом дижу заједнички тепомоћи. Ти учини оно што је до те- рет. Брак је сапутништво и
бе. Можеш ли да читаш пет минута заједничка судбина у болу и, нана дан? Читај. Можеш ли да се мо- равно, у радости. Али, обично шест
лиш пет минута на дан? Моли се. А жица нашег живота одзвања тужно,
ако не можеш пет, моли се два ми- а само једна радосно. Муж и жена
нута. Остало је Божија брига.
ће пити из исте чаше олује, муке,
Када у браку наиђеш на по- промашаја. Свештеник у току чина
тешкоће, када видиш да твој ду- Свете Тајне брака младенцима даје
ховни живот не напредује, немој да пију из исте чаше, која се назива
губити наду, али немој ни да се за- "заједничком чашом", јер ће они
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аправо, оно што светитељ даје нису његове лепе речи и добре
З
мисли – ово може бити изречено од стране било кога. Пре, кроз
његов говор или његово тиховање, кроз његово послушање, или његово
мировање, кроз његов живот и његову смрт, он преноси срдачност и
увереност да га је наш Спаситељ посетио са висине (уп. Лк. 1, 78), и да
је смрт побеђена.
Они плачу, и преплављени радошћу, преносе откуцаје овог чуда и
наде онима који пате, онима који висе на крсту агоније и несрећа; и
свима онима који пролазе кроз тескобу и очајање. Невидљиво, они
сабирају људе боли и рањивости, оне који трагају и боре се.
Патња света, обилна и бесконачна јесте лично њихова. Сви ми смо
једнан човек. И молитва смиреног човека гласи: Господе Исусе Христе,
помилуј ме грешног. Другим речима, помилуј сав Твој свет. Он се моли
и уздише за све људе. Он је уздах света. Он живи са Њим Који је Алфа
и Омега.
архимандрит Василије Ивиронски
довољаваш оним што си већ стекао.
Узнеси срце своје Богу. Угледај се
на оне који су све дали Њему и чини све што можеш да би био сличан
њима, па макар и чежњом срца
свог. Када на тај начин кренеш
даље, истински ћеш осетити шта је
циљ брака. У противном ћеш и ти у
животу лутати као што лута неки
слепац.

заједно подићи терет брака. Та чаша се назива и сједињењем", јер
се они сједињују да би заједно понели радости и бол.
Када двоје улазе у брак, то је
као да говоре: - Заједно ћемо наставити даље, руку под руку, и у добру
и у злу. Проћи ћемо мрачне часове,
часове мука пуне тежине, часове
монотоније. Али, и у дубокој ноћи

