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ПРЕПОЛОВЉЕЊЕ - УЧЕЊЕ ХРИСТОВО

Х

ристос након Свога крштења
отиде у пустињу, где је у
посту и молитви провео четрдесет дана. На крају ових дана, Господ се суочио са три ђаволова кушања. Након
тога, Господ се враћа, позива Дванаесторицу да га следе, и почиње да
обилази Галилеју проповедајући у синагогама и у храму о различитим
празницима.
Један такав празник био је и
празник Сеница. који је прослављан
да се Јудеји подсете чудесног спасења
којим их је Бог спасао током њиховог
путовања ка обећаној земљи. Током
трајања празника Јудеји су боравили

Р

празника (Васкрса и Педесетнице),
ослањајући се на слово јеванђелисте:
У половини Празника. Врло је карактеристично и то што икона, коју
користимо на празник Преполовљења, изображава Христа који поучава
у храму.
Слушаоци Христови признаше да
ниједан човек никада није говорио као
Господ, а ово је зато што је Христос
сам Бог, који својим поучавањем
открива људима тајну Свога божанства. У данашњој и наредној беседи покушаћемо, дакле, да укратко видимо
шта проповеда Христос о самоме Себи.
Свети Златоусти каже да је

азличити су дарови код људи, различита су послушања у Цркви. И сви дарови Христови су од непроцењиве вредности – они
су купљени Његовом крвљу. Но, ни један талант не треба да буде закопан у земљу. Усрђем и трудом, говори нам данас Господ, може се
постићи много у духовном животу. И што човек има веће дарове, он
треба више да се труди. Од оних који су добили два таланта, Господ очекује две користи. Уколико они делају по снази оно што им је дато, они
ће бити примљени у Царство Небеско, иако нису учинили тако много
као други.
протојереј Александар Шаргунов
у сеницама, које су, с једне стране, Христос сваки пут, када се припремао
символизовале Божије предводништ- да говори о тајни свете евхаристије,
во у пустињи у виду светлосног обла- прво говорио о Своме Божанству
ка, а с друге их подсећале на начин на наглашавајући: Ја сам хљеб живота.
који су онде боравили. Према светим Он Себе назива хлебом живота.јер нам
оцима светлосни облак је символизо- Он пружа и садашњи и будући живот.
Богоносни оци поучавају да је
вао Христа, па се и празник Сеница
Исус Христос хлеб небески, кога је Бог
односио непосредно на Њега.
Усред овог празника који је трајао Отац послао у свет као Спаситеља и
седам дана, Господ се појавио у хра- Искупитеља човековог. Зато они који
му и поучавао народ божанском се причешћују Пресветим Телом
учењу, које се толико открило кроз Христовим, оживљавају и крећу се ка
Његову Личност, како нас извештава вечном животу, по речи Његовој: Ја
јеванђелист Јован. Овај догађај наша сам хљеб живи који сиђе с неба; ако
Црква прославља у дан који препо- ко једе од овога хљеба живјеће вавијек.
ловљава време између два велика

СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ

Лк. 6, 17 - 23, зч. 24; Јев. 13, 17-21, зч. 335.
архимандрит Андреј (Конанос)
ПОКАЗАТЕЉ ДУХОВНОГ РАЗВОЈА

Ј

едан од показатеља духовног можда питати, а да ли си обишла тај
развоја је обустављање град барем десет пута? А ти одговопотраге за духовним надприродним риш: «Не, свега три пута». – «А-а-а,
доживљајима:
три, па то је мање од десет!».
– Јао, оче, она икона се помериЗар је то та духовност, коју нела! А ова је замироточила!
гујеш у својој души? Ето, ја сам, на
Питам их:
пример, видео и старца Порфирија,
– Добро и шта с тим? А шта се са и старца Пајсија, и старца Јакова. Да
тобом десило после тога? Или се све ли се због тога што сам их видео, у
зауставило на твојим «ах» и «ух»? мом животу нешто изменило на ча– Оче, испричаћу ти нешто за- робан начин? Христос је био сасвим
дивљујуће! Путовала сам у Јеруса- близу апостола, али Јуда због тога
лим и била сам просто у шоку, а ништа у себи није изменио, а поврх
потом...
тога је и издао Христа. А Свети
– И шта је било потом? Шта се апостол Петар се одрекао Христа, и
изменило у твом животу?
Тома је такође показао неверје, али
– Па ништа…
Господ је био с њима.
Једном су ми испричали:
Причати о томе где си био, кога
– Путовала сам у Јерусалим 35 познајеш, са ким разговараш, није
пута и видела једног старца!
довољно. Познајем људе, који никада
– Добро, и шта си достигла тиме нису били на Светој Гори, јер су нешто си видела старца?
покретни. Знам и жене, које никада
– Али њега нису сви видели, а нису путовале у Јерусалим, јер су симене је чак и примио!
ромашне и са много деце, али им је у
– Браво! И шта с тим? Зар је то души увек радост Васкрсења и Гроб
успех? То је све само спољашња Господњи. Не причам ово да бисте
ствар. Зар ће те за време Другог До- мислили да не треба да обилазите
ласка Христос упитати: «Колико све- света места, путујте слободно. Али
таца си видела?» – и то је све? А ако ако будете путовали и враћали се
си путовала у Јерусалим, Он ће те исти какви сте и пошли, то неће бити
email: kontakt@manastirpodmaine.org
интернет презентација: manastirpodmaine.org

довољно. То је оно што ја имам у шалицу, рећи ћу ти брзо. Зашто си
виду.
са свима осталима тако добар, а са
Шта значи духовни развој? мном тако жесток?
Сећате ли се шта Христос говори
Слушалица ми је просто висила
Светом апостолу Петру?
у руци. Одговорио сам:
– Хајде за Мном (Јн. 21, 19).
– У праву си, опрости ми.
Апостол Петар пита, а шта ће
Хајде да вам кажем и разлог за
бити са јеванђелистом Јованом, и то. Када сам био мали, он није са
Господ му одговара:
мном разговарао, а сада, када је
– Шта је теби до тога? Можда ће отишао у пензију и у потпуности каЈован бити овде до Другог Доласка. питулирао, добио је жељу да стално
Питање је шта ћеш ти радити са прича. Због тога сам се ја мало
Мном?
наљутио и рекао му да он цео живот
ешко је спорити се с безбожним, тешко разговарати с безумним,
тешко убеђивати озлобљеног. Безбожна, и безумна, и озлобљена
тешко ћеш убедити речима. Пре ћеш их убедити делима. Онима који
хоће да споре с нама, учините добро дело и ви ћете добити спор. Једно
дело милосрђа брже ће уразумити безумнога и ублажити озлобљенога
него многи часови разговора. Ако безбоштво, и безумље, и злоба долазе
од незнања, то је незнање као беснило које се најбрже да обуздати доброчинством. Ако ли се с безбожним спориш његовим бесним начином, тиме појачаваш бес безбоштва. Ако ли се с безумним разговараш ругањем,
мрак безумља се увећава. Ако ли злобног мислиш да убедиш гневом, тиме разгореваш већма огањ злобе. Кротко и благо дело је као вода и пожар.
свети владика Николај
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Какву си корист извукао из ходочашћа? Једна госпођа се вратила
кући после читања акатиста
Пресвете Богородице и страшно се
посвађала са мужем. И син каже:
– Гле, она је дошла после читања акатиста и одмах се свађа. А
још раније је пошла код фризера и
офарбала косу. Шта је она добила
од Цркве, шта је научила, како се
променила?
Други се после не мењају, јер не
виде да се мењамо ми. А ми смо
добри само на речима. И ја сам такав. То ми је рекао тата пре два месеца. Зато што сам одбијао његове
позиве, будући да сам био врло заузет и узео на себе много обавеза. Он
ми је рекао:
– Чекај, чекај, не спуштај слу-

није обраћао пажњу на мене, а сада,
када има 72 године, «ти хоћеш да
ми причамо телефоном?».
Ипак, он је у праву да ја причам
људима једно, а њему друго. Разумете? Прави духовни успех није
представа за публику, већ показивање свог истинског лица. Постани
онакав, какав треба да будеш, и таде ће и други то схватити без речи.
Он ће се зближити са тобом и заволеће те.
Жена прича мужу да га воли и
да нема другог, али то је неубедљиво. Када је то заиста тако, нема никакве потребе говорити о томе – из
тебе се распростиру таласи истине,
топлоте и љубави према другом човеку.

архимандрит Рафаил (Карелин)
РОДИТЕЉСКИ АУТОРИТЕТ
породицама се често до- дије својим родитељима; не
гађа да деца, чим мало одрасту, смеју лагати јер деца интуитивно
почну да се препиру с родитељима осете лаж, тим пре кад су сведои постају дрски према њима. ци дволичности и лицемерја
Каква је кривица родитеља у својих родитеља. Такав трагичан
представљају
деца
таквом случају? Шта је роди- пример
која
су
тељски ауторитет и како га учв- свештенослужитеља
револуционери
и
рстити? Како успоставити постала
безбожници. Родитељи морају
правилан контакт с дететом?
- Родитељи треба да размисле испунити реч дату детету, а од
о томе да ли су и они показивали детета треба да траже да испуни
непоштовање и били дрски пре- своје обећање. Притом је недома својим родитељима тако да, пустиво да родитељи терају децу
по неписаном правилу, то исто и да се закуну. Родитељи треба да
њима раде њихова деца. Исто та- се труде да не мењају оно што су
ко је важно да ли су сами роди- већ захтевали од детета.
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Православној Цркви, новорођенче, православно дете, потпуно
је погружено, закриљено водом, у Светој Тајни Крштења, у Име
Оца и Сина, и Светога Духа. Није само покропљено водом. И овај обред,
ова радња, има духовно значење. Свети Козма Етолски, говорио је
својим свештеницима да крштавају новорођенче потпуним погружењем
у воду, зато што, ако и најмањи део његовог тела није покривен водом,
то је место где ће ђаво покушати да уђе у њега. О оваквом освећењу душе и тела, Римокатоличка Црква не говори.
Православна Црква није религиозни поглед на свет, она је Теофанија, пројава Бога. Истина је Љубав. Љубав је истина Цркве, она о којој
свети апостол Пвле каже, Него да будемо истински у љубави (Еф. 4, 15).
Ова Љубав закриљује све и свакога, укључујући и оне који је не разумеју,
не знају за њу. Циљ, намера, јесте задобијање ума (nous) Христовог, тако да, не мислимо и не тумачимо, логиком овога света.
архимандрит Василије (Ивиронски)
Да би се успоставио добар
тељи постали убице деце преко
абуртусâ, што у човековој души и контакт с дететом, треба избегањеговој генетици ствара комп- вати крајности, тојест претерану
лекс убице. То се даље преноси у строгост и претерану попустљивиду негативног односа будуће вост која дете може довести до
деце према родитељима. Тај грех тога да сматра да му је све
се може ублажити дубоким и дозвољено. Треба контролисати
шта дете ради, али не гушећи њеискреним покајањем.
Да би родитељи заиста имали гову иницијативу непотребним
ауторитет, не смеју се свађати, ситницама и досадним зановепосебно у присуству деце која у тањем.
таквим ситуацијама постају су-

