нас је увредио? Суровост злога
слуге у односу на свога другара
постала је позната цару. Исто тако су и наше узајамно злопамћење и осветољубивост познати
Господу. Наши непрекидни контролори – свети анђели, видећи
нашу суровост једних према другима, са тугом о томе обавештавају Оца Небеског, тако да ни
један гневљив или злобни покрет
нашега срца неће бити сакривен
од Његовог свевидећег ока и Његовог кажњавајућег гнева. За зли
поступак злога слуге господар га
је предао мучитељима, док не исплати свој дуг. Тако поступа и Господ са нама, уколико не
опраштамо сагрешења ближњему
– одвраћа од нас Своје лице и

последице суровости према ближњем.
Може ли осветољубиви и раздражљиви човек бити у Царству
Божијем, које је царство љубави,
мира и радости у Духу Светоме?
Да ли је сурово и нежалостиво срце према своме брату достојно састрадања и милосрђа Оца
небескога? Онај који друге прогања гневом и осветом, не заслужије ли и сам освету и гнев Божји?
„Јер ће ономе бити суд без милости који не чини милости“ (Јак. 2,
13). Ово треба и да памтимо и да
испуњујемо.
„Не дај да те зло побједи, него
побиједи зло добрим“ (Рим. 12, 21).
Тада ће те и Господ помиловати,
не само у овом веку, већ и у буду-
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е присиљавајмо молитвом Бога. Не молимо од Бога да нас
избави од свега и свачега, од болести и томе слично, или да
реши наше проблеме. Него молимо од Њега снагу и чврстину да поднесемо све. Као што Он с добротом куца на врата наше душе, тако и
ми добродушно молимо оно што хоћемо. Ако Господ не одговара,
престанимо да за то молимо. Ако нам Бог не даје оно што тако упорно молимо, онда Он за то има свој разлог. Бог такође има Своје „тајне“. Ако верујемо у Његов добар промисао, ако верујемо у то да је
Њему познато апсолутно све у нашем животу и да увек хоће добро,
зашто се не поуздамо у Њега? Молимо се једноставно и мирно, без
страсти и насиља. Знамо да је прошлост, садашњост, будућност, да је
све то познато, обнажено и откривено пред Богом. Као што каже апостол Павле: „Нема твари сакривене пред њим, него је све обнажено и
откривено пред очима Онога пред којим ћемо одговарати“ (Јевр. 4,
13). Не изнуђујмо ништа. Такав напор наноси штету, а не добро. Не
тежимо да добијемо оно што желимо, него препустимо то вољи Божијој. Јер што више жудимо за нечим, оно се све више удаљава од
нас. Дакле, неопходни су стрпљење, вера и мир. Ако и заборавимо на
то, Господ не заборавља никада, и ако је то на корист, Он ће нам дати оно што нам је потребно и када нам је потребно.
свети Порфирије Кавсокаливит
предаје нас вечном мучењу.
Такав је вечни и непромењиви
закон правде, такве су неизбежне

ћем животу. Јер ће само милостиви бити помиловани. Амин.

манастир Успења Пресвете Богородице - Подмаине
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ЈЕДАНАЕСТА НЕДЕЉА ПО ПЕДЕСЕТНИЦИ
свети апостоли Сила, Силуан, Крискент, Епенет и Андроник
преподобна Ангелина, деспотица Српска, св. муч. Јован Воин
Мт. 18:23-35 (зач. 77); Мт. 25:1-13, (зч. 104).
Рим. 15:1-7 (зач. 116); Гал. 3:23-29, (зч. 208).
архимандрит Кирил (Павлов)
О ОПРАШТАЊУ УВРЕДА
име Оца и Сина и Светога цезналац Господ, предвидео је да
је страсно, самољубиво и злопамДуха!
„Тако ће и Отац мој небески тљиво људско срце најмање од
учинити вама, ако не опростите свега способно да се покори овој
сваки брату својему од срца својих заповести смирења и кротости и
да ће чак и међу самим Његовим
сагрјешења њихова“ (Мт. 18, 35).
Драга браћо и сестре. Не јед- следбеницима, многи бити глуви
ном, Господ нас у Јеванђељу учи за слушање и крути ка испуњавао опраштању увреда ближњима, њу ове Спаситељеве заповести.
да би и нама били опроштени на- Зато је Господ сматрао за потребши греси. „Јер ако опростите љу- но да много пута говори о овоме.
дима
сагрјешења
њихова, Једним од таквих узвишених поуопростиће и вама Отац ваш небе- ка о опраштању увреда јесте и
ски. Ако ли не опростите људима прича која је била изложена у дасагрјешења њихова, ни Отац ваш нас прочитаном Јеванђељу.
У време разговора Господа са
неће опростити вама сагрјешења
ваша“ (Мт. 6, 14 – 15) – ово сред- ученицима о томе како треба поство за оправдање грехова је нај- ступати, када наш брат сагреши
лакше, најдоступније за све и према нама у ма чему, слушајући
највише зависи од наше воље. Чи- реч о опраштању увреда, свети
ни се да, након што је указано на апостол Петар питао је Господа:
тако лако средство за опроштај „Господе, колико пута, ако ми
грехова, сви грешници би требало згријеши брат мој, да му опрода га искористе за своје спасење и стим? До седам ли пута? Рече му
да у хришћанској заједници не Исус: Не велим ти до седам пута,
остане ни један грешник. Али Ср- него до седамдесет пута се-
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дам“ (Мт. 18. 21 – 22). Односно,
ма колико пута да ти брат сагреши, треба му увек опраштати, а
тим пре му се никада и ни у ком
случају не треба светити. И као
потврду ове заповести, изрекао
нам је дивну параболу – представио је своје учење на примеру
једног дужника који није имао да
плати и који је већ био помилован и било му је опроштено, али
због суровости према своме сабрату поново је предан на сурово
мучење - да би лакше увидели
шта бива са онима који не праштају својим ближњим њихова
сагрешења и да би схватили шта
ће се у сличном случају догодити
са нама (Мт. 18. 23 – 35).
Ова нас прича, драга браћо и
сестре, учи оној истини, да Господ бива немилостив према нама уколико смо ми сами
немилостиви. Он нам не опрашта
наша сагрешења, уколико ни ми
сами не опраштамо својим ближњим сагрешења учињена против
нас.
Ради духовне користи, обратимо пажњу на ову параболу. Царство Божје по много чему личи на
земаљска царства, јер је оно праобраз свих људских царстава. Као
што у земљаском царству постоји
цар и постоје поданици, тако и у
небеском царству постоји Цар –
Господ наш Исус Христос, који је
Цар царева и Господар господара.
И постоје поданици – сви ми који
верујемо у Господа Исуса Христа,
искупљени Његовом Часном Крвљу од вечне погибли и ради тога
се на Крштењу у Његово име обавезали да верујемо у Њега, као у
јединога Истинитог Бога са Оцем
и Светим Духом, да Га волимо од

свега срца и од све душе, да га поштујемо и да му се поклањамо
као Господу, Владики и Творцу. Да
му се покоравамо и да му служимо са свим усрђем и ревношћу у
све дане нашег живота.
У царствима овога света постоје закони и установљена којима се одређује дијапазон дејстава
поданика, а и у Царству Божјем
постоји закон Божји, којим се
одређује воља Божја и уче нас како да се владамо према своме Цару Христу и према нашим
ближњима, да би задобили Цареву милост и да се не би смо подвргнули Његовом гневу и
кажњавању. Као што у царствима
овога света цар с времена на време захтева од својих поданика одговор о томе како су испуњавали
обавезе које су на њих наложене,
тако и у царству Божјем, Господ
од нас захтева одговор за све наше мисли и жеље, речи и дела. За
ово је од искони припремљен
страшни и славни дан Суда и исплате. Али и пре овога свеопштег
Суда, Господ од нас захтева одговор у дан наше смрти, када ће се
наша душа, раздвојивши се од тела, наћи у свету духова. Сваког
тренутка треба да смо спремни за
смрт и суд Божји, јер нам је и заповеђено да испитујемо своју савест свакодневно и да не
приносимо покајање само у уобичајено време, већ да читав свој
живот проведемо у покајању, да
нас смрт ни у које време не би затекла нераскајане.
Не одајући цару дужно поштовање и не испуњавајући своје обавезе, поданик постаје царев
дужник и што више тако поступа,
то његов дуг све више нараста. Та-

ко и поданик Цара Небеског, уколико не испуњава оно што од њега захтева Закон Божји, постаје
дужник пред Богом.
Узмимо за пример макар један

свега ужасан због тога јер растужује величину и светост Божју;
због тога, јер нарушава закон, којим се одржава морални поредак
света; тиме што узмућује покој и
мир Царства Божјега. Зато ми сагоизам је највеће од свих зала и посредством непокорених помисли узрокује све наше погрешке. Треба да га се плашите и да
стремите да га се ослободите; уколико дуже остаје у нама, утолико ће
нас дуже позлеђивати сразмерним болом.
Молим вас да не осуђујете једни друге, јер је то очигледан егоизам.
Опростите брату његову грешку, јер је то доказ смирења и љубави. Брат
који тако поступи наћи ће много благодати од Бога док онај, ко осуђује
и саблажњава ближње, не само да неће наћи благодат него ће је чак и
изгубити уколико је уопште има, како би се кроз патњу научио смирењу.
старац Јефрем Аризонски
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дан из свог живота и пребројмо
шта је учињено и шта није учињено насупрот закону Божјем и нашој сопственој савести. Све
мисли, намере, маштања, претпоставке које се непрестано роје у
нашем уму; све жеље, стремљена,
жудње, којима живи наше срце –
све је ово плод слободне делатности наше душе и све ово подлеже
одговору пред Судијом Срцезналцем. Сетимо се и свих својих речи, јер за сваку празну реч коју
кажу, људи ће дати одговор у Дан
Суда. И колико тежак дуг се направи у само једном проживљеном дану! А колико тек овај дуг
нарасте у току читавог проживљеног живота!? И ко може и да помисли о себи да је мањи дужник
пред правосуђем Божјим, него
помињани дужник пред својим
царем? Не имајући одакле да
плати свој дуг, дужник из приче
пада ничице пред господара и
моли га да га причека. Тако треба
да поступамо и ми грешни, уколико желимо да се очистимо од
својих грехова. Сваки је грех пре

ми од себе не можемо изгладити
своје грехове. Само жива вера у
Господа нашега Исуса Христа,
Који је пострадао за наше грехове, само жива нада на силу Његовог Крста, само искрено покајање
за своје грехове, само молитва
скрушеног и смиреног срца – могу да изгладе тешку кривицу наших грехова и да нас оправдају
благодаћу Христовом. Само онима који се искрено кају, Отац небесни дарује опроштај свих
њихових грехова, ради крсних
страдања и смрти Свога Јединородног Сина.
А шта чини дужник којему је
опроштено и који је помилован?
Нашавши свога пријатеља, који
му је био дужан 100 динара, он
почиње да га дави и предаје у
тамницу. Не поступамо ли тако и
ми, када се, будући помиловани
од Оца Небеског, гневимо и озлобљујемо за мало ражалошћење,
које су нам нанели наш брат или
сестра, када га гонимо и рањавамо свим средствима, само да би
оцрнили и окривили онога који

