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1. МАРТ[1] 
  
  
ЖИТИЈЕ И СТРАДАЊЕ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЕ 
ЕВДОКИЈЕ 
  
У ВРЕМЕ цара Трајана[2] живљаше у Феничанском граду 

Илиопољу[3] девојка, по имену Евдокија. По рођењу и по вери она 
беше Самарјанка[4]. Она служаше ђаволу, и беше његово 
обиталиште и оруђе. Саблажњавајући многе својом изванредном 
лепотом, она их је као мрежом ловила у проклету пропаст увлачила. 
На тај начин она телесном нечистотом стече огромна неправедна 
богатства. Она је била толико лепа, да ни живописац није могао 
бојама изразити лепоту њенога лица. И пронесе се се глас о њој на 
све стране. И мноштво високородних младића и велможа из разних 
земаља и градова стицаху се у Илиопољ, тобож ради неких других 
послова, а уствари да виде Едвокију и да се насладе њеном лепотом. 
И она својим грешним делима сабра толико богатство, да је мало 
изостајало иза царског богатства. Дуго времена тако живећи и 
богатећи се, она у нечистом животу толико омртве душом и срце се 
њено толико окамени, да никаква сила, осим божанске, није могла 
излечити душевну болест ове очајне грешнице. Али наиђе време 
када и до ње досегну рука Доброга Пастира који тражи изгубљене 
овце. Позна Творац своје створење, покварено туђинчевом злобом, и 
зажеле да га обнови. Прави Господар узе на се бригу око рода 
виноградног, који је враг крао. Владар небеских ризница постара се 
да пренесе у своје вечне ризнице драхму која се на земљи у блату 
ваљала и пропадала. Чувар блага, у која се праведници надају, 
призва к својој савршеној нади ову несрећну Самаријанку, а ђавола 
отпусти празна, и учини да она, која се некада као свиња у блату 
ваљала, постане као непорочно јагње: пређашњи суд нечистоте, 
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напуни се чистоте; блатњава јама, постаде бистар и вечит извор; 
мутни поток, претвори се у миомирисно језеро; укварени и 
смрдљиви бунар, постаде сасуд мира скупоценог; она која погуби 
многе душе људске, постаде многима узрок спасења. А почетак 
њеног обраћења к Богу би овакав: 

Неки побожни монах, по имену Герман, враћао се с пута у свој 
манастир преко Илиопоља. Ноћ беше пала кад он стиже у 
Илиопољ. Ту заноћи код једног свог познаника, хришћанина, чија 
кућа беше до градске капије. Зид собе у којој он заноћи био је уза 
сам зид куће, у којој је становала Евдокија, о којој је реч. Пошто инок 
отпочину мало, он по своме обичају устаде у току поћи на 
псалмопјеније. Кад заврши своје молитвено правило, он узе 
књижицу коју је са собом носио, и читаше је дуго. У њој је писало о 
Страшном cуду Божјем, и како ће праведници засијати као сунцс у 
царству небеском, а грешници отићи у огањ неугасиви, где ће се 
вечито мучити страшно. По промислу пак Божјем, те ноћи Евдокија 
спаваше сама у својој соби, која се зидом граничила са собом у којој 
је онај инок ноћио, и обављао своју молитву и читање. И кад инок 
поче своје псалмопјеније, Евдокија се одмах пробуди, и мирно 
лежећи у својој постељи она слушаше све што је монах читао. И чу 
Евдокија све што је он читао, јер зид који их је делио није био дебео, 
а монах је читао гласно. Слушајући оно што је он читао, грешница 
би тронута, и не могаде заспати до сванућа. Срце јој беше захватио 
ужас, јер она стаде размишљати о мноштву грехова својих, и о 
Страшном суду Божјем, и о неподношљивом мучењу грешника. А 
кад свану, она, благодаћу Божјом побуђена на покајање, посла да 
дозову к њој онога који је ноћу читао књигу. И кад он дође, она га 
упита: Ко си ти, човече, и откуда си? Каквог си живота и које вере? 
Кажи ми сву истину, молим те. Ноћас сам слушала оно што си 
читао, па сам веома снуждена и узнемирена, јер чух страшне и чудне 
ствари, за које досад нисам чула. Ако је истина, да се грешници 
предају огњу, ко се онда може спасти? 

Блажени Герман јој одговори: Госпођо, које си вере? Кажеш да 
ништа чула ниси о Страшном суду Божјем, и да не разумеш силу 
читаних речи. Евдокија рече: И по отаџбини и по вери ја сам 
Самарјанка. А богата сам преко мере. Но нарочито ме то збуњује и 



плаши што чух да се у књизи, коју си читао, каже: Тешко богатима! 
и прети им се вечним и неугасивим огњем. Такве речи ја никада 
нисам чула у књигама наше вере. Чувши те нове и неочекиване 
ствари, мене је захватио не мали страх. А блажени Герман је упита: 
Госпођо, имаш ли мужа? и откуда ти долази, како кажеш, тако 
огромно богатство? Она одговори: Законитог мужа немам. А 
богатства која имам, скупила сам од многих мужева. Ако се пак 
богаташи после смрти осуђују на тако тешке и вечне муке, онда 
каква ми је корист од мог прекомерног богатства? На то јој Герман 
рече: Кажи ми праву истину, - јер и Христос мој, коме служим, 
нелажан је и истинит, желиш ли да будеш спасена без богатства, и 
да живиш срећно у весељу и радости кроз беоконачне векове, или да 
са богатством својим љуто гориш у вечном огњу? Евдокија одговори: 
Много ми је боље да без богатства добијем живот вечни, него да са 
богатством погинем занавек. Али ме чуди, зашто богаташ бива тако 
кажњен после смрти. Зар Бог ваш пламти неком свирепом и 
неумољивом мржњом према богаташима? Не, одговори Герман, Бог 
се не одвраћа од богаташа, нити им забрањује да буду богати, него 
мрзи неправедно стицање богатства, и трошење богатства у 
сластима и жељама греховним. Ко пак праведно стиче богатство, и 
стечено богатство троши самилосно, тај је безгрешан и праведан 
пред Богом. А ко гомила богатство крађом, отимањем и неправдом, 
или ма којим греховним делом, и скрива га, не чинећи милости ње 
ништима, не дајући невољнима, не одевајући наге, не хранећи 
гладне, тај ће допасти немилосрдних мука. 

Евдокија га упита: Сматраш ли да је моје богатство неправедно? 
Герман одговори: Ваистину, твоје богатство је најнеправедније, и 
Богу мрскије од свакога греха. А она рече: Зашто тако? Ја сам многе 
наге оденула, многе гладне досита нахранила, а неке и златом 
утешила. Како онда кажеш да је богатство зло? Герман одговори: 
Госпођо, саслушај ме пажљиво: нико, дошавши у купатило да се 
окупа, не улази у нечисту, прљаву и смрдљиву воду, него где види 
чисту воду, ту улази и купа се. И ти, како се можеш неколиким 
милосрдним делима очистити од смрдљиве и одвратне прљавштине 
греховне, када се добровољно ваљаш у њој, а презиреш чисту воду 
милосрђа Божјег? Но тебе ће свакако блато рђавих дела твојих, као 



поплава, великом силом однети у понор сумпора и смоле, који гори 
вечним пламеном гнева Божја. Јер су богатства, којима изобилујеш, 
одвратна Великоме Господару и Вечноме Судији. Она су већ пре 
суда осуђена, јер су стечена блудом. Нити теби помаже то што ти 
понеку мрвицу прљавих богатстава твојих пружиш понекад 
неколицини убогих, јер награду те твоје мале врлине упропашћује 
безброј рђавих дела твојих, као што велики смрад загуши мали 
мирис. Ти никада нећеш моћи никакву благодат добити доклегод 
добровољно будеш остајала у нечистоти, нити ћеш се милосрђа 
Божјег удостојити, ако најпре безмерни смрад греховни што је у 
теби не одбациш и не спереш покајањем, и не очистиш и не 
украсиш себе праведним делима. Као што се човеку, који бос иде по 
трњу, много трње забоде у ноге, па и ако неке бодље извуче, ипак 
многе остају у телу, и причињавају му болове, тако и теби мало 
користи чинити понекад неку малу милостињу убогоме, и њоме 
изгладити неки мали грех, када много греховног трња остаје унутра 
у савести твојој, да би те најстрашније мучило. Јер разгневљени 
тобом Бог, страшни и праведни одмаздитељ, грози ти вечним и 
неподношљивим мукама, које су припремљене за оне који се не кају. 
А ти, ако хоћеш да ме послушаш, можеш се спасти мука које те 
очекују, и добити вечну радост. 

Евдокија одговори: Слуго Бога живог, молим те, поседи мало 
код мене и подробно ми кажи како се чине та дела, помоћу којих се 
може удостојити милости Божје, да бих, угледајући се на њих, 
правилном употребом својих богатстава добила спасење. Јер ти рече 
да Бог воли праведно и врлинско раздавање богатстава. А мени 
ништа не смета да се откупим од тих мука, које на дан Суда имају 
добити они које Бог мрзи, као што кажеш. Ево, чесни оче, ја имам 
велики број робова, натоварићу их златом и сребром, и повешћу их, 
а ти ћеш ићи пред нама, ка Богу твом, ако Он на твоје посредовање 
буде хтео примити овај мој принос, и дати ми за то спасење. 

Герман јој на то рече: Немој мислити да је Бог као људи и тражи 
ове ништавне ствари земаљске, које су људима драгоцене, јер Он, 
богатији несравњено од свих царева земаљских, добровољно 
осиромаши ради нас, да би нам тим тужним сиромаштвом купио 
вечно спасење. А та богатства која имаш, о кћери, раздај немоћнима 



и убогима, јер су они мили Богу, и оно што им ко да, то Бог сматра 
да је Њему дато, и за раздавање пролазне имовине ништима Он 
узвраћа непролазним благом небеским. Тако ти уради, кћери, и 
приступи светој и спасоносној купељи крштења. Њоме ћеш опрати 
кал свих грехова који те оскрвњују, и бићеш чиста и непорочна, 
препорођена благодаћу Светога Духа, и добићеш блажено наслеђе, 
у коме ћеш се наслађивати непропадљивом светлошћу вечном. Та 
светлост нема ни таме ни ноћи, нити какве жалости и патње, нити 
рђавих дела. И бићеш свето јагње, које на пашама небеским напаса 
Исус Христос, Спаситељ наш. Једном речју: ако хоћеш да се спасеш, 
кћери, учини што ти саветујем, и бићеш блажена вавек. 

Евдокија одговори: Да нису дубоко зашле у душу моју речи које 
си ти ноћас читао а ја добро чула, ја те не бих ни звала овамо. Узми 
дакле, оче, од мене злата колико хоћеш, и остани овде неколико 
дана, поучавајући ме хришћанској вери вашој и упућујући ме на 
врлину, да бих, раздавши моја богатства и имања, и уредивши све 
како треба, пошла за тобом куда ти идеш. 

На то блажени Герман рече: Мени не треба злато; доста ми је 
нада на твоје спасење. Јер је за мене благословен разлог: остати овде 
неколико дана, са надом да пронађем изгубљену овцу, и приведем у 
тор Христов. Иако журим у своју обитељ, ипак ћу се задржати овде 
неколико дана ради твога обрађења к Богу. А ти учини како ти 
кажем: позови једнога од хришћанских презвитера што су у овом 
граду, да те поучи, и по црквеном закону крсти. Јер је то срж и 
темељ спасења, а потом ће остала богоугодна дела ићи својим 
редом. 

Чувши то од блаженог старца, Евдокија дозва једног од главних 
службеника својих и нареди му да одмах иде у цркву хришћанску и 
замоли презвитера да дође к ономе коме је потребан. Али му 
изричито заповеди да презвитеру не каже њено име, нити зашто га 
зове. Службеник оде хитно, и презвитер убрзо дође. Видевши га, 
Евдокија му се до земље поклони, и целива чесне ноге његове. Затим 
му рече: Молим те, господине, поседи мало и испричај ми што о 
вашој вери, јер и ја хоћу да будем хришћанка. Као зачуђен од њених 
речи, презвитер је упита: Ког си зловерја, из кога желиш да пређеш 
у хришћанско доброверје? Она одговори: Самарјанка сам, како по 



рођењу тако и по вери, а целоме свету бејах супруга. Но зашто ти не 
бих једном речју казала истину? Ја сам море многих зала. Чух да ће 
се грешници, ако се не покају и не постану хришћани, мучити после 
смрти у вечном огњу. Због тога одлучих да неизоставно постанем 
хришћанка. 

Презвитер јој одговори: Ако си море грехова, онда убудуће буди 
пристаниште спасења; ако су те витлали многи ветрови, ти сада ући 
у склониште; ако си се предавала силним валовима, ишти сада 
јутарњу росу што с неба пада; и ако си се дуго давила у бури, ти сада 
потражи доброг крманоша који ће те сигурно одвести у своје 
пристаниште, где су ризнице сваке правде, и потруди се да 
постанеш наследница тамошњих блага. А земаљска богатства која 
имаш, раздај невољнима, и ослободи себе од греховне горчине, и 
уједно од таме и огња неугасивог, који те очекују ако се не покајеш. 

Чувши то, Евдокија се расплака и, ударајући се у груди, упита: 
Зар доиста нема у вашег Бога милости према грешницима? 
Презвитар одговори: Грешницима који се кају, пошто приме 
знамење вере, тојест свето крштење, Господ опрашта све грехе 
њиховог ранијег живота у неверју; а онима који остају у гресима и не 
помишљају на покајање, нема опроштаја, и они ће бити мучени без 
милости. Евдакија рече: Реци ми, презвитере, сматраш ли да на небу 
има већих и драгоценијих ствари од ових на земљи. Јер у нас се 
налазе многе ризнице злата и оребра и драгог камења, и свако 
весеље и наслада. И уз то изобиље риба и птица, и неизмерна 
довољност сваковрсних јестива и различитих пића. И шта се више 
од тога налази тамо на небу? 

Презвитер јој на то одговори: Ако ум свој не одвратиш од 
прелести овога света, и не презреш временске сласти, ти нећеш 
моћи гледати ка вечном животу и сазнати тамошње неизрециве 
насладе и неисказана богатства. Ако пак желиш да ово добијеш, 
заборави гордост и весеље овога живота, и не сећај се сласти овога 
света. 

На то Евдокија рече: Не било тога, господине мој, да заволим 
више од бесмртног и блаженог живота нешто временско и 
пролазно! Но ево шта ме мучи, оче: Еда ли могу, пошто примим 
хришћанску веру, имати сигурну и несумњиву наду, ла ћу отићи у 



тај бесмртни живот, о коме говориш? И какав ми знак дајеш, по 
коме се могу уверити да је тачно оно што ми говориш? И по чему ћу 
познати да ми је Бог ваш опростио многобројне грехе моје? Јер када 
своја богатства, која ми у току целог живота могу преизобилно 
пружити сваку насладу и весеље, раздам невољнима, као што ми 
саветујеш, и расточим сва имања своја, а не добијем ништа од онога 
што ти причаш, тада које ће биће бити бедније и несрећније од 
мене, пошто ћу остати без икаквог уточишта? Јер ће људи, које сам 
поквареношћу својом огорчила, ако станем у беди својој тражити 
помоћи од њих, згадити се на мене и одбити ме. Због тога сам тужна 
и збуњена што нисам потпуно сигурна односно будућности. Мени је 
потребан велики доказ и потврда за оне ствари које ми ти 
великодушно обећаваш, говорећи о милосрђу Бога вашег, који лако 
опрашта грехе онима који се кају. Будем ли се потпуно уверила у то, 
заиста ћу смело раздати све што имам, и поћи куда ме зовеш, и 
служити том једином Богу у ове дане живота овога. И као што 
многима бејах пример безакоња, тако ћу им бити изврстан пример 
покајања. Оче, немој се чудити овом мом сумњању, јер сам по први 
пут чула нове и неочекиване ствари, о којима у нашим књигама и у 
вери самарјанској, у којој сам одгајена, никада не чух нити трага 
нађох оваквим учењима. 

Презвитер јој одговори: Евдокијо, не узнемиравај се, узбуђујући 
се непостојаном мишљу! Не допусти уму твом да буде расејан! Тебе 
збуњује прелест начелника зла и мрзитеља твога спасења - ђавола. 
Јер тај зли дух, чим је приметио да си кренула ка служењу Христу, 
одмах се дао на посао да разбије ту спасоносну намеру. Зато је 
изазвао у твоме срцу сумњајуће помисли и празна страховања, 
надајући се да те на тај начин уплаши од правог пута и опет утврди 
у пређашњем греховном животу, како би те, тако бедно сласним и 
страсним светољубљем оковану и њему поробљену, повукао у смрт 
и погибао. Јер то је његово лукаво дело, то његова једина и велика 
брига: да људе одвраћа од доброг пута и заводи у разврат, и на тај 
начин начини себи пријатеље у својој вечној муци и другаре у 
вечном огњу. А што се тиче доброте и неисказане милостивости и 
човекољубља Бога нашег, о коме ои чула, и желиш да се насигурно 
увериш, знај да је Он готов из далека срести оне што се кају, 



примити их раширеним рукама у родитељски загрљај, опростити 
им грехе и даровати им живот вечни. У то се можеш уверити, ако ум 
свој узнесеш од земље к небу, напустивши бриге о привременим 
стварима и размишљајући о вечном животу. А при томе је потребна 
трезвена и смирена молитва, јер се на тај начин с душом измирује 
Бог, и у њој стане сијати божанска светлост, која објављује сву 
истину, те човек тачно сазнаје: како је ништаван овај краткотрајни 
свет, а какав је будући свет; како су штетне сласти овога живота, а 
како је добар Бог, и милосрђе његово неизмерно. Ако дакле хоћеш 
да се спасеш, ти ме послушај: баци те своје скупоцене хаљине, и 
обуци се у бедне, па се затвори у једну собу твога дома, остани седам 
дана, размишљајући о својим гресима и са сузама их исповедајући 
Богу, Творцу твоме, и пости се и моли се, да те Господ наш Исус 
Христос просвети и упути да чиниш оно што је Њему по вољи. Веруј 
ми, неће ти бити узалуд ако урадиш као што ти саветујем: јер је 
жалостив и без мере милосрдан Господ наш, и има обичај да 
издалека благодаћу својом сретне оне који се труде да се к Њему 
обрате, јер се свагда радује грешниковом покајању. - Рекавши то, и 
видевши да је Евдожија пристала на његов савет, презвитер устаде да 
иде. И при растанку рече јој ову утешну пророчку реч: Христос Бог, 
који је цариника оправдао и грешницу која је крај ногу његових 
плакала помиловао, нека и тебе оправда и помилује, и твоје име 
учини славним на целој земљи! Амин. 

Чим презвитер оде, блажена Евдокија, не одлажући своје 
обраћење к Богу, одмах дозва једну слушкињу, и рече јој: Ако ко 
дође и жели да ме посети, пази, нипошто не говори да сам код куће. 
И нека нико од домаћих не говори да сам код куће. Свакоме реците 
да сам отишла у далеко село и да ћу се тамо због послова дуже 
задржати. Нареди и вратару, и припрети му, да никога не пушта 
овамо. Исто тако, нека се обуставе сви радови у моме дому. Нареди у 
кујни да ми се не доносе јела на трпезу. А велику капију затворите, и 
не отварајте је док вам не будем наредила. Уопште, све тако удесите 
као да нисам код куће. 

Пошто издаде таква наређења, Евдокија се обрати блаженом 
Герману и рече му: Молим те, оче, реци ми што те питам: Због чега 
ви монаси живите по пустим местима, остављајући толику сладост 



живота с људима у градовима? Еда ли у пустињама налазите већу 
сладост? Блажени Герман одговори: Не, кћери, ништа од тога што 
ти сматраш сладошћу, ми не налазимо у пустињи. Но ми остављамо 
градове и светску сладост, и бежимо у пустиње једно ради тога, да 
избегнемо сујетну охолост и умртвимо телесне страсти глађу, жеђу, 
трудовима, подераном одећом, и оскуђивањем у свима потребама, 
да се удаљимо од места у којима се лако греши. Јер који живи у 
граду, лако пада у грех: прво, побеђиван слабошћу природном; 
друго, прелашћаван од ђавола; и треће, гледањем лепих лица и 
слушањем разблудних речи, јер се из тога рађају нечисте помисли, и 
скврнаве душу. А оскврњеној души затворен је улазак небеског 
царства док се не очисти покајањем. Јер је престо вечне светлости и 
истинске радости и нелажних сладости на небу, и тамо нема таме 
жалости и горчине и злих дела. Ето чујеш због чега одлазимо у 
пустињу: да се сачувамо од греха у осталим данима свога живота, а 
да пређашње грехе своје очистимо суровошћу пустињачког 
живљења, и тако направимо себи улаз ка оном блаженству. Око тога 
је сва брига и све старање наше: да тела своја сачувамо неоскврњена 
нечистим делима, и да ум свој очувамо неповређен рђавим 
помислима, и туђ свакоме злу и лукавству и лицемерству и роптању 
и клевети и зависти и јарости и гневу, и тако постанемо подобни 
Анћелима, као што нам светим устима својим објави Христос у 
Еванћељу. А љубитељу богатства, који га ненасито скупља, ништа 
неће помоћи богатство за добијање небеског царства, него је оно као 
мртвац који лежи у гробу непомичан. Стога, ако желимо да 
добијемо опроштај гресима својим, постарајмо се да остало време 
живота свога ходимо путем заповести Господњих, идући стазом 
правде и истине, и срца наша као одећу раздеримо жалошћу због 
грехова наших, и непрестано вапијмо к Богу. Јер ћемо на тај начин 
потиснути греховни смрад, о коме говори Давид: Усмрдеше се и 
загнојише се ране моје од безумља мога (Пс. 37, 6). А да нам увек 
ваља певати у молитви речи Господње, на то нас потсећа исти 
Давид, говорећи: Како су слатке језику моме речи твоје, слађе од 
меда устима мојим (Пс. 118, 103). Речи Господње су толико слатке, да 
превазилазе сваку сладост свих најслаћих јела и најскупљих пића, и 
јаче укрепљују душу него храна тело. Због тога Божанско Писмо 
говори о томе: Вино весели срце човеку, и хлеб срце човеку крепи 



(Пс. 103, 15), означавајући вином и хлебом заповести Господа нашег 
Исуса Христа, које су души људској као хлеб и вино. Јер у крепости и 
весељу срца оне избављају грешника од свих рђавих дела, и 
оправдавају човека који се враћа ка Господу, ако се непрестано и 
марљиво поучава у њима. Стога, збацивши са себе лепе хаљине и 
обукавши се у најлошије, свом мишљу приступи покајању кроз 
добра дела, и сеј мноштво суза по земљи, да би пожњела на небу 
радост и вечно весеље; плачем угаси пећ грехова својих, да би се на 
тај начин удостојила утехе од Гоопода, и ушла у радост праведних. 
Плачи због безакоња својих која је ђаво учинио слаткима у срцу 
твом, да би се због суза твојих приближио теби Анђео, посредник 
спасења. Исуши смрдљиво блато трулежи, у коме си се дуго ваљала, 
у које те је ринуо и у коме те је држао радитељ свих зала, да би отсад 
постала учесница рајске насладе. Нанеси жалост и тегобу ономе 
који, прелашћујући те сластима, оптерети те гресима. Марљиво 
послужи Богу, да би се обрела наследницом незалазне светлости. И 
буди као вредна пчела радилица, скупљајући правду из многих 
светих дела, и труди се да увек угодиш Богу. 

Ове Германове речи дубоко продреше у Евдокијином срцу, које 
је било припремљено оним што јој је он раније говорио. И она, 
патећи у топлоти духа због грехова својих, баци се пред ноге његове, 
говорећи: Молим те, човече Божји, дело које си почео око мене, 
заврши побожно, и изведи ме чисту пред Бога твог, да не будем на 
потсмех онима који хоће да ме преласте. Завршивши почето дело, ја 
ћу се удостојити блаженства помоћу твојих спасоносних поука. 
Живопишче, немој руке своје одмаћи од спремљене даске, док у 
мени потпуно не уобличиш Христа. 

Герман јој одговори: Кћери, борави у страху Господњем и, 
затворивши се у одаји својој, моли се Господу непрестано са сузама, 
док не уништи и не очисти све грехе твоје, и док те не увери у 
милост своју. Јер је благ и милосрдан Господ наш Исус Христос; Он 
ће брзо показати милост своју на теби, и неће задоцнити да те 
утеши благодаћу својом. Рекавши то, блажени се Герман помоли 
Богу за њу и, осенивши је крсним знаком, он је затвори у њену собу, 
пошто јој обећа да ће се због ње задржати још седам дана у 
Илиопољу. 



Ушавши у своју собу, Евдокија проведе седам дана у молитви и 
посту. Онда дође блажени Герман, отвори врата и нареди јој да 
изађе. Видећи пак да је бледа у лицу, телом омршала, по изгледу 
врло смирена, и уопште веома различита од оне пређашње 
Евдокије, он је узе за руку и нареди јој да седне. Затим, помоливши 
се Богу, седе и он. И упита је: Реци ми, кћери, о чему си 
размишљала ових седам дана? и шта си дознала? шта си видела? 
шта ти би откривено? А она му одговори: 

Испричаћу ти, оче свети. Пошто сам се седам дана молила 
онако како си ме научио, прошле ноћи, када се исто тако мољах 
распрострта ничице крстолико на земљи, и оплакивах грехе своје, 
обасја ме светлост јача од сунчане. А ја, мислећи да је сунце грануло, 
устадох са земље, и угледах младића пресветлог и страшног. Хаљине 
му беху беље од снега. Он ме узе за десну руку, подиже ме у ваздуху, 
метну ме на облак, и одведе на небо. А тамо беше светлост велика и 
чудесна. И видех безбројно мноштво белоризаца, који су се 
непрестано радовали, осмехивали један на другога, и веселили. Кад 
угледаше да идем к њима, они ме у хоровима сретаху, и радосно као 
сестру своју целиваху. А када, окружена и праћена њима и вођена, 
хтедох да уђем у ону светлост, неупоредљиво јачу од сунчане, 
изненада се у ваздуху појави неко страшан лицем, црн као мрак и 
катран и угаљ и смола, страшило које превазилази сваку помрчину 
и таму. И он, гледајући ме најстрашније и најбесније, и шкргућући 
зубима, и бестидно ме нападајући, хоћаше да ме отме из руке мога 
вође. И повика силно, да се сав ваздух испуни његовим гласом, и 
вичући говораше: Зар и ову хоћеш да уведеш у царство небеско? 
Зашто онда ја на земљи узалуд у заседи седим и толики труд 
улажем? Ето ова сву земљу блудочинством оскврни, и све људе 
гадошћу полног сједињења свог повреди. Колико год вештине и 
силе имам, све сам их употребио око ње једне. Ја јој привукох 
највисокородније и најбогатије љубавнике, и то врло, врло многе. И 
они је засуше толиким златом и сребром, колико је тешко наћи и у 
царским ризницама. Ја сам се поносио што њу имам у рукама као 
победничку заставу и непобедиво оружје, којим сам устриумфовао 
над људима који од Бога отпадају и у моје мреже упадају. А сада, зар 
толики бес хоћеш да сручиш на мене, о Архистратиже Божјих Сила, 



те да ме бациш под ноге њене да ме гази? Зар твоме гневу против 
мене нису доста оне пресвирепе и многобројне одмазде, које оваког 
дана удвостручаваш, него ти се прохтело да ми отмеш и ову моју 
властиту робињу, коју сам тако скупо платио? Значи, да на земљи 
немам ништа своје и неодузимљиво? Већ се бојим да ми све оне, који 
досада живе грешно, не истргнеш из руку и не отмеш из недара, па 
их приведеш Богу као достојне наследнике царства небеског. О 
узалудног старања мог! о узалудног труда! Зашто тако свирепо 
насрћеш на мене? Остави јарост, и олабави ми мало окове којима 
сам окован, па ћеш видети како ћу за трен ока истребити род 
људски са земље, те му се неће ни трага наћи. Ја сам збачен с неба 
због једне мале непослушности, а ти уводиш у царство небеско 
најокорелије грешнике, који су се дрско ругали Богу и много година 
Га љуто гневили. Ако тако будеш радио, онда најбоље скупи за један 
час са ових крајева земље све пропале људе, који живе не човечански 
него скотски и зверски, па их све приведи Богу, а ја ћу се сакрити у 
таму и загњурити у бездан вечних мука што су за ме спремљене. 

Док је овај то, и много штошта слично томе, с гневом и 
неописивим бесом говорио, мој вођа је страшно гледао у њега, а на 
мене се мило осмехивао погледајући ме. И дође глас из оне 
светлости, говорећи: Тако је по вољи Богу, милостивом према 
синовима људским, да грешници међу њима, ако се покају, буду 
примљени у наручје Аврамово. 

И опет би глас моме вођи: Теби говорим, Михаило, чувару 
завета мог, одведи ову тамо, одакле си је узео, да изврши подвиг свој, 
а ја ћу бити с њом у ове дане живота њеног. - И он ме одмах доведе у 
собу моју, и рече ми: Мир теби, слушкињо Божја Евдокијо! Не бој се 
и буди јака, благодат Божја је с тобом сада, и биће свагда на сваком 
месту. - А ја, охрабрена његовим речима, упитах га: Господине мој, 
ко си ти? Реци ми да знам, како да верујем истинитоме Богу, еда бих 
добила живот. Он ми одговори: Ја сам кнез Анђела Божјих, и мени је 
поверено старање о грешницима који се кају, да их примам и 
уводим у живот блажени и бесконачни. Велика бива радост на небу 
међу Анђелима, када грешник прелази из греховне таме у чисту 
светлост покајања. Јер Бог, који је Отац свима, не жели да погине 
душа људска, коју Он испочетка сазда својим пречистим рукама по 



подобију лика свог. Зато се сарадују сви Анђели, када виде душу 
људску украшену праведношћу, која се клања Оцу вечноме и сви је 
као сестру своју целивају, пошто, одбацивши греховну таму, живи 
Богу, обраћа се заједничком Оцу свих синова светлости и 
бесповратно се приљубљују уз Њега. Рекавши то, он ме осени 
крсним знаком, а ја му се поклоних до земље. И када се поклоних, он 
отиде на небо. 

Тада блажени Герман рече Евдокији: Одсада, кћери, буди 
уверена и не сумњај да постоји на небу истинити Бог, готов да 
прими оне што се кају за грехе своје, и да их уведе у своју вечну 
светлост, где Он царује окружен служитељима царства свог, светим 
Анђелима, које си видела у оној небеској светлости. А видела си 
царску и бесмртну славу Господа нашег Исуса Христа, и дознала 
како је Он брз на милосрђе и опроштење грехова, и како брзо 
показује благодат своју онима који желе да се измире с Њим. 
Познала си божанску славу Његову, и видела небески дворац Његов, 
пун неисказаних лепота, у коме Он обитава. Сазнала си како је мала 
и слаба светлост овога света према оној светлости. А сада реци ми, 
шта мислиш, шта намераваш..- Блажена Евдокија, чврсто решена 
умом да свим срцем својим служи једином Богу, Цару славе, рече: 
Веровах, и верујем да нема другог Бога који спасава грешне људе 
осим Оног, чија небеска врата видех обасјана неисказаном 
светлошћу. - Герман јој на то рече: Онда се спреми, кћери, за усрдну 
службу Богу. Ревносно се старај да плод твога покајања, стављен на 
теразије, претеже грехе твога ранијег живота. Принеси себе саму 
бесмртном и вечном Богу као благопријатни дар. Плачи и ридај док 
све прљавштине своје потпуно не опереш сузама, и тако се 
удостојиш бити чиста невеста Христова. Заборави пређашњу 
гордост своју, и штетну, дивље похотљиву, младост своју, да би и 
Господ Христос заборавио грехе твоје. Извуци врат свој из тешког 
јарма срамног робовања, у који те је ђаво упрегао гресима, и узми на 
себе благ и лак јарам животворног покајања, и отада буди слободна 
од греха, и познаће те сви праведници и свети Анђели. Отрезни се 
дакле за истинску веру и целомудрије, здравоумље, и имајући 
одсада чисту савест, говори смело ђаволу у лице: Ја ништа више 
немам с тобом, нити ти са мном, јер обретох мог властитог 



Господара и Њему предадох себе у вечну сопственост. Потпуно 
оставих и одгурнух мог старог упропаститеља - погану и мрачну 
љубав телесну, и обукох се у нову нетрулежну и светлоносну одећу 
праведности, у којој ходећи, наћи ћу благодат Божју која ме спасава 
вавек. У мене већ нема никаквог пристрашћа земаљског, нема жеље 
за богатством, нема заљубљености у сладости света, за које сазнадох 
да су ништавне и краткотрајне, а желим и свесрдно се старам да 
стекнем небеско. Стога, вуци се к својима, ђаволе! И далеко бежи од 
мене ти, туђинче, варалицо, разбојниче, и робе вечне таме! 

Утврђена силно овим речима, Евдокија упита инока: Чесни оче, 
шта ми сад наређујеш да радим? Он одговори: Желим да пре свега 
примиш знамење вере - свето крштење, које ће те чувати 
неповређеном у све дане твоје. А ја ћу сада, с Божјом помоћу, отићи 
у свој манастир. Но доћи ћу до тебе опет, ако Господ хоће. - А она га 
са сузама мољаше, говорећи: Не остављај ме, господине мој, не 
остављај, пре но што се будем потпуно обратила к Богу, и добила од 
Њега очекивану благодат, да ме не би некако стари заводник, 
видећи ме остављену и беопомоћну, одвукао опет куда жели и 
вратио на бљувотине блудничког живота. - Одговори јој блажени 
Герман: Ова чврста намера ка бољем животу, коју Бог у теби ствара, 
и твоја добра нада, сачуваће те од вражјих замки, којих се бојиш. А 
ти остани још неко време у смиреној молитви к Богу и исповедању 
грехова овојих, и старај се око примања светог крштења. Ја ћу ускоро 
доћи до тебе, и учинити оно што је корисно по тебе, уколико ме 
буде помогао Дух Свети. - Рекавши то, и предавши је Богу, блажени 
Герман крену на пут у своју обитељ. 

По Германовом одласку блажена Евдокија проведе још 
неколико дана у посту, ништа не једући осим хлеба, јелеја и воде, а и 
дању и ноћу мољаше се и плакаше. Затим оде к епископу тога 
града, и он је крсти у име Свете једноприродне Тројице. А неколико 
дана после свога просветљења она написа молбу истом епископу, у 
којој га подробно извести о своме богатству, молећи га ла га узме 
Христу. Прочитавши њену молбу, епископ дозва к себи блажену 
Евдокију, и упита је: Јеси ли ти, кћери, упутила ову молбу мени 
грешноме? Она одговори: Да, ја је упутих. И сада опет молим твоју 
светињу, да нареди црквеном економу да узме то што дајем, и да 



раздате, како сами нађете за сходно, ништима и убогима, сирочади 
и удовицама, јер сазнадох да сам та богатства стекла неправедно и 
безаконо. А епископ, коме име беше Теодот, видећи њену добру 
намеру, и веру и љубав к Богу, погледа на њу и, провидевши Духом 
њено будуће житије, рече јој: Сестро, молим те, моли се Господу за 
мене. Ти си се удостојила назвати се невеста Христова, јер си 
омрзнула нечисту љубав телесну, а заволела чистоту. Одбацила си 
блуднички живот, а пригрлила девствено целомудрије. Продала си 
сујетни свет, да би купила себи небески бисер. Мало време провела 
си у обмани греховној, али си покајањем издејствовала себи 
бесконачни живот у небеском свету. Смрт си у очима имала, а сад си 
бесмрће стекла. Многе си у погибао увукла, а сада ћеш многе 
оживети у Христу. Из непрозирне таме ти си се обукла у светлост 
вере, и достојна си да се назовеш јагњетом Христовим, према имену 
твом Евдокија, што значи благоволење, добра воља. Господ би добре 
воље према теби која си презрела страстољубиве људе и заволела 
хорове Анђела. Моли се за мене, опет те молим, слушкињо и 
угоднице Божја, и сети ме се у царству небеском. 

Пошто јој то, и много друго, епископ са сузама изговори, он 
онда рече своме ђакону: Зови ми одмах управитеља цркваног 
сиротишта. А кад овај дође, епиокоп му рече: Знам да си побожан и 
богобојажљив човек који се стара о многим душама, зато ти 
поверавам и ову слушкињу Божју која жели да узнапредује у бољем, 
да се постараш и око њеног спасења, и да имовину њену коју даје 
одашљеш Богу преко руку сиротиње. 

А овај човек беше презвитер по чину, девственик од младости 
своје, који је све своје имање, наслеђено од родитеља, поклонио 
светој цркви Божјој, и себе на службу Господу посветио. Он оде с 
Евдокијом њеном дому. И кад дођоше тамо, Евдокија сазва 
управитеље дома свог, и рече им: Сваки од вас нека ми донесе оно 
што му је поверено на чување. И они одмах донесоше пред њу све. А 
ево шта ту беше: двадесет хиљада литри злата, безброј изванредних 
и разноврсних накита, безброј драгог камења и царског бисерја, 
двеста седамдесет и пет сандука са свиленим хаљинама, четири 
стотине десет сандука белих ланених хаљина, сто шездесет сандука 
златотканих хаљина, сто педесет и два сандука других хаљина, 



златом шивених и драгим камењем украшених, сто двадесет и три 
великих сандука разних простих хаљина, двеста педесет хиљада 
златника, двадесет сандука мириса и мирисавих материја, тридесет 
и три сандука правих индиских мира, осам хиљада литри сребра у 
разном посуђу, сто тридесет и две литре свилених завеса златом 
шивених, седамдесет литри простих свилених завеса, и огромна 
количина других хаљина и ствари од мање вредности. Осим овог 
покретног имања, она имаћаше и непокретно: њиве, села, ливаде. 
Приход са непокретног имања износио је сваке године око две 
хиљаде осам стотина златника. 

Сва та богатства блажена Евдокија метну пред ноге светог 
презвитера, управитеља црквеног сиротишта. Онда сазва све своје 
робове и робиње, и раздаде им из сандука две хиљаде златника, 
затим посуђе, завесе, скупоцене постеље, позлаћене клупе; и све 
друге дивне домаће ствари, које беху ван сандука, поклони им и 
раздели. Затим опраштајући се с њима, даде им последњи целив, и 
рече ово: Пуштам вас на слободу из овог привременог ропства, а ви, 
ако желите, постарајте се да се ослободите од ропства ђаволу. 
Ослободићете се пак робовања ђаволу, ако ме послушате те 
приступите Христу, истинитом Богу. Он ће вам подарити вечну 
слободу, коју имају синови Божји, и уврстиће вас у своју војску. 

Затим, обраћајући се презвитеру, рече: Господине мој, од сада 
ти треба да се стараш о свему овоме што је метнуто преда те, и да 
располажеш са тим како нађеш за сходно, јер ја тражим Господа 
који мене тражи. - А презвитер, дивећи се таквој њеној изненадној и 
неочекиваној промени и покајању, рече јој: Блажена си, Евдокијо, јер 
си се оваквим делом удостојила да будеш увршћена међу девице 
дворца Христовог. Ти си сазнала час доласка Женикова: разумела си 
којим путем треба стићи у брачни дворац. Заиста си се будно 
постарала, да не останеш ван дворца. Жижак си свој уљем напунила, 
и тама те обузети неће. Напредуј дакле у тој врлинској сили, и Бог 
ће ти помоћи. А моли се и за мене грешног ти, која си достојна лика 
Светих. 

Док се блажена Евдокија овако подвизавала, гле, дође чесни 
Герман, освећен благодаћу Духа Светога. И видевши да је имање 
своје Богу дала, робове и робиње на слободу пустила, и већ сама 



Христа ради постала сиромашна духом , имањем, узе је и одведе у 
женски манастир, који се налазио у пустињи, не далеко од његовог 
мушког манастира. И ту је замонаши. И она провођаше време у 
трудовима и подвизима монашког живота, дан и ноћ служећи Богу. 
А блажени Герман имађаше у своме општежићу седамдесет инока, 
у женском пак манастиру тридесет инокиња, међу којима беше и 
света Евдокија. Након тринаест месеци престави се игуманија тог 
манастира Харитина, поживевши свето. Под њеном управом 
Евдокија добро напредова, и Псалтир напамет научи, и цело Свето 
Писмо једанпут пажљиво прочита, и добро га схвати, пошто ју је 
Дух Свети просвећивао. А подвизима подвижничким све сестре 
превазиђе. Због тога би једногласно изабрана од свих за игуманију 
наместо покојнице. И не закасни Бог да посведочи да је она достојна 
тога, и да њен избор потврди чудом. Ево дакле шта се догоди. 

Неки младић Филострат, један од пређашњих љубавника 
њених, веома богат, сети се своје раније љубави према Евдокији, и 
распали се силном пожудом за њом, пошто га је ђаво на то 
потстицао. И смишљаше како би Евдокију вратио њеном ранијем 
животу, и проводио са њом блуд. Размишљајући дуго о томе, и из 
дана у дан распаљујући се ове већом љубављу према њој, он 
измисли овакву замку: обуче монашку ризу, узе злата колико је 
могао понети под ризом, и пође пешице у Евдокијин манастир, 
надајући се насигурно да ће остварити своју намеру. А кад закуца на 
манастирска врата, вратарка провири кроз мало прозорче, и упита 
га: Шта тражиш овде, човече? Он одговори: Грешан сам, па доћох да 
се помолите за мене, и да се вашег благослова удостојим. Вратарка 
му рече: Овде није допуштен улазак мушкарцима, брате, него иди 
мало даље одавде, и наћи ћеш манастир господина Германа, и тамо 
ћеш се удостојити молитве и благослова. А овде не стој, и не 
узнемиравај нас куцањем, јер ући не можеш. - Рекавши то, девица 
затвори прозорче. А Филострат, постиђен и уцвељен, горећи 
љубављу према Евдокији, крену у Германов манастир. И стиже у 
згодно време, јер нађе блаженог Германа на манастирском улазу где 
седи и чита. И поклони му се смирено до земље. И пошто, по 
монашком обичају, свети старац сатвори молитву и Филострат доби 
благослов од њега, преподобни Герман му рече: Седи, брате, и реци 



ми одакле си, и из ког си манастира. А он одговори: Оче, ја бејах 
јединац у родитеља, који недавно умреше. Нисам хтео да се женим, 
него се реших да служим Богу у монашком чину. И одмах се 
постарах те нађох знамење чина монашког - ову ризу. Затим се 
одмах дадох на тражење места и наставника, који би ме упутио у 
монашки живот. Па пошто чух за твоју светињу, чесни оче, ја 
потегох велики пут, са жељом да паднем пред свете ноге твоје и 
умолим те, да ме примиш у свој манастир, јер желим да се кајем за 
пређашње грехе своје. 

Док је он ово говорио, блажени Герман га је пажљиво 
посматрао. И познавши по лицу и очима да је сладострасне нарави, 
рече му: Чедо, желиш да се коснеш великог труда, само не знам да 
ли имаш снаге за то. Ми стари, па једва можемо да се одупремо 
тешким искушењима ђаволским, која нас побуђују на нечистоту. А 
шта ће тек бити с тобом, у таквом цвету младости твоје, у пламеним 
годинама страсне распаљености? Филострат одговори: Зар нема, 
оче, примера врлинског живота младића подобних мени, који су 
јуначки победили похоту? Зар она ваша Евдокија, о којој сам толико 
слушао, и о чијем врлинском животу бруји слава на све стране, зар 
она није млада, и зар није у сластима живела, па прибегла вашем 
руководству, и сада чврсто и јуначки монахује, победивши тело 
своје? Нећу да прећутим ни то, оче, да ме је њен пример нарочито 
побудио, и желим да се угледам на њу. Јер размишљам о цвету 
младости њене, како беше лепа, како богата, у каквим сластима 
проведе пређашње године своје! Па се потом одједанпут 
неочекивано измени, и крену да служи Христу путем тесним и 
мучним. И када је она могла све да презре, и да умртви жеље своје 
ради љубави Христове, зашто онда, оче, двоумиш због мене, 
припадника мушког пола, који је јачи од женског? Само кад бих 
могао да је једном видим! Надам се да бих од њене беседе и поуке 
поцрпео толико огњене ревности к Богу и толико снаге за подвиг, да 
би ми то било довољно за савлађивање и прогнање свих искушења 
ђаволских у све дане живота мога. 

Слуга Божји Герман, слушајући овакве речи његове, поверова 
лажи као истини, јер мишљаше да Филострат жели да истински 
служи Богу, па му рече: Нећемо ти забранити, чедо, да видиш 



Евдокију и од ње чујеш поучну реч, пошто желиш да по примеру ње 
пођеш путем врлине. - И дозва игуман Герман чесног, старог 
монаха, који је имао да однесе тамјан у женски манастир, - а који је и 
иначе често слат тамо ради других потреба, - и рече му: Кад пођеш у 
женски манастир, поведи и овот брата да види слушкињу Божју 
Евдокију, јер жели духовне користи од ње и да подражава 
богоугодно житије њено. 

После кратког времена онај монах пође у женски манастир и 
поведе са собом младога брата, као што му игуман беше наредио. А 
Филострат, монашком ризом као овчијом кожом покривени вук, 
ушавши у женски манастир и видевши невесту Христову свету 
Евдокију, чуђаше се њеном смиреном лику и убоштву, и 
умртвљености тела. Јер виде: њено лице беше бледо, очи оборене к 
земљи, уста ћутљива, хаљине лоше, постеља - рогоза на земљи и на 
њој неки сури, подерани покривач. И кад улучи згодну прилику, он 
поче - док су друге монахиње подалеко стајале - тихим гласом да јој 
говори овако: 

Шта то видим, Евдокијо? Ко тебе, која си живела као они по 
царским дворовима и изобиловала толиким богатствима и свима 
сластима и свакодневно проводила у весељу и радости, превари и 
доведе у ово рђаво место? Ко те лиши оног многољудног града, у 
коме су те сви поштовали видећи где пролазиш обучена у 
прекрасне хаљине, и дивили се лепоти твојој, и величали те? Који те 
то варалица од толиких блага доведе у ову крајњу сиротињу и 
немаштину, у овако бедан и одвратан живот? И ето, сада те цели 
Илиопољ тражи, очи свих желе да те виде, сами зидови дивних 
палата твојих ридају без тебе. Ја сам тумач свенародне жеље, и 
послан сам к теби да те у име свих умолим да се вратиш у град и 
својим доласком утешиш народну тугу за тобом. Послушај ме, 
госпођо, и хајде са мном! Изађи из овог тако бедног обиталишта, из 
глади, из смрдљивих хаљина, из дроњаве тврде постеље, и врати се 
својим пређашњим палатама, пређашњим гозбама, пређашњим 
уживањима, којима си недавно изобиловала. Иако си своје богатство 
упропастила, поклонивши га другима забадава, ипак су сви готови 
да те поново обогате. Зашто оклеваш и двоумиш? Зашто, када су ти 
сви наклоњени, и желе ти добра, једино си ти сама себи непријатељ 



и мучитељ? Зар није срамота и штета, да толику лепоту своју 
скриваш у овом мраку монашког живовања? Зар није штета, да 
непотребним плачем и сузама упропашћујеш дивне очи своје, 
сличне светлости сунчаној? Каква је корист тако дражесно младо 
тело морити глађу и жеђу и другим суровостима? Где су чудесни 
мириси, којима си ваздух у граду умирисавала ходећи по њему, и 
ови те поштовали као богињу? Гле, после таких мириса, ти си 
добровољно изабрала смрад сиротињског и одбаченог живота? 
Каква те сујетна нада наведе да се одрекнеш онако великих и онако 
многобројних блага? Ко се од богаташа одриче свога богатства и 
забадава га предаје другима, као што си то ти урадила? Али, ми 
знамо где се налази твоје богатство, којега си се ти одрекла, и лако 
ћемо га узети и опет теби вратити. Само се ти, госпођо наша 
Евдокијо, врати у град к нама. А ево, ја сам ти и злата донео колико 
ти треба за пут. Оно пак што си ти раздала, чим стигемо у Илиопољ 
тражићемо да ти се врати. Док је он овако булазнио, светитељка га је 
с гневом посматрала. Затим, не могући више да слуша његове 
лукаве и варљиве речи, љутито му рече: Бог одмазде нека ти 
запрети! Нека Господ наш Исус Христос, праведни Судија, чија сам 
ја слушкиња, иако недостојна, не допусти да се ти, који си дошао 
овамо са злом мишљу, вратиш својој кући, пошто си син ђаволов! - 
Рекавши то, она дуну на лице његово, и одмах лажни монах, бедни 
заводник, паде мртав на земљу пред њом. А сестре девице, које су 
посматрале њихов разговор, али биле тако далеко да нису могле 
чути њихове речи, запрепастише ое силно када угледаше где од 
Евдокијина даха паде човек мртав крај ногу њених. И сестре се, прво, 
дивљаху таквом надприродном делу, али се затим стадоше бојати да 
не сазнаду мирјани, и судије спроведу истрагу о убиству, и запале 
манастир. Јер незнабошци, као идолопоклоници, ненавиђаху 
хришћане и њихове манастире. И саветоваху се сестре између себе 
шта да раде, јер не смејаху да питају Евдокију о овој ствари. И 
предложи једна од њих: Да ћутимо засада пошто је вече и ноћ се 
спушта; а да се ноћас молимо Господу, не би ли нам открио разлог 
смрти онога инока и упутио нас шта да радимо. 

А у поноћи, када је имало да почне уобичајено поноћно 
богослужење, јави се Господ Евдокији у сну, и рече јој: Устани, 



Евдокијо, прослави Бога твог, и недалеко од мртвог тела оног кушача 
твог, кога ти је ђаво послао, преклони колена и помоли се мени, и ја 
ћу му одмах наредити да устане жив. А он ће устати мојом силом, и 
сазнати ко сам ја у кога ти верујеш. И велика благодат моја 
изобиловаће у теби. 

Пренувши се из сна, света Евдокија сатвори потребну молитву 
Господу свом, и васкрсе мртваца. А Филострат, уставши из смрти 
као од спавања, и познавши истинитог Бога, чијег се милосрђа 
удостоји, баци се пред ноге блажене Евдокије, говорећи: Молим те, 
блажена Евдокијо, истинита слушкињо истинитог Бога, прими ме 
кајућег се, и опрости ми што те огорчих својим лукавим и нечистим 
речима, јер познах каквом и како добром и силном Господу 
служиш. - Рече му блажена Евдокија: Иди с миром дому свом, али 
не заборави доброчинства која ти Бог учини, нити отступи од правог 
пута свете вере, коју обећаваш Богу моме. 

У то време владаше у тој покрајини цар Аврелијан, вазал 
римског ћесара. Света Евдокија би оклеветана код њега. Јер неки 
високородни и знаменити великаши, некадашњи њени љубавници, 
састаше се и договорно написаше писмо цару. У писму оклеветаше 
Евдокију, да је много злата, које треба царским ризницама, однела са 
собом у неко пусто место; и мољаху цара да им да чету војника, да 
би пронашли бегуницу и вратили је у град, а злато предали у 
народну штедионицу, пошто је она приступила вери галилејској, 
која некаквог Христа исповеда, и на тај начин осрамотила богове 
којима се и цареви клањају.Аврелијан када виде да је реч о многом 
злату, лако пристаде на њихову молбу, и одмах позва једног 
капетана, нареди му да пође са војницима, ухвати Евдокију са 
златом и доведе је к њему. Капетан узе триста војника и крену ка 
пустињи у којој беше женски манастир, и Евдокија у њему. А кад 
они беху на путу, Господ се јави Евдокији у ноћном виђењу и рече 
јој: Гнев се царев подиже на тебе, али се не бој, ја сам свагда с тобом. 
- Кад се пак капетан са својом четом приближи том женском 
манастиру, и угледа зидине манастира, он стаде чекајући ноћ. Пред 
вече он распореди чету на групе, да ноћу изненада нападну 
манастир са свих страна. И када су већ хтели да навале на 
манастирске зидине, заустави их свемогућа сила невидљиве руке 



Божје, тако да сву ноћ нису могли ни корак да кроче у правцу 
манастира. А кад се раздани, они гледаху манастирске зидине, али 
им не могаху прићи. Тако три дана и три ноћи покушаваху, али без 
икаквог успеха. И док беху у недоумици шта да раде, изненада их 
нападе страховито велика змија, и они побацаше оружје и нагоше 
бежати. Но иако избегоше змијине уједе, не избегоше њен отров. 
Јер, силно повређени смртоносним дахом змијиним, једни од њих 
изненада попадаше и помреше, други се полумртви ваљаху путем, 
само се капетан са три војника врати читав к цару. 

Бесан од гнева, цар рече великашима: Шта да чинимо тој 
вештици која нам својим чинима поби толике војнике? Шта 
предлажете? Јер толики злочин не треба да остане некажњен. - За 
време договарања устаде царев син и изјави: Ја ћу отићи с великом 
војном силом, сравнити са земљом обитељ блуднице, и Евдокију 
довести овамо. - На то пристаде цар и сви остали. Сутрадан крену 
царев син са војском да уништи манастир у пустињи и ухвати 
Евдокију. Предвече стиже са војском на једно дивно имање свога оца, 
и одлучи да ту преноће. И скочивши младићски с коња, царев син 
закачи ногом о камен и силно је повреди, те га војници на рукама 
унеше и метнуше у постељу. Али у поноћи од силних болова он 
умре. И врати се војска цару, носећи му мртвог сина. А цар, 
угледавши неочекивано мртвог сина, сруши се од жалости једва жив. 
И слеже се сав град, и настаде граја: народ је жалио смрт царева 
сина, и сажаљевао цара који од жалости умире. Беше ту међу 
народом и Филострат. Он приступи царевим доглавницима и рече 
им за Евдокију да је она слушкиња Божја, и да јој нико не може 
нашкодити пошто је чува небеска сила. Но ако цар жели да види 
сина жива, настави Филострат, нека јој чесно упути молбу, да се она 
помоли Богу своме да оживи мртваца, јер ја на себи искусих силу 
њене молитве и Божје милосрђе. 

Чувши за то, и дошавши мало себи, цар позва Филострата, и 
сам га испита о ономе што се њему десило. И поверова цар 
Филостратовом казивању. И одмах написа чесну и смирену молбу 
блаженој Евдокији, и посла је по своме трибуну[5] Вавили. Када 
трибун стиже у обитељ, света Евдокија смирено примивши царево 
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писмо и поклонивши се до земље, упита: Зашто мени убогој и 
ништавној грешници цар пише писмо? 

Док је света Евдокија читала царево писмо, трибун се повуче, и 
виде једну отворену књигу. Завири у њу, и прочита ово: Благо онима 
који изучавају сведочанства твоја, Господе! И прочитавши цео 
псалам до краја, он задрема спустивши главу на књигу. И заспа. И 
виде у сну једног светлог младића који га куцну у ребра штапом што 
је у руци носио, и рече му: Устани, Вавило, мртвац те чека. - Вавила 
се трже, престрављен од појаве Анђела, и отрча те извести о томе 
блажену Евдокију, молећи је да га што пре отпусти. А она сазва све 
сестре, и упита их: Сестре и мајке моје, шта ми саветујете да радим 
поводом овога о чему цар пише ништавности мојој? Оне 
једнодушно одговорише: Благодат Духа Светога упућује те, пиши 
цару оно што је Богу угодно. 

И блажена Евдокија, пошто се помоли колико треба, седе и 
написа цару овако: Ја ништавна жена не знам зашто је твоја моћ 
изволела да упути своје писмо мени, јер сам јадна и пуна грехова. 
Мене савест моја изобличава за толика и тако многа безакоња, да ја 
немам смелости да молим Христа Бога мог, да се смилује на тебе и 
да ти врати сина твог жива. Али се надам у познату благост и силу 
Господа мог да ће Он, ако ти свим срцем поверујеш у истинитог 
Бога који мртве васкрсава и поуздаш се чврсто у Њега, показати на 
теби и на сину твом велику милост своју. Јер није лепо да човек 
призива свето и страшно име његово, и да га за ишта моли, док 
најпре не буде веровао у Њега чистом душом. Ако дакле верујеш 
свом душом, видећеш велику силу бесмртног Бога, и удостојићеш се 
његовог милосрђа, и наследићеш његова доброчинства. 

Пошто тако написа писмо, и запечати са три крсна знака, даде 
га изасланику, и отпусти га. А трибун, вративши се к цару, не 
предаде му писмо свете Евдокије, него га најпре метну на груди 
умрлога, и громко призва име Христово. И одмах мртвац доби 
животну силу, и отвори очи, и проговори, и устаде као од спавања 
жив и здрав. И сви се чућаху и ужасаваху гледајући ово преславно 
чудо. А цар громко узвикну, говорећи: Велики је Бог хришћанке 
Евдокије! Истинит и праведан Бог јесте хришћански Бог. С правом 
многи прибегавају Теби, Христе Боже, и побожно поступају који у 



Тебе верују. Прими и мене који идем к Теби, јер верујем светом 
имену твом, и исповедам да си Ти једини истинит Бог, свет и 
благословен вавек. 

Пошто тако цар верова у Христа Бога, би од градског епископа 
крштен са женом својом и сином, из мртвих васкрслим, и ћерком 
којој беше име Геласија. И учини цар многе милостиње ништима и 
убогима. И посла блаженој Евдокији злато на зидање свете цркве. И 
нареди да се у граду подигне црква света на месту где је живела света 
Евдокија. И често писаше цар светој Евдокији, просећи од ње њене 
свете молитве. И убрзо показа цар успех у светој вери и добрим 
делима. И не прође много времена цар се упокоји у Господу, тако 
исто и жена његова. Син пак његов потом постаде ђакон. А кад се 
престави епископ тога града, он би изабран за епископа на месту 
овога. Сестра пак његова Геласија, презревши сујету света, не хте 
ступити у брак, него се посвети на службу Господу: тајно отиде са 
два своја евнуха у манастир свете Евдокије, и у њему остаде до краја 
овога живота свесрдно служећи Богу и творећи вољу Његову. 

Када јелински идолопоклонички безакони закон силом 
наметаху, богомрски незнабошци многе, који су тајно служили 
истинитом Богу, примораваху да се потчињавају том пагубном 
закону. У то време у граду Илиопољу обласни управитељ беше 
Диоган, ревнитељ поганих богова својих и њихов најусрднији 
служитељ. Он силно гоњаше оне који нису хтели да се клањају 
идолима. Он зажеле да узме себи за жену гореспоменуту цареву 
кћер Геласију. Томе се отац њен, цар Аврелијан, није противио док 
је и сам био идолопоклоник. Али када се светим крштењем 
просвети, тада не хтеде дати своју кћер за незнабошца, осим ако би 
примио веру Христову. Но после побожне кончине цара 
Аврелијана, Геласија бојећи се, да је Диоген некако силом не 
примора на брак, побеже, као што би речено, у манастир 
преподобне Евдокије. И нико није тачно знао где се Геласија крије, 
само се говорило да се скрива негде код Евдокије. Но управник 
Диоген посла педесет војника да Евдокију као хришћанку доведу на 
испитивање. 

Док су војници били на путу, Господ се јави Евдокији ноћу, и 
рече јој: Кћери Евдокијо, стражи и јуначки стој у вери, јер дође 



време да исповедиш име моје и пронесеш славу моју; теби се 
уготови подвиг, који треба да извршиш: напашће на тебе одмах 
људи страшни као зверови, али се ти не узнемируј, нити плаши, јер 
ћу ја бити твој нераздвојни сапутник и моћни помоћник у свима 
твојим подвизима и трудовима. 

Чим се ово вићење заврши, војници прескочише по мраку 
преко манастирских зидина. Блажена Евдокија осети то, изиђе пред 
њих, и упита их: Шта ћете овде? кога тражите? - Војници је ухватише 
и питаху је за Евдокију. Она им обећа да ће им одмах предати 
Евдокију у руке, само да је пусте за кратко време. И отрчавши у 
цркву, она уће у свети олтар, отвори дарохранилницу са пречистим 
животворним Тајнама Христовим, узе частицу ге велике светиње, 
сакри је у недра, изађе пред војнике, и рече им: Ја сам Евдокија, ево 
водите ме ономе који вас је послао. - Они је узеше, и поведоше. Ноћ 
је била без месечине и веома тамна. А пред светитељком иђаше са 
свећом у рукама један диван и светао младић, и пут јој осветљаваше. 
Беше то Анђео Господњи, кога војници не виђаху, нити светлост 
његову примећиваху, једино Евдокија виђаше и њега и светлост од 
њега. А када војници хтедоше да је посаде на коња, она одби, 
говорећи: Једни на колима, друти на коњима, а ја уздајући се у 
Христа Бога мог, пешке ћу с радошћу ићи. - Кад стигоше у град, 
обласни управитељ нареди да Евдокију затворе у тамницу за два 
дана. Трећег дана он дозва тамничког стражара и упита га: Не даде 
ли неко јела или пића оној вештици? Стражар одговори: Тако ми 
твоје милости, Господине мој, нико јој не даде ни јела ни пића. Кад 
год сам завирио, видео сам је где се ничице распрострта по земљи 
моли, држим, Богу своме. - Управитељ му рече: Сутра ћу је извести 
на суд, јер сам данас заузет другим пословима. 

Кад настаде четврти дан, управитељ Диоген седе на судијску 
столицу, и нареди да изведу преда њ Евдокију. Видевши је смирена 
изгледа, погнуте главе, у подераној хаљини, он нареди слугама да јој 
открију лице. И откривено лице преподобне одмах засија као муња. 
Пренеражен, Диоген ћуташе дуго, дивећи се неисказаној лепоти и 
светости лица њена, које је сијало благодаћу божанском. Дуго 
посматрајући такву лепоту, душа му се сва разнежи. Затим 
обраћајући се својима, рече: Тако ми бога мог сунца, не треба 



предавати на смрт такву сунцезрачну лепоту. Просто не знам шта да 
радим. - Рече му један од законика што оу заседавали с њим: Сматра 
ли твоје величанство да је њена лепота по природи тако светла? 
Нипошто, него су то чаробњачке опсене. Зар не знаш како 
мађионичари могу много? Чим се магије уклоне, показаће се 
природна нелепота. - Управитељ рече блаженој: Кажи нам најпре 
своје име, порекло и живот. Светитељка се прекрсти, па рече: Зовем 
се Евдокија; а о пореклу мом, и каквог сам живота, не треба питати. 
О мени треба знати ово једно: хришћанка сам. А Творац свих, по 
неисказаном милосрђу Свом удостојава мене недостојну толике 
благодати Своје, да ми не забрањује назвати се слушкињом 
Његовом. Зато те молим, управитељу, немој узалуд губити време на 
празне речи, него што пре чини са мном оно што сте навикли да с 
хришћанима чините: суди, мучи како ти је воља, и предај ме смрти, 
јер се уздам у Христа, истинитог Бога мог, да ме неће презрети, нити 
оставити. - Управитељ рече: На мало питање наше изговорила си 
тако много речи. Колико ли ћеш речи изговорити, кад те станемо 
стављати на разне муке? Но кажи нам одмах: зашто си напустила 
град, безочно презрела богове, и отишла у пустињу, и однела са 
собом народну имовину, испразнивши на варалачки начин народне 
ризнице? 

Светитељка одговори: Зашто град напустих, одговарам једном 
речју: слободна бејах, и што хтедох то учиних, јер који то закон 
забрањује слободном човеку да иде куда хоће? Што се злата тиче, 
хоћу да клеветник изаће пред моје очи и одмах ће се обелоданити 
да је клевета неоснована, и лаж ће ишчезнути пред истином. Еда ли 
сам туђе узела па отишла? 

Распра је трајала дуго. Пошто светитељка остаде непобедива у 
говору и непоколебљива у вери, управитељ нареди да је обесе о дрво 
мучења, и да је четири војника жестоко бију. Војници је дохватише, 
обнажише јој рамена до појаса, и обесише. Када је обнаживаху, 
испаде јој из недара частица пречистог и животворног Тела 
Христовог, коју полазећи из манастира понесе. Слуге узеше са 
земље частицу, и не знајући шта је, однесоше је управитељу. Он 
пружи руку своју да је узме, и тог тренутка се частица пречисгог 
Тела Господњег претвори у огањ, и плану велики пламен, опколи 



слуге мучитеље, и сажеже их, а самоме управитељу повреди лево 
раме. И он од болова паде на земљу, и викаше к сунцу, јер му оно 
беше бог, и говораше: Сунце - Господе, исцели ме, и ја ћу одмах 
предати огњу ову мађионичарку! Јер знам да ме зато кажњаваш што 
је досада нисам погубио. - Кад он ово рече, паде на њега огањ као 
муња, и сагоре му тело као угаљ. Тада страх и ужас спопаде све. А 
један од војника виде светла Ангела Божја где стоји поред 
светитељке, и као да јој на ухо шапуће и теши је, и покрива јој 
обнажена рамена и груди покривачем бељим од снега. Видевши то, 
војник приступи светитељки, и рече: Слушкињо Бога живог, верујем 
и ја у Бога твог, прими ме кајућег се. Одговори му блажена: Чедо, 
нека благодат доброг обраћења сиђе на тебе! Јер те видим да сада 
почињеш живот као сада рођени. Но ако желиш да се спасеш, бегај 
далеко од пређашњег неверја. - Војник рече: Молим те, слушкињо 
Господња, смилуј се мало и на управитеља, и измоли му у Бога твог 
повратак у живот, да би многи познали тобом истинитог Бога и 
веровали у Њега. - Рекавши то, он приће дрвету и одвеза је. А света 
мученица преклони колена своја и мољаше се дуго. Потом устаде и 
громко викну: Господе Исусе Христе, Ти знаш тајне људске, Ти си 
небеса речју утврдио и све премудрошћу створио, нареди својом 
свесилном и свемоћном вољом да оживе сви што су сажежени 
огњем који си Ти послао, да би се верни утврдили у светој вери а 
неверни се обратили Теби, Богу вечноме, и прослављало се пресвето 
име Твоје кроза све векове. - Онда приће мртвацима, и сваког 
узевши за руку, говораше: У име Господа Исуса Христа, васкрслог из 
мртвих, устани и буди здрав као пре! - И тако свакога посебно као од 
спавања будећи и дижући, она силом Христовом све њих оживе. 

Док су се ова преславна чудеса догаћала и сви присутни с 
неисказаним дивљењем и ужасом посматрали, одједном поред 
судијског седишта настаде плач и кукњава, јер капетану Диодору, 
који је ту стајао с војском, стиже вест да му се жена Фирмина у 
купатилу врелом водом опарила и изненада умрла. Чувши ову 
неочекивану вест, Диодор од силне жалости раздре плашт свој, и 
кукајући отрча да види своју мртву жену. За њим отрчаше и многи 
од народа. А оде тамо и управитељ Диоген, који устаде из мртвих 
као од спавања. И видевши да је жена капетанова заиста умрла, он се 



врати к светој Евдокији и рече јој: Ваистину верујем да је Бог твој 
несравњено већи и моћнији од наших богова. Но ако хоћеш да ову 
моју зачету и још слабу веру увећаш и утврдиш, молим те пођи са 
мном к умрлој Фирмини, васкрсни је из мртвих, да бих ја без 
одлагања и без икакве сумње потпуно поверовао у Бога твог. - Света 
Евдокија му одговори: Из неизмерног милосрђа свог Бог ће учинити 
вољу твоју, не само тебе ради него и свих ради који желе да ућу у 
царство Његово. Хајдмо дакле с Божјом помоћу куда кажеш. 

И док су они ишли с народом, гле, сретоше их људи који су 
носили на одру мртво тело Фирминино. Светитељка нареди да стану 
са одром; расплака се, и помоли се довољно, па онда узе покојницу 
за руку и громко рече: Боже велики и вечни, Господе Исусе Христе, 
Логосе Очев, Тобом устају мртви, молим Те, да би се уверили 
присутни, благоволи учинити ово велико чудо: нареди Фирмини да 
оживи, и дај јој дух покајања да се обрати к Теби, свагда живоме и 
вечноме Богу. - Кад се светитељка тако помоли, одмах Фирмина 
устаде са одра. И сав народ громогласно као једним устима повика, 
говорећи: Велики је Евдокијин Бог! истинит је и праведан 
хришћански Бог! Молимо те, слушкињо Бога живог, спаси и нас, јер 
и ми верујемо у твога Бога. 

А Диодор, када угледа своју жену опет живу, испуни се 
неисказане радости, баци се пред ноге преподобној, и рече: Молим 
те, слушкињо Христова, сатвори и мене хришћанином, јер сада 
уистини познах ко је и како је велики Бог коме служиш. - И би 
крштен Диодор, и жена његова, и сав дом његов: у име Оца и Сина и 
Светога Духа. И многи од народа бише крштени. Тако исто би 
крштен и обласни управитељ Диоген са целим домом својим, и 
остаде чврсто у светој вери све до краја живота свот. 

После овога, на молбу Диодорову, преподобна Евдокија 
живљаше у дому његовом, учећи новопросвећене хришћане речи 
Божјој. Но у суседној башти деси се да дечак Зинон, који је тамо 
радио и у подне заспао, умре од смртоносног даха змијиног која га 
уједе док је спавао. А мајка дечакова, удовица, кукаше за њим 
неутешно, јер јој беше јединац. Сазнавши за то овчица Христова 
Евдокија, рече Диодору: Хајдмо да утешимо уцвељену удовицу, и 
видећеш чудесно милосрђе Бога нашег. - И кад отидоше, затекоше 



дечака веома отекла и надувена, и поцрнела од змијиног отрова. И 
светитељка рече Диодору: Сад је време да се покаже вера твоја, 
колика је к Богу. Помоли се дакле, подигавши к небу очи срца, и 
васкрсни мртваца. Диодор одговори: Госпођо моја, слушкињо 
Христова, нов сам у вери, и не могу да очи срца свог непомично 
утврдим у Богу богомислијем. Светитељка му рече: Ја чврсто верујем 
Богу моме да ће послушати кајуће се грешнике и дати им брзо што 
моле. Призови дакле свом душом свемоћног Господа, и показаће на 
нама милост Своју. - Тада Диодор приклони главу своју и, бијући 
прси своје, стаде са сузама говорити громко пред свима: Господе 
Боже, који си благоволео да мене недостојног грешника и неверника 
призовеш к светој вери Твојој, и који си ову чесну слушкињу Твоју 
послао к нама на спасење душа наших, услиши и моју грешну и 
недостојну молитву! Ти знаш моју неизменљиву и непоколебљиву 
веру у Тебе, па нареди да убијени од змије дечак оживи на славу 
Твоју, да би и он и сваки дух славио пресвето име Твоје вавек. 

Пошто се тако помоли, Диодор рече мртвацу: У име Исуса 
Христа, распетог за време Понтија Пилата, Зиноне, устани! - И 
одмах уста мртвац, и нестаде црнила из тела његовог, и постаде тело 
његово здраво као и пре. И сви хваљаху Бога Творца неба и земље, и 
вероваху у Њега. А кад, народ хтеде да се разиђе, рече им блажено 
јагњешце Христово Евдокија: Почекајте мало, браћо, јер још има да 
се прослави Христос Спас наш. Народ је послуша. И светитељка се 
помоли Богу, и она змија што беше ујела дечка, гоњена неким 
чудесним огњем, довуче се сикћући страшно, и грчећи се и мучећи 
се пред свима, препуче и црче. Тада ови који то видеше, са женама и 
децом одоше к епископу илиопољском и примише свето крштење. 

А преподобна Евдoкија се врати у своју обитељ. И живљаше у 
својим уобичајеним монашким подвизима. Али и у град понекад 
долажаше, утврђујући верне, а неверне обраћајући у веру и 
приводећи Христу Богу. И проживе од крштења свог педесет и шест 
година у манастиру. И мученички сконча на овај начин: 

Пошто обласни управитељ Диоген умре у хришћанској вери, на 
његово место дође за обласног управитеља Викентије, човек суров и 
непријатељ хришћана. Чувши о преподобној Евдокији, он посла 
војнике да одсеку чесну главу њену. И тако света 



преподобномученица Евдокија би мачем посечена првога марта за 
Христа Исуса Господа нашег, коме слава са Оцем и Светим Духом, 
сада и увек и кроза све векове, амин. 

Нека читаоце и слушаоце не чуди, и нека им не изгледа 
невероватно то, што жена грешница блудом стече толико богатство, 
као што се каже за Евдокију. Јер код Јелина, који нису знали 
истинитог Бога и служили су идолима, блуднице не само нису биле 
презиране него и веома поштоване, као Афродита, коју и међу 
богове своје таште уврстише. А о богатствима јелинских блудница 
налазимо код древних историчара ово: 

Фрина, атинска блудница, када је Александар Велики порушио 
камене бедеме славног јелинског града Тебе, хтела је да о свом 
трошку обнови те камене бедеме, и да град још јаче утврди него што 
је био раније, само да се на тим бедемима напише ово: Александар 
поруши, а Фрина блудница подиже. - Лаида, блудница коринтска, 
беше толико богата и чувена, да су неки писали да у то доба сва 
земља Грчка лежаше пред њеним вратима. - Таис, такође блудница 
атинска, бејаше толико лепа, уважена и богата, да се велики цар 
египатски Птоломеј не узлиби узети је себи за закониту жену. - 
Родопа из Тракије, блудница у Египту, беше толико богата да, 
подражавајући славу царева египатских, сазида у славу своју 
пирамиду, која нипочему не уступа царским пирамидама. - И 
Евдокија беше слична овима по животу и богатству. Али кад одбаци 
и тај живот и то богатство, и постаде сиромашна духом и стварима, 
и угоди Богу пакајањем, она се уподоби светим девама, и постаде 
сажитељ Анђела и наследница вечних богатства, које око не виде. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
СИЛВЕСТРА[6] 
  
  
СПОМЕН СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ 
АНТОНИНЕ 
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РОЂЕНА у граду Никеји, света Антонина пострада за владе 
цара Максимијана[7]. Изведена дред цара Максимијана, она смело 
исповеди Христа. Зато је најпре ставише на разне муке, па у 
тамницу вргоше. Затим је изведоше из тамнице, и пошто је не 
могаше наговорити да принесе жртву идолима, они је обесише и 
ребра јој секоше. Трпећи то, блажена исмеваше богове 
незнабожачке и цареву обману. Због тога је предаде цар нарочитим 
крвницима, да је свуку и бију што јаче могу. А када се крвници 
приближише да је обнаже, мноштво Анђела сиђоше с неба, силно 
избише крвнике, и светитељку сачуваше неповређеном. После тога 
је положише на усијану лесу. Но пошто благодаћу Христовом она 
остаде неповређена и у овим мукама, они је најзад зашише у врећу и 
бацише у језеро Никејско, 302 године. И тако ова славна светитељка 
прими венац мучеништва. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНЕ 
ДОМНИНЕ НОВЕ 
  
ОВА светитељка би рођена у сиријском граду Киру од 

побожних и богатих родитеља. Измлада заволевши Бога, 
подражавала живот преподобног Марона.[8] Стога подиже малу 
колибу у врту својих родитеља. И ту подвижнички молитвено 
тихујући и тугујући, непрекидним сузама квасаше лице своје и суре 
хаљине своје. Пошто у близини беше црква, блажена је у поноћ 
одлазила у њу, и узносила Богу молитве и славословља. То је исто 
чинила и усвануће, и предвече. Сматрала је да је за молитву од свих 
места најбоље место црква, јер је посвећена Богу. Стога се много 
бринула око те цркве и украшавала је. Усаветовала је мајку своју и 
браћу да дају много на украшавање тога храма. 

Блаженој Домнини храна је била расквашен боб. Она је држала 
такав пост, иако је имала тело врло слабачко и изнурено. С друтима 
је разговарала не показујући своје лице, јер је преко лица носила 
покривало које јој се спуштало до колена. Говорила је врло мало, и 
увек са сузама. 
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Преподобна Домнина, је често целивала десницу блаженог 
Теодорита, епископа кирског,[9] и ради свога освећења стављала је 
на очи овоје, и толиким је сузама заливала, да су са Теодоритове 
руке капале њене сузе. Ове сузе њене долазиле су од пламене љубави 
њене према Богу, који ум преподобне привеза за созерцање Бога 
(του θεου υεωρίαν), а срце јој рани стрелама својим, и учини да душа 
њена хита из овог ка оном свету. 

У таквим светим подвизима проводила је блажена Домнина и 
дан и ноћ, и свим својим силама служила ондашњим преподобнима 
и подвижницима. Но, и оне који су долазили к њој, она је слала у 
дом архијерејев (тојест Теодоритов), да се мало поткрепе, јер је 
потребне намирнице она добијала од своје мајке и браће, и 
употребљавала за ове посетиоце. 

Поживевши таквим богоугодним животом, преподобна 
Домнина се половином петога века пресели у небеске дворе да тамо 
живи у вечитој радости. 

  
 
 
 
 
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
АГАПИЈА ВАТОПЕДСКОГ 
  
ПРЕПОДОБНИ Агапије беше послушник једног врлинског 

старца при манастиру Ватопеду у Светој Гори. Једном оде на море 
да опере своју одећу, и тамо би ухваћен од морских разбојника, 
одведен и продан као роб у Магнезији једном агарјанину. Код овога 
он проведе дванаест година у оковима, и свакодневно радећи 
усрдно. Са великом вером и пламеним сузама Агапије се дан и ноћ 
мољаше Пресветој Богородици, брзој помоћници, да га Она, како 
зна, ослободи овог горког ропства и тешког рада. Најзад 
Свемилостива услиши молитве слуге Свога. Једне ноћи Она му се 
јави у сну и рече му да без икаквог страха иде к своме старцу. О чуда! 
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- пробудивши се Агапије виде где су с њега спали окови и да су врата 
отворена. Тада свети разумеде, да је то чудо учинила Пресвета 
Богородица. Стога он тог часа без икакве сметње напусти 
агарјанинов дом и отпутова к своме старцу у Свету Гору. 

Али, кад га старац угледа, ожалости се, мислећи да је Агапије 
тајно побегао од свога господара, па му рече: Чедо, ти си обмануо 
агарјанина, но Бога нико никада обманути не може; у час Свеопштег 
Суда ти ћеш морати дати одговор за новце које је твој господар 
утрошио купивши те, да би му био од помоћи у његовим 
потребама. Стога, ако истински желиш себи спасење, врати се назад 
к своме господару и служи му. Поступивши тако, ти ћеш бити 
истински слуга Божји и верни служитељ Његов. А кад Бог буде 
просветио господара твог, он ће те сам пустити. 

Богољубиви и богољубљени Агапије, примивши ове речи свога 
старца као од Бога, врати се натраг к своме господару. Угледавши га 
неочекивано, агарјанин се зачуди. И упита га, како је отишао од њега 
и зашто се вратио. Светитељ му подробно исприча све. Агарјанина 
задиви, па и запрепасти, врлина Агапијева старца и узвишеност 
хришћанске вере. Но у исто време он тиме би тронут до дна душе. И 
ускоро, узевши са собом Агапија, и два сина своја, он оде у Свету 
Гору к Агапијевом старцу, и замоли овога да крсти њега и децу 
његову. И, поучени како треба у вери Христовој, они бише крштени. 
После тога примише ангелски образ. И поживевши богоугодно у 
врлинској покорности најпре Агапијевом старцу, а по смрти овога 
Агапију, они одоше у Царство Небеско да се радују са осталим 
преподобним оцима у Христу Исусу, коме приличи част и 
поклоњење вавек. Амин. 

  
  
 
 
 
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
ХАРИСИЈА, НИКИФОРА И АГАПИЈА 
  



ОВА тројица светих мученика пострадаше за Свету Тројицу. 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
НЕСТОРИЈАНА 
  
ЗА своју веру у Христа пострадао мачем посечен. 
  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
НЕСТОРА И ТРИВИМИЈА 
  
ОВИ свети мученици беху родом из места Кивиреота код Перге 

Памфилијске[10]. Живљаху за време цара Декија[11].Године 251 
незнабошци их доставише обласном управитељу као хришћане. 
Овај нареди те их војници везане доведоше преда њ на суд. Да би их 
уплашио, управитељ нареди да се пред мученике изложе све справе 
за мучење. Но ови, видевши то, стадоше громко проповедати 
Христа. Тада управитељ нареди да их немилице бију сувим 
воловским жилама. Затим их обесише о дрво, и стругаше им тела 
све док им се изнутрица не провиде. Но пошто свети остадоше 
непоколебљиви у својој вери у Христа, управитељ нареди 
мучитељима да им главе отсеку мачем. Тако ови славни мученици 
примише венце мучеништва[12]. 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
МАРКЕЛА И АНТОНИЈА 
  
ОВИ свети мученици бише ухваћени као хришћани и изведени 

пред намесника у Палестини. Пошто исповедише Христа као 
јединог истинитог Бога, бише бачени у веома мрачну тамницу. 
Затим бише изведени и истјазавани, паљени огњем, гребани 
гвозденим ноктима и на крају погубљени заједно са светим 
мученицима Силвестром и Софронијем (који се такође данас славе). 
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СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
СИЛВЕСТРА И СОФРОНИЈА 
И ОВИ свети мученици беху ухваћени и доведени пред 

намесника Палестини. Пред њим они исповедише Христа и бише 
бачени у тамницу гладни. Затим бише мучени. Пострадаше за 
Христа мачем посечени, заједно са светим мученицима Маркелом и 
Антонијем. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ НОВОМУЧЕНИКА 
ПАРАСКЕВАСА 
БЕШЕ пореклом од угледних родитеља из града Трапезунта (у 

Малој Азији). Пострадао је за Христа обешен у свом граду 1659. 
године. Хришћани му сахранише тело у храму Св. Григорија 
Ниског, а одатле би пренето у манастир Теоскепаст у Трапезунту. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
МАРТИРИЈА ЗЕЛЕНЕЦКОГ 
РОДОМ из Псковске губерније; од младости подвизавао се у 

Великолушшм Сергијевском манастиру.Жељан усамљеничких 
подвига, он оде из манастира и настани се на Зеленом острву. 
Својим богоугодним животом преподобни привуче многе 
ревнитеље побожности, основа манастир Зеленецки Тројицки, на 
180 врста од Петрограда. У последњим годинама свога живота он се 
прослави даром исцељивања. Упокоји се он у дубокој старости, 1603 
године. Његове свете мошти почивају у његовом манастиру. 

  
  

 
  
  
 



НАПОМЕНЕ: 

1. У "Синаксару Цариградске Цркве" (Synaxarium Ecclesiae 
Constantinopolitanae, изд. Н. Delehaye, Bruxellis 1902. c.497) на 
почетку месеца Марта стоји следећа уводна примедба: "Овај 
месец је почетак месеци и он се код богонадахнутог Мојсија 
назива првим месецом. Јер се вели: , .И рече Господ Мојсију и 
Арону: Овај вам је месец почетак месеци; он вам је први међу 
месецима године" (2 Мој. 12, 2). А и из древног предања 
дознајемо да је Бог у тај месец све и сва створио и привео из 
небића у биће, што се види и по томе што у то време, по 
Божјој заповести, земља производи биље и растиње из семена, 
и што тада наступа пролеће, море се умирује, а небо постаје 
светлије, јер се ослобаћа зимске облачности и магловитости. 
Овога је месеца и човек саздан рукама Божјим. Овога се месеца 
и Израиљски народ ослободио ропства Фараоновог, и Пасху 
савршио, и Црвено Море прешао, и тога је месеца ушао у 
земљу обећану (ср. Ис. Нав. 5, 10- 12). У овај је месец и Син 
Божји, сишавши на земљу ради нашег спасења, уселио се у 
блажену утробу Приснодјеве Марије Богородице, позајмивши 
тело од Ње (због чега се и славе 25. марта Благовести). Овога је 
месеца Он и смрт на крсту примио, и Васкрсење нам у Себи 
богодолично показао и даровао. Зато верујемо да ће тога 
месеца бити и опште васкрсење и свеопшти суд и потпуно и 
неуништиво васпостављење свих твари. Зато, ако би ко назвао 
овај месец савршеним месецом, не би погрешио, јер налазимо 
да је у њему савршено све што се тиче саздања и пресаздања 
(спасења) света и човека, тј. све оно што је учињено и што се 
чини и што ће се учинити. Овај се месец код Јевреја зове 
Нисан, а код Итала (Римљана) се најпре звао Први (Рrimus), а 
затим Март..." 

2. Римски цар Трајан царовао од 98 до 117 године. 
3. У северозападном делу Палестине. 
4. Самарија - средњи део Палестине; граничи се на северу са 

Галилејом и Феникијом, на југу са Јудејом. Становништво њено 
сачињавали су десет колена Израиљевих, сем колена Јудина и 
Венијаминова. Самарјанска вера је самарјански раскол. 



Првобитно се житељи Самарије ничим не разликоваху од 
Јудејаца, држећи исти Мојсијев закон. Но касније, због веза са 
незнабожачким инородцима, они изгубише чистоту јеврејске 
вере п мало по мало разићоше се са Јудејцима, па око 335 
године пре Христова Рођења чак и посебни храм подигоше на 
гори Харизину, и заведоше у њему посебно богослужење, које 
је имало нечег заједничког са богослужењем јерусалимског 
храма. Од тога времена оно што је највише делило Јевреје од 
Самарјана, било је учење о месту истинског богослужења (ср. 
Јн. 4, 19-20). Осим тога, Самарјани су од свих књига Старога 
Завета признавали само Петокњижје Мојсијево, при чему је на 
извесним местима оригинал Петокњижја био измењен. 

5. Трибун - претставник војне власти; нешто као данашњи 
пуковник. 

6. По Јерусалимском Канонарију овога дана врши се у храму 
Васкрсења спомен "светог оца нашег Силвестра патријарха". 

7. Римски цар Максимилијан владао од 285. до 305. године. 
8. Преподобни Марон празнује се 14. фебруара. 
9. Бл. Теодорит Кирски (393-466 г.) је и написао житије ове 

преподобне Домнине ("Филотеос Историја", 30). 
10. Град Перга налазио се у малоазијској области Памфилији, у 

јужном делу Мале Азије на обали Средоземног Мора. 
11. Римски цар Декије царовао од 249 до 251 године, и био жесток 

гонитељ хришћана. 
12. У неким кодексима "Синаксара Цариградске Цркве" (изд. Н. 

Delehaye, 1902, с. 501-2) стоји да је Нестор био епископ, а 
Тривимије ђакон. У том случају изгледа да је овај св. мученик 
Нестор исто лице са св. муч. Нестором, еп. Магидиским, који 
се слави 28. фебруара (в. "Житија Светих за месец фебруар", 
стр. 471). 

  
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. МАРТ 
  
  
СТРАДАЊЕ СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА 
ТЕОДОТА, 
епископа Киринијског 
  
НА острву Кипру постоји град Киринија[1] У њему је 

епископовао свети свештеномученик Теодот. Рођен у Галати [2] од 
хришћанских родитеља, он доби књижевно образовање. Измлада 
мудар и врлинаст, он дође на острво Кипар, и учаше незнабошце да 
оставе заблуду и обману идолопоклоничку, а да верују у Христа, 
истинитог Бога. И он проповеђу речи Божје одврати многе од 
незнабожачког безбожништва и изведе на пут спасења. Због тога би 
изабран за епископа у кипарском граду Киринији. Но када наста 
гоњење на хришћане у време безбожнога цара Ликинија[3] и 
кипарскога кнеза Савина, зажеле свети Теодот да буде мучен за 
Христа. И он смело осуђиваше незнабошце, изобличавајући њихову 
заблуду, а проповедајући Христа Бога. 

Чу за то кнез Савин, па нареди да ухвате Теодота и доведу ма 
мучење. Сазнавши за то кнежево наређење, архијереј Божји не хтеде 
чекати да дођу по њега, већ одмах сам оде кнезу, изађе иред њега, и 
рече: Ја сам кога иштеш. Не сакрих се од тебе, нити сам силом 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0302.htm%23note1
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доведен, него добровољно дођох да проповедам Христа Бога мог - 
истину, коју не треба крити већ објављивати. А изобличићу 
ништавност и немоћ вашег безбожја. Но није потребно много 
доказивати вашу немоћ. Та ви сте све незнабошце града и сву војску 
кренули због једног хришћанина. То показује да сте немоћни, и 
плашљивији од жаба. Боје се демони једнога човека, јер је слуга 
Христов, и труде се да вам он не измакне из ваших крвничких руку, 
и поведе борбу против њих, и победи њихову немоћ, придобивши 
оне који им служе и имају празно уздање у њих. 

Не подносећи такво изобличавање, кнез нареди да светитеља 
немилице бију сировим жилама. Бијен врло дуго, он давидовски 
говораше: По леђима мојим ораше грешници, наставише безакоње 
своје (Пс. 128, 3). А када слуге престаше да бију мученика, кнез му 
рече: Видиш шта ти донесе твоје причање и дрскост. Светитељ 
одговори: Када би очи душе твоје биле просветљене, ја бих ти 
показао шта ми донесе моје јунаштво које ти називаш дрскошћу. 
Али, пошто си слеп, због тога не можеш да видиш блага која ме 
очекују. Но од свега тога схвати бар то да ја, загледан у небеске 
награде уготовљене Христовим мученицима, остајем за време 
мучења непомичан, и не осећам муке. Јер моје духовно весеље у Богу 
надвлађује све телесне болове. 

Кнез Савин рече: Гордиш се, Теодоте, и обмањујеш слушаоце, 
али мене не можеш обманути својим речима, јер ћу ја тело твоје 
дотле ударати на муке, док не будеш исповедио власт богова наших. 
Светитељ одговори: Ударај ме на какве хоћеш муке, скупи сву своју 
крвничку силу против тела мог, и тек ћеш онда сазнати силу војника 
Христовог, и видети ко је јачи: моји мучитељи или ја мучени. Кнез 
на то рече: Не знаш ли да ми царска наређења дају овлашћење, да 
ти тело ранама издробим и потпуно те уништим? Светитељ 
одговори: Ја таквоме служим Богу, који ме начини од царева 
царскијим и од кнезова силнијим. Због тога сада говорим теби као 
робу, и сматрам те беднијим од сваког заробљеника. Не марим ни 
од каквих мучења с помоћу Бога мог, који нас је научио да сву 
житејску љубав сматрамо као сено и плеву и ђубре. Не мисли, дакле, 
да ћеш ме уплашити својим надменим и грозним претњама. 
Хвалиш се да имаш власт над телом мојим. Но такву власт имају и 



разбојници што по пустињама живе. Јер кад некога ухвате на путу, 
муче га по својој вољи. И ти сада сматраш себе за веома моћна 
човека, уздајући се у свој безакони мач, јер си своју закониту власт 
претворио у насиље: блудницама и човекоубицама опрашташ, а 
казну коју они заслужују преносиш на невине побожне људе. 

Кнез се на то силно разгневи, и нареди да мученика нага вежу за 
дрво мучења, па му онда оштрим гвозденим справама стружу ребра. 
А страдалник Христов, немилосрдно струган, трпећи болове, 
мољаше се Богу говорећи: Господе Исусе Христе, Створитељу 
васцеле видљиве и невидљиве твари, Ти си смрт заробио, ад 
разрушио, на крсту поглаварства и власти преиоподње умртвио и 
кнеза овога света изобличио, а светим апостолима Својим вишњу 
силу подарио и од напасти их сачувао; Ти си некада дечаку Давиду 
победу над џином Голијатом даровао, и у вавилонској пећи пламен 
обуздао да не нашкоди телима светих Младића Твојих, хладном 
росом огањ расхладивши; Ти и мене укрепи у овим мукама, јер 
знаш људску немоћ, снага наша је немоћнија од паучине, и сила 
наша слабија од краткотрајног цвета. Дај славу имену Твом, Господе, 
и подај силу немоћи мојој, а развеј силу оних што устају на свету 
паству Твоју, да увиди цела земља да си Ти једини Бог вишњи који 
даје онагу и силу онима што се у Тебе уздају. - Док се светитељ тако 
мољаше, крволочне слуге му толико остругаше тело, да су се кости 
виделе. Затим нареди кнез да га скину с мучилишта и одведу у 
тамницу. 

Вођен у тамницу, светитељ викаше кроз град говорећи: Ви који 
ме видите где овако страдам, схватите да ја страдам не без наде, јер у 
Христа Бога постоји награда за мученичке патње, коју и ја очекујем. 
Када пролазни цар земаљски одликује и награђује своје војнике који 
се за њега јуначки и храбро боре и проливају крв своју, а славно пале 
у борби слави по књигама и овековечује изображавајући ликове 
њихове, утолико више наш Подвигостројитељ, Вечни Цар небески, 
своје војнике и подвижнике одликује и награђује у овом животу, а 
при васкрсењу учиниће их наследницима царства Свога. То сведоче 
чесне мошти светих Мученика који су се раније подвизавали, јер их 
побожно поштују сви благоверни и сматрају их драгоценијима од 
свих ствари и скупоценијима од свих богатстава на земљи. И тим 



поштовањем које им се одаје на земљи, изображава се поштовање и 
слава које душама Мученика одају на небу Бог и Анђели Његови. 

То и многе друге ствари говораше светитељ, док је сав народ 
ишао за њим до тамнице. У тамници остаде пет дана, па га кнез опет 
изведе преда се на суд. И рече кнез мученику: Ја држим да није 
потребно да те још мучим, да би се уразумио. Доста ти је оно прво 
мучење. Ти си искусио сву страхоту његову, зато пристани да се 
поклониш боговима нашим, ако не желиш да се оно понови. 
Останеш ли упоран, примораћеш ме да те ставим на најтеже муке. 
Послушај ме, да би се спасао тих мука. 

Свети Теодот му одговори: Ти не схваташ, бедниче, да иако се 
распаде тело моје од мучења и иструлеше ребра моја од рана, ипак 
и сада храбро дођох, и готов сам да претрпим све што ми будеш 
урадио, док не скончам подвиг течења свог, да бих од Господа мог 
Исуса Христа примио спремљени ми венац правде. 

Кнез рече: Не спомињи овде распетога, јер скврнавиш ову 
судницу. Свети Теодот одговори: Безумниче и погани прљавко, ти 
сматраш да не скврнавиш ово место помињући своје погане н 
свескверне богове, а кад ја помињем пречистог Господара мог, 
Христа цара и Господа свих, теби је тешко да слушаш, и хулиш, и 
жалиш се да се судница твоја тобож окврнави спомињањем имена 
Христова. Ти не можеш да слушаш страшно име Христово, јер те 
мука спопада чим се помене пречисто име његово. Тако су и ђаволи, 
које ви поштујете, патили, и нису могли да подносе муке које су их 
спопадале од појаве Христове, те су вапијали: Шта је теби до нас, 
Исусе Назарећанине? дошао си пре времена да нас мучиш (Мк. 1, 
24; Мт. 8, 29). Није дакле чудо што и ти не подносиш име Христово, 
јер си сродан ђаволима, служећи им од прадедова својих, и 
подражавајући их. 

Кнез Савин рече: Држао сам да ћеш бити кроткији после првог 
мучења, и да ћеш ме послушати, јер те призивам спасењу, али ти си 
постао гори. Но пошто се и даље препиреш с нама, и вараш срце 
своје као да за Христа трпиш, то ћу те ја ставити на неку нову муку, и 
савладаћу те, и показаћу да ти ништа неће помоћи твоја нада на 
Христа. Јер ти неће помоћи та варалица, у кога уздајући се ти 
срљаш у муке. 



А свети мученик одговори: Када бих ја трпео ово ради човека, 
био бих беднији од вас безбожника, и не бих имао никакву светлу 
наду на будући живот. И не бих могао до краја поднети толика 
мучења, да моје очи нису уперене на небеско царство, у коме се сврх 
заслуга добија велика награда од Христа, истинитог Бога. Шта 
дакле? Да не претрпим ли веће муке помоћу Христовом, ради 
обећаних вечних блага? Види у мени помоћ Христову, и увери се да 
се у Њега уздам. Јер, покриван Његавом божанском руком, ја се не 
бојим твојих мука. И никакво ми страдање није тешко. Ако земљано 
тело и одстрадава своје, али ум, утврђен у Богу, остаје непоколебљив. 

Тада кнез Савин нареди да се донесе гвоздени кревет, пружи по 
њему светитељ, и наложи ватра под креветом. А када страдалник 
претрпе и ову муку, удиви се кнез, и упита га: Откуда у вас 
хришћана толико немилосрђе? Како се можете смиловати на 
другога, када нећете да се смилујете на себе? или како можете имати 
милосрђа за другог, кад га немате за себе? 

Свети Теодот одговори: Не знаш природу човекољубља, а 
говориш о милосрђу. Онда ћу ти изразити благодарност, када ме 
осудиш на смрт, и тако пошаљеш из овог пролазног живота у 
небеско царство. У ствари, ти желиш да ме узвисиш: јер што ме 
више мучиш, ти ми израђујеш већу награду. Ако хоћеш да 
покажеш милосрђе према мени, онда ме преко разних мука отпусти 
из овог живота. Стави ме овде на велике муке, да бих тамо добио 
венац правде. Измучи ме до смрти, да савршен подвижник отидем и 
Подвигостројитељу моме - Христу, како би ме сви свети Анђели 
примили радујући се и веселећи се. 

Кнез рече: Ја ћу те начинити савршеним подвижником, када 
будем измислио друге, најстрашније муке за тебе. На то мученик 
Христов одговори: Када би ти знао доброту Бога мог, у кога се ја 
надам, да ће ме због ових краткротрајних мука удостојити вечнога 
живота, ти би и сам пожелео да пострадаш за Њега овако као што ја 
страдам. Али, пошто вам ђаволи, које ви поштујете, окаменише 
срца, те се ничему после овог живота не надате, због тога упадосте у 
сујету овога света, и временско и пролазно претпостављате вечном. 

Чувши то, кнез се зачуди и рече: Говораху ми неки за тебе да си 
простак, а ја сада видим да си ти велики препредењак. Свети Теодот 



одговори: Када Христос у мени говори, који ми говорници могу 
противустати? Знај дакле, да су ти истину казали они који ти рекоше 
за мене да сам простак. Но благодат Христа мог која се подвизава 
самном, она ме учи шта да говорим, она ме укрепљује да и муке 
трпим, олакшавајући ми болове за време мучења. 

Кнез рече: Нећу те штедети, Теодоте. Светитељ одговори: Чини 
што хоћеш, јер сам ја на то готов. Тада кнез Савин нареди да му 
клинце забију у ноге, и да га онда војници гоне. И када му клинце 
забијаху у ноге, он, подигавши руке своје к небу, говораше: 
Благодарим Ти, Господе мој Исусе Христе, што си ме недостојног 
удостојио да будем заједничар страдања Твојих. Откуда мени 
одбаченоме да дође толика благодат Твоја? Ево, већ као да на небо 
узиђох. Благодарим Ти, Спаситељу мој, што си ме избавио од 
гонитеља душе моје! Нека се, Господе Христе, име Твоје прослави у 
телу мом, јер си Ти живот мени, Сине Божји, и умрети за Тебе - 
добит је за мене. Препоручујем Ти оне што страдају ради имена 
Твог. Буди им помоћник! И нареди овој бури да престане. Растерај 
оне што устају на свету Цркву Твоју, да би Те у миру прослављали 
људи Твоји вавек. 

Онда присутним хришћанима рече: Браћо, мој се подвиг 
завршава, и близу је венац, залог правде моје, који ће ми дати Исус 
Христос. Он би распет мене ради, а ја тело своје дадох на муке Њега 
ради; Он умре мене ради, да ме избави од трулежи, а ја умирем 
Њега ради, да се удостојим Његовог царства. О велике благодати 
Христове! јер за краткотрајно страдање Њега ради Он узвраћа 
неисказаним благом неизмерно више: страдања садашњега времена 
нису ништа према слави која ће нам се јавити (Рм. 8, 18). 

И тако, поткован клинцима, свети Теодот трчаше путем гоњен 
од војника. А многи од незнабожаца, видећи такво трпљење његово, 
и слушајући слатке речи његове, вероваше у Христа, и јавно се 
ругаху поганим идолима, и мучитеља укораваху, а име Христово 
прослављаху. Сазнавши за то, кнез Савин нареди да светитеља опет 
вргну у тамницу, да не би, рече, својим чаробњачким учењем 
обмањивао народ. И договараше се кнез са својим доглавницима, 
којом би смрћу погубио мученика. 



Пошто прође много дана, ране светог Теодота почеше гнојити. 
И сви благоверни хришћани долажаху, те чистим платном отираху 
ране његове. Потом, пошто Константин Велики силом Крста победи 
Максенција и објави слободу свима хришћанима, стиже наређење 
од њега да престане гоњење хришћана и да се пусте сви који су под 
судом ради Христа. Чувши за то, свети Теодот се веома ожалости 
што ће бити пуштен, јер је желео да у мукама умре за Христа. А кад 
би пуштен, поврати се онако измучен на свој положај у Киринију, и 
би на престолу свом још две године. Потом усну у Господу, 320 
године, и двоструки венац, светитељства и мучеништва, доби нз 
деснице Христа Господа, који увенчава своје подвижнике у вечној 
слави, које нека се и ми удостојимо молитвама светог 
свештеномученика Теодота, а благодаћу Господа нашег Исуса 
Христа, коме слава са Оцем и Светим Духом вавек, амин. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
ТРОАДИЈА 
и осталих са њим 
  
СВЕТИ мученик Троадије као младић пострада за Христа. 

Григорије Неокесаријоки[4] виде га у визији како пострада за Христа 
док се скривао од гоњења у једној дивљој гори.Јер једном приликом, 
обављајући своје уобичајене молитве, свети Григорије паде у екстазу 
и, веома узнемирен, остаде дуго непомичан и ћутећи као да 
посматра неки дирљив призор. После прилично времена њему се 
лице засија и озари радошћу, и он стаде громко благодарити Богу и 
појати слављеничку песму, говорећи: Благословен Господ, који нас 
не даде зубима њиховим да нас растржу! (Пс. 123, 6). А ђакон га 
његов упита: Шта је разлог, оче, оваквој промени твојој: малочас си 
био узнемирен, а сада си радостан? Светитељ одговори: Чедо, 
имадох дивно виђење: један младић бораше се са огромним 
ђаволом и, надвладавши га, тресну га о земљу, и победи га. - Ђакон 
пак не разумеде ове речи. Стога му светитељ опет рече: Малочас 
један хришћанин младић, по имену Троадије, би изведен на суд 
пред мучитеља, и после многих тешких мука за Христа убијен, и 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0302.htm%23note4


сада хита к небу ликујући. Ја упочетку бејах узнемирен, јер сам се 
бојао да га муке не савладају и он се одрекне Христа. Али он доврши 
подвиг мучеништва, и сада га видим где хита к небу радујући се. 
Слушајући то, ђакон се дивљаше, како светитељ види као близу оно 
што се на великој даљини догађа. - Свети Троадије пострада за 
време цара Декија (249-251 г.). 

  
  
СПОМЕН СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ 
ЕВТАЛИЈЕ 
  
ОВА Евталија света беше девица из Сицилије, и имаше мајку с 

истим именом, и брата Сермилијана. Сви беху некрштени и 
незнабожни. Стара Евталија боловаше од течења крви. У сну јаве јој 
се свети мученици: Алфеј, Филаделф и Киприн (в. 10 мај), и рекну 
јој, да ће оздравити само и једино ако се крсти у име Гоопода Исуса 
Христа. Евталија поверује у Христа, крсти се, и ваистину оздрави. 
Видећи то чудо и њена се ћерка крсти. Сермилијан пак поче 
исмевати мајку и сестру због вере Христове, по том и претити. Мајка 
се уплаши и побеже од куће. Тада брат поче гонити сестру. Но 
сестра се не уплаши, јер јој милији беше Христос од брата, и рече 
Сермилијану: "Хришћанка сам, и готова сам с радошћу умрети за 
Христа". Опаки брат посла к њој једнога слугу да је оскврни. Но када 
слуга нападе св. Евталију, он изгуби очни вид. Зли брат виде то чудо, 
но оста тврда орца. Он појури за сестром, ухвати је и главу јој одсече, 
слично Каину. Тако св. девица Евталија увенча се венцем вечне славе. 
И тако се и овом приликом обистини реч Христа Господа, да је Он 
донео мач међу људе, који дели сродне крвљу но не и сродне вером 
(Мт. 10, 34-35). 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
ИСИХИЈА СЕНАТОРА[5] 
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ОВАЈ свети мученик Исихије пострада у време цара 
Максимијана[6]. Најпре био дворјанин, члан царског Сената, 
магистијан по звању. А када цар Максимијан издаде наредбу да се 
свима хришћанима, који се налазе у царској војсци, одузму појасеви 
(појасеви беху знак њихове царске службе), и да живе као приватна 
лица, лишена грађанских права, тада многи хришћани 
претпоставише да живе лишени граћанских права, неголи да имају 
грађанска права а изгубе душе своје. Међу таквим хришћанима 
беше и овај свети Исихије. Када за то сазнаде цар, он нареди да се 
светом Исихију скину скупоцене хаљине које је носио, да се одене у 
огртач од козје длаке и да борави са женскињем, у знак лишености 
грађанских права и презрености. 

Пошто то би учињено, цар позва к себи Исихија и упита га: 
Није ли ти жао, Исихије, што си изгубио част и звање магистријана, 
а допао тог нечасног живота? Светитељ му одговори: Ова твоја част, 
царе, привремена је, а част и слава коју даје Христос вечна је и 
бесконачна. 

Разгневљен оваквим одговором, цар нареди да светом Исихију 
вежу о врат велики воденични камен и да га баце у реку Оронт, која 
тече кроз Келе-Сирију. И тако блажени Исихије би од Господа 
увенчан венцем мучеништва, 302 године. 

  
  
 
СПОМЕН СВЕТИХ 
ЧЕТИРИ СТОТИНЕ И ЧЕТРДЕСЕТ МУЧЕНИКА 
  
ОВИ свети мученици пострадаше од Лонгобарда у Италији око 

579 године. О њима свети Григорије Двојеслов, папа римски, пише 
ово: Пре петнаест година, као што сведоче очевици, када 
Лонгобарди продреше у Римоку област, они заробише четрдесет 
земљорадника и примораваху их да заједно с њима једу месо од 
идолских жртава. Али ови не хтеше ни да се дотакну поганих 
јестива, иако су им смрћу претили. Јер заволеше вечни живот више 
од привременог, и стајаху чврсто у вери. И због свог вероисповедања 
бише сви заклани. Шта дакле? Зар нису постали заиста мученици 
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сви они који, да не би једењем идолских жртава ожалостили свога 
Творца, изабраше да буду мачем посечени? У исто време 
Лонгобарди ухватише других четири стотине душа. И када по 
обичају своме козју главу принесоше на жртву ђаволу, и око ње 
играху певајући скаредне песме, и клањаху јој се, и мољаху јој се, па 
и своје заробљенике примораваху силом да то исто раде, онда ови 
сви одлучише да привременом смрћу стекну бесмртни живот. И не 
хтедоше послушати одвратну наредбу, и поклонити се с њима 
ђаволској жртви, и тако живети на земљи мртви живот. Јер главе 
своје, које су увек приклањали Створитељу своме, они не хтедоше 
приклонити створењу. Зато их Лонгобарди, бесни од једа, све 
посекоше мачем. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
АГАТОНА 
  
ВЕЛИКИ египатски подвижник из петог века, ученик светог 

Лота. Пред смрт преподобни Агатон три дана нетремице гледао к 
небу. Присутна братија га упиташе: Оче Агатоне, шта тако гледаш? 
Он им одговори: Стојим на суду Христовом. Оци га упиташе: Зар се 
и ти бојиш суда? Преподобни Агатон им одговори: У држању 
заповести Господњих учинио сам по својим моћима, али човек сам, 
како могу знати да ли је моје дело угодно Богу? Упиташе га братија: 
Не уздаш ли се у добра дела своја, која су учинио угађајући Богу? 
Светитељ одговори: Не уздам се док не изађем пред самог Бога, јер је 
једно суд Божји а друго суд човечји. - Рекавши то, престави се у 
Господу. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ ИСПОВЕДНИКА 
КОИНТА ЧУДОТВОРЦА 
  
ОВАЈ светитељ рођен је у Фригији. Тамо је и васпитан у 

хришћанској побожности. У време цара Аврелијана, 272 године, он 



дође у место, звано Еолида, и дељаше милостињу сиротињи. Тамо га 
ухвати војвода Руфос, и кад наређиваше светитељу да принесе жртву 
идолима, он полуде, у њега уђе демон (έδαιμονίνη). Но светитељ се 
помоли Богу, и ослободи га демона. Због тога га војвода не само 
пусти на слободу, него и богато обдари. Затим, отишавши у село 
звано Кими, буде ухваћен од незнабожаца и доведен у идолски храм 
и принуђаван да принесе жртву. А када на молитву светитеља 
настаде земљотрес, од кога попадаше идоли и храм стаде да се 
руши, незнабошци се разбегоше и оставише светитеља слободна. 

Четрдесет дана после овог земљотреса кнез Клеарх ухвати 
светог Коинта. Овај Клеарх беше велики ревнитељ идолопоклоничке 
вере и веома сујеверан. Он нареди да светитељу пребију ноге. Али 
силом Христовом ноге његове одмах постадоше здраве и читаве. 

После тога свети Коинт је пуних десет година путовао из места у 
место, исцељујући сваку болест, и збрињавајући сиротињу. И пошто 
проживе тако, творећи чудеса и богоугодна дела, он пређе ка 
Господу. (Службу светом Коинту написао је Јосиф Песмописац). 

  
  
ЖИТИЈЕ СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
АРСЕНИЈА 
епископа Тверског[7] 
  
СВЕТИ Арсеније родио се у граду Тверу од побожних, 

благородних и имућних родитеља. Не зна се ни година његова 
рођења, ни имена његових родитеља[8]. Измоливши себи од Бога 
сина, родитељи се највише стараху да у срцу сина свог засаде страх 
Божји. После извесног времена родитељи га као дечака дадоше да се 
учи књизи. Божјом помоћу он убрзо показа такве успехе, да 
превазиђе све своје вршњаке.Иако млад узрастом, Арсеније је добро 
схватао да су сва блага овога света нестална и брзопролазна. Он 
размишљаше и брињаше само о томе, како да угоди Богу и спасе 
душу своју. Пошто прође неко време, родитељи преподобнога 
скончаше. Пред смрт они наложише своме сину: да живи свето и 
богоугодно, да чврсто држи заповести Господње и да чува веру 
хришћанску. Они му оставише све своје имање. 
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Пошто сахрани своје родитеље, блажени Арсеније стаде још 
чешће размишљати о спасењу своје душе. Знам, мишљаше он, да 
сам дошљак и странац на земљи. Кратак је и недуготрајан живот 
овде, а будући живот је беоконачан. Родитељи су ми оставили 
велико имање, али се душа моја не радује томе. Јер је у Светом 
Писму речено: Каква је корист човеку ако сав свет добије а души 
својој науди? Или какав ће откуп дати човек за душу своју? (Мт. 16, 
26). 

Размишљајући тако, он стаде раздавати овоје имање беднима: 
одеваше наге, посећиваше болне, помагаше удовице и сирочиће, 
заузимаше се за оне којима је учињена неправда. Но завидљивац 
рода људског, видећи побожни живот богољубивог Арсенија, зарати 
против њега: неким сродницима његовим он убаци у душу мисао, да 
млади Арсеније не ради добро, дарежљиво раздајући родитељско 
имање. Сродници час саветоваху Арсенију да ступи у брак, час га 
грђаху и укораваху, говорећи: Гледајте, овај светац упропасти сав 
дом родитељски и без рада проводи живот. 

Али овакве речи нису узнемиравале благочестивог јуношу. 
Господ му положи у душу мисао да отиде у Печерску обитељ, где су 
се некада подвизавали и својим врлинама просијали преподобни 
Антоније и Теодосије. Давши слободу свима својим робовима и 
раздавши своје имање ништима, млади подвижник тајно напусти 
родно место и упути се у Кијево-Печерску обитељ, куда га је звао 
глас који он чу у сну. Дошавши у манастир, христољубиви младић 
паде на колена пред настојатељем и мољаше га: Смилуј се, оче, на 
мене грешнога, смилуј се! Не удаљуј ме из свете обитељи; опомени 
се да и Христос не одбацује кајуће се грешнике. 

Тако он усрдно мољаше игумана Печерског. Игуман се удиви и 
упита га: Зашто се ти, чедо, тако силно паштиш око својих грехова, 
та ти си још млад! Ја сам велики грешник, одговори Арсеније, јер 
нема човека који не би сагрешио, ако је макар један дан поживео на 
земљи. Смилуј се на мене, оче, и не отеруј из свете обитељи. Знам да 
и мени предстоји јавити се на Страшни суд Христов, какав ћу тада 
одговор дати Судији непристрасном? 

Одговор младићев задиви игумана. Он својим духовним очима 
прозре, да на младићу почива нарочита благодат Божја. Но видећи 



да је Арсеније још млад, игуман му рече: Тежак је живот монашки; 
много је у њему лишавања и невоља. Неће теби тако младом бити 
лако подносити ове монашке подвиге. Но Господ је указао много 
стаза за спасење људи. Изабери себи други пут, који је лакши. - Не 
бојим се ја иночких трудова, одговори младић, слатки су и пријатни 
они за мене. За једно те молим: учини ме последњим слугом у светој 
обитељи, и ја ћу с благодарношћу радити све. Бог нека ми буде 
покровитељ, и нека ми твоје свете молитве помогну. Чврсто памтим 
ја речи Светога Писма: Нико није приправан за царство Божје који 
метне руку своју на плуг па се обзире натраг (Лк. 9, 62). 

Задивљен младићевом побожношћу, игуман га прими у 
манастир, и обуче га у иночку одећу. Нови инок би дат под 
руководство старцу опитном у духовним подвизима. Многи 
подвижници, као јарке звезде, сијаху тада у Кијево-Печерској 
обитељи. Добар пример показиваху они благочестивом јуноши: 
један се одликовао тврдом вером, други је сву наду своју полагао 
једино у Господа, трећи је цветао молитвеним тиховањем и 
послушањем, четврти је победоносно ратовао са својим телом и 
потчињавао га духу. Инок Арсеније посматраше те подвиге 
побожности и стаде подражавати свакога од њих, старајући се да не 
пропусти ни један добар пример. Са највећим смирењем он је 
испуњавао све наредбе игумана и других инока, непрестано је радио, 
није пропуштао ни једно богослужење, задовољавао се 
најоскуднијом храном, предавао се ону само на најкраће време. 

У Печерској обитељи бејаше установљено, да сваки инок 
проходи све степене послушања, почињући од најнижих па све до 
највиших. Као и остали, тако и преподобни Арсеније испуњаваше 
сва послушања, и прохођаше их са великом ревношћу. Он се дан и 
ноћ труђаше, не остављајући своје руке без посла ни за један час: 
готовио је храну за братију, цепао дрва и носио воду; нико никада не 
чу од њега реч негодовања или реч празну, Он тако украси себе 
врлинама, да беше изнад свих монаха у обитељи, Братија се дивљаху 
његовим усрдним трудовима и незлобивости. 

Тада у Кијеву живљаше свети Кипријан, будући митрополит 
Московски.[9] Увидевши да се Арсеније одликује бистрим разумом 
и напредује у врлинама, он га приближи к себи и заволе младога 
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инока. Он често разговараше с њим, поучавајући га у заповестима 
Божјим. И кад свети Кипријан заузе престо Московске митрополије, 
он не хте да се одвоји од светог Арсенија, већ га са собом поведе у 
Москву, постави га за архиђакона и повери му да обавља преписку. 
С почетка преподобни Арсеније мољаше да се не ставља то бреме на 
њега, пошто је желео да се у тишини моли и подвизава у врлинама. 
Но потом, убеђен светитељем, он пристаде, само је молио да не буде 
произвођен у виши степен свештенства.Међутим, у родном месту 
блаженог Арсенија, у Тверу, избише нереди. Тверски епископ 
Јевтимије унесе не малу пометњу међу своју паству. Непопустљиве 
нарави, он се мешао у световне послове; немајући хришћанског 
смирења, он се одликовао великом гордошћу и таштим 
високоумљем. Својим држањем епископ изазва против себе не само 
кнезове и бојаре, већ и духовенство, монахе и просте мирјане. 
Тверски кнез Михаил Александрович,[10] видећи да се раздор 
шири, упути изасланство у Москву и позва митрополита Кипријана 
да дође у Твер и расправи ствар. Свети митрополит Кипријан крену 
у Твер, повевши са собом два грчка митрополита, Михаила и 
Никандра, светог Стефана, епископа Пермског, Михаила, епископа 
Смоленског, преподобног Арсенија, многе архимандрите и игумане. 
Када се свештени сабор приближи Тверу, кнез Михаил са много 
народа изађе им у сусрет и дочека их са чешћу. Чим стигоше у град, 
свети Кипријан се са осталим оцима упути у цркву Преображења, 
отслужи молебан, затим божанствену литургију и свима даде овој 
благослов. 

Четири дана касније митрополит је са целим свештеним 
сабором ислеђивао ствар епископа Тверског. Јевтимије се у почетку 
бранио. Но оци сабора су установили његово неправилно деловање, 
лишили га чина и послали на заточење у Московски Чудов 
манастир. 

Већ одавно су у Тверу знали за врлински живот преподобног 
Арсенија. И сада кнез Михаил моли митрополита да њега постави за 
епископа у његовом граду. Ја мислим, говораше кнез митрополиту, 
да Арсеније може завести мир и спокојство у нашем граду. Другог 
мужа, врлинскијег и достојнијег, ја не знам. Поред тога, он се и 
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родио овде. Не само ја, него и многи грађани знају њега и његове 
благочестиве родитеље. 

Преосвећени Кипријан се сагласи са предлогом кнежевим и 
позва Арсенија. Када свети чу за кнежеву жељу, он одлучно одби: 
Опростите ми, господо моја, ја сам човек грешан и недостојан таквог 
чина. Призивам Господа за сведока, да никада нисам имао, и сада 
немам, другу жељу сем да у усамљености оплакујем грехе своје. Зато 
сам ја и раније одбио да примим презвитерски чин; а на епископски 
грешно је и да помишљам. 

Свети још дуго одбијаше; но најзад му кнез и митрополит 
рекоше: Ако нећеш да се покориш нашој вољи, ми са свештеним 
сабором имамо власт да те ставимо под забрану. Свети Арсеније се 
не хте више противити и даде овој пристанак. Тако он би изабран за 
епископа 24. јула 1390. године. Али се плашио бремена управе, бојао 
се раздора и метежа, који се још нису били стишали после 
уклањања епископа Јевтимија, и желео је свом душом да се 
подвизава насамо. Стога, после неког времена, свети Арсеније се по 
други пут обрати молбом митрополиту Кипријану, да скине с њега 
тако тежак терет. Но митрополит га ободри и поново наговори да 
не одбије. Видећи у томе промисао Божји, Арсеније се покори вољи 
митрополитовој, и 15. августа 1390. године би рукоположен за 
епископа Тверског. 

Ступивши на архипастирски престо, свети Арсеније се највише 
стараше да заведе мир и слогу у своме духовном стаду и да искорени 
метеж. Он ревносно проповедаше реч Божју; све који долажаху к 
њему, он поучаваше као чедољубиви отац; у храму Божјем он учаше 
паству своју као брижни пастир. Он увек имађаше на уму речи 
пророка Језекије: Сине човечји, тебе поставих стражарем дому 
Израиљеву; слушај дакле реч из мојих уста и опомињи их од мене 
(Језек. 33, 7). Тако светитељ поучаваше све и својом речју 
привлачаше к себи све. Тверски грађани са великим усрђем хитаху 
да слушају поуке свога пастира. А својим животом свети Арсеније 
даваше свима добар пример: ступањем на престо он стаде водити 
још суровији и строжији живот, потпуно потчини тело своје духу. 
Сви су се дивили чистоти његова живота и непрестаном бдењу. 
Строг према себи, он се кротко опходио са другима и био милостив 



према патницима: штитио је угњетаване, раздавао одећу и храну 
невољнима, откупљивао робове и заробљенике. Глас о његовом 
врлинском животу далеко се пренесе свуда; многи долажаху 
издалека, просећи његове молитве и благослов. 

За своје добро живљење свети се удостоји примити од Господа 
дар чудотворства. Много се народа стицаше к њему: сви, који паћаху 
од ма какве болести, обраћаху се њему и, по милости Божјој, он 
даваше различна исцељења. На једне болеснике он меташе руке, над 
другима читаше молитве, неке благосиљаше и кропљаше светом 
водом, или помазиваше јелејем, све исцељаваше он усрдном 
молитвом ка Господу. 

Налазећи се у Тверу, свети Арсеније није заборављао и обитељ 
Печерску, где је ударио почетак својим монашким трудовима, и 
стално имао на уму живот њених преподобних оснивача, Антонија и 
Теодосија. Светитељ намисли да оснује свој манастир, који би га 
потсећао на Печерски, и имађаше жељу да тело његово буде 
сахрањено у њему. Ову намеру своју свети Арсеније саопшти кнезу 
Тверском. Кнез похвали добру жељу светитељеву, и сам му обећа 
помагати га у време зидања манастира и снабдети манастир 
потребним земљиштем за издржавање. Тада светитељ изабра на 
реци Тмаки, пет километара од града Твера, једно место, које му се 
силно допаде. Оно се звало Желтиково. Призвавши Божји 
благослов, он нареди да се ту подигне дрвена црква у име 
преподобних Антонија и Теодосија Печерских, својих великих 
наставника. Устројивши келије, светитељ сабра братију, постави им 
игумана То би у 1394. години. Након десет година светитељ подиже 
у Желтиковом манастиру камени храм у име Пречисте Богоматере, 
чесног и славног Успенија Њеног, сећајући се успенског храма 
Печерског манастира. Црква би освећена 30. августа 1405 године; а 
беше велелепно украшена живописом. Велики кнез Тверски испуни 
своје обећање: поклони манастиру потребно имање. Светитељ је 
често долазио у своју обитељ и узмао учешћа у радовима братије, 
показујући свима пример монашког живота. Он међу братијом није 
тражио части и славе, него је у манастиру, њиме устројеном, желео 
да буде прост монах. Велики својим врлинама он је настављао и 
просвећивао сву братију: као што месец сија међу звездама, тако је и 



свети Арсеније својом побожношћу блистао међу монасима 
обитељи. Манастир Желтиков светитељ је желео да начини местом 
свог упокојења. И он је ту својим рукама истесао себи гробницу од 
белог камена, а од другог камена поклопац за њу. 

Желећи да се иноци нове обитељи свагда назидавају подвизима 
Печерских отаца, свети Арсеније нареди да препишу древни 
Патерик Печерски, књигу, у којој беху изложени подвизи и велики 
трудови светих Кијево-Печерских подвижника. Отуда се види, да се 
светитељ старао и делом и речју и поучним списима просвећивати и 
поучавати своју паству. Он је непрестано носио у срцу свом речи 
Светога Писма: Слуга Господњи не треба да се свађа, него да буде 
кротак к свима, поучљив, незлобив (2 Тим. 2, 24). Такав пастир је и 
био свети Арсеније. Немало цркава Божјих подиже он у самом граду 
и у његовој околини; а обнови у Тверу и главни храм - саборну цркву 
Преображење. 

Кнез Тверски Михаил искрено уважаваше достојног пастира. 
Он често разговараше са светим Арсенијем, и из тих разговора 
добијаше немалу душевну корист. Кротке речи светитељеве дубоко 
су рониле у кнежево срце. Руковођен светитељем, велики кнез је 
градио храмове Божје, чинио дела милосрђа, помагао сиротињу у 
својој кнежевини и слао милостињу у Цариград. Осећајући да му се 
приближује крај, кнез изрази жељу да се замонаши. Свети Арсеније 
похвали његову благу намеру, постриже кнеза и даде му у монаштву 
име Матеј. И ускоро после тога, испраћен светитељевим 
благословом, монах-кнез оде из овог временског живота. 

Љубитељ мира, свети Арсеније вазда рађаше на измирењу 
завађених. У то време често избијаху раздори међу кнезовима, и 
светитељ се увек стараше да учини крај тим размирицама. Мирећи 
завађене, светитељ се са свима опхођаше тихо и благо: никога није 
допуштао увредити; сваки који је долазио к њему, налазио је 
заштиту и уточиште; био је заштитник сирочади и удовица; с 
љубављу се понашао према ништима и убогима; бодрио је клонуле; 
свима је помагао добрим саветима, новцем или родитељским 
поукама. Угледајући се на Небеског Пастира - Христа, он се стално 
бринуо о залуталим овцама свога стада и уводио их у тор покајања. 



Светитељ Кипријан је не једном позивао светог Арсенија у 
Москву ради саборских заседања. 

Блажена кончина светог Арсенија догоди се у току Великог 
Поста 1409 године. Духовенство Тверске епархије сваке године се на 
Недељу Православља стицало у Твер на своју годишњу скупштину. 
Оно се и ове године сакупи; у уторак им свети Арсеније изговори 
поуку као пастирима, упућујући их у стварима пастирске службе; 
па их онда благослови, опрости се с њима, и отпусти их. У четвртак 
друге седмице Поста светитељ се тешко разболе и језик му се одузе. 
Сутрадан, у петак, к њему дође велики кнез Јован Михајлович[11] са 
братијом и бојарима. Он позва архимандрите, игумане и 
свештенике, да изврше јелеосвећење над оболелим светитељем. Крај 
одра болесникова сеђаху десет црноризаца, желећи да чују од свог 
епископа опроштајну реч. Но он не могаше говорити. Идуће ноћи 
он сконча. Деветнаест година и седам месеци он са великом 
ревношћу пасијаше поверено му Богом словесно стадо. Чувши за 
кончину праведног архијереја, кнез Јован Михајлович са мноштвом 
народа дође к његовим моштима. Сви туговаху и плакаху: "Потамне 
сунце наше; лишисмо се доброг пастира и оца". 

Идућег дана мошти светог Арсенија бише пренесена из 
епископије у саборну цркву, где се граћани Твера опростише са 
својим пастирем. Потом бише погребене у Желтиковом манастиру, 
у ону камену гробницу коју светитељ својим рукама начини. На 
његовом погребу беше много болесника. Они молише светитеља за 
исцељење, и добише олакшање у својим болестима. 

Такав беше живот светог Арсенија; таква беше његова блажена 
кончина; а сада он предстоји престолу Господњем заједно са 
анђелима, славећи Пресвету Тројицу: Оца и Сина и Светога Духа. 

По смрти светог Арсенија, грађани нису престајали поштовати 
успомену његову. Видећи чудеса која се догађху од гроба 
светитељева, благочестиви житељи Твера призиваху у молитвама 
светитеља Арсенија и добијаху помоћ и заштиту у невољама. Године 
1483, - седамдесет и четири године после његовог престављења, 
епископ Тверски Васијан, по наређењу цара Јована Васиљевича, 
зажеле да открије мошти светитељеве. Скупивши сабор, он са 
мноштвом народа крену ка манастиру Желтикову. Ковчег, у коме 
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почиваху мошти угодника Божјег, би извађен из земље и унесен у 
саборни храм. Када дигоше поклопац, сва се црква испуни 
миомира. Труљење не беше дарнуло мошти светог Арсенија; чак и 
саме ризе беху остале потпуно целе. Тада епископ нареди да се 
поклопцем поново покрије ковчег, наложи да се лик светитељев 
наслика, и метну га крај ковчега светитељева, да му се долазници 
клањају. На ковчег би стављен покривач са изображењем 
чудотворца. Са благословом епископа Васијана би састављена и 
служба светоме Арсенију. Тада би установљено месно празновање 
светитеља у манастиру Желтикову. Од тога времена стаде се још 
више чудеса догађати на гробу његовом. Месно празновање светог 
Арсенија у Тверу установљено је Мооковским сабором 1547 године. 

Најнеобичније чудо светог Арсенија догодило се 1566 године. У 
то време у Тверу живљаше један рибар, по имену Терентије. С 
почетка он имађаше велику веру ка светом Арсенију, а потом западе 
у неверје и умно се поремети. Родитељи га одвезоше у Желтикову 
обитељ, надајући се да ће им син ту добити исцељење. Али он умре. 
После два дана тело његово унеше у храм Пречисте Богородице, где 
почиваху свете мошти. Родитељи силно туговаху, чак и роптаху на 
светитеља: "Ми се надасмо да нам ти укажеш милост, но син наш 
умре. У нама се гаси усрђе к теби, и нестаје вере наше". Но Господ не 
отрпе тако прекорне речи, упућене Његовом угоднику. У време 
читања Еванђеља мртвац се одједном подиже и стаде горко плакати 
због сагрешења свог. Раскајаше се и родитељи Терентијеви због 
роптања свог на светитеља. Тадашњи епископ Тверски Акакије, муж 
праведан и побожан, сам виде васкрслога и увери се у истинитост 
догаћаја. 

У 1606 години, када Руска земља пострада од најезде Пољака и 
Литванаца, непријатељи силно опустошише многе области руске 
државе, па и Тверску област. Не поштедише они ни Желтикову 
обитељ. Они упадоше у њу, надајући се да ће наћи много блага. Но 
монаси беху благовремено сакрили манастирске драгоцености и 
сами се повукли у Твер. Једино на моштима светитељевим беше 
остао златоткани покривач са изображењем лика његовог. Не 
нашавши ништа у обитељи, непријатељи беху силно огорчени. Један 
од њих дохвати покривач са моштију светитељевих и положи на 



свога коња. Но чим он седе на коња, одједном и коњ и јахач бише 
неком невидљивом силом подигнути у ваздух, па онда треснути о 
земљу. Од силног удара коњ угину и јахач издахну, а покривач се 
чудесним начином подиже на кров Успенског храма. Тај се покривач 
и до сада чува у манастиру. 

У 1637 години у обитељи се градила нова саборна црква од 
камена. Зато су мошти светитељеве биле привремено пренете у 
дрвену цркву преподобних Антонија и Теодосија Печерских. Један 
од братије, по имену Гермоген, у нетрезном стању наврати после 
вечерња у цркву и заспа недалеко од светитељевих моштију. 
Пробудивши се ноћу, он би поражен необичним виђењем: храм је 
био јако осветљен; свети Арсеније се подигао и седи на својој каменој 
гробници. Захваћен ужасом, Гермоген хтеде да бежи. Но свети 
Арсеније, погледавши на њега, рече му с претњом: Зашто си, 
безобразниче, нетрезан ушао у храм? - Гермоген паде као мртав. 
Дуго је лежао тако; но потом, дошавши к себи, он с тешком муком 
изиђе из храма на северна врата, која су се изнутра затварала. После 
тога он је дуго боловао. Но светитељ је хтео да само уразуми 
неразумнога и да га избави од порока. Када Гермоген, чистосрдачно 
исповедивши свој грех пред свима, моли опроштај од светитеља, он 
доби исцељење од свога недуга пред моштима светог Арсенија. 
Свети угодник Божји често је указивао страдалцима своју чудесну 
помоћ и на његове молитве болесници су добијали исцељење. Од 
многих чудеса споменућемо следеће: 

У Тверу живљаше дечак Герасим, син свештеника Василија. На 
свадби некој Герасима напојише вином, помешаним са отровним 
биљем. Он се силно разболе, и већ помишљаше на смрт. Мучећи се, 
Герасим се обрати бесплатном исцелитељу - светом Арсенију, дође к 
моштима његовим у дан спомена његовог (2 марта), усрдно се 
помоли, и угодник Божји на чудесан начин исцели болесног дечака. 

После много година Герасим, поставши клирик, пресели се у 
Москву, да тамо живи. У његовом дому живљаше његова братаница 
Дарија, која дуго боловаше од очију. Са временом, болест се 
погоршавала, тако да Дарија није могла чак ни спавати ноћу и све 
време је јечала. Она није била у стању да гледа у светлост. Најзад, у 
дан спомена светог Арсенија, свештеник из храма посвећеног њему, 



дође са светом водом у дом Герасимов и уми њоме Даријине очи. И 
Дарија се тог часа исцели. 

Герасим се силно запрепасти када своју братаницу угледа 
здравом. Он је и раније неговао захвалност према своме небеском 
заштитнику. Видећи нову милост његову, Герасим пожеле да у 
своме дому има његову службу и житије. Али се у Москви не могаше 
наћи житије светог Арсенија. На Герасимову молбу архимандрит 
Желтикове обитељи посла му житије и канон светитељев, и замоли 
га да му их по прочитању врати. Герасим стаде журно преписивати 
житије. Али му се догоди несрећа: када се пред почетак тог потхвата 
он мољаше и поклони до земље, десно око му се зари у клинац који 
је штрчао из пода. Он се једва подиже на ноге и громко завапи: "О, 
Владико, Господе, смилуј се на мене грешнога!" 

У то време у Герасимовом дому живљаху монаси Желтикове 
обитељи, Јона и Теофил, који беху донели житије светог Арсенија. 
Видећи Герасимове муке, они му стадоше брисати крв која је јурила 
из ране, и саветоваху Герасиму да се помоли светом Арсенију. И чим 
Герасим стаде молити светитеља да га исцели, крв му одмах 
престаде тећи. Тада сви видеше да је Герасим повредио очни капак 
и обрву, а само око беше му по милости Божјој остало читаво. Убрзо 
му рана зарасте потпуно, и Герасим с благодарношћу и умилењем 
доврши преписивање светитељева житија, чијим молитвама он тако 
брзо би исцељен. 

За време архимандрита Саватија догоди се следеће дивно чудо. 
Један сељак, који живљаше у близини обитељи светог Арсенија, 
закопа у шуми своје благо, желећи да га сачува. После неког времена 
овај човек дође опет онамо где беше сакривен његов новац, стаде га 
тражити, али га не могаде наћи. Сељак паде у велику тугу, стаде 
јадиковати и плакати. Он чак хтеде и да се обеси, и већ беше 
привезао уже за дрво. Утом изненада стаде пред њега благообразни 
муж и рече му: Зашто си, чедо, намислио зло у срцу свом? Зашто 
хоћеш да погубиш душу своју и осудиш себе на вечне муке? 

Сељака спопаде страх и трепет: он стаде плакати. На питање 
красног мужа, зашто тако горко плаче, он одговори да је сакрио свој 
новац и не може да га пронађе. Благообразни муж удари жезлом у 
земљу и рече: На овом месту ћеш наћи то што тражиш. Сељак, 



раскопавши земљу, нађе своје благо. Поражен тиме, он стаде 
благодарити благоликог мужа и упита га: Одакле си, чесни оче, и 
како се зовеш, да бих ти ја могао заблагодарити што си ме спасао и 
што сам нашао своје благо. - Ја сам Арсеније и живим у обитељи, 
подигнутој мојим трудом. Иди тамо и узнеси достојну благодарност 
Богу. 

Сељак хтеде да се баци на колена пред старца, али овај постаде 
невидљив. Тада сељаку постаде јасно да је овај миолики човек био 
сам свети Арсеније. Дошавши у Желтикову обитељ, он узнесе 
благодарност Богу и Његовом угоднику, и исприча све шта му се 
догодило. 

У години 1657 крај кивота светог Арсенија зби се ново чудо. У 
Желтиковој обитељи живљаше тада ђакон Јован. Нахушкан 
ђаволом, он намисли да украде сребрне и златне утвари из храма 
где почиваху светитељеве мошти. Једнога дана у подне он затражи 
од црквењака кључеве од храма, уђе у храм и узе све утвари сребрне 
и златне, које стајаху недалеко од кивота преподобнога. Потстицан 
лакомошћу, он хтеде још да узме са моштију и сребрну панагију, 
коју је светитељ носио на себи још за време овога живота. Одједном 
непозната сила тако далеко одбаци лопова од светих моштију, да он 
тресну о црквени под и онесвести се. Кроз неко време монаси уђоше 
у храм и угледаше Јована где усред цркве лежи као мртав. 
Схвативши шта се догодило, они га изнеше из цркве, упутише у 
Твер к архиепископу Јоасафу[12] и испричаше све шта су видели. 
Сам пак Јован не могаше уопште говорити: језик му се беше одузео 
и сав беше раслабљен. По епископовом наређењу, раслабљеног 
ђакона опет одвезоше у манастир, и затим га одвођаху у цркву. 
Мало по мало он стаде долазити к себи и, најпосле, раскајавши се, 
он потпуно оздраве. 

Много других чудеса догађало се од светих моштију славног 
светитеља и пастира Христова по благодати Господа нашег Исуса 
Христа. Слава Богу вавек. Амин. 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКA 
АНДРОНИКА И АТАНАСИЈЕ 
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ОВИ свети мученици пострадаше за Христа мачем 

посечени.[13] 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ АПОСТОЛА 
ПАРМЕНА, 
једног од седам ђакона[14] 
  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНИХ ОТАЦА НАШИХ 
САВЕ И ВАРСАНОФИЈА ТВЕРСКИХ 
  
РОЂЕНА браћа. Основали 1397 године Савин манастир, у 

Тверокој губернији. У њему најпре преподобни Варсанофије 
игумановао пет година, а после њега преподобни Сава игумановао 
око 50 година. Преподобни Варсанофије знао цело Свето Писмо 
напамет. Оба погребени у Савиној обитељи. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНИХ ОТАЦА НАШИХ 
САВАТИЈА И ЕФРОСИНА ТВЕРСКИХ 
  
ПРЕПОДОБНИ Саватије основао Саватијевску пустињу, на 12 

врста од града Твера, и ту проводио строг подвижнички живот. Да 
би изнурио тело, носио вериге. Упокојио се у првој половини 
петнаестог века. Његов достојни ученик и подражаватељ био је свети 
Ефросин; провео у пустињи 60 година; удостојио се од Бога дара 
чудотворства. Упокојио се у другој половини петнаестог века. 
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НАПОМЕНЕ: 

1. Острво Кипар се налази у североисточном делу Средоземног 
Мора; Киринија - стари град у северном делу Кипра. 

2. Галата или Галатија - малоазиска покрајина, добила назив од 
Гала, житеља данашње Француске, пресељених у Азију у 
трећем веку пре Христа. 

3. Ликиније царовао од 308 до 323 године. 
4. Св. Григорије Чудотворац, епископ Неокесарије Кападокијске ( 

око 275 г.), празнује се 17. новембра. 
5. Овај Св. Мученик се у неким Синаксарима спомиње 4. (или 10.) 

марта. 
6. Римски цар Максимијан, опаки гонитељ хришћана, владао од 

285-305 год. 
7. Древно житије светог Арсенија написано је иноком Теодосијем 

при крају 15 века. 
8. У "Месецослову Православне Хришћанске, Опште и Српске 

Цркве", од Митрополита Српског Михаила (Београд 1898, стр. 
26), стоји да је овој св. Арсеније, еп. Тверски, био пореклом 
Србин. 

9. Свети Кипријан постављен је 2. децембра 1375. год. за 
митрополита Кијевског и целе Русије. У Кијев је дошао идуће, 
1376. године, и ту провео до потврђења за Московску столицу у 
мају 1381. године. 

10. Михаил Александрович био је велики кнез Тверски ол 1339. до 
1399. године. Пред смрт се замонашио и добио име Матеј. 

11. Јован Михаилович био је велики кнез Тверски од 1499 до 1525 
године. Пред смрт он прими монашки постриг са именом Јов. 

12. Управљао Тверском епархијом од 1657 до 1676 године. 
13. О њима видети опширно под 9. октобром. 
14. Спомен овог св. Апостола врши се 28. јула, где се налази и 

његово опширније житије. 

 
 
 
 



 
 

 
3. МАРТ 

  
  
СТРАДАЊЕ СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
ЕВТРОПИЈА, КЛЕОНИКА И ВАСИЛИСКА 
  
ПОСЛЕ страдања и мученичке кончине светог великомученика 

Теодора Тирона[1] у граду Амасији осташе у тамници за Христа 
његови саборци и присни другови: Евтропије, Клеоник и Василиск, 
који му беше и рођак. Царски намесник Публије, који је мучио 
светог Теодора, поражен гневом Божјим погибе. На његово место 
дође Асклипиодот, родом из Фригије, по нарави љут и умом 
безбожан. Он многа зла чињаше хришћанима, јер му цар 
Максимилијан[2] беше дао власт над хришћанима: да их приморава 
на идолске жртве, а непокорне да љутим мукама погубљује. 
Договарајући се у судници са својим саветницима, намесник 
Асклипиодот дозва књигочувара Евласија и нареди му да прочита 
пређашње судске процесе. А када је читано страдање Теодора 
Тирона, сви се дивљаху трпљењу његовом. И упита намесник 
Евласија: Где је дружина Теодорова, која се помиње у записнику? 
Евласије одговори: У тамници са осталим сужњима. 

Потом царски намесник виде светим Теодором спаљено 
идолиште одвратне богиње њихове Јуноне, називане мајком богова, 
и рикну као лав на преосталу дружину Теодорову, и нареди да му 
војници одмах доведу из тамнице свете мученике: Евтропија, 
Клеоника и Василиска. Евтропије и Клеоник беху рођена браћа, 
родом из Кападокије, а Василиск рођак светог Теодора, рођен у 
Амасији. Но сва тројица по братској љубави беху као рођена браћа. 
Дошавши к тамници, војници рекоше тамничком стражару: Дај нам 
дружину Теодорову. Овај уђе унутра и рече к светима: Хајдете, дође 
ваше време, које сте дан и ноћ жудно очекивали, јер ево намесник 
вас зове. Но молим вас, не заборавите мене у вашем добром 
исповедању вере. А ово им рече тамнички стражар, јер их је 
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посматрао дан и ноћ где се моле Богу, и гледао чудеса Божја која су 
се збивала, и виђао неисказану светлост како их обасјава, и тамницу 
како се много пута сама отвара, и верова да је Господ с њима. И 
светитељи с радошћу пођоше, док остали сужњи плакаху што се 
лишавају друштва светих мученика. А свети Евтропије им рече: 
Браћо моја, не плачите, јер ћемо се опет видети. Него се молите 
Господу нашем Исусу Христу да нам да, да мученички пострадамо 
за Њега, и да нестане незнабожачког демоновања, и да се васељена 
испуни благодати Господње. 

Пошто тако утешише сужње, светитељи изиђоше с војницима. 
И идући путем свети Евтропије певаше: Како је лепо, и како је 
дивно, кад сва браћа живе заједно! (Пс. 132, 1). И би му глас с неба, 
говорећи: Нећу те одвојити од браће твоје, док не дођете к Теодору 
и отпочинете у наручју патријархову у светлости живих. - А беше 
Евтропије лицем веома леп, и у речи врло мудар. И кад свети 
мученици стигоше, и ступише светла лица пред царског намесника, 
овај их упита: Зашто вам лица нису тужна? Лица су вам тако светла, 
као да сте се сваки дан веселили, а не дуго време тамновали. 
Одговори му блажени Евтропије: Ваистину, намесниче, свакодневно 
нас увесељава Христос наш посећујући нас благодаћу Својом. И 
збива се на нама Писмо: Кад је срце весело, лице цвета (Прич. 15, 13). 
Упита га намесник: Како ти је име? Светитељ одговори: Главно ми је 
име хришћанин, а родитељи су ме назвали Евтропије. А намесник, 
ласкајући му, рече: Видим да си заиста племенит и васпитан, и, како 
ми изгледа, много си година изучавао мудрост. Светитељ одговори: 
Духовној мудрости научих се од Господа мог Исуса Христа, у кога се 
уздам да ме и сада може учинити мудра у одговорима на ваша 
питања. 

Намесник рече: Послушај ме, Евтропије, и усаветуј своје другове 
да се покоре царској наредби и принесу боговима жртву. А ја ћу за 
тебе писати царевима и они ће те поставити за војводу, и даће ти на 
управу ову покрајину, и поштоваће те као кнеза покрајине, и 
обасуће те многим богатствима, и сама ће ти стварност заиста 
показати да је добро послушати цареве и покорити се њиховој 
наредби. Ако пак ове речи моје не послушаш, онда ћу тело твоје на 
комаде искидати, псима и зверовима као храну бацити, а остатак 



костију твојих огњем спалити, и прах у воду просути. И немој 
мислити да ће хришћани тело твоје узети и миром га као свето 
намазати. Покори се дакле, и принеси боговима жртву, или бар 
реци пред народом да се покораваш и да хоћеш да им принесеш 
жртву. Јер сви у тебе гледају, мотрећи на твоју коначну одлуку. Не 
одвраћај од богова оне који желе да им принесу жртву, да не 
навучеш на себе беду, када тебе и оне с тобом стану стављати на 
срамне и љуте муке. 

Свети Евтропије одговори намеснику: Престани са таквим 
будалаштинама, лудаче, сине ђавољи, наследниче геене! Престани са 
обмањивањем слугу Божјих, непријатељу Божји, прогнани од вечних 
блага, лишени рајског плода, вечни сужњу ада преисподњег! 
Престани са говорењем глупости, смраде, гноју, зиде и сметњо 
добрим делима, наставниче и началниче прелести! И просто не знам 
шта бих ти још рекао, лукави ласкачу! Обећаваш ми пролазне 
почасти и богатства, који овде остају. Каква ми је корист од њих, када 
су они извор Душегубних сласти, мајка кинђурењу и блудочинству, 
узрок грамжљивости и убиству, и корен свију зала? Какву је корист 
од земаљских богатстава и почасти добио твој претходник, кнез 
Публије, мучитељ и убица светог Теодора, сада под земљом, у паклу, 
у огњу неугасивом и међу црвима неуспављивим? Али гнев Божји 
неће закаснити да и на тебе дође, и да истреби са земље тебе 
безаконика, безбожника. Ти ми претиш љутим мукама, мачем и 
огњем, и зверовима. Но не надај се, неразумниче, да ћеш ме 
претњама уплашити, и мучењима на безбожје принудити, јер ми је 
жеља над свима жељама: страдати за Христа Бога мог, пошто нам је 
Он богатство, и част, и сила, и слава. И нећу отступити од Њета ја, 
нити браћа моја ова, него ћемо поднети све за Њега, који је 
начелник живота, истински војвода непобедиви, који избавља из 
многих напасти оне што га призивају, који је моћан да и нас избави 
из твојих руку. 

Чувши то, намесник се испуни гнева, и нареди да светитеља 
бију по устима, говорећи: Неваљалче, позван си да боговима жртву 
принесеш, а не да нас ружиш. А када га стадоше јако бити, одмах се 
осушише руке онима што су га били.По наређењу намесниковом 
водио се записник о свему што се радило и говорило на овом 



судском процесу.Када записничари видеше како се осушише руке 
онима што су мученика били, препадоше се, и престадоше да пишу. 
А неко од хришћана, стојећи међ народом, писаше. 

И упита намесник мученика: Хоћеш ли се поклонити боговима, 
да би остао у животу, или нећеш, како бих те одмах предао на смрт? 
Свети Евтропије одговори: Нећу се поклонити неосетљивим 
боговима, као што ти чиниш јер си неосетљив, него ћу се клањати 
Богу мом, и Њему ћу принети жртву хвале - плод усана мојих. Јер 
блажени Давид, или боље , Христос преко Давида говори: Идоли оу 
сребро и злато, дело руку човечјих. Уста имају, а не говоре; очи 
имају, а не виде; руке и ноге и све људске удове имају, али 
неосетљиве. Зато и додаје: Тако су и они који их граде, и сви који се 
уздају у њих (Пс. 113, 12, 13). И ти дакле, зато што си слеп и глув, 
хоћеш ли и мене да увучеш у ту погибао? Али ја нећу отступити од 
Господа мог Исуса Христа. 

Тада намесник упита светог Клеоника и светог Василиска: А ви 
шта велите? Хоћете ли принети боговима жртву, да бисте остали у 
животу? Или сте истог мишљења са Евтропијем, да бих вас на исте 
муке ставио? А свети Клеоник и Василиск одговорише: Као што 
верује брат наш господин Евтропије, утврђен на камену - Исусу 
Христу, тако и ми верујемо, и утврђујемо се у Оцу и Сину и Светом 
Духу. И као што Евтропије страда Христа ради, тако желимо и ми с 
њим да страдамо, и ђаво неће моћи раставити нас, које Христос 
уједини светом вером и љубављу. Јер као што се трострука врпца не 
прекида, тако ћемо и ми троје остати чврсти; и као што је Пресвета 
Тројица нераздељива, сличио смо и ми вером нераздељиви и 
љубављу неразлучни. А ти се постарај да нас ставиш на велике муке, 
јер идемо на позив Господа нашег Исуса Христа, коме си ти 
непријатељ. 

Када они ово изговорише, нареди намесник да свакога узму по 
четири војника, повале распрострте на земљу, и без поштеде бију 
сировим жилама. И свети бише толико бијени, да су им крвава 
парчад тела отпадала на земљу. А они, јуначки трпећи, мољаху се 
Богу. И беше страшно гледати то љуто мучење, али помоћу 
Христовом страдалници се показиваху такви као да уопште нимало 
не страдају. А свети Евтропије говораше у молитви својој: Боже 



Сведржитељу благи и милостиви, не презри нас! Господе, Ти 
спасаваш праведнике, подижеш грешнике, обраћаш безбожнике, 
поправљаш заблуделе, избављаш мудре, кажњаваш безумне! Ти си 
ђавола свезао, а човека одвезао. Помоћниче сужања, заштитниче 
паћеника, даваоче јуначког трпљења у мукама, дај нам трпљење у 
овим мукама ради савршеног венца мученичког, и дођи нам у 
помоћ као што си дошао слузи твом Теодору и помогао му. 
Обелодани људима ђаволову злобу и Твоју доброту, и својом 
свемоћном помоћу покажи свима да си нам Ти заиста једини цар 
наш - Исус Христос, и да се Теби јединоме клањамо, славећи Те са 
Оцем и Светим Духом вавек. А свети Клеоник и Василиск рекоше: 
Амин! 

И тог часа би велики земљотрес да се сва судница заљуља. И 
они што су били свете мученике отступише уплашени и уморни, а 
светитељи бише невидљивом руком одвезани и исцељени. И гле, 
јави им се Господ са Анђелима и са светим Теодором. И свети 
Евтропије рече Господу: Хвала Ти, Господе мој Христе, што си ме 
тако брзо услишио. И ко сам ја, да Господ мој к мени дође? И онда 
се свети Евтропије обрати светом Клеонику и Василиску: Видите ли, 
ево цар наш Исус Христос са светим Теодором стоји у великој слави? 
Они одговорише: Видимо. А свети Теодор рече: Брате Евтропије, 
услишена је молитва твоја, и ево Спаситељ вам дође у помоћ, да 
будете сигурни односно вечнога живота. Онда им и сам Господ рече: 
Када вас мучаху, ја тамо стајах испред вас, посматрајући ваше 
трпљење. И пошто почетак мучења јуначки поднесте, ја ћу вам бити 
помоћник док не завршите подвиг свој. И имена ваша биће 
записана у књигу живота. Рекавши то, Господ са светим Теодором 
постаде невидљив. 

А војници који мучаху свете, завапише к намеснику: Молимо те, 
господару, ослободи нас овог посла, јер ми више не можемо да 
мучимо ове људе. Намесник, показујући прстом на свете, рече: Ето, 
ови мађионичари праве неку опсену и уплашише војнике. Но многи 
од народа, који се удостојише видети оно божанско виђење, 
повикаше к намеснику: Нису то ни опсене ни мађије, него 
хришћански Бог помаже слугама својим. Јер ми видесмо цара 
њиховог Христа, и давно умрлог Теодора видесмо жива, и глас 



Анђела чусмо. Намесник на то рече: Ја ништа не видех, нити глас 
какав чух. Рече му свети Евтропије: Добро кажеш да ниси видео ону 
божанску појаву, нити чуо небеске гласове, јер не видиш духовним 
очима, пошто кнез овога света ослепи срце твоје. И збива се на теби 
Исаијино пророштво које каже: Ушима тешко чују, и очи су своје 
затворили (Ис. 6, 10 Мт. 13, 15). - Чувши то, и видевши комешање 
народа, намесник нареди да вежу свете и одведу у тамницу. Када 
уђоше у тамницу, сужњи се обрадоваше њиховом доласку. И 
Христови страдалници певаху: Помоћ је наша у имену Господњем, 
који је створио небо и земљу (Пс. 123, 8). 

Тог дана за вечером намесник рече својим саветницима: Не 
знам шта да радим овим људима, јер се сав град ускомешао због 
њих. Ви, шта мислите? А један од саветника рече: Молим те, побиј 
их што пре. Јер ако то не учиниш брзо, сав ће град отступити од 
богова и поћи за њима. Но нарочито не допуштај слаткоречивом 
Евтропију да онолико говори. На то намесник одговори: Већ сам и 
молбама и претњама покушавао да га наговорим да се поклони 
боговима, а он и богове и цара изружи, и мене дрско изгрди. Али, да 
позовемо још њега самог, и да га молбама покушамо усаветовати, па 
ако нас послуша, хвала милостивим боговима! Ако нас пак не 
послуша, онда да их предамо на смрт. 

Рекавши то, он одмах посла војнике да Евтропија доведу из 
тамнице. Кад светог Евтропија доведоше, намесник га упита: Хоћеш 
ли да те сам чесно одведем у храм богова наших да им принесеш 
жртве? А свети Евтропије одговори: Тако ми Господа Бога мог, ни 
помислио нисам да отступим од вере Христове, која је утврђена на 
непоколебљивом камену. И предложи намесник мученику да седне 
с њима за трпезу. Али он не хтеде. Тада му присутни рекоше: Седни, 
Евтропије с нама, једи и пиј, и покори се војводи. А светитељ им 
одговори: Не дао Бог, да ја слуга Христов седим са оскврњенима. Јер 
блажени пророк Давид каже: Благо човеку који не иде на веће 
безбожничко, и у друштву неваљалих људи не седи (Пс. 1, 1). И опет: 
Не седим с безумницима, и с лукавима се не мешам (Пс. 25, 4). А 
други пророк објављује: Изиђите између њих и одвојте се, говори 
Господ, и не дохватајте се њихове нечистоте, и ја ћу вас примити (Ис. 
52, 1). И опет Свето Писмо каже: Ко са светима ходи, осветиће се; а 



ко с безбожницима ходи, заједничар је њихов (ср. 2 Кор. 6, 
17).Намесник рече: Раније си био добар, Евтропије, а сад си се 
прозлио. Светитељ одговори: Нисам се прозлио, него заповести 
Божје држим. Јер када се ти стараш да заповести царева земаљских 
држиш, утолико се више ја, који служим Цару небеском и 
бесмртном, старам да држим заповести Његове. Намесник рече: 
Хајде сутра изјутра, ти сам са мном, без твојих другова, принеси 
жртву боговима, да би се народ, видевши тебе где се клањаш 
боговима, усаветовао да не отступа од њих, него да их поштује 
помоћу жртава. Свети Евтропије одговори: Безбожниче, хоћеш ли 
да ја хришћанском стаду будем наставник пропасти? Не дао Бог! Јер 
Господ мој каже: Ко саблазни једнога од ових малих који верују у 
мене, боље би му било да се камен воденични обеси о врат његов, и 
да потоне у дубину морску (Мт. 18, 6). И још каже: Не можете Богу 
служити и мамону. Какву заједницу има светлост с тамом? Како се 
слаже храм Божји с идолима? (Мт. 6, 24; 2 Кор. 6, 14. 16). 

Чувши то, намесник нареди да се пред њега донесе злато, разне 
скупоцене хаљине и сто педесет литри сребра. И онда рече: Тако ми 
ових богова и љубави непобедивих царева, ево све ово даћу теби, и 
више од овога, само изјави сутра пред народом да си се покорио 
намеснику. А после се моли своме Богу како хоћеш. Ево, узми све 
ово! - Свети Евтропије одговори: Препредена варалицо и 
многооблична змијо, нећеш искушати слугу Божјег! Јер знам да је 
написано: Каква је корист човеку ако сав свет добије а души својој 
нашкоди? или какав ће откуп дати човек за душу своју? (Мт. 16, 26). 
Као што брат твој Јуда, заволевши сребро, душу своју погуби, тако 
ћеш и ти погинути с њим. Но, што оклеваш те нас не убијаш? Знај 
дакле, да нас ништа неће раставити од љубави Христове. 

Пошто намесник увиде да мученик ни најмање не попушта, већ 
напротив све јаче грди њега и срамоти богове, а беше и касно, он 
нареди слугама: Водите Евтропија у тамницу, и тамо га вежите с 
друговима, јер се зло никада не може изменити и постати добро. А 
свети Евтропије одлазећи рече намеснику: Биљко покварењаштва, 
ти не рађаш род правде, ускоро ћеш бити посечен и у огањ бачен. У 
теби, рђавој земљи, пшеница не расте, већ само кукољ и трње, 
пошто Сатана задоби душу твоју и посеја по њој своје зло семе. 



Рекавши то, оде. А кад Евтропије уђе у тамницу, затече светог 
Клеоника и Василиска где се клечећи моле Богу. Јер се сву ноћ 
молише за њега Богу. 

Сутрадан намисли намесник да принесе боговима свенародну 
жртву. И нареди да бирови објаве свима, да се сви саберу у 
Артемидин храм са жртвама. И кад се сабра народ, и дође намесник, 
онда по наређењу намесникову бише доведени и свети мученици: 
Евтропије, Клеоник и Василиск. И док сви приношаху жртве 
идолима, неки тамјан а неки животиње, намесник упита Евтропија: 
Евтропије, хоћеш ли и ти са друговима својим приступити и 
принети жртву боговима, да не будете уморени горком смрћу? А 
свети Евтропије са друговима својим стаде се молити Богу: 

Господе Боже Сведржитељу, вечни, чисти, пречисти, 
непроменљиви, Ти на небу живиш и на земљи си слављен; Ти си 
утврдио небо, основао земљу, поставио горе, избројао звезде и свима 
им имена наденуо; Ти нас дивно просвећујеш са висине Своје; Ти си 
некада избавио три света Младића Твоја из вавилонске пећи и 
светог Данила спасао од уста лавових; Ти си слушкињу Твоју Сузану 
ослободио од смрти, и свету Теклу сачувао од огња и зверова; Ти си 
био са светим Теодором у страдањима његовим; Ти и с нама буди! 
Дођи на ово место, покажи силу Своју и уништи целокупно 
јелинско демоновање! Дај да на овом месту хришћани принесу 
Бескрвну Жртву Теби, истинитом Богу, јер си Ти Отац Господа 
нашег Исуса Христа, и Теби слава и јединородном Сину Твом и 
Светом Духу Твом, сада и увек и кроза све векове, амин. 

Када свети завршише ову молитву, настаде грмљавина и велики 
земљотрес, да се и темељи идолишта потресоше. И побегоше из 
храма са намесником сви, силно уплашени, да не буду побијени. 
Паде и Артемидин идол, и разби се у комаде. И у том земљотресу 
дође светитељима глас с неба, говорећи: Услишена је ваша молитва, 
и отсада ће на овом месту бити храм хришћански. - И радоваху се 
светитељи у Господу. 

А кад престаде земљотрес, и сви од страха полако дођоше себи, 
намесник дође у судницу, заузе судијино место, и шкргуташе 
зубима на светитеље. И нареди да се донесу сумпор и смола, 
прокључају у три котла, и излију на мученике. И још нареди да се 



побију у земљу дебели и јаки коци, између њих ставе свети 
мученици, а руке им се вежу, једна за један колац а друга за други. И 
кад ове то би урађено, свети Клеоник рече светом Евтропију: 
Помолимо се Богу, брате, јер нам данас претстоји велика мука. И 
молише се говорећи: Господе Исусе Христе, сада нам дођи у помоћ, 
и покажи силу Твоју, јер је наша сила немоћна. Ти нас укрепи у 
подношењу ове муке! 

Тада слуге принесоше котлове са кипећом смолом и сумпором. 
А блажени Евтропије рече слугама: Господ нека дело ваше окрене 
против вас! И чим то рече, сила им Божја одреши руке које беху 
привезане за коце, и мученици сами рукама својим узеше кипеће 
котлове, и сручише их себи на лећа. Смола се сли низ њихова тела 
на земљу, потече као вода по мермеру, захвати слуге и сажеже их до 
костију, а светитеље уопште не повреди. 

Видевши то, намесник се веома зачуди, и запрепасти, али то 
приписиваше мађијама хришћанским. Потом нареди другим 
слугама да мученике гвозденим ноктима деру, па ране им заливају 
слачицом и сољу растопљеном у оцту. И светитељи трпљаху све то 
јуначки. И налазећи се у мукама, свети Евтропије рече намеснику: 
Богомрски безбожниче, измишљај веће муке, да бисмо за веће 
страдање добили веће венце од Господа нашег.Овим речима још 
више раздражен, намесник наређиваше слугама да их још свирепије 
муче. А светитељи говораху: Постарај се, свепрљави, да нас 
ослободиш твога лица, јер желимо да, ослобођени тебе, видимо 
лице Господа нашег Исуса Христа. И пошто су тако мучили 
светитеље дуго, и дан већ нагињао к вечеру, намесник нареди да их 
опет воде у тамницу, и закључају у окове. 

А светитељи се мољаху у тамници, говорећи: Господе Исусе 
Христе, не остављај нас док не пребродимо ову буру страдања, и 
ослободимо се овог неваљалог намесника, и стигнемо у тихо 
пристаниште, где нема бола, ни невоље, ни жалости, ни уздисања. - 
Док се они тако мољаху, у поноћи им се јави Господ, говорећи: 
Заиста вам кажем, пошто се мене ради предадосте на смрт, 
добићете код мене вечни живот са Светима. - Утешени таквом 
посетом Господњом, мученици још више ојачаше вером. 



Сутрадан намесник опет седе на судијско место. И кад изведоше 
преда њ светитеље, он их упита: Шта дакле, јесте ли одлучили да се 
поклоните боговима и жртву им принесете, или хоћете да злом 
смрћу умрете? Одговори му свети Евтропије: Зар ниси од нас много 
пута чуо, о помрачени, слепи и неосетљиви неваљалче, да се ми 
нећемо поклонити, нити жртве принети глувим и немим ђаволима? 

Чувши то, намесник осуди светог Евтропија и Клеоника на 
распеће. И изрече против њих овакву пресуду: Славни суд наређује 
да буду распети Евтропије, учитељ мађионичара, и други 
мађионичар Клеоник, зато што нису послушали наредбу вечних 
царева; а Василиск да са осталим сужњима буде у тамници. 

Кад то чу, свети Василиск завапи к намеснику: Осуди и мене на 
смрт, јер не желим да останем иза другова својих, него да с њима 
умрем; и желим да заједно с њима предстанем Христу Богу нашем. - 
Намесник му одговори: Тако ми богова мојих, пошто сте се међу 
собом зарекли да не остављате један другог, због тога баш и нећу да 
вас сву тројицу заједно погубим, како би се покварио ваш завет и 
жеља вам остала неиспуњена. А свети Евтропије рече: Ваистину си 
свирепији од свих зверова и неразумнији од свих неразумних 
створова, када раздељујеш дивну дружину, нераздељиву по љубави 
и по вери. Али, Бог ће ти ускоро одмаздити, и расцветаће се 
благодатни цветови, и донеће плод црквама Божјим. 

После тога поведоше светог Евтропија и светог Клеоника изван 
града, где за њих беху опремљени крстови. А цео град иђаше за 
њима, не само хришћани него и незнабошци. Када мученици 
угледаше своје крстове, рекоше: Господе Боже наш Исусе Христе, 
славимо Те и благодаримо Ти што си нас удостојио крсне смрти, и 
уподобио нас Твоме драговољном распећу. Удостоји нас и венца 
правде, да се, страдајући с Тобом, с Тобом и прославимо у царству 
Твом. А молимо Те и за свету цркву Твоју: утишај буру незнабожаца 
који устају на слуге Твоје; дај одсада мир хришћанском роду. 

Док су се светитељи тако молили, војници их приковаше на 
њихове крстове. И би глас с неба Христовим страдалницима који их 
позива у вечни покој. И свети мученици Евтропије и Клеоник с 
молитвом предадоше душе своје у руке Господа свог, рекавши: У 



руке твоје, Господе, предајемо дух свој! - И тако скончаше 3. марта 
308. године. 

Потом два побожна човека, амасијски грађани, Коинт и 
Велоник, молише намесника да им допусти да узму тела мученика. 
И намесник им допусти. Онда тело светог Евтропија узе Велоник, 
помаза га мирисима, и чесно положи на имању свом, осамнаест 
стадија[3] од града. А тело светог Клеоника узе Коинт и, помазавши 
га такође мирисима, чесно положи на имању, званом Кима. И од 
гробова мученика чињаху се исцељења у славу Божју. 

А свети Василиск, остављен у тамници, остаде још доста 
времена у оковима. Када пак царски намесник Асклипиодот погибе, 
и за намесника дође Агрипа, свети Василиск би мачем посечен 22. 
маја. Тог дана се он и празнује, у славу Христа Бога нашег, слављеног 
са Оцем и Светим Духом вавек, амин. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНИХ ОТАЦА НАШИХ 
ЗИНОНА И ЗОИЛА 
  
СКОНЧАЛИ у миру. Разрешење од овог живота уведе Зинона и 

Зоила у бољи живот. 
  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНЕ ДЕВЕ 
ПИАМУНЕ 
  
ПО рођењу Египћанка. Ради Христа не хте се удавати него се 

преда подвижништву у кући своје матере. Као девственица, она све 
време свога живота проживе са својом мајком, једући једанпут у два 
дана, и то увече, док је дању прела лан. Она би удостојена пророчког 
дара, о чему ево једног примера. 

Догоди се једном у Египту, за време поплаве Нила, да једно село 
нападе на друго, јер међу селима бивају око поделе поплављеног 
земљишта свађе, које се често завршавају тучом и убиствима. Тако, 
једно село нападе на Пиамунино село, и велика гомила људи пође са 
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копљима и мотикама да помлати њено село. Али блаженој се деви 
јави анђео Божији и откри јој намеравани напад. Она дозва 
старешине свога села и рече им: "На вас иду из тог и тог села; 
изађите им у сусрет и умолите их да одустану од своје зле намере, да 
не би сви ми, житељи овога села, пропали зачас". Али се старешине 
веома уплашише, и падоше пред ноге њене молећи је и 
преклињајући је: "Ми не смемо да им изађемо у сусрет, јер знамо 
њихово пијанство и безумље, него ако имаш милости према нама, и 
према нашем селу, и према дому своме, изађи им сама у сусрет, и 
умири их, да би се они вратили назад". Али светитељка не пристаде 
на то, него уђе у своју собу и сву ноћ остаде на молитви, молећи Бога 
и говорећи: "Господе који судиш овој земљи, коме никаква неправда 
није у вољи, када ова молитва узађе к теби, нека света сила прикује 
за земљу оне људе где их буде затекла". 

И зби се тако на молитву ове свете девојке. Око једног сата, када 
нападачи бејаху на три миље од села, на том месту бише приковани 
за земљу као што мољаше светитељка, и не могаху се макнути с 
места. И самим нападачима би откривено да им се то догодило 
посредством слушкиње Христове Пиамуне. Стога они послаше у 
њено село, тражећи мир и поручујући житељима: "Захвалите Богу и 
чистим молитвама праведне Пиамуне, које су и вас спасле и нас 
одвратиле од великога греха". 

Света Пиамуна упокојила се 337. године. 
  
  

 
  
  
НАПОМЕНЕ: 

1. Празнује се 17 фебруара. 
2. Римски цар од 285 до 310 године, савладар цара Диоклецијана. 
3. Стадија = σταδίον - мера за дужину, али не свагда и свуда иста: 

а) грчка егинско-атичка износи 164 метра; б) олимпијска - 192 
метра; в) грчко-римска - 178 метара; г) римска - 185 метара. 



  
 

 

 

 

4. МАРТ 
  
  
ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ГЕРАСИМА ЈОРДАНСКОГ[1] 
  
СЛАВНИ подвижник, преподобни Герасим родио се у 

Ликији[2]. Још у младости обузет божанском мишљу, он огради себе 
страхом Божјим, и прими свештени монашки лик. Најпре оде у 
унутрашњу пустињу Тиваиде, у Египту, и тамо богоугодно поживе 
неко време у духовним подвизима. Затим се врати у своју 
постојбину Ликију. Потом оде у Палестину при крају владавине 
цара Теодосија Млађег,[3] да се поклони Светим Местима, и тамо се 
настани у Јорданској пустињи, коју као светла звезда обасјаваше 
светлошћу својих врлина. Ту поред Јордана он касније и манастир 
подиже. 

У дане његовог боравка у Палестини, а за царовања Маркијана и 
Пулхерије,[4] састаде се у Халкидону Четврти Васељенски Сабор 
светих Отаца против безбожног патријарха александријског 
Диоскора и архимандрита Евтиха, који су учили да је у Господу 
Христу једна природа, због чега их свети Оци проклеше. После овог 
Сабора усташе неки јеретици нападајући овај Сабор, да је тобож 
одбацио догмате праве вере а обновио Несторијево учење. Такав 
беше неки монах Теодосије, присталица Евтихове јереси, 
чаробњачког расположења. Овај допутова у Јерусалим, и узбуни сву 
Палестину. Он заведе многе, не само просте него и свете људе. Он и 
царицу Евдокију, удовицу, супругу бившег цара Теодосија Млаћег, 
придоби за своју непобожност. И помоћу ње и многих палестинских 
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инока које беше завео он прогна са престола патријарха 
јерусалимског блаженог Јувеналија (422-458), и сам уграби престо. 
Неки пак којима је досађивала пометња, стварана од стране лажног 
патријарха Теодосија, повукоше се у унутрашњу пустињу. То учини 
преподобни Јевтимије Велики[5], а за њим и остали свети Оци. 

У то време јеретичком обманом би захваћен и преподобни 
Герасим, али се брзо исправи. О томе Кирил Скитопољски пише у 
Житију Јевтимија Великог ово: Беше тада у пустињи Јорданској један 
отшелник, по имену Герасим, који недавно беше дошао из Ликије. 
Он пређе све подвиге монашког живота, и јуначки војеваше против 
нечистих духова. И он, који побеђиваше и прогоњаше невидљиве 
ђаволе, би саплетен и заведен од видљивих ђавола - јеретика, и паде 
у Евтихову јерес. А кад чу за преподобног Јевтимија, о чијим је 
врлинама слава брујала на све стране, Герасим оде к њему. 
Преподобни Јевтимије се тада налазио у пустињи, званој Рува. И то 
би од велике користи по Герасима. Јер боравећи дуго с 
преподобним Јевтимијем он се храњаше спасоносним речима са 
медоточивог језика његовог и поукама о правоверју, те тако одбаци 
јерес и обрати се правој вери. И силно се кајаше због пређашње своје 
обмане. 

Потом пресвети Јувеналије поново заузе свој престо, јер 
благочестиви цар Маркијан посла да ухвате лажног патријарха 
Теодосија, да би га предао суду због дела његових. Али он, сазнавши 
за то, побеже на Синајску гору, и сакри се. И опет засија правоверје у 
Јерусалиму и целој Палестини. И многи који беху заведени јересју, 
опет се обратише правој вери. И царица Евдокија, увидевши свој 
грех према вери, усрдно се покаја, и присаједини опет Православној 
Цркви. 

Обитељ преподобног Герасима беше удаљена од светог града 
Јерусалима тридесет и пет стадија, а од реке Јордана једну стадију. У 
манастир је преподобни Герасим примао почетнике, а искуснијим 
оцима давао је отшелничке келије у пустињи. И таквих 
пустињожитеља беше под њим не мање од седамдесет. Њима 
преподобни Герасим беше прописао овакав устав за живот: пет дана 
у седмици сваки је сам проводио у својој пустињској келији, бавио се 
неким рукодељем, јео по мало сува хлеба, воде и урме; није било 
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дозвољено ложити огањ у келији нити јести икакво вариво у току 
тих пет дана; суботом и недељом сви су долазили у манастир, и 
сабирали се у цркву на божанствену Лигургију, и причешћивали се 
пречистим и животворним Тајнама Христовим; затим су имали 
заједничку трпезу, с варивом и с мало вина у славу Божју. Тада би 
сваки монах доносио и стављао пред ноге игуманове оно што је 
израдио за прошлих пет дана. А у недељу по подне опет је сваки 
одлазио у своју пустињску келију, поневши са собом мало хлеба, 
урме и крчаг воде, и палмово пруће за плетење котарица. Њихово 
нестицање и сиромаштво је било такво, да је сваки имао само по 
једну стару хаљину, којом је тело покривао, и рогозину на којој се 
одмарао, и глинени крчаг за воду. А заповест су имали од оца да, 
одлазећи из келије, не затварају врата него да келије остављају 
отворене тако да би свако могао, ако би хтео, слободно ући и узети 
коју жели од тих бедних ствари. И било је милина видети их како 
апостолски живе: у њих беше једно срце и једна душа, и ниједан од 
њих ништа не називаше својим, него им све беше заједничко. 

Прича се и то да неки од тих пустињских отаца једном дођоше к 
преподобном Герасиму и молише га да им допусти да у својим 
келијама понекад ноћу запале свећу ради читања, и покаткад 
наложе огањ да би загрејали воду ради потребе. Светитељ им 
одговори: Ако хоћете да имате у пустињи огањ, онда дођите и 
живите у манастиру са почетницима, јер док сам жив ја нећу 
допустити пустиножитељима да ложе огањ. 

Чувши за тако строги живот подвижника који беху под светим 
Герасимом, верни из града Јерихона прописаше себи закон, да сваке 
суботе и недеље одлазе у обитељ преподобног Герасима и односе 
свега колико манастиру треба: хране, и вина и осталога. 

Сам преподобни Герасим беше толики подвижник, толики 
испосник да у Часни пост све до самог Ускрса ништа јео није, осим 
што је светим Причешћем крепио своје тело и душу. 

Код овог преподобног наставника монаховао је и блажени 
Киријак Отшелник.[6] О томе у његовом Житију каже се ово: 
Преподобни Јевтимије љубазно прими Киријака, провидећи да ће 
на њему почивати дарови Божји. И ускоро га својим рукама обуче у 
схиму и посла на Јордан светоме Герасиму, пошто велики Теоктист 
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беше отишао ка Господу. А свети Герасим, видевши да је Киријак 
млад, нареди му да живи у манастирском општежићу и да проходи 
послушања. Киријак, готов на све трудове, труђаше се у 
манастирској служби по ваздан, а по сву ноћ стајаше на молитви, 
мало кад прибегавајући спавању. А пост његов беше: сваког другог 
дана јести хлеба и воде. Видећи такво уздржање у младим годинама 
његовим, преподобни Герасим се дивљаше, и заволе га. А свети 
Герасим имађаше обичај да свету Четрдесетницу проводи у 
најзабаченијој пустињи, званој Рува, у којој је и преподобни 
Јевтимије некада боравио. Волећи блаженог Киријака због његовог 
великог уздржања, свети Герасим га је узимао са собом. И тамо се 
Киријак сваке недеље причешћиваше светим Тајнама из руку 
Герасимових. И остајаху у пустињском безмолвију до Цвети. И тада 
се враћаху у обитељ са великом духовном коришћу у својој души. А 
после неког времена престави се преподобни отац наш Јевтимије. За 
ово престављање преподобни Герасим сазнаде седећи у својој 
келији, јер виде Анђеле Божје где с радошћу носе на небо душу 
преподобног Јевтимија. И уставши, узе Киријака и оде у Јевтимијеву 
лавру, и затече га где је скончао у Господу. И пошто сахрани чесно 
тело његово, он се са својим љубљеним учеником Киријаком врати у 
своју келију. 

Овом великом угоднику Божјем послужи неразумни звер као 
разуман човек. О томе блажени оци Јован Мосх и Софроније пишу у 
Лимонару[7] ово: Дођосмо у лавру аве Герасима. Она беше удаљена 
од Јордана једно поприште. Тамошњи монаси нам испричаше за аву 
Герасима да га једном у пустињи светога Јордана срете болестан лав, 
и показа му ногу своју у коју се беше зарио трн, због чега му нога 
беше отекла и беше пуна гноја. И гледаше лав у старца тужним 
очима, молећи га, иако не речима, оно својим смиреним изгледом, 
да га исцели. А старац, видевши у каквој се невољи налази лав, седе, 
узе му ногу, извуче трн из ње, и силан гној изиђе. Затим добро 
очисти рану, зави је крпом, и отпусти лава. А лав, пошто се исцели, 
не напушташе старца, него као ученик иђаше свуда за њим, тако да 
се старац дивљаше благоразумности звера. И од тада старац га 
храњаше, дајући му некад хлеба а некад сочива. 
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Оци у лаври имађаху једнога магарца, који са светог Јордана 
доношаше воду за потребе братији. И нареди старац да лав иде с 
магарцем да га пасе крај реке Јордана. Но једнога дана пасући 
магарца лав се прилично удаљи од њега, и заспа на сунцу. У том 
наиђе један човек с камилама, који је ишао из Арабије. Угледавши 
сама магарца без чувара, он га ухвати и одведе са собом. Када се лав 
разбуди, он потражи магарца, али га не нађе. И дође у лавру к ави 
Герасиму невесео и утучен што је изгубио магарца. А старац, 
помисливши да је лав појео магарца, упита га: Где је магарац? А он 
као човек стајаше ћутећи и гледајући у земљу. Старац га поново 
упита: Јеси ли га појео? Нека је благословен Господ, ти нећеш отићи 
одавде, него ћеш радити све што је радио магарац, служећи 
потребама манастирским. И од тада, по старчевом наређењу, на 
лава је товарен кантилион, тојест суд који је скупљао четири меха 
воде, и он је доносио воду са Јордана у манастир. 

Једнога дана дође к старцу ради молитве један војник. Он виде 
лава где носи воду, и кад сазнаде разлог, сажали се на њега и даде 
оцима три златника, да купе магарца за своје потребе, а да лава 
ослободе од такве работе. И би купљен други магарац за 
манастирске потребе, а лав ослобођен. 

И прође много времена, а онај трговац из Арабије, који одведе 
магарца, иђаше у свети град Јерусалим с камилама, да прода 
пшеницу. И магарца вођаше са собом. Кад трговац пређе Јордан, 
случајно га срете лав, који, угледавши магарца с камилама, познаде 
га, изненада рикну и јурну к њему. Трговац и они што с њим беху, 
угледавши лава, препадоше се и побегоше, а лав зубима ухвати узду, 
као што му је пре био обичај, и одведе магарца са три, пшеницом 
натоварене камиле, привезане једна за другу. Ричући од силне 
радости што нађе изгубљеног магарца, лав га доведе к старцу. А 
преподобни старац, осмехнувши се тихо, рече братији: Ми смо 
низашто грдили лава, мислећи да је појео магарца. И надену старац 
име лаву Јордан. И од тада лав често долажаше к старцу и добијаше 
храну од њега. И не одвоји се од лавре више од пет година. 

А када преподобни ава Герасим оде ка Господу, и оци га 
сахранише, 475. године, лав тада, по промислу Божјем, не беше у 
лаври. Но после кратког времена дође и тражаше свога старца. А 



ава Саватије, ученик аве Герасима, видевши лава рече му: Јордане, 
старац наш остави нас осиротеле, и отиде ка Господу. И нуђаше му 
храну, говорећи: Узми и једи. Али лав не хте да једе, но често 
погледајући тамо-амо и иштући свога старца, преподобног 
Герасима, рикаше врло тужно. А ава Саватије и остали старци, 
гладећи га по леђима, говораху: Отиде старац ка Господу, 
оставивши нас. Али, говорећи тако не могаху га смирити да тужно 
не риче. И уколико га они више тешаху речима, он утолико тужније 
и јаче рикаше, и жалост своју изражаваше лицем и очима, не 
видевши старца. Тада му ава Саватије рече: Ако нам не верујеш, 
онда хајде с нама да ти покажемо место где старац лежи. - И одведе 
га на гроб, где преподобни Герасим беше сахрањен. А гроб се 
налажаше на пет стопа од цркве. И ставши поред гроба 
преподобног Герасима, ава Саватије рече лаву: Ево, овде је сахрањен 
старац наш. И клекнувши крај старчева гроба, ава Саватије плакаше. 
А лав чувши то, и видевши Саватија где плаче, и сам удараше 
главом о земљу, ричући силно. Затим, рикнувши страховито, он 
издахну крај старчева гроба. А ово би, не што лав имађаше разумну 
душу, него што Богу би воља да светог оца Герасима, који је Њега 
прославио, прослави не само у животу него и после смрти, и да нам 
покаже како су звери биле послушне Адаму у рају пре његовог пада 
и пре изгнања иа раја. - Толико Јован са Софронијем. 

Из овога се јасно види како преподобни Герасим силно угоди 
Богу, коме од младости до старости послужи свим срцем, и пређе к 
Њему у живот нестарив, где, настањен са Светима, слави Оца и Сина 
и Светога Ауха вавек, амин. 

  
  
СТРАДАЊЕ СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
ПАВЛА и сестре његове ЈУЛИЈАНЕ 
и оних с њимa[8] 
  
ЦАР Аврелијан[9] издаде заповест да сви хришћани у целом 

свету приносе жртве боговима, а да се они, који се томе буду 
противили, стављају на љуте муке и погубљују. Сам Цар прошавши 
Сирију дође у Финикију у град Птолемаиду[10], да све хришћане 
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примора на идолске жртве. Видевши цара где улази у град, блажени 
Павле се прекрсти и рече својој сестри Јулијани: Буди храбра, сестро 
моја, и не бој се! Кажем ти, велико искушење наилази на хришћане. 
- А цар Аврелијан, видевши Павла где се прекрсти, нареди да га 
ухвате и држе до сутра у оковима. 

Сутрадан би постављен у позоришту престо за цара. Пошто се 
слеже сав град, он седе на престо и изведе блаженог Павла преда се 
на суд, и упита га: Несрећни човече, зашто си се јуче усудио да се 
прекрстиш када си ме видео где улазим у град? Еда ли ниси чуо 
нашу заповест царску, издату против хришћана? Блажени Павле 
одговори: Чуо сам за заповест твоју, али нико никада не може нас 
хришћане толико уплашити, да бисмо се из страха одрекли 
истинитог Бога и престали исповедати Христа Сина Божја. Јер 
мучења на која нас ти стављаш краткотрајна су и не могу уплашити 
и нашкодити онима који се Бога боје, али муке на које одређује 
непристрасни суд Божји вечне су. Исто тако и слава, коју Бог даје 
хришћанском роду, вечна је. Ко је дакле толико безуман да остави 
живога Бога и стане клањати се глувим и немим боговима? Сам 
Спаситељ наш Исус Христос каже у Еванђељу: Ко се одрече мене 
пред људима одрећи ћу се и ја њега пред Оцем Својим који је на 
небесима (Мт. 10, 33). Аврелијан рече: Видиш колико те трпех да 
булазниш. Приступи дакле и принеси жртву боговима да те не бих 
предао љутој смрти. Блажени Павле одговори: Ја другог Бога не знам 
осим Господа нашег Исуса Христа, коме од праотаца мојих служим 
свим срцем. 

Тада Аврелијан нареди мучитељима: Обесите га о дрво и 
мучите га јако, док не дође његов Христос и отме га из ваших руку. И 
они одмах испунише наређење: Мученика обесише нага о дрво, и 
стадоше га мучити. А он се громко мољаше Богу, говорећи: Господе 
Исусе Христе, истинити Сине истинитог Бога Оца, чије рођење нико 
разумети не може: ни Арханђели, ни Престоли, ни Господства, ни 
Поглаварства, ни Власти, ни Силе, ни Херувими, ни Серафими, само 
Отац једини, - Ти помози мени ништавном и одбаченом слузи Твом, 
и избави ме из руку Аврелијанових! 

И Господ Исус Христос му одмах олакша муке тако да он не 
осећаше болове од задаваних мука. А света невеста Христова 



Јулијана, видевши брата свог на мукама, приступи цару гласно 
питајући: 

Насилниче Аврелијане, зашто тако свирепо мучиш мог невиног 
брата? Аврелијан рече слугама: Скините тој жени повезачу с главе, 
па је жестоко бијте по лицу, да нам тако дрско не говори; а тог 
несрећног човека ударите на још љуће муке, пошто каже да му је 
Христос заштитник и помоћник. 

На то се блажена Јулијана насмеја и рече: Чудим се да си ти, 
цар, тако луд, и не разумеш да сила Христова олакшава муке онима 
који Га истински призивају. Аврелијан рече онима што стајаху око 
њета: Ова жена, видећи да с њом благо разговарам, постаје све 
безочнија. Затим бесно погледа на њу, наређујући јој: Приступи к 
боговима и поклони им се, јер нећеш умаћи из мојих руку. Света 
Јулијана одговори: Ја се ни мучења твојих не бојим, нити марим од 
твојих претњи. Јер па небу постоји Бог, који нас може избавити из 
твојих безбожничких руку. Сва мучења којима располажеш наложи 
на мене, да би по томе познао помоћ Господа мог Исуса Христа који 
је са мном. 

Аврелијан јој рече: Видим да си необично лепа, и зато те 
штедим и не желим да те погубим. Молим те, уразуми се, те 
принеси боговима жртву, да бих те могао узети за своју закониту 
жену. И ти ћеш заједно са мном царовати у све дане живота свог, а 
твог брата ћу наградити највећим почастима и дати му највиши 
положај. А света Јулијана, подигавши очи своје к небу и 
прекрстивши се, весело се насмеја. Аврелијан је упита: Како се 
усуђујеш да оволику кротост моју ниподаштаваш? Светитељка 
одговори: Не ниподаштавам твоју кротост него се радосно смејем, 
јер духовним очима својим гледам божанску лепоту Небеског 
Женика мог, који, седећи на светом престолу свом, жели да се сви 
људи спасу. Он ми препоручује да подвиг мученички добровољно 
примим, а тебе презрем као брбљива и празнословна човека, пошто 
се називаш цар а клањаш се дрвету и камену. 

Чувши то, Аврелијана обузе јарост и нареди мучитељима: 
Обесите ову жену о дрво, и силно је мучите, да би схватила да стоји 
пред царем на суду. А кад мучитељи стадоше мучити светитељку, 
погледа на њу брат њен свети Павле, и рече јој: Не бој се, сестро моја, 



мука на које те ставља мучитељ, нити се плаши његових претњи, јер 
претрпевши овде мало, одморићемо се у Христа нашег вавек. 
Аврелијан рече мучитељима: Мучите је свирепије, и говорите јој да 
не буде горда и луда. А света Јулијана, немилосрдно мучена, када чу 
цареве речи, опет се насмеја и рече: Мучитељу Аврелијане, ти 
сматраш да ме мучиш, а ја помоћју Христа мог не осећам муке. 
Аврелијан јој на то рече: Иако много лажеш, правећи се да тобож не 
осећаш муке, но ја ћу те победити мучећи те дуго. Светитељка му 
одговори: Неће ме оставити Господ мој Исус Христос, нити ће 
допустити да ме ти победиш, јер ми Он помаже сада и свагда, и 
помагаће ми до краја, да би ти познао силу Његову и хришћанско 
трпљење. А тебе ће Бог мој мучити у вечном и неугасивом огњу, и 
тражиће од тебе душе људске које си погубио својим лукавим 
прелестима. 

Од ових светитељкиних речи Аврелијан се силно разјари, и 
нареди да се донесе котао и смола, наложи велики огањ и узаври 
смола. И кад смола страшно кључаше у котлу, да нико није могао 
прићи, он нареди да у котао баце свете мученике, Павла и Јулијану. 
Бачени у котао, они подигоше очи к небу, и као једним устима 
мољаху се, говорећи: Господе Боже отаца наших Аврама, Исака и 
Јакова, који си у Вавилонској земљи сишао у пећ усијану к Седраху, 
Мисаху и Авденагу, и ниси допустио да их огањ повреди, Ти Господе 
Исусе Христе, светлости непостижна, Очева тајно и славо, десницо 
Бога вишњега, који се ради грехова наших оваплоти и с људима 
поживе, желећи да спасеш душе, које непријатељ ђаво бедно 
прелашћене и упропашћене низведе у преисподњи тартар и понор, 
као што и ученик његов Аврелијан сада чини, - Ти нас избави од 
тешке муке ове! 

Док се они тако мољаху, узаврела смола претвори се у хладну 
воду. И сви се присутни дивљаху сили Божјој, и слављаху Бога. А 
Аврелијан, луд од гнева, не прослави Бога, него сматраше да је то 
мађионичарска вештина. И нареди да свете изваде из котла, у коме 
не беше ни трага ни воње од смоле, већ само чиста вода. Тада им 
рече Аврелијан: Мислите ли ви да ћете присутне људе преварити, те 
да сматрају да сте котао расхладили помоћју Бога вашег а не 
мађионичарском вештином? Не, тако ми богова мојих! Ја ћу 



учинити да вам више не помогну мађије ваше. И вама ће додијати 
многе и дуготрајне муке и пржење у огњу, и ви ћете малаксати, па 
ћете и не хотећи принети жртве боговима. На то одговори свети 
Павле: Ни у ком случају нећемо оставити Бога живога, који је небо и 
земљу створио, и нас из таме извукао, и који нас из руку твојих 
избавља. Никада нас, о Аврелијане мучитељу, не можеш наговорити 
да се поклонимо вашим безгласним, бездушним и неосетљивим 
идолима. Мучи нас дакле каквим знаш мукама, и познаћеш силу 
Бога нашег. 

И нареди Аврелијан да се донесу два гвоздена кревета, да се 
испод њих наложи велика ватра, да се на њих свети мученици 
положе наги, па да их заливају врелом свињском машћу. А када то 
би урађено, Аврелијан рече: Сада победих вашу мађионичарску 
вештину, и познасте ко је Аврелијан. Нек сада дође ваш Христос и 
помогне вам! - Света Јулијана одговори: Наш Христос је овде с нама, 
и помаже нам; нити попушта огњу да нас повреди. Али ти Га не 
видиш, пошто ниси достојан да Га видиш. Но саветујем ти да 
одбациш своје безумље и приступиш Христу. Јер ако усхтеш да 
верујеш у Њега, Он ће те примити кајућег се, јер је човекољубив и 
милостив, и лако опрашта грехе људске. Не будеш ли се пак 
обратио к Њему, бићеш предат вечном огњу. 

Када двојица од мучитеља видеше да светитеље, који лежаху на 
усијаним креветима, огањ не повређује, они повикаше говорећи: 
Нема другога Бога осим Бога небескога, који помаже Павлу и 
Јулијани. - А цар, разљутивши се на ову двојицу мучитеља, нареди 
да их мачем посеку, као преварене и златом од хришћана 
поткупљене да мученике не муче жестоко. А кад их поведоше на 
посечење, свети Павле их поучи говорећи: Не бојте се, јер никада 
умрети нећете, него ћете бити заједничари Светима и сунаследници 
царства небеског. А они, чувши то, застадоше, и мољаху се говорећи: 
Господару, Господе Исусе Христе, истинити Боже, кога Павле и 
Јулијана проповедају, Ти и с нама буди, јер умиремо не сатворивши 
ништа зло. - Када то рекоше, они бише посечени. А имена су 
њихова: Квадрат (или Кодрат) и Акакије. 

По посечењу ових бише одређени други џелати да пеку 
светитеље на гвозденим креветима. Они со бацаху у огањ, да би јаче 



горео. Али светитељи не мараху за муке, него још више кораху 
мучитеља. А он, постиђен што их не могаде савладати, нареди да их 
вргну у тамницу, и да им тешке кладе ставе на вратове, и окове на 
ноге, и да им веригама вежу руке. И још нареди да се у тамници 
поставе испод њих оштри клинци у облику трња, да их положе на 
трњу, како не би имали никакве олакшице у боловима, него да се 
муче на клинцима који ће се заривати у тела њихова. И заповеди да 
будно мотре, да се неки хришћанин не довуче и не дотури им храну 
и пиће. 

А у поноћи, док светитељи на оштрим клинцима лежаху и 
мољаху се, изненада сину светлост у тамници, и Анђео Господњи 
стаде пред њих и рече им: Павле и Јулијано, слуге Бога вишњега, 
устаните и прославите Бога! Рекавши то, он им приђе, додирну 
њихове вериге и окове, који се одмах поскидаше и са тела њихових 
спадоше, и ране им се исцелише, и светитељи постадоше здрави. И 
гле, пред њима се обретоше два намештена кревета, и постављена 
трпеза, препуна сваковрсних ђаконија. И рече Анђео светима: 
Одморите се на постељама, и прихватите се хране коју вам посла 
Исус Христос. И свети мученици се одморише на постељама, па 
подигавши очи своје к небу благодарише Богу. Онда једоше и пише 
што им беше послао Господ, и окрепише се. А други тамошњи 
сужњи, када видеше где у тамници сија светлост, и свете мученике 
ослобођене окова, и кревете, и трпезу пред њима, дођоше к њима и 
веома се дивљаху. И бише и они учесници те трпезе, постављене 
невидљивом руком. И прославише Бога који такву милост показује 
према слугама својим, и вероваше у Њега, и постадоше хришћани. 

Трећег дана цар Аврелијан седе на престо, и изведоше преда њ 
на суд свете мученике, Павла и Јулијану. И упита их: Још ли вас не 
научише муке које поднесте, да се одрекнете своје лудости, 
приступите боговима и принесете им жртве? Свети Павле одговори: 
Та лудост - не одрећи се Христа, нека буде вавек у мене и у свих који 
љубе Бога. Јер је лудост Божја мудрија од људи, а мудрост људска је 
лудост пред Богом (1 Кор. 1, 25; 3, 19). Заиста бих ја полудео, када 
бих отступио од истинитог Бога и поклонио се вашим ђаволима. 

Опет се разљути Аврелијан, и нареди да обоје вежу за дрво 
мучења, и да им гвозденим ноктима стружу ребра. А они се у 



мукама мољаху Богу, говорећи: Господе Исусе Христе, Сине Бога 
живога, светлости хришћанска и веро неразрушива, покажи лице 
Своје, и помози нам, и не остави нас, ради светог имена Твог! - Док 
се они тако мољаху, Спаситељ, који невидљиво беше пред њима, 
олакшаваше им патње, и свети не осећаху муке. А један од џелата, 
по имену Стратоник, који беше одређен да слева струже ребра свете 
Јулијане, видећи лепоту тела њеног, би рањен њоме, и штедећи је 
уздржаваше се од стругања. А света, схвативши његову мисао, гурну 
га ногама и рече му: Стратониче, чини што ти је заповеђено од 
мучитеља, и не штеди ме, јер ја имам Цара мог, Господа Исуса 
Христа, вечнога Бога, који се брине о души мојој и олакшава ми 
телесне болове. 

А Стратоник, бацивши справу за мучење што му беше у рукама 
притрча к цару вичући: Аврелијане, безбожни мучитељу, зашто 
тако неправедно мучиш хришћане? Како зло учинише људи, који 
служе Богу истинитоме, да тако љуто страдају? Због тога ли што 
поштују Христа Господа свију? 

Чувши то, цар се запрепасти, и дуго ћуташе. Затим 
проговоривши рече: Зар и ти, Стратониче, пристаде уз безумље 
њихово? Да ли те Јулијанина лепота преласти? И да ли те речи њене 
женске уловише? - А Стратоник, подижући очи к небу, виде лица 
светих мученика везаних као лица анђела Божјих и, прекрстивши се, 
полете на одвратни жртвеник идолски који беше ту подигнут, обори 
га, изгази ногама вичући: Ево, и ја сам хришћанин, чини са мном 
што хоћеш, мучитељу! 

Сав љут, Аврелијан нареди да му се отсече глава. И када би 
доведен на место посечења, Стратоник се помоли Богу, говорећи: 
Господе Исусе Христе, кога Павле и Јулијана проповедајући остају 
непобедиви, чувани Твојим Божанством, и посрамљују мучитеља, 
Тебе молим: прими и моју душу у Своје небеско царство! Не одбаци 
мене који сам за ово неколико тренутака исповедио свето име Твоје 
пред мучитељем Аврелијаном! - Када то рече, отсекоше му главу. А 
хришћани узеше тело његово, те сакрише. 

Свети пак мученици Павле и Јулијана цео тај дан бише мучени, 
и не малаксаше у мукама. Аврелијан рече светој Јулијани: О погана и 
безбожна жено, како си и за време мучења могла преластити џелата, 



те због тебе изгуби главу? Светитељка одговори: Ја га не преластих, 
нити сам крива за његову смрт, него Христос, који мене изабра за 
невесту Своју, Он и њега призва к себи као достојна. Јер да није био 
достојан, никада не би могао прићи венцу мученичком. Ти ћеш њега 
видети где се одмара у небеском царству, а себе у пламену пакленом 
мучена. Тада ћеш се ударати у груди, гледајући човека, кога си 
некада сматрао за ништавна и одбачена, где далеко изнад тебе 
ужива крај Христа у слави небеског царства. И ти ћеш се тада 
испунити жалости, и завапити просећи милост, али је никада 
добити нећеш. 

После тога Аврелијан нареди да их одреше и воде у тамницу. 
Но те исте вечери заповеди да их из тамнице одведу у купатило 
народно, и тамо затворе. И онда дозва мађионичаре, бајаче и 
заклињаче змија, и нареди им да донесу све најљуће змије које имају, 
отровнице, гује, аспиде, и да их затворе у купатило са мученицима. 
И би тако: заклињачи змија донеше врло много таквих змија, 
пустише их у купатило код светих, и закључаше врата. И змије 
пузаху крај ногу светих мученика, не чинећи им ништа. А свети без 
страха сеђаху, појаху и слављаху Бога. И остадоше свети мученици 
са змијама у купатилу закључани три дана и три ноћи. Четврте 
ноћи посла Аврелијан да виде да ли су змије појеле Павла и 
Јулијану. А кад се посланици приближише к вратима купатила, они 
чуше где свети певају псалме и славослове Бога. Желећи пак да 
тачније сазнаду шта се унутра збива, уђоше у купатило, и кроз једно 
таванско прозорче завирише унутра. И видеше где блиста светлост, 
и како свети Павле заједно са својом сестром светом Јулијаном седи, 
а Анђео Божји стоји поред њих и не допушта змијама да се 
приближе светима. Видевши то, они похиташе и известише цара 
Аврелијана. 

Цар сутрадан опет седе на престо и нареди мађионичарима и 
заклињачима змија да узму змије из купатила, а да се мученици 
доведу на суд. И кад ови дођоше до врата купатила, и стадоше 
својом бајачком вештином дозивати к себи змије, оне их не 
послушаше. А када отворише врата од купатила, тада све змије 
јурнуше на своје заклињаче и друге који беху дошли с њима, 



изуједаше их и разбегоше се. Пошто се змије разбегоше, дођоше 
цареви људи и одведоше свете мученике на суд. 

Погледавши на њих, мучитељ се осмехну на њих, и рече: Сада 
сам веома расположен за разговор с вама, јер се надам да ћу нешто 
важно добити од вас. Тако ми богова, ако ми истину речете, 
добићете од мене многе и велике дарове и бићете господари мога 
царства. Реците ми, је ли истина то што чух од оних што кроз 
прозорче завирише код вас у купатилу, да господ наш бог Аполон 
дође к вама, и поможе вам, заштитивши вас од змија, и ви својим 
очима видесте лице његово? Свети Павле одговори: Ми Аполона не 
познајемо, нити га икада видесмо, јер смо од оних који служе 
истинитоме Богу, који је уготовио спасење слугама својим. А твоја 
душа погибе сва до смрти, јер не желиш да познаш истину, и дођеш 
у покајање, него те силно лудило насилништва доведе дотле да 
хулиш бестелесног служитеља Божјег. Јер светог Ангела, кога нам 
Господ наш Исус Христос посла да затвори уста змијама, ти 
богохулно називаш својим Аполоном. - Аврелијан се наљути и 
нареди да оловним прућем бију по лицу светога Павла, и да му 
говоре: Не одговарај тако гордо и бесмислено! Знај да пред царем 
стојиш! 

Пошто светог Павла избише, мучитељ нареди да га удаље, а 
Јулијану приведе близу себе, и рече јој: Владарко душе моје, 
Јулијано! Молим те и саветујем, не следи безумљу брата свог. Видим 
да си девојка паметна и великог ума, стога ти предлажем: Послушај 
ме и буди ми владарка и царица; узећу те за жену, и твоје златне 
статуе поставићу по свима градовима света. 

А светитељка му одговори: Ни на који ме начин нећеш 
преварити, Аврелијане, мучитељу безбожни. Лукавством твојим 
нећеш уловити слушкињу Бога вишњега, нити ме увући у вечну 
смрт. Хоћеш да ме лишиш славе Христове и царства небеског, али 
нећеш успети. 

И нареди Аврелијан да светитељку одведу подаље, а да светог 
Павла опет доведу. И рече му: Ето Павле, твоја сестра Јулијана обећа 
пред нама да ће принети жртву боговима. Зато ћу је узети за жену, 
и биће владарка целога царства мог. Хајде и ти, реши се и принеси 
жртву боговима, па ћеш ми бити пријатељ и даћу ти највећи 



положај. Свети Павле одговори: Заиста си слагао да је моја сестра 
тобож пристала да отступи од свог пречистог и бесмртног Женика 
Христа, а да се придружи теби поганом и трулежном, и уједно и 
твојим ђаволима. Но није ни чудо што си слагао, јер ти је ђаво отац, 
који је отац лажи, и ти си се од њега научио лагати. Ти чиниш што и 
он, и никога не можеш друкчије уловити осим лажју. Но узалуд се 
трудиш, јер нас преварити нећеш, иако си нам обећао царство 
целога света. - Аврелијан викну: Докле ћеш нас бестидно вређати, 
брбљивче и неразумниче? Тако ми богова, ставићу вас на све врсте 
мука, и нико вас неће отети из руку мојих. 

И нареди да се наложи огањ, донесу четрдесет гвоздених 
штапова и метну у огањ, а да Павлу вежу спреда руке и ноге, 
провуку гвозден колац између руку и ногу, побију у земљу, и онда га 
два војника наизменично туку усијаним штаповима. И мењаху се 
војници, и мењаху штапове, узимајући из огња ужежене. Уто нареди 
Аврелијан да свету Јулијану одведу у блудилиште, и обешчасте је. И 
многи од присутних потрчаше, утркујући се ко ће први доћи до ње, 
јер беху као коњи који вриште због лепоте њене. А кад је доведоше у 
блудилиште, одмах Анћео Господњи стаде пред њу и рече јој: Не бој 
се, Јулијано, јер Господ Исус Христос, коме служиш, посла ме да те 
заштитим, да би се свето име Његово прославило у свима који Га се 
боје. - И Анђео поражаваше слепилом ове похотљивце који дрско 
стремљаху к светој, отресајући их као прах, с ногу невесте Христове. 
И не могаху јој се приближити, него пипајући зидове не знађаху 
куда иду. Када то виде народ, стаде као једним устима громко 
викати: Велики је Бог Павлов и Јулијанин, свуда спасава и штити оне 
који Га се боје! 

А ослепљени похотљивци преклонивши колена вапијаху ка 
светој: Јулијано, слушкињо Бога вишњега, безумно сагрешисмо пред 
тобом, дрско се устремљујући на тебе. Но ти нам, као служитељка 
доброга Бога, опрости, и помоли се за нас твоме Христу, да нам 
дарује вид. - Светитељка се сажали на њих, узе мало воде и, 
подигнувши очи к небу, призва Господа говорећи: Истинити Боже, 
Исусе Христе, Спаситељу свих људи, услиши мене, слушкињу Твоју, 
и покажи сада знаке и чудеса, које чиниш синовима људским, и 
даруј овима вид, да се прослави свето име Твоје. - Рекавши то, она 



покропи водом све ослепеле, и они одмах прогледаше. И паднувши 
на земљу благодарише Бога. Па онда потрчаше у хришћанску 
цркву, исповедише с покајањем грехе своје, и постадоше хришћани, 
удостојивши се светог крштења. 

А светог Павла, по царевом наређењу, џелати немилице бијаху 
оним ужеженим штаповима. И смењиваху се џелати, и мењаху 
штапове. А свети Павле довикиваше цару, говорећи: Аврелијане, 
безбожни тиранине, какво ти зло учиних те ме овако љуто и 
безбожнички бијеш? Али мени Господ мој Исус Христос заиста 
олакшава болове, а тебе чека вечни огањ, приправљен теби и ђаволу 
који те против нас диже. 

Аврелијан га упита: Павле, где је сестра твоја Јулијана, за коју ти 
кажеш да је девица? Ено где је сада бешчасте у блудилишту, и зар је 
још сматраш да је девица? Светитељ одговори: Верујем Богу моме, 
који ми олакшава болове и избавља ме од толиких твојих 
злоумишљаја, да ће Он и сестру моју заштитити и сачувати је чисту 
од сваке прљавштине, јер јој Он посла с неба Анђела свог да је чува. - 
Затим после једног часа свети Павле рече опет: Ено, сестра се моја 
враћа неоскврњена, потпуно девствена, и долази да види окове и 
ране моје. 

То говораше свети, видећи својим прозорљивим очима све што 
се збива са светом Јулијаном. Јер мучитељ већ беше послао да свету 
Јулијану доведу из блудилишта. И кад је доведоше на суд, видевши 
је, свети Павле се много обрадова, весело се осмехиваше и лице му 
блисташе. А Аврелијан упита светитељку: Јулијано, науживаше ли 
се блудници у лепоти твојој? Светитељка одговори: Моја лепота и 
красота и сав украс јесте Христос мој, који посла Анђела свог, и 
сачува мене ништавну слушкињу Своју, јер се уздах у Њега. И 
славим пресвето име Његово, јер је Он Бог који чини чудеса, и нема 
другог Бога осим Њега јединога. - Онда нареди мучитељ да одреше 
Павла. 

После тога, по царевом наређењу, би ископана јама три аршина 
дубока; наложише у њој огањ, и натрпаше дрва. А кад дрва 
изгореше и у јами остаде много жара, мучитељ нареди да у јаму 
баце свете мученике, Павла и Јулијану. Они пак сами иђаху к 
огњеној јами благосиљајући Господа и призивајући помоћника свог 



- Спаситеља Христа. И кад дођоше до јаме, прекрстише се и 
скочише у огањ. И стајаху у огњу певајући и хвалећи Господа, јер 
Анђео Господњи, сишавши с неба, отера силу огњену из јаме, и жар 
избаци, и мученике сачува читаве и ни најмање неповређене. И 
стајаху свети у јами појући и говорећи: Благословен си Боже, Царе 
векова, јер си се сетио ништавности наше и угасио пламен огњени, 
презревши као благ сагрешења наша. Ти си нас недостојне сачувао 
читаве и здраве од јарости мучитеља Аврелијана. 

Присутни народ чу све њихове речи. И многи од незнабожаца, 
видевши силу Божју, умилење им захвати срца, и они, одбацивши 
идоле вероваше у Христа. И нареди цар да светитеље, који беху у 
јами, камењем затрпају. Али гле, изненада сину муња и удари гром, 
и појави се облак огњени, и изли се из облака огањ на земљу, и чу се 
глас с неба: Аврелијане, ти ћеш отићи у пакао огњени, приправљен 
теби и оцу твом ђаволу. 

Препаде се Аврелијан и сви незнабошци. И нареди мучитељ да 
свете извуку из јаме и одведу у тамницу. А они слављаху Бога за сва 
чудеса, која учини Он ради њих. 

У седми дан седе Аврелијан на свој судијски престо, и нареди 
жрецима да донесу све идоле што имаху: златне и сребрне, 
украшене драгим камењем. И пред ногама њиховим распростре цар 
своју порфиру царску. А кад доведоше свете мученике, Павла и 
Јулијану, он им разјарен рече: Сада приступите и поклоните се 
боговима, јер нећете умаћи из руку мојих! - На то се свети Павле 
насмеја и рече: Никада, мучитељу, ми нећемо оставити Бога, који је 
створио небо и земљу. И немој се надати да ћеш нас икада 
приволети да се поклонимо идолима. - Аврелијан рече: Достојни 
љуте смрти, сматраш ли да су ово идоли? Зар не схваташ каква је 
сила у њима? Свети Павле одговори: Овај Зевс, за кога ти кажеш да 
је бог, беше човек, вешт мађионичар, а страшнији и неуздржљивији 
од свих људи блудник. Кад би видео лепе жене и девојке, он их је 
разним чинима прелашћивао, јер се претварао, некад у бика, некад 
у орла и лабуда, а некад у злато. И тако преластивши и оскврнивши 
многа лица, он је од њих био сматран за бога и поштован. Но да не 
ређам сва његова блудничка бестидна и безакона дела, јер видим да 
те то разгневљује. Уосталом, ја се не бојим твога гнева, него ћу 



одустати од набрајања Зевсових блудничких дела, да не бих 
повредио уши слушалаца. А овај други што је поред Зевса, звани 
Аполон, није ли рођен од прељубе жене неке Латоне? И он почини 
многе гадости, подражавајући свога оца Зевса. Исто тако и 
знаменити бог ваш Дионис. Еда ли и њега не роди од прељубе 
Семелија, кћи Кадмова? 

Лажеш, гаде, викну Аврелијан, зар Дионис не би рођен од 
Јуноне, мајке богова? Насмеја се свети Павле, па рече: Постоји ли бог 
рођен од жене, и који почиње да бива бог, а који раније није био бог? 
И има ли бог жену, и рађа ли са њом децу? - Тада Аврелијан повика: 
Безбожниче и брбљивче, докле ћеш својим многобројним лажима и 
увредама да хулиш и ружиш богове наше? Еда ли није рођен од 
жене и ваш Христос, за кога кажете да је небески бог? Свети Павле 
одговори: Ти ниси достојан да чујеш Божју тајну. Али, да твоје речи 
не би нашкодиле присутнима, потребно је укратко одговорити на 
твоје питање. У почетку створи Бог небо и земљу, и све што је у 
њима, мора и све што је у њима. Затим по образу свом и по 
подобију створи човека, чиста, без икаквог зла, праведна, побожна: и 
засади рај пун сладости; онда човеку створи помоћницу од ребра 
његова. А отац ваш ђаво, не могући да гледа човека у таквом 
блаженству, превари Еву, и њоме наведе Адама да наруши заповест 
Божју. И би истеран из раја Адам са Евом; и родише синове и кћери, 
од којих се насели свет. И сав род људски беше подложан смрти, која 
грехом уђе у свет. И сви праведни оци наши беху низвођени у ад, 
као и неправедни, јер царова смрт од Адама и над онима који не 
сагрешише преступивши као Адам (Рм. 5, 14). Због тога Отац 
небески, свемогући Бог, сажали се на род људски и, желећи да му 
помогне, посла Сина свог да узме на себе тело човечје и спасе Адама 
и с њим држане у узама ада. А Син Божји је Логос Очев, рођен од 
Њега пре свих векова, његова Мудрост и Сила, и Десница. О 
Његовом оваплоћењу Архангел Гаврило донесе благовест Светој 
Дјеви, свечистој и свечесној, рођеној од пророчког и царског рода. У 
њену пречисту и освећену утробу невидљиво се усели сам Бог, тојест 
Логос Божји, узе на се тело, када Анђео рече њој: Радуј се, 
благодатна, Господ је с тобом! Дух Свети доћи ће на тебе, и сила 
Највишега осениће те; зато ће се и свето што ће се родити, назвати 



Син Божји (Лк. 1, 28.35). И роди се Син Божји, Логос Божји, од 
непорочне Дјаве, обукавши се у тело као у неко одело ради спасења 
људи. Нико није могао видети Бога истинитог онаквог какав Он 
јесте, јер је Бог огањ који спаљује; нити може човек који живи на 
жемљи, видевши лице Божје, остати жив. Због тога се Бог наш роди 
оваплотивши се, и као одојче би храњен млеком, иако савршен по 
Божанству; затим Он беше дете, па младић, који телом порасте у 
човека савршена, и са људима поживе тридесет и три године, 
проходећи градове, крајеве и села, чинећи добро свима, и 
избављајући мучене од ђавола; потом би добровољно распет на 
дрвету крсном, да подари спасење свету који је пропао по ђаволској 
превари; и умревши телом, сиђе у ад заједно са светом душом 
Својом, и развали врата бакарна, и поломи пријеворнице гвоздене, 
и изведе душе Светих из таме и уза ђаволских, и одведе их на небо; и 
у трећи дан васкрсе из мртвих телом Својим, и јави се ученицима, 
апостолима Својим, и многим другима који истински вероваше у 
Њега, и четрдесет дана беше са апостолима једући и пијући с њима; 
затим се узнесе на небо, и седи са телом Својим с десне стране Оца 
Свога. Зато сада ђавола муке сатиру, пошто га Христос Бог баци под 
ноге хришћанима, да га газе они што улазе у царство небеоко. Али 
ти си туђ царству небеском, јер је удео твој вечни огањ паклени, 
насдеђе оца твог ђавола. 

Чувши то, Аврелијан се од јарости промени у лицу, шкргуташе 
зубима, и рече: Брбљивче и поганче! Ја ти трпељиво допустих да 
многе лажи изговориш. Но хоћеш ли једном престати да ме вређаш 
и да богове хулиш? Ево, ово је моја последња реч: ако боговима не 
принесете жртве, љутом ћу вас смрћу уморити. - А свети Павле и 
Јулијана громким гласом повикаше говорећи: Хришћани смо, и на 
Христа се надамо; боговима се твојим нећемо поклонити, и 
ђаволима твојим нећемо служити; мука се твојих не бојимо. Хајде, 
измишљај какве хоћеш муке за нас! Ми верујемо Богу да ћеш бити 
побеђен од нас, као што је и ђаво побеђен од Христа који нас крепи 
и који побећује твоја зла и вешта мучења. 

Тада Аврелијан нареди да светог Павла вежу за дрво, и да му 
лице огњем пале. А биров викаше: Не вређај цара, васељене 
господара, и не хули богове! - А света Јулијана довикну цару: О 



погани мучитељу, какво ти зло мој брат учини, те га тако страшно 
мучиш? - А Аврелијан нареди да и свету Јулијану исто тако вежу за 
дрво и муче, палећи огњем лице њено. И рече јој: Најбестиднија 
жено, застиди се као што приличи женама! Светитељка одговори: 
Аврелијане, збиља ћу те послушати када велиш да се застидим 
пошто сам жена. Ево, стидим се Христа Бога живог који је пред 
мојим очима, и нећу Га напустити. И нећу се поклонити боговима 
твојим, јер се стидим Господа мог. 

А Аврелијан, видећи да је исмејан од светих мученика, уједно и 
беснијаше и стиђаше се. И нареди да им цело тело пале и пеку. А 
сав присутни народ, гледајући страдање светих, громким гласом 
викну: Царе Аврелијане, неправедно судиш, и неправедно их 
мучиш! Ако не желе да боговима принесу жртву, онда им изрекни 
смртну пресуду. 

Тада се Аврелијан уплаши да се народ не побуни, и изрече 
смртну пресуду: да им се главе отсеку, а тела њихова баце псима, 
зверима и птицама да их разнесу. 

Вођени на смрт, свети се радоваху и весељаху и певаху 
псаламске речи: Спасао си нас, Господе, од мучитеља наших, и 
посрамио си ненавиднике наше (Пс. 43, 8). А кад их доведоше изван 
града на место посечења, Павле свети моли џелата да најпре посече 
свету Јулијану, јер се бојаше да се она некако не уплаши гледајући 
његово посечење. Света Јулијана се прекрсти, радосно поднесе своју 
главу, и би посечена. А свети Павле видевши сестру своју где 
мученички сконча, подиже очи к небу, заблагодари Богу, затим се 
прекрсти, подметну главу, и би посечен, 273 године. Тела пак њихова 
лежаху ван града несахрањена; војници, одређени од цара, чуваху их 
издалека, да их хришћани не украду. А долажаху и пси, али се тела 
мученичких не дотицаху; долажаху и вуци, и они их се не само не 
дотицаху, него их чучећи неотступно чуваху; долетаху и птице 
грабљивице, али се ниједна не спусти на њих, него само кружаху над 
њима, не допуштајући мувама да падају на њих. Тако то трајаше 
седам дана и ноћи. И војници известише о томе Аврелијана. А он 
чувши то рече: О зловерног хришћанског мађиоништва! Не можемо 
их ни мртве победити! - И нареди војницима да се са страже повуку 
ноћу, не дању, да им се хришћани не би смејали. А кад свану, и 



хришћани видеше да војника нема на стражи, они узеше 
многострадална тела светих мученика, Павла и Јулијане, и 
сахранише их чесно, док царује Господ наш Исус Христос, коме са 
Оцем и Светим Духом слава, част и царство, сада и свагда и кроза 
све векове, амин. 

  
  
ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ЈАКОВА ПОСТНИКА 
палог и покајаног 
  
СМИРЕЊЕ бива узрок многих добара и душекорисних врлина 

код људи који љубе Бога и живот свој управљају према заповестима 
Спаситељевим. Ко стекне савршено смирење, не боји се пада, јер се 
не узда у себе, нити високо мисли о себи. А како огромну штету и 
неизлечиву рану и велику погибао наноси неопрезнима високоумна 
гордост, може се видети из многих примера, а нарочито из ове 
повести која је пред нама. Они који на земљи проводе небески 
живот, нека се од ње науче како да буду опрезни и како да се чувају 
да не падну онда када мисле да стоје. У овој повести наћи ћемо 
дивну поуку за живот, науку смиреноумља; видећемо пример брзог 
и вредног устајања од греховног пада, и познаћемо силу покајања. 
Покајање је тако моћно пред милосрдним Богом, да оно не само 
отима човека од самих паклених врата и мука, него га и уводи у 
бољи живот од пређашњег, и уз помоћ благодати Господње 
оспособљује за узвишеније врлине од ранијих. Ево дакле те 
душекорисне повести: 

У Феникији[11] близу града Порфириона живљаше један 
отшелник, по имену Јаков. Одрекавши се пролазне сујете овога 
живота, он се замонаши, и петнаест година проведе у једној 
пештери. И он толико успе у подвижничким подвизима, и тако 
велики постаде у врлинама, и мио Богу, да се удостоји добити од 
Бога и власт над ђаволима. А и многа друга исцељења пружаше он 
људима именом Спаситеља нашег Исуса Христа. И сви се људи 
дивљаху таквом врлинском животу његовом. И прибегаваху к њему 
не само хришћани него и неверни Самарјани. И божанствени муж, 
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прозорљиво их распознавајући, много их поучаваше из Светога 
Писма, и обраћаше у истинску хришћанску веру. 

Но исконски ненавидник рода људског ђаво, који нарочито 
мрзи оне који усрдно служе Христу, видећи да га овај свети муж 
посрамљује многим врлинама и савршеним животом, устаде на њега 
својим замкама. Желећи да га отера из тих крајева, ђаво уђе, као 
некада у Јуду, у једног неверног Самарјанина који је живео у граду 
Порфириону, и потстаче га да размишља о протеривању Јакова. И 
овај Самарјанин сабра једномишљенике свога безбожја, сроднике и 
пријатеље, суседе и слуге, и оде с њима у дом њиховог поганог 
свештеника. И сви се заједнички договараху како би Јакова, који 
многе од њихове вере обрати ка Христу, протерали из својих крајева. 
После дугог договарања они се сложише да употребе ово лукавство: 
дозваше к себи једну блудницу, дадоше јој двадесет златника, и још 
толико јој обећаше, да иде и наведе на грех Јакова Отшелника, да би 
то био разлог да га као блудника са стидом протерају из својих 
крајева. 

Та најмљена жена оде к Јакову касно ноћу, и куцаше на врата 
молећи га да јој отвори и пусти унутра. Но пошто блажени не 
отвараше, она упорније куцаше бестидно, преклињући га да јој 
отвори. Кад најзад светитељ отвори врата, и виде жену где стоји, он 
помисли да је привиђење, прекрсти се и одмах журно затвори врата. 
И у келији, окренувши се истоку, он се усрдно помоли Богу да 
одагна од њега ђаволско привиђење. И већ наступи поноћ, а жена не 
престајаше са куцањем. Затим громко повика, говорећи: Смилуј се 
на мене ти који си истинити слуга Бога живота! Отвори ми врата, да 
ме пред твојом келијом не поједу звери. 

Преподобни Јаков, видећи да је поноћ и знајући да има много 
зверова, отвори врата преко воље и упита је: Откуд си дошла овамо? 
И шта тражиш овде? Жена одговори: Из женског сам манастира; 
послала ме игуманија у град ради неких послова; но при повратку 
сустиже ме мрачна ноћ, и ја залутах, и наиђох овуда. Молим те, 
дакле, човече Божји, сажали се на мене и не допусти да ме овде пред 
твојим вратима растргну зверови. Допусти ми да ову ноћ проведем 
код тебе, па чим сване ја ћу отићи својим путем. 



Преподобни се сажали, уведе је унутра, изнесе пред њу хлеб и 
воду, остави је ту у предњој келији, а сам се затвори у унутрашњу 
келију. Жена се прихвати хлеба, и отпочину мало. Затим, 
претварајући се да је болесна, она стаде горко плакати и стењати; и 
довукавши се до врата унутрашње келије, она мољаше преподобног 
да јој помогне. Светитељ провири кроз прозорчић, и видевши је 
болесну беше у недоумици шта да јој каже и шта да ради. А она 
рече: Молим те, оче, погледај на мене, и огради ме крсним знаком, 
јер ме срце силно боли. Чувши то, он изађе к њој, одмах наложи 
ватру близу ње, донесе свети јелеј што је имао, и седе. Онда леву 
руку своју метну у ватру, а десном, умачући у свети јелеј, помаза 
груди оне жене начинивши крсни знак; и загреваше јој руком срце, 
јер се она жаљаше да је много боли. А она, захваћена нечистом 
жељом према њему и хотећи да и њега покрене на мрску похоту и у 
грех свали, говораше: Молим те, оче, помажи ме још јелејем, и 
руком ми загреј срце да ми умину страшни болови. А он 
простодушан и безазлен, вероваше речима жениним и чињаше то. 
Но знајући да лукавство ђаволово изазива похоту, и бојећи се да 
због сувишног милосрђа и сажаљења према жени не нанесе вечну 
муку души својој, он два или три сата држаше своју леву руку у 
ватри, јуначки трпећи, тако да му прсти изгореше и у огањ 
отпадоше. То чинише блажени војујући против ђаволског 
искушења, да му, због неподношљивих болова од руке која је у ватри 
горела, не би на ум дошла никаква рђава помисао. 

А кад то жена виде, ужасну се, јер јој пред очима беше рука 
светитељева готово сва изгорела. То је потресе, и она одмах устаде, и 
баци се пред ноге светитељу, са сузама се ударајући у груди своје и 
кукајући: Тешко мени кукавној и ослепљеној! Тешко мени, јер 
начиних себе обиталиштем ђавола! - А светитељ, видећи то и 
слушајући, чуђаше се веома, и рече: Устани, жено! - и подиже је са 
земље. И пошто се усрдно помоли Богу, рече жени: Објасни ми шта 
је то! Због чега си дошла к мени? 

Жена, једва дошавши к себи, исприча му све подробно како је 
безбожни Самарјани наговорише, и како сам ђаво удеси такву 
замку, еда би навео на телесни грех праведног човека који у животу 
подражава бестелесне Анђеле. 



Чувши то, преподобни уздахну дубоко. И проливши много 
суза, узношаше благодарност Богу. Затим је поучи и благослови, и 
посла к пресветом епископу Александру. А жена, дошавши у цркву, 
све грехе своје исповеди Богу и епископу. И пошто је епископ поучи 
колико треба, и пошто виде да се истински каје, он је просвети 
светим крштењем. Затим је посла у женски манастир, заручивши је 
Христу. Онда епископ сабра све хришћане и сав клир, и протера из 
града и из тог краја све Самарјане. После тога отиде к блаженом 
Јакову, и родитељским речима га утврди у таквом животу. А 
споменута жена грешница, уз помоћ благодати Божје, постаде 
света, јер угоди Богу. И удостоји се добити власт над ђаволима. 

После извесног времена кћи једног знаменитог 
достојанственика, мучена од духа нечистог, стаде дозивати по имену 
светог Јакова. И доведоше је родитељи к светоме, молећи га да се 
смилује на младост њену и истера из ње нечистог духа. Свети човек 
се помоли за њу Богу и, метнувши руку на њу, одмах силом Божјом 
истера из ње ђавола, и оздрави девојка. Видевши то, родитељи 
захвалише Богу. А желећи да захвале и Божјем човеку, они му 
потом послаше триста златника. Но праведни човек не само не хте 
примити, него ни погледати на злато, говорећи: Божанствене дарове 
не доликује ни куповати, ни продавати. Јер Свето Писмо каже: За 
бадава сте добили, за бадава дајите (Мт. 10, 8). То злато треба 
раздати сиромасима, а мени оно не треба, јер ја живим у пустињи. И 
тако људе, послане са златом, он врати натраг. 

Затим, једног младића, чије ноге по дејству ђавола беху 
раслабљене, рођаци његови донесоше к светом Јакову, молећи га да 
се помоли Богу за њега. А преподобни, три дана постећи се и 
молећи се, исцели раслабљеног, и благословивши га, нареди му да 
се пешке врати кући својој. - И многи други болесници, који су 
боловали од разноврсних болести, долажаху овом чудотворном 
исцелитељу. И он их све исцељиваше молитвама својим, и они се 
здрави враћаху од њега. 

Но човек Божји, видећи да га сви веома почитују и, бојећи се да 
му славољубље на неки начин не нашкоди, он напусти своје место. И 
бежећи од славе људске, он се удаљи од града за четрдесет 
попришта. И пронађе поред реке велику пећину у камену, и 



настани се у њој. И проживе у њој тридесет година, све дане и ноћи 
проводећи у молитвама и сузама. Дуго време хранио се травом што 
је расла поред реке. Затим направи себи малу баштицу. И радећи у 
њој сваког дана по мало, он се хранио од њеног рода. Такво житије 
његово се толико разгласи, да су му ради духовне користи долазили 
монаси и клирици из двадесет до тридесет манастира. Па не само 
духовни, него и безбројни световни људи долажаху к њему; и он их 
упућиваше на врлину. И пошто су се удостојили његовог благослова 
и молитава, они су се враћали са великом коришћу по душе своје. 

Такав муж, и толике благодати Божје удостојен, би допуштено 
да падне најстрашнијим падом. И то због тога што се он, како се 
мисли, подаде гордој мисли: мишљаше високо о својој светости и 
богоугодном животу, и сматраше себе за нешто велико. А почетак 
његовог пада би овако: исконски непријатељ људи ђаво, завидећи 
онима који проводе богоугодни живот и непрестано им копајући 
јаму, уђе у једну девојку, кћер једног богатог човека. И мучећи је, он 
устима њеним изговараше име Јаковљево, и говораше: Нећу изићи 
док ме не одведете к Јакову пустињаку. - Онда је родитељи узеше, и 
стадоше обилазити манастире и пустиње, тражећи дуго тог светог 
оца Јакова. И кад га једва пронађоше, падоше пред ноге његове, 
вапијући: Смилуј се на нас, нашу кћер силно мучи нечисти дух, и 
ево већ је двадесети дан како нити једе нити пије него само виче, 
кида се, и изговара твоје име. 

А он стаде на молитву, и толико се усрдно мољаше Богу за њу 
да се и место затресе на коме он стајаше. Пошто заврши молитву, он 
дуну на њу, говорећи нечистом духу: У име Господа нашег Исуса 
Христа, изиђи из ове девојке! - И одмах ђаво, као неким огњем 
опаљен, побеже из ње. А девојка паде на земљу, и остаде дуго 
безгласна. Свети Јаков се опет помоли Богу, узе је за руку и подиже 
са земље, и даде је родитељима њеним. А они, видевши такво чудо 
прославише Бога. Но бојећи се да се нечисти дух поново не врати у 
њу, молише га да кћи њихова остане код њега још три дана, док 
потпуно не оздрави. И остаде девојка код старца, а родитељи 
отпутоваше. 

Као што у почетку рекосмо, ради користи многих и ради 
опрезности оних што на земљи проводе небески живот, не треба, 



описујући живот савршених људи, износити само њихова добра 
дела, него казивати и искушења која су им се од свезлог врага 
догађала, и помоћу којих је он њих понекад саплетао, те су они, по 
попуштењу, падали, и опет устајали. Тако дакле, као што казасмо 
велике и истинске врлине овог дивног старца, тако ћемо описати и 
олују која га захвати, те он жестоко паде. А касније ћемо рећи и о 
чудесима великим која је он чинио, пошто се покајао. Јер уколико 
беше прекрасно житије које је он раније проходио у својим 
подвижничким трудовима, утолико пад његов потом би већи. И 
уколико теже паде, утолико се, пошто устаде, јаче исправи. А сада, 
да чујемо шта му се даље догодило. 

Пошто девојка она остаде код њега, ђаво искористи прилику. 
Видећи га самог у пустом месту са девојком, ђаво потеже своје 
замке: покрену у њему ружне мисли и нечисту телесну жељу, и 
силно га похотом распали. И он, кога не улови блудница упућена од 
Самарјана; он, који руку своју сажеже, да би сачувао целомудреност 
и чистоту; он, који чудеса чињаше, ђаволе изгоњаше, - страшно 
запаљен блудном похотом, заборави на страх Божји, заборави 
толике своје подвижничке многогодишње трудове, заборави на дар 
исцељивања који беше добио од Бога, и онако стар, побеђен од 
ђавола - паде: обљуби девојку, упропасти и њену и своју девственост, 
оскврни своје тело и душу, и уништи све своје пређашње трудове 
подвижничке. Но не беше му доста учинити овај један тешки грех, 
него учини још и тежи. Јер као што човек који се омакне са 
планинске литице лети у провалију падајући с камена на камен и 
разбијајући се, тако се догоди и њему: оклизнувши се у један велики 
грех, он паде у други већи и страшнији, додајући безакоње на 
безакоње. Јер ђаво му убаци у душу плашљиву помисао, те он 
мишљаше у себи, говорећи: Девојка ће казати родитељима да сам је 
обљубио и упропастио. То ће бити за мене страшна брука и 
срамота. И ја ћу због ње бити у великој опасности од њих. 

И он, нахушкан на то од ђавола, устаде, уби невину девојку, 
мислећи да ће на тај начин сакрити од људи свој први грех, и 
избавити се срамоте. Па и на томе се не заустави, него се рину у још 
један грех: тело девојкино, које својом нечистотом оскврни, и својом 
руком немилосрдно уби, не сахрани по пропису у земљу, него га без 



икаквог сажаљења баци у реку.Такав је плод гордог мишљења о 
себи. Јер да инок овај није мислио о себи да је свет и велик, не би пао 
тако страшним падовима, нити би се враг наругао старости његовој, 
који је некада у младости исмевао врага и газио. 

После таквих тешких грехова стаде га ђаво као свог окованог 
заробљеника вући у последњи понор погибли, у најтежи грех од 
свих грехова: у Каиново и Јудино очајање. И седећи у келији, старац 
не знађаше шта да ради. Само га савест силно мучаше, и он 
уздисаше и очајаваше, и већ није смео ни уста своја да отвори за 
молитву, нити ум да окрене к Богу. Затим одлучи да бежи одатле у 
неку другу далеку, предалеку земљу: да баци монаштво, да се врати 
у свет, и у старости служи свету и ђаволу. И он изађе из пећине, и 
крену замишљеним путем, и просто трчаше, витлан и гоњен 
очајањем као опаком буром морском. 

Но превелика и неизмерна Христова човекољубива доброта, 
коју не могу греси целога света надвладати, која хоће да се сви људи 
спасу и да нико не погине, не презре ни овог палог старца, нити 
допусти да он постане потпуна радост ђаволима, него му својим 
неисказаним промислом удешаваше да устане од свога пада и да се 
поправи. Јер док он иђаше предузетим путем, деси се крај пута 
манастир, и он сврати у њега. Поздрави се с игуманом и братијом. 
Они му опраше ноге и предложише хлеб да се прихвати. Но он не 
хтеде ни да чује за то, него само често уздисаше тешко. Братији који 
су га молили да се прихвати хлеба, он рече: Тешко мени кукавном! 
Како могу да подигнем очи своје к небу? Како ћу се дрзнути да 
изговорим име Христово које обруках? И како се смем ја, блудник и 
убица, коснути његових добара? И исповеди пред свима по реду све 
шта се збило. 

А игуман и братија, чувши то, збунише се. И сажаљевајући га, 
они га тешаху да не очајава него да покајањем искупи учињене грехе. 
И молише га много да остане код њих. Али он нипошто не хте, него 
крену у свет. И пошто је дуго путовао путем кроз пустињу срете га, 
по промислу Божјем, неки богонадахнути брат. И поздравивши 
старца Јакова, брат га овај моли да сврати с пута до њега, у његову 
пустињску келију која је била близу. И пошто га умоли, он га одведе 
у своју келију, опра му ноге и, чинећи све што приличи гостољубљу, 



предложи му од хране што имађаше, молећи га да једе. А Јаков, кога 
је савест гризла, уздисаше често из дубине срца, и удараше се у 
груди, а од хране не хте ни да окуси. Брат пак онај паде старцу пред 
ноге, тешећи га, и заклињући се да неће устати са земље док му не 
обећа да ће се прихватити предложене хране. И пошто старац 
обећа, брат устаде са земље, и једоше са трпезе, каква је могла бити 
у пустињи. А пошто једоше, устадоше обојица, заблагодарише Богу, 
па опет седоше. Тада пустињожитељни брат тај рече старцу Јакову: 
Оче, кажи ми што корисно по душу; поучи мене сина твог у Христу, 
и утврди срце моје, јер ме многе различне помисли веома 
смућују.Тада Јаков горко заридавши, плакаше неутешно бијући 
прси своје, и рече: Остави ме, брате, да оплакујем тешке грехе своје, 
којима прогневих Бога. Јер у овој мојој таштој и бешчасној старости, 
као неки младић бих саплетен ђаволом, и падох, и сасвим пропадох. 
Јер страсти које у младости својој победих, оне ме победише у 
старости мојој: суновратих се у смрдљиво блато блудочинства, па се 
дрзнух те и гора од тога починих зла. 

Чувши то, онај се брат веома ожалости и растужи, и мољаше 
старца да му подробно исприча цело то искушење ђаволско. А 
мољаше га са два разлога: прво, да се старац, исповедајући грехе 
своје, разбуди на покајање; друго, да он сам, слушајући о паду 
старчевом, буде опрезан и чува себе од таквих падова. И стаде Јаков 
причати овако: Ја преко педесет година служих Господу у 
подвижништву и пустињачком животу, јуначки се борећи са 
страстима, од чега има трагова на телу мом. Јер руку своју сагорех у 
огњу чистоте ради, и ја недосгојни удостојих се добити велику 
благодат од благога Бога, и многа чудеса сатвори Бог преко мене 
безаконика. Најзад, Сатана уђе у једну девојку. Родитељи њени, 
чувши за благодат Христову што је у мени, доведоше је к мени да се 
помолим за њу. И помоћју Божјом изгнах ђавола из ње. А они ме 
замолише да њихова кћи остане код мене још три дана, док потпуно 
не оздрави. И оставивши је код мене, они отпутоваше. А ја се 
распалих телесном жељом. И, ослепљена ума, не сећајући се у тај 
час ни Бога, нити се плашећи пакла, нити жалећи што ћу уништити 
многогодишње трудове своје, ја обљубих девојку и упропастих је. 
Али не би ми доста тај један грех, него, нахушкан од ђавола, ја 



учиних други, гори од првога, грех: убих ону девојку, и тело њено 
бацих у реку. Изгубивши наду на спасење, ја напустих своје 
обиталиште, и сада идем у свет. Јер како могу очи своје подигнути к 
небу? И ако се дрзнем да призовем име Христово, одмах ће огањ с 
неба пасти и сажећи ме. 

Ово он са многим сузама и горким ридањем исповеди. Брат 
онај би веома дирнут, загрли старца и рече му: Молим те, оче, не 
малаксавај душом, нити очајавај за своје спасење, него верујући да 
покајању има места у Бога, исповеди Боогу грехе своје, јер је Господ 
многомилостив и милосрђе је Његово неисказано. Када покајању не 
би било места у Бога, како би онда Давид, који је по пријему 
пророчког дара пао у понор прељубочинства и убиства, могао 
добити опроштај толиким гресима својим? Када покајању не би 
било места, како би онда свети Петар, врховни апостол, коме Господ 
уручи кључеве небеског Царства, после трикратног одречења од 
Господа Христа за време његовог добровољног страдања, и после 
горког плакања, не само добио опроштај грехова, него се и велике 
части удостојио, јер је био постављен за пастира разумних оваца 
Христових? Покајмо се, дакле, док времена имамо.Таквим речима 
утврђујући душу Јаковљеву, брат онај моли га да остане код њега да 
живи, али овај не хте. Стога брат паде пред ноге старцу, и 
целивајући их мољаше га да не одлази од њега. Јер се бојаше да 
старац, павши у очајање, не погуби душу своју. Али, пошто га не 
могаде умолити, брат туговаше много и плакаше. И помоливши се 
усрдно Богу за њега, он га отпусти, снабдевши га потребном храном 
за пут. И испрати га петнаест стадија, саветујући га на покајање. 
Најзад загрливши га и са сузама га целивавши, он се врати у своју 
келију. 

А Јаков, пошто прође велики део пута што у свет води, сврну 
мало с њега, и нађе једаи стари гроб, начињен у облику пећине, у 
коме беше много костију, од којих се многе дугим временом беху у 
прах претвориле. Он онда уђе у гроб, покупи преостале кости и 
прах, смести их у једном углу, и затвори се тамо. И преклонивши 
колена на земљу, и с великим јауком и ридањем бијући прси своје, 
он се исповедаше Богу говорећи: Како ћу погледати к Теби, Боже 
мој? Како ћу почети исповест своју? Како смем покренути на 



молитву нечисти језик свој и оскврњена уста? И за који грех најпре 
да молим опроштај: за блуд или за убиство? Дај опроштај љутим 
гресима мојим, свеблаги Господе! Милостив буди мени недостојном, 
свемилостиви Боже! И не погуби ме с мојим мрским делима! Јер 
безакоња моја нису мала: блуд изврших, убиство сатворих, крв 
невину пролих, па још и тело у воду бацих, да га животиње и рибе 
поједу. И сада, Господе, Теби свезнајућем ово исповедам, молећи 
опроштај. Не презри ме, Господе, него по неисказаном човекољубљу 
Свом помилуј мене безбожног и поганог, и покажи на мени 
превелику благост Своју, и ова безакоња моја очисти, да ме не утопи 
враг ринутог у понор греха, и да ме не прогута змија преисподња! 

У таквом исповедању грехова својих, и у таквом покајању 
блажени Јаков проведе десет година, у гроб живот свој сахранивши. 
И би живи мртвац, станујући с мртвим костима, и ни с ким живим 
не општећи. Јер и кад се дешавало да неко наиђе тамо, он није ни с 
ким разговарао, нити на питања одговарао. У затвореном гробу он је 
уста своја отварао само на молитву Богу и на исповедање грехова 
својих. А храна му беше зеље што је око гроба расло. И од њега је 
толико јео, тек да не би умро од глади. И свих тих десет година он 
проведе у непрестаним сузама, уздасима и молитвама, дан и ноћ с 
ридањем к Богу вапијући и исповедајући се, и немилосрдно се 
ударајући у груди. 

Свежалостиви и многомилостиви Господ, који не жели смрти 
грешника него да се обрати у живот, не презре толико и тако дуго 
покајање његово. Он услиши његово јецање и исповест, опрости му 
грехе, и опет му дарова благодат чудотворства. А прво његово чудо 
после покајања би овако: У том крају настаде љута суша и опаки 
ветрови. И кад су сви људи постили и молили се Богу да им да 
кишу, епископу тога града, човеку врлинском и светом, би у 
откривењу речено: у вашем крају има један свети отац који у гробу 
живи; ако се он помоли Богу за вас, сва ће зла престати и киша ће 
плодоносно пасти. 

Сутрадан епископ сазва свештенство и сав народ, и исприча им 
шта му би у откривењу речено од Бога. Онда он са литијом, уз 
појање побожних песама, оде ономе гробу. И куцајући у затворена 
вратанца, епископ са целим народом мољаше угодника Божјег, да се 



смилује на њихов крај, те да се помоли Богу: да одврати од њих свој 
праведни гнев и претњу, те да суша престане и Бог пошаље кишу на 
земљу. Али им он не одговори ништа из гроба оног, јер не смејаше 
ни очи подигнути к небу, него само бијаше прси своје, говорећи у 
себи: милостив буди, Христе, многим и страшним безакоњима 
мојим! - Епископ дуго и дуго куцаше и мољаше га усрдно. Али 
пошто никаквог одговора не доби од њега, он се са свима 
дошавшима врати тугујући и плачући. И ушавши у цркву, они опет 
одржаше молепствије са сузама. Али, пошто суша постаде још јача 
и ветрови још силнији, сви људи стадоше усрдније вапијати к Богу, а 
удвостручише пост и молитву. И опет би епископу откривење, и чу 
се јасан глас који говораше овако: Иди к слузи моме Јакову, за кога 
ти прошли пут открих. Ако се он помоли мени за вас, одмах ћете се 
избавити од зала која притискују ваш крај. 

И епископ са целокупним свештенством и народом опет оде к 
ономе гробу. И силно навалише усрдним молбама, преклињући 
слугу Божјег, да сатвори молитву за њих. Онда епископ силом 
отвори вратанца, и изведе светитеља из гроба. Иако против своје 
воље, блажени Јаков подиже очи своје и руке к небу, и мољаше се 
дуго за те људе. И док молитва беше још у устима његовим, велика 
киша паде на земљу, и ветар престаде. Јер Господ испуни вољу онога 
који Га се боји, и услиши молитву његову. И тако се уствари деси 
оно што у пророштву пише: Тада ћеш призивати, и Бог ће те 
услишити; и док још будеш говорио, Он ће рећи: Ево дођох (Ис. 58, 
9). 

А епископ и сав народ, удивљени и обрадовани овим 
преславним чудом, радосно и свечано узнесоше Богу благодарне 
молитве. И отада угодник Божји свети Јаков би у великом 
поштовању код њих. А онај дан, у који их свети Јаков молитвама 
својим избави од оноликих зала и они милост Божју добише, 
одредише да празнују сваке године. 

Ово чудо би доказ за светог Јакова, да му је Бог примио 
покајање и да му је опростио грехе. И отада стаде чинити многа 
чудеса благодаћу Христовом. Јер к њему довођаху из целог тог краја 
болеснике, који су патили од најразноврснијих болести, и сви они 
одмах исцељење добијаху. А ђаволе светитељ изгоњаше речју својом. 



И за кратко време он после покајања учини већа чудеса него пре. И 
те године, када измоли од Бога кишу, он се приближи кончини 
својој. И дозвавши епископа, остави му завештање да после смрти 
тело његово сахрани у истом гробу. 

И после неколико дана упокоји се у Господу. И света душа 
његова настани се у дворима Господњим са светима који су 
покајањем угодили Богу. Глас о престављењу светога одмах се 
разнесе на све стране. И огромне масе народа, са свећама, 
кадионицама и мирисима, слегоше се на његов погреб. Дође и 
епископ са целокупним свештенством. И пошто га опева, и 
скупоценим мирисима помаза свето тело његово, он га погребе 
чесно у истом гробу, као што му светитељ беше завештао пред своју 
кончину. 

После кратког времена епископ подиже цркву у име овог светог 
Јакова близу оног гроба, и чесне мошти његове пренесе одатле у 
цркву. И установи да се сваке године празнује свети спомен угодника 
Божјег, преподобног оца нашег Јакова, а у славу Христа Бога, са 
Оцем и Светим Духом слављеног вавек, амин. 

Свети Јаков живео седамдесет и пет година, и то у шестом веку. 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
ГРИГОРИЈА, 
архиепископа Кипарског[12] 
  
ЕПИСКОП града Констанције на острву Кипру, скончао у миру. 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
ГРИГОРИЈА, 
епископа у Асу код Ефеса[13] 
  
СВЕТИ отац наш Григорије беше пореклом са острва Митилине 

(Лезвоса), из села Акорни. Родитељи његови: Георгије и Марија, беху 
људи побожни и пуни врлина. Пошто не имађаху деце, они 
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молитвама измолише од Бога овог Георгија, и одгајише га веома 
брижљиво, учећи га светим и божанским Писмима. 

У то време изиђе заповест од цара: да се са острва Митилине 
шаљу племићска деца у престоницу као таоци, проведу у њој три 
године, па се онда врате родитељима, а на њихово место иду друга 
деца. Тако би послан и овај блажени Георгије у својој четрнаестој 
години. Цар у то време беше Манојло Комнен.[14] Живећи у 
Цариграду, дечак Георгије се не бављаше сујетним стварима, ни 
играма, ни телесним разонодама. Напротив, он се подвизаваше и 
изнураваше своје тело постом и строгим подвизима, изучавајући 
истовремено и духовне науке. Својом приљежношћу и бистрином 
он стече многа знања из многих наука. Учитељ му беше свети старац 
Агатон. Притом, Георгије се стараше не само да стекне знање о 
врлинама, него и да све врлине упражњава, нарочито врлину 
милосрђа. Зато је делио сиромашнима и своју сопствену недељну 
храну, остављајући себи само нешто мало, тек да се живот одржи. 

Када дође време да се деца - таоци врате својим кућама, 
блажени Георгије поступи овако: пошто је стално размишљао о 
пролазности овога света и свега светскога, и једино желео небеска 
непролазна и вечна блага, он одлучи да пође уским и тесним путем 
монашког живота. Због тога се он одрече и отаџбине, и родитеља, и 
света, и светских телесних жеља, и заједно са својим учитељем 
Агатоном он отпутова из Цариграда на Исток у манастир који беше 
подигао овај дивни Агатон. Поставши послушник у том манастиру, 
он проведе три године као искушеник на једном брду близу 
манастира. Онда зажеле да иде у Јерусалим да се поклони 
тамошњим светим местима, и да види духовне и врлинске 
подвижнике тамошње, да би од њих још боље научио монашки 
живот. На то доби и пристанак старца Агатона. 

Кренувши на пут и дошавши у Свети Град, Георгије се најпре 
поклони животворном гробу Господњем, па онда оде у Јорданску 
пустињу. Тамо нађе многе подвижнике чији га подвизи задивише. 
Гледајући њихове надчовечанске подвиге он се уплаши, и 
помишљаше да се уопште не одаје таквом живљењу. Али када он тај 
свој страх и помисли исприча једном веома врлинском и искусном 
подвижнику, овај му одмах поможе да такве застрашујуће помисли 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0304.htm%23note14


изагна из свога срца. Предавши себе Господу, блажени Георгије 
остаде код тога старца као послушник, и ускоро прими од њега 
монашку схиму, и доби ново име Григорије. 

Живећи од тада у пустињи и хранећи се само биљем Григорије 
проведе на том месту око петнаест година, подносећи многа 
искушења и нападе од лукавих и одвратних демона. Обучен у силу 
вере и молитве и суза, и уз помоћ благодати, преподобни Григорије 
савлада све насртаје демона, и јави се као победник над њима. После 
тога он се опет сети свога старца Агатона, и донесе одлуку да се 
врати натраг к њему. Вративши се и нашавши преподобног Агатона, 
он се настани у својој првобитној келији на брду крај манастира, и ту 
настави своје надчовечанске подвиге. И к њему долажаху многи 
монаси и световњаци да се наслађују његовим душекорисним 
поукама. 

Пошто у то време обудове на Истоку епископија звана Асос, 
клирици и монаси тражаху од Васељенског Патријарха и Синода да 
им нађу и поставе једног достојног јерарха. У то време деси се у 
Цариграду и ава Агатон, који познаваше Патријарха. Он исприча 
Патријарху и светом Синоду подвиге овог блаженог Григорија. 
Патријарх и цар писмом позваше Григорија да дође у Цариград. Не 
знајући зашто га зову, преподобни Григорије дође у престоницу, и 
би рукоположен и против своје воље за епископа Асоског у 
митрополији Ефеској. 

Примивши на себе архипастирско бреме, блажени Григорије 
удвостручи своје подвиге. Но поред личних подвига он имађаше и 
пастирске подвиге богослужења и проповедање речи Божије. Све 
своје бриге он окрену на старање како да привуче душе творењу 
заповести Божјих, и како да их принесе Богу као жртву чисту и 
беспрекорну. При томе он је, као мудри пристав дома Божјег, 
понекад употребљавао строгост а понекад благост. 

Напредујући тако у пастирствовању и руковођењу стада 
Христовог, свети Григорије ни тада не остаде на миру од лукавог 
мрзитеља сваког добра - ђавола. Јер ђаво подстаче неке клирике из 
његове епископије да га оклеветају код Патријарха и Синода. Али 
Бог даде те ни Патријарх ни остали архијереји не повероваше тим 
клеветама. Међутим, када се ови клирици, добивши опроштај од 



преподобног Григорија за свој први грех, поново побунише против 
њега и опет га стадоше клеветати код Патријарха и Синода, он са 
учеником својим Лавом једне ноћи тајно напусти епископију и 
чамцем пређе на острво Тенедос, у Јегејском Мору, и настани се неко 
време у једном тамошњем манастиру. Ту он постриже у монашку 
схиму свог ученика Лава, давши му име Леонтије. Затим пређе на 
острво Митилину, где посети своје село и своју мајку, па се онда са 
Леонтијем удаљи на оближњу гору звану Пријант. Желећи да на том 
пустом месту подигне манастир, он најпре претрпе многа искушења 
од демона и од околних људи. Али затим доби од Бога благодатну 
помоћ и дар чудотворства, те и оближње људе обрати на добро и 
демоне победи. На тој гори он подиже дивну цркву Пресветој 
Богородици. И око цркве сагради келије, те то место постаде 
манастир. И многи монаси, слушајући за подвиге и светост 
блаженог Григорија, слегоше се у његов манастир. 

Пошто поживе још неко време и учини многа чудеса, блажени 
Григорије се престави у миру и отиде ка Господу. Из његовог гроба 
потече извор воде живе и лековите на славу Божју и на спасење 
многима. 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
КОДРАТА, АКАКИЈА И СТРАТОНИКА 
  
ЏЕЛАТИ, обраћени у веру Христову при страдању и 

мучеништву светих мученика Павла и Јулијане. Због тога и 
погубљени мачем[15]. 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА 
ЈОАСАФА И ВАСИЛИЈА 
  
ПРЕПОДОБНИ Јоасаф игуман Псковског Сњетогорског 

манастира - убијен од Лифландских Немаца 1299 године заједно са 
још 17 монаха. У то исто време убијен и преподобни Василије, 
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игуман Спасомирожског Псковског манастира. Свете мошти њихове 
почивају у њиховим обитељима. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ БЛАГОВЕРНОГ 
ДАНИЛА, 
кнеза Московског 
  
СИН светог Александра Невског; рођеног 1261 године. 

Одликовао се побожношћу, кротошћу и мирољубљем. На обали 
реке Москве подигао цркву светом Данилу Столпнику са 
манастиром; у њој пред смрт примио монаштво; преставио се 1303 
године. Године пак 1652 његове свете мошти обретене нетљене, и 
почивају у његовој обитељи. 

  
  
СПОМЕН БЛАЖЕНОГ 
КНЕЗА ВАСИЉКА 
  
ОВОГА дана, у 1238. години, убијен је од Татара блажени кнез 

Ростовски Васиљко Константинович. 
  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ГЕРАСИМА ВОЛОГОДСКОГ 
  
РОЂЕН у Кијеву; на обали реке Вологде подигао манастир са 

храмом Светој Тројици. Строго се подвизавао светим подвизима 
монашким; добио од Господа дар чудотворства. Упокојио се 1178 
године. Свете мошти његове почивају у храму Свете Тројице. 

  
  

 
  



  
НАПОМЕНЕ: 

1. Житије преподобног Герасима насипа Кирил Скитопољски. У 
неким Синаксарима преп. Герасим се спомиње 5., а у неким 20. 
марта. 

2. Ликија - област у јужном делу Мале Азије, крај Кападокије. 
3. Теодосије Млађи - унук Теодосија Великог; рођен 400 године; 

године 408 наследио после оца свог Аркадија Источну Римску 
царевину. Васпитан у строгој побожности старао се да 
искорени последње остатке незнабоштва у Царевини. Умро 450 
године. 

4. Маркијан царовао у Источној Римској царевини од 450 до 457 
године. Био ожењен сестром свога претходника, Теодосија 
Млађег, Пулхеријом, која је узимала живо учешће у 
религиозним споровима свога времена. Блажена царица 
Пулхерија се и посветила, и празнује се 10. септембра, а заједно 
са царем Маркијаном 17. фебруара. 

5. Препод. Јевтимије Велики (377-473 г.) празнује се 20. јануара. 
6. Преподобни Киријак Отшелник празнује се 29. септембра. И 

његово житије је описао Кирил Скитопољски. 
7. Лимонар (, Луг духовни") - састав грчких икона Јована Мосха и 

Софронија, потоњег патријарха Јерусалимског (634-638); 
написан почетком 7. века и садржи у себи кратка казивања о 
животу и подвизима светих. 

8. Ови Свети Мученици још се спомињу и 17. августа (а у неким 
Синаксарима и 27. маја). 

9. Царовао од 270 до 275 године. 
10. Птолемаида - град у Феникији, јужно од Тира, ссверно од горе 

Кармила. 
11. Феникија - земља дуж обале Средоземног Мора. Главни 

градови њени били су Тир и Сидон. 
12. У својој "Кипарској Хроници" Леонтије Махерас убраја овог св. 

Григорија у архиепископе Кипарске (в. R.N.Dawnkins, Leontios 
Makhairas:Recital concerning the Sweet Land of Cyprus entitled 
"Chronicle", Oxford 1932, том I, с. 28). - У Патмоском кодексу бр. 
266 уз овог светог спомиње се и св. Адријан Кипарски. 



13. Синаксари само укратко спомињу овог светитеља. Овај пак 
његов животопис узет је из "Новог Еклогиона". 

14. Царовао од 1143. до 1180. год. 
15. О њима видети опширније под данашњим датумом: Страдање 

светих мученика Павла и сестре његове Јулијане. Ови Свети 
Мученици још се спомињу и 17. августа. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. МАРТ 
  
  
ЖИТИЈЕ И СТРАДАЊЕ СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
КОНОНА ИСАВРИЈСКОГ 



  
ИСАВРИЈА[1], престоница Исавријске покрајине, почетак свете 

вере у Господа нашег Исуса Христа прими од учитеља народа, светог 
апостола Павла, који је тамо проповедао и неке привео вери. У 
време апостолске проповеди беше неки човек, по мену Нестор, који 
је живео у селу, званом Биданије, удаљеном од града Исаврије 
осамнаест стадија. Он имађаше жену која се свала Нада; са њом доби 
сина, овог светог Конона о коме је реч. Када Конон одрасте, 
родитељи зажелеше да га ожене, и заручише му дивну девојку Ану. 
Но пре свадбе Конону се јави свети Архистратиг Михаило у облику 
пресветлог човека, поучи га светој вери, одведе га на реку, крсти га у 
име Пресвете Тројице, и причестивши га Божанским Тајнама осени 
га крсним знаком и постаде невидљив. А младић се испуни Духа 
Светог, и Арханђео Михаило беше с њим невидљиво. Дође и дан 
свадбе и сви се весељаху. И кад би са невестом уведен у ложницу, 
Конон узе свећу и метну под суд, па упита своју невесту: Шта је 
боље, светлост или тама? Она одговори: светлост је боља од таме. 
Тада свети Конон, отворивши уста своја пуна благодати Божје, поче 
јој говорити о вери у Христа, истинитог Бога, и о чувању 
девствености и чистога живота. То је, говораше он светлост 
незалазна, а дела телесна и незнабожачка безбожна вера, јесу тама. 
И невеста, имајући срце као добру земљу, подесну за пријем семена 
речи Божје, сложи се у свему са својим жеником: верова у Христа, и 
обећа чувати девство своје нетљеним. И живљаху ово двоје светих у 
неповређеној чистоти девственичкој као брат и сестра, или боље 
рећи као два анђела Божја, серафимски горећи љубављу к Богу и 
служећи Господу. Потом блажени Конон усаветова и родитеље своје 
да се одрекну идола, и приведе их Христу. И крсти оца и мајку и 
невесту своју. И они, руковођени и поучавани светим Кононом, 
вођаху богоугодни живот. А отац његов, блажени Нестор, удостоји 
се мученичког венца, јер би убијен од идолопоклоника зато што им 
се противљаше изобличавајући њихову заблуду. После неког 
времена мати светог Конона, блажена Нада, пресели се к Богу у 
добром вероисповедању. Затим и блажена девственица Ана, 
заручена му невеста, оде у вечне дворе небеског женика Христа. И 
сахрани их свети Конон у један гроб. И живљаше свети Конон сам у 
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Богу, предавши се богомислију. И тело своје умртвљиваше и 
потчињаваше духу постом и трудовима и свеноћним молитвама. А 
дато му благо благодати Светога Духа скриваше док не дође време 
да га покаже. То се догоди тек у старости његовој. А поче на овај 
начин: 

У том крају налазила се у дивљим и непроходним горама једна 
страшна и мрачна пештера. У њој беше идолиште и демонско 
обиталиште. И тамо стајаше велики камени идол поганог бога 
Аполона[2], кога је исавријски крај нарочито поштовао. И 
Исавријанци имађаху обичај да се сваке године о одвратном 
празнику Аполоновом скупљају тамо са жртвама, и проводе тај 
богомрски празник. А једне године пред тај празник, кад се цео град 
спремао да иде к идолу у оној пештери, свети Конон покренут 
Духом Светим дође у град. И видевши мноштво народа, једне 
наоружане на коњима, а друге пешке, као за рат спремљене, он им 
се громко обрати овим речима: Људи Исавријанци, станите мало, 
јер имам нешто да вам кажем. Зашто сте се тако ратнички 
опремили? Еда ли неко зарати на вашу земљу, и зове вас на мегдан? 
А они одговорише: Не, него идемо к Богу Аполону да му принесемо 
жртве и празник његов прославимо. Светитељ их упита: А ко је то 
Аполон? Желео бих да ми кажете. И каква је његова моћ? Они му 
одговорише: То је наш промислитељ; он нам даје сва добра; он нас 
крепи у ратовима, као што је крепио и оце наше, који нам и 
оставише овај обичај празновања. А светитељ их упита, 
потсмевајући им се: Јесте ли икада чули глас бога свог, или коју реч 
од њега? Они одговорише: Нисмо, али нам је од отаца наших остао 
обичај да верујемо у њега. На то им свети Конон рече: Оци ваши, не 
знајући истинитог Бога, као неразумне животиње беху у заблуди. Да 
су знали истинитог Бога, они не би толику ревност показивали 
према глувом и немом и непотребном идолу. Допустите ми, и ја ћу 
вам показати кога поштујете, и ко је бог ваш. Мастилом ћу га 
намазати, може ли себе измити? Чекићем ћу га разлупати, може ли 
се опет вратити у свој првобитни облик? Храну ћу му понудити, да 
ли ће пружити руку, и узети, и почети јести? Докле ћете бити луди, 
и то не увиђати? Послушајте ме, јер сам и ја из вашег племена, али 
сам туђ делима вашим. Оставите се идолопоклонства, и ја ћу вас 
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научити кога Бога да поштујете и да се клањате Ономе који је на 
небесима. Јер је он невидљиви Бог, но свевидећи Творац неба и 
земље и мора, и свега што је у њима. Он је Цар моћан и силан, који 
спасава слуге Своје и погубљује непријатеље Своје који се клањају 
идолима и жртве приносе демонима. Он не тражи крвне жртве, него 
жели да Га знају они који Му прилазе без покварености и лукавства, 
и да верују у Њега, знајући да је Он истинити Бог, Отац једнородног 
Сина свог, Господа нашег Исуса Христа, који се од Оца не одваја, 
којим и векове сатвори, чијег је живота и царства заједничар Дух 
Свети који од Оца исходи. Ова пак три Лица Божанством су један 
Бог. Он је огањ који спаљује ненавидеће Га идолослужитеље; Он 
љуби оне који Њега љубе, и прославља оне који Њега прослављају. 
Јер је неизмерно милосрдан и милостив према свима који у Њега 
верују и призивају Га истински. 

Док је светитељ говорио то и много друго, народ се узруја, и 
настаде велика гужва. Јер једни полетеше на њ да га убију, а други их 
спречаваху, не дајући никоме да га дарне и желећи да што више чују 
од њега. Пошто једва умирише народ, они питаху светитеља: Како 
нас можеш убедити да постоји Бог већи од нашег бога Аполона, 
кога ми поштујемо више од свих других богова? Покажи нам неки 
знак о Богу твом, да бисмо веровали у њега? А свети Конон, видећи 
да знаке ишту, сву наду положи на Бога, и рече им: Ето, многи су од 
вас на коњима, а није мало ни младих пешака, кршних и здравих; 
пођимо дакле сви ка пештери Аполоновој, на место сабора вашег, 
ви напред а ја као стар за вама. Само да се погодимо: ко први стигне 
тамо, његов је Бог истинит и велик, и треба веровати у Њега. Ако ви 
што сте на коњима, и ви млади, кршни и здрави пешаци, 
претекнете мене стара и слаба телом, и први стигнете до 
Аполоновог места, онда је ваш бог велики; ако пак ја стар пешке 
претекнем вас и стигнем тамо пре вас, онда је мој Бог већи од вашег 
бога, и ви ћете бити дужни да верујете у Бога мог. 

Сви похвалише овај предлог и пристадоше на услов светога 
Конона. И говораху међу собом: Овај старац једва може стићи тамо 
за четири дана, пошто је пут далек и тежак, преко високих гора и 
дубоких провалија.И сви кренуше журно, једни уздајући се у своје 
коње, други у своје ноге, а свети Конон иђаше за њима хитајући с 



муком. Затим се помоли Богу, и тог тренутка стаде преда њ свети 
Архистратиг Михаило, узе га, и за трен ока пренесе на оно место ка 
коме су хитали. А оне што су јурили на коњима, и пешаке, Арханђео 
невидљиво помете, те неки залуташе по горама и дубодолинама, 
падаху са окомитих литица планинских, и разбијаху се и сами и 
коњи њихови. И тако цео онај дан и сву ноћ не могаху стићи до 
Аполонове пештере, нити пут распознати куда иду. А сутрадан 
свети Конон им изиђе у сусрет; и кад га угледаше, они се 
запрепастише. А он их стаде корити, говорећи: Што се разленисте, 
те тако споро идете? Мени се досади чекајући вас дуго, па вам ево 
изађох у сусрет. А они, мртви уморни, испричаше светитељу све 
што им се догодило, и мољаху га да им буде путовођа до 
Аполоновог места. И он, идући пред њима, доведе их тамо. И рече 
им: Ето, ја добих опкладу, претекох вас и први стигох овде. Треба 
дакле да признате да је Бог мој велик, и да поверујете у Њега. А 
вашег бога препустите мени, да му одмаздим што вас је досада 
обмањивао. Они пак викаху: Не, немој окривити нашег бога, нити 
устајати против њега! Ми смо сами криви што, залутавши с пута, 
закаснисмо. 

И тако не одржаше задату реч, и преварише светитеља. Онда их 
светитељ упита: Пошто не верујете Богу мом, хоћете ли да верујете 
богу вашем и испуните оно што вам он буде рекао? Они сви 
одговорише: Само да чујемо бога нашег шта каже, готови смо да 
одмах поступимо по речи његовој, јер му чврсто верујемо. 

И опет се погодише са светитељем, и дадоше чвршћу реч од 
прве, да ће веровати речи коју им бог њихов буде изговорио. И 
светитељ стаде пред пештером оном што беше идолиште 
Аполоново, и громко довикну идолу: Теби говорим: наређује ти 
Господ мој Исус Христос, изиђи из идолишта свог и дођи мени 
овамо! - И одмах бездихани идол постаде као жив, јер задрхта, и 
паде са свога места, и ваљајући се суљаше се по земљи ка светитељу; 
и кад се докотрља близу њега, устаде са земље, и стајаше право пред 
светим Кононом. А сав народ се силно престрави, и стадоше од 
страха викати, и кукати, и бегати. Светитељ им руком даваше знак, и 
говораше им да се не боје. И једва их задржа и умири. Па се опет 
обрати идолу, док су сви врло пажљиво посматрали шта ће бити. И 



рече светитељ идолу: Кажи нам, бездихани идоле, ко је истинити 
Бог: ти или Господ мој Исус Христос кога ја проповедам? - И идол 
одмах с трепетом пружи к небу своје камене руке, и веома громко 
људским гласом изјави, говорећи: Једини истинити Бог је Христос 
кога ти проповедаш. - Рекавши то, он паде и разби се. 

Када се ово чудо догоди, сав народ стаде громоглаоно викати: 
Један је истинити Бог! Бог Кононов однесе победу! - и мноштво 
народа верова у Христа Бога. И пошто поразбијаше идоле, 
примише свето крштење. А остали, окорели у своме неверју, веома 
жаљаху због пропасти идола Аполонова. Али, касније се и они 
постепено убеђиваху, гледајући разна чудеса која чињаше свети 
Конон. 

У истој Исавријској покрајини, само на другој страни, у једном 
пустом месту беше нека пештера. У њој живљаше опаки демон, који 
као убојица и разбојник нападаше пролазнике, људе и стоку, и 
убијаше их. И Исавријанци приношаху многе жртве томе демону, 
молећи га, да им не чини толике пакости и убиства. Али од тога 
имађаху само већу штету, а никакву корист. Стога се сабраше људи, 
и хришћани и нехришћани, те молише светог Конона да иде и 
отера тог демона из њиховог краја. Хришћани га мољаху с вером, не 
сумњајући нимало у силу Христову која беше са светим Кононом. 
Али нехришћани га мољаху, не са вером, него кушајући га, јер 
сматраху да Канон не може отерати оданде оног опаког демона. Чак 
се надаху да ће га демон убити. 

Светитељ оде тамо, праћен од народа, стаде пред пештером, 
док народ издалека стајаше са страхом. И именом Христовим 
запретивши нечистом духу, свети Конон му нареди да на видљив 
начин изађе из пештере како би га сав народ видео. А демон изнутра 
викаше молећи светитеља да му не наређује да изађе на видљив 
начин, да људи не би видели његову одвратну појаву. Али светитељ 
му строго запрети да себе видљиво покаже. И, док су сви 
посматрали, он изиђе у облику женском, као нека одвратна баба, сва 
кљакава телом, дршћући и тресући се. И забранивши демону да 
никоме никакву пакост не учини, светитељ га посла у пакао. И 
демон одмах постаде невидљив, а народ викаше: Велики је Бог 
Кононов! - И тада многи од незнабожаца вероваше. у Христа. Свети 



Конон поучи народ колико треба о Богу; и вратише се у град сви 
певајући: свети Конон је почињао песму, а народ је прихватио, 
славећи Христа, истинитог Бога. 

Потом свети Конон живљаше у своме селу Виданији у , 
родитељском дому, чудотворећи и исцељујући сваку болест код 
оних који су му прибегавали с вером, и изгонећи демоне, над којима 
му Бог беше дао власт. Уто се деси да један од највиђенијих грађана 
исавријских би покраден: лопови му однеше силно злато. Поводом 
ове крађе многи беху клеветани и мучени, и по тамницама невини 
држани. Али се украдено злато не могаше пронаћи. Онда к светоме 
Конону дође онај покрадени грађанин, и сродници оклеветаних и 
ухапшених, и припадајући к ногама светитељевим, мољаху га да се 
помоли Богу поводом ове крађе. Светитељ се сажали на оклеветане 
и невино злостављане, и оде у град. И ставши усред града, подиже 
руке своје к небу и сатвори усрдну молитву Богу. И мољаше се док 
му не би откривено од Бога где је метнуто украдено злато. Онда узе 
са собом многе људе из народа, оде с њима из града далеко у 
пустињу, и дође до једног камена, показаном му од светог 
Архистратига Михаила. Под тим каменом беше злато сакривено. 
Свети Конон га пронађе, и нареди људима што беху дошли с њим да 
узму злато и носе у град. И видевши то, сав се народ дивљаше веома, 
и слављаше Бога. А покрадени грађанин, желећи да сазна ко су 
лопови, упита светитеља о томе, а он му одговори: Узми своје, и 
буди задовољан, јер се твоје врати теби без штете, а ухапшене 
ослободи. - И би тако. А глас о овоме чуду разнесе се по целом крају 
оном, и многи се обраћаху к Богу, и из дана у дан растијаше и 
множаше се Црква Христова. 

Када једном свети Конон испоснички молитвено борављаше у 
своме дому, угледа читав пук демона који беху дошли против њега. 
Јер сви демони, који беху изгнани из људи и из идолишта, 
наоружаше се против светитеља и дођоше да му науде. Видевши их, 
светитељ их све веза именом Исусовим, тако да се нису могли маћи. 
И мољаху демони светитеља, да им не наређује да иду у бездан, него 
да им заповеди да раде што он жели. Забранивши им да никакво 
зло не чине људима, светитељ их посла на разне послове: једне да 
копају по баштама, чупају непотребну траву, трње и чкаљ; друге, да 



ору њиве и сеју; треће, да чувају берићет; четврте, да пасу стада 
стоке, и бране од звериња; пете, да секу дрва, доносе воду и врше све 
домаће послове. Тако их све запосли као заробљенике. И служаху 
демони робовски и заробљенички светом Конону док му беше воља, 
ревносно извршавајући сваки посао каји им је одређивао. Јер они 
беху везани нераскидивим узама силе Божје, а поробљени и 
потчињени под ноге Божјем угоднику. 

Једне ноћи на кућу светитељеву нападоше разбојници, 
очекујући да код њега нађу неко богатство, пошто беше чувен у 
целом том крају. Везаше га и стадоше мучити да прокаже своје 
злато. Но чим га стадоше мучити, слегоше се, по Божјем наређењу, 
демони што служаху светитељу, дохватише разбојнике, тукоше их 
без милости, па и ватру у пећи наложише, те им тела огњем 
жегоше, а светитеља одвезаше. Но светитељ им забрани, и они 
оставише разбојнике једва живе. И помоли се светиггељ за 
разбојнике Богу, те они дођоше к себи. И пошто их блажени поучи 
да више не чине разбојништва, отпусти их с миром. 

Но не само из руку разбојника демони избавише светитеља, по 
наређењу Божјем, него и углед имена његова чуваху, пошто је Бог 
тако хтео. Јер када би се ко од Исавријанаца незнабожаца дрзнуо да 
наружи име Кононово, одмах је бивао бијен од демона на невидљив 
начин. И беше име Кононово свима чесно и страшно. Тако, два 
идолопоклоника, када негде би споменуто Кононово име, стадоше 
ружно говорити о њему, и одмах их демони нападоше, и бијући их 
вуцијаху их путем за косу, и довукавши их до светитеља, бацише их 
пред ноге његове. И растијаше страх код свих незнабожаца тако, да 
нису смели ни помислити зло о светом Конону. Једнога човека, који 
је крао род на њиви Кононовој, ухватише ови невидљиви стражари, 
и бијући га одведоше га светитељу заједно са његовим магарцем, на 
коме беше врећа пуна украденог рода. Светитељ га посаветова да не 
краде, и пусти да иде дома. 

Нека сирота удовица, носећи на рукама своје мало јединче, за 
време жетве ишла је по њивама и за жетеоцима сабирала класје. 
Тако једном положи дете на земљу, и прилично се удаљи од њега 
сабирајући класје. Утом наиђе из шуме вук, зграби дете и однесе га у 
пустињу. Трчаше за њим, али га немогаху стићи и отети му дете из 



чељусти. Тада жена та отрча к чудотворцу светом Конону, пошто 
његова кућа беше близу; и плачући припаде к ногама његовим и 
исприча му своју муку. Он одмах нареди невидљивим слугама, и они 
полетеше, и за трен ока ухватише вука са дететом у чељустима, и 
донесоше пред светитеља. Светитељ даде матери дете живо и 
здраво, а вука одасла на његова места. 

Потом други демони, који не беху везани, стадоше у том крају 
нападати људе разним болестима, нарочито богињама. Видевши ово 
њихово непријатељство, светитељ се помоли Богу, и одмах му Бог 
даде власт над њима. Онда их светитељ похвата све, и једне прогна 
из оних крајева у пуста места, друге посла у бездан, а треће веза, па 
их у тридесет глинених судова стрпа, оловом зали, силом крсном 
запечати, и закопа у земљу под темељ своје куће. 

У то време настаде гоњење на хришћане, и у Исаврију стиже са 
царском наредбом неки војвода Магдон. Он најпре светог Онисија 
ухвати у селу Усорову, и мукама умори. Затим ухвати и светог 
Конона, и стављаше га на многе и жестоке муке, приморавајући га 
да принесе жртву идолима. А кад Исавријанци чуше да војвода 
мучи светог Конона, сабраше се много наоружаних људи, и 
појурише ка селу Усорову са намером да убију војводу. Сазнавши за 
то, војвода уседе на коња, и са својим слугама побеже из оних 
крајева. Исавријанци се дадоше у потеру за њим, али га не стигоше. 
Светог пак мученика Конона нађоше везана, и по целом телу 
изранављена и окрвављена. Одрешивши та, они плакаху над њим. И 
отирући крв његову, мазаху тела своја, желећи да се крвљу његовом 
освете, и с љубављу целиваху ране његове за Христа добијене. А 
свети мученик туговаше и жаљаше веома што му не дадоше да до 
краја пострада, јер жељаше да умре у мукама за Христа свог. Затим 
га одведоше његовом родитељском дому у селу Виданији, и стараху 
се око исцељења његових рана. 

Две године после тога престави се свети Конон Богу. И сабра се 
сва Исавријска покрајина, и сатвори велики плач над њим. И 
погребоше га заједно са блаженим родитељима његовим и са светом 
невестом његовом.По престављењу и погребењу светог Конона 
зажелеше Исавријанци да родитељски дом мучеников претворе у 
цркву. Проширујући дом, они стадоше копати темељ, и обретоше у 



земљи оних гореспоменутих тридесет глинених судова, у које свети 
Конон затвори демоне. Не знајући дакле шта је у тим судовима, они 
се обрадоваше мислећи да је у њима сакривено злато или сребро, и 
брзо један разбише. И одмах изиђоше из њега демони у облику 
врло мрачног и смрдљивог дима и, помрачивши ваздух, сатворише 
страшан вихор. Људи се од тога препадоше, и једни од страха 
попадаше, а други побегоше. Демони пак, летећи по ваздуху, силну 
грају прављаху, и један другог по имену дозиваху. И велики страх 
завлада оним селом, те се нико по заласку сунчевом не смејаше 
обрести ван своје куће, јер се многа демонска страшилишта ноћу 
јављаху и плашаху људе и стоку. Ово пак би за неко време 
допуштено од Бога као казна лакомим људима што се дрзнуше 
разбити један суд, мислећи да је у оним судовима благо. Потом, 
молитвама светог Конона бише прогнана та демонска привиђења и 
страшилишта. А осталих двадесет и девет судова, са демонима у 
себи, осташе и до данас у земљи под темељом цркве светог Конона, 
чије свете молитве нека и нас свагда чувају неповређене од демона, 
да бисмо славили Оца и Сина и Светога Духа, једнога у Тројици 
Бога, вавек, амин. 

Овај дивни светитељ поживе и пострада у другом столећу. 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
ОНИСИЈА 
  
САВРЕМЕНИК светог мученика Конона Исавријског, само 

пострадао пре светог Конона. 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
КОНОНА БАШТОВАНА 
  
ОВАЈ свети Конон беше у време цара Декија (249-251. г.).Родом 

из града Назарета. Напустивши постојбину своју он оде у 
памфилијски град Мандрон, и тамо у месту званом Кармила уреди 



себи једну башту, коју је засађивао разним поврћем, наводњавао је, и 
од тога се издржавао. 

Он беше толико добар, безазлен и прост, да је од душе и срца 
отпоздравио војнике који су дошли да га ухвате. И кад му војници 
саопштише да га намесник Публије зове, он им простодушно 
одговори: Шта ја требам намеснику када сам хришћанин? Нека он 
зове к себи своје једномишљенике и једновернике. 

Војници везаше светог Конона и одведоше намеснику. А кад га 
овај примораваше да принесе жртву идолима, свети мученик 
уздахну из дубине душе због ослепљености и заблуделости 
незнабожаца, укори насилника, остаде непоколебљив у вери 
Христовој, и изјави да га не може поколебати у вери, макар га ставио 
на хиљаде и хиљаде мука. Зато му забише ексере у ноге, и натераше 
да трчи испред намесникових кола. И добри светитељ трчаше све 
док не изнеможе. Онда паде на колена, помоли се последњи пут 
Богу и предаде свету душу своју у руке Божје, 251.године. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
МАРКА ПОДВИЖНИКА И ЧУДОТВОРЦА 
  
ОВАЈ преподобни Марко, подвижник и чудотворац, замонашен 

је од свог учитеља светог Јована Златоуста[3] у 40.години својој и био 
у једном манастиру крај Анкаре у Галатији. Затим је провео 60 
година у Јудејској (или Нитријској) пустињи. Био је веома 
трудољубив; одао се изучавању Светог Писма и цело је Свето Писмо 
знао наизуст; достигао врхунац подвижништва и врлине. Знак и 
доказ тога су: врло поучне и корисне књиге које је написао, и дар 
чудотворства који је од Бога добио. Био је много милостив и плакао 
над бедом сваког Божјег створења. Када једном безмолствоваше, 
молитвено тиховаше, у својој келији и рађаше на себи, дође к њему 
једна хијена и донесе му своје слепо штене. И својим утученим 
изгледом мољаше светитеља да се сажали на њено младунче и 
исцели му очи. Светитељ пљуну у слепе очи младунчета, помоли се 
Богу, и младунче прогледа. А после неколико дана хијена донесе 
светитељу једну велику овнујску кожу, као награду и захвалност за 
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исцељење њеног младунчета. Но светитељ не хте примити кожу док 
му хијена не показа неким знацима да убудуће неће клати овце 
бедних људи.Овај светитељ је стекао толику чистоту срца, да је Свето 
Причешће примао из руку ангелских. О томе је презвитер у скиту, 
који је причешћивао сву братију, казивао ово: "Опазио сам да за 
време давања Тајни Христових ја никада сам нисам давао Светињу 
Марку подвижнику, него ју је Анђео узимао са жртвеника и давао 
њему. Уосталом, ја сам примећивао само руку која му је давала 
Причешће". 

Преподобни Марко сав је и споља сијао благодаћу Светога Духа 
која је била унутра у њему. По расту беше мали, дугуљасте главе и 
браде, обасјан сав унутрашњом благодаћу Божјом. Упокојио се у 
Господу половином петог века. 

Богомудри отац наш Марко написао је, према Никифору 
Калисту, око четрдесет подвижничких списа, од којих девет наводи 
поименце, и веома их хвали, Свети патријарх Фотије у својој 
"Библиотеци" (бр. 200). То су књиге: О закону духовном, О онима 
који мисле да се делима оправдају, О покајању, О посту, О крштењу, 
Разговор ума са својом душом, Разговор са једним схоластиком, и 
Посланица Николају монаху. Преподобни Марко писао је и против 
јеретика Мелхиседекита и Несторијанаца. Његова духовна мудрост 
и подвижничко искуство, садржано у тим књигама, од толиког је 
духовног значаја да су Свети Оци подвижници говорили: Све продај 
- и купи Марка! 

Ради духовне користи читаоцима, навешћемо само неколико 
богомудрих изрека и поука светог Марка: 

Господ наш Исус Христос, Божија Сила и Божија Премудрост, 
промишљајући о спасењу свих на богодоличан начин како Он сам 
зна, положио нам је кроз разне догмате закон слободе, који се 
састоји у једном циљу назначеном за све: Покајте се! Из тога можемо 
разумети да се сва разноликост заповести Божјих своди на једно - на 
заповест покајања. 

Никакво добро није могуће ни поверовати ни учинити, него 
једино Господом Христом и Светим Духом. 

Извршивши заповест Божју, очекуј због тога искушење. Јер се 
љубав Христова кроз противности испробава. 



Не тражи савршенство духовног закона слободе у врлинама 
људским, јер нема савршенога у њима. Његово савршенство се 
скрива у Крсту Христовом. 

Тражећи духовног лека, побрини се о чистоти своје савести; 
што ти она говори, то учини, и наћи ћеш духовну корист. 

Савест је природна књига. Ко је чита делатно (на делу), тај у 
искуству осећа Божанску помоћ. 

Онај ко мисли да ће без молитве и трпљења победити 
искушења, тај их неће одагнати од себе, него ће се само још већма 
заплести. 

Господ је скривен у Његовим заповестима, и налазе га они који 
то желе, по мери њиховог творења заповести Његових. 

Сваки који се крстио православно, тајанствено је добио благодат 
од Свете Тројице, и она дејствује (ради) у сваком човеку по мери 
његовог творења заповести Божијих. 

Љубав према Богу и ближњему јесте заповест која обухвата у 
себи све заповести. 

Имај свагда и незаборавно у срцу свом смирење Господа нашег: 
ко је Он, и шта је постао ради нас, и са какве је висине светлости 
Божанства открио се, и у какву је дубину смирења из бескрајне 
доброте према људима сишао! Он је постао оно што смо ми, тј. 
човек, да би ми постали оно што је Он, тј. богови по благодати. 
Логос Божји је постао тело, да би тело постало Логос. Будући богат, 
Он је осиромашио ради нас, да би се ми Његовим сиромаштвом 
обогатили. Из великог човекољубља Он се уподобио нама, да би се 
ми кроз сваку врлину уподобили Њему. 

Од како је Христос дошао у свет, од тада се, благодаћу и силом 
Духа Светог, обнавља прави човек створен по образу и подобију 
Божјем. 

Треба се дружити и бити заједно и послушно се учити од 
духовних и искусних отаца. Јер је опасно бити сам и без сведока, 
поготову када се налазимо у духовној борби. 

Ко од себе одгони бол и понижење, нека не мисли да ће се 
помоћу других врлина покајати. Јер кенодоксија (празна слава и 
понос) и избегавање бола знају да служе греху и с десне стране. Ако 



ко падне у било који грех и не ожалости се сходно величини свога 
греха, тај ће опет лако пасти у исту замку. 

Треба најпре имати благодат Духа Светога делатну у срцу, и 
онда постепено ући у Царство Небеско. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
МАРКА АТИНСКОГ-ТРАЧЕСКОГ[4] 
  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ИСИХИЈА ПОСНИКА[5] 
  
ОД самог повоја добро васпитан у врлинама, велики угодник 

Божји Исихије омрзну земаљска пристрашћа, и постаде 
обиталиште Светог Духа. И уздисаше за вечним благом у небеском 
Сиону. Зато постаде добровољни изгнаник: напусти своју 
постојбину Галатију (у Малој Азији) и тражаше пусто место. Родом 
беше из околине Брусе у приморском крају. Тражећи пусто место, 
светитељ зађе у једну гору, звану Мајонис. Но демони који су тамо 
живели, бојећи се да их светитељ не протера отуда, намислише да 
њега одврате од његове намере да се настани ту. Зато уђоше у нека 
два човека, Јована и Илариона, и сусревши Божјег угодника питаху 
га куда иде. И када сазнаше његову намеру, они му рекоше: Не знаш 
ли, човече, да је то место опасно, и ти идеш у сигурну смрт? Јер овде 
има безброј дивљих зверова, па још и љутих разбојника, те не 
можеш овде ни један дан жив остати. - А светитељ, разумевши 
Духом да ово нису речи људске већ демонске, рече: Ја због мноштва 
грехова својих заслужујем смрт, стога идем да погинем или од 
зверова или од разбојника.Рекавши то, он сатвори молитву, и 
крсном силом одагна бестелесне нечисте духове и тела људска, па 
продужи свој пут. И кад наиђе у гори на једно место, допаде му се, 
начини себи келију, и стаде ту живети подвизавајући се у 
испосничким трудовима пустињачким. Ту и башту себи направи, 
коју обрађиваше, те се тако од труда руку својих храњаше. А догоди 
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се једном да многе птице нагрнуше на његову башту, јеђаху му 
поврће и плодове, и прављаху му штету. Светитељ се помоли Богу, 
и одмах птице које беху јеле од његовог труда, попадаше из ваздуха 
на земљу, и не беху у стању да лете, него распрострте лежаху на 
земљи. А оне које тек налетаху, чим би окусиле од његових 
баштенских плодова, нису могле више да узлете него су се као 
отроване ваљале по земљи. И напуни се оно место мноштвом разних 
птица, попадалих на земљу. А после неког времена преподобни се 
сажали на њих, изађе из келије и рече им: Идите одавде, и више 
немојте уништавати монашки труд.Чим то светитељ рече, одмах ове 
птице што беху по земљи одлетеше, и никада се више његовој 
башти не приближише. 

Затим преподобни пронађе у једној долини воду. Ту подиже 
црквицу у част светог апостола Андреја. И ту он са својим 
ученицима живљаше безмолвно у богоразмишљању. Једном 
доведоше к њему једну луду девојку. Њени родитељи припадоше к 
ногама светитељу, и мољаху га да истера нечистог духа из њихове 
кћери. Помоливши се Богу, преподобни одмах истера ђавола из 
девојке, а родитељима њеним рече: Овако говори Дух Свети, да ће 
после моје смрти на овом месту бити манастир светих жена 
подвижница; и сила њихових молитава отераће одавде све војске 
демона. - Ово се пророштво светитељево и зби у своје време. Једног 
дана преподобни Исихије изиђе из своје келије и виде неког човека 
где тера претоварена воловска кола. Утом се један во спотаче, паде 
на земљу, и не могаше да устане. Човек притрча и мучаше се да га 
подигне, али узалуд. Јер пали во остаде непомичан као неки тежак 
камен. И човек, сав малаксао од напрезања, стаде плакати. Видевши 
то, преподобни се сажали на њега, приђе волу, поглади га по врату, 
и као разумном створу рече му: Устани, лењивче, и пређи свој пут, 
да те враг, нашавши те излишна, не сатвори оруђем своје 
злобе.Рекавши то, осени вола крсним знаком, и он одмах устаде, и 
крену возећи кротко кола. А онај човек се много удиви и, 
поклонивши се светитељу с благодарношћу, оде радостан својим 
путем. 

Светитељ се из дана у дан пружаше ка бољем и бољем. И 
узлазећи ка савршенству врлина, удостоји се бити сабеседник 



Анђела. И на тридесет дана раније сазнаде од Анђела Божјег за своје 
престављење к Богу. Због тога се испуни великом радошћу, и 
припремаше се за одлазак. Пред смрт призва своје ученике и даде 
им потребне поуке. Затим у поноћ изненада сину с неба светлост, и 
обасја не само светитељеву келију него и цело оно место. А светитељ, 
с радошћу изговоривши ове речи: Господе, у руке твоје предајем дух 
свој! - пређе у небеска насеља, крајем осмога века. 

Свето и чесно тело његово би сахрањено у гореспоменутој 
цркви светог апостола Андреја, у камену раку крај светих врата. 
Доцније епископ амасијски Теофилакт пренесе чесне мошти 
светитељеве нетљене у град Амасију, око 781. године, и положи с 
десне стране олтара. А на оном месту пустом, где се преподобни 
подвизавао, би устројен женски манастир, као што светитељ беше 
прорекао. 

  
  
СПОМЕН СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ 
РАИДЕ (РАИСЕ)[6] 
  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
АРХЕЛАЈА 
и са њим 152 мученика 
  
ОВИ свети мученици из дружине свете Ираиде (међу којима и 

Кирил и Фотије) пострадаше мачем посечени за Господа. 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
ЕВЛОГИЈА ПАЛЕСТИНСКОГ 
  
СВЕТИ Евлогије би рођен од родитеља незнабожних и богатих. 

После њихове смрти огромна богатства, која му они оставише, он 
раздаде ништима. А сам Христа ради осиромаши. И као сиромах 
прохођаше Палестину поучавајући неверне и обраћајући их Христу 
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Богу. Због тога би оптужен код кнеза. Пошто не хте да принесе 
жртву идолима, он би много мучен од кнеза. Најзад му главу 
отсекоше мачем. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
ЕВЛАМПИЈА 
  
СВЕТИ мученик Евлампије би у Палестини мачем посечен за 

Христа. 
  
  
 
 
 
 
СПОМЕН СВЕТОГ НОВОМУЧЕНИКА 
ПАРТЕНА ЈЕРОЂАКОНА 
  
КОЈЕГА убише Турци камењем при изласку из храма, у недељу 

5. марта 1805. године. Празнује се у епископији Дидимотиха и 
Орестиаде у Тракији. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ НОВОМУЧЕНИКА 
ЈОВАНА БУГАРИНА 
  
ОВАЈ блажени мученик бејаше из Бугарске, младић 

осамнаестих година, врло леп и веома писмен. Једном у тешким 
околностима он се, авај! одрече Христа. Али убрзо затим он увиде 
како је тежак грех учинио, раскаја се, напусти своју домовину и 
отпутова у Свету Гору. Тамо он проведе у лаври светог Атанасија 
три године, служећи једном духовном старцу, врло начитаном у 
свештеним књигама. Међутим савест мучаше Јована што се одрекао 



Христа; због тога увек хођаше тужан, невесео и ћутљив, те је сваки 
по самом изгледу његовом могао закључити да је он учинио неки 
велики грех који га мучи. 

Једнога дана, под изговором да хоће да иде у своју постојбину, 
Јован отпутова из Свете Горе у Цариград. Тамо метну себи црвени 
фес на главу, обуче црвене ципеле, и такав оде у џамију Свете 
Софије, и стаде се крстити часним крстом и молити се по 
хришћански. Присутни агарјани се узрујаше, па приђоше Јовану и 
строго га упиташе зашто тако ради. Зато што сам хршћанин, 
одговори Јован без имало страха, и као хришћанин се крстим и 
молим Христу који је истинити Син Божји, и Бог. Турци онда 
покушаше на разне начине да га одврате од хришћанске вере, али 
им то не пође за руком. И када увидеше да је он непоколебљив у 
својој вери, они му у дворишту џамије Свете Софије отсекоше главу. 
И тако блажени Јован доби венац мучеништва од Христа Бога 
нашег, коме слава и моћ кроза све векове. Амин. Пострада у 
Цариграду 1784. године. 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНИХ ОТАЦА 
АДРИЈАНА ПОШЕХОНСКОГ И ЛЕОНИДА, 
саподвижника његовог 
  
УЧЕНИК светог Корнилија Комељског, преподобни Адријан би 

оснивач и игуман Успенског манастира на реци Вотхи, близу 
Пошехоња, у Јарославској губернији. Најрадије се бавио 
иконописом. Убијен од разбојника када су напали на манастир ради 
пљачке. Свете мошти његове прославиле се многим чудесима; 



почивају у његовој обитељи. - Преподобни Леонид упокојио се пре 
преподобног Адријана и сахрањен у манастиру. 

  
  

 
  
  
НАПОМЕНЕ: 

1. Исаврија - у планинском крају Мале Азије, граничила се на 
истоку Ликаонијом, на северу Фригијом, на западу Писидијом 
и на југу Киликијом. 

2. Аполон, у старих Грка и Римљана, бог светлости, нарочито 
сунчане, бог просвете, поезије, музике, и још - бог прорицања, 
исцелитељ болести, чувар грађанског поретка. 

3. О томе пише историчар Никифор Калист (Црквена Историја, 
14, 30, 53-54). Он додаје да је преп. Марко био савременик св. 
Нила и св. Исидора Пелусиота 

4. О њему видети опширно под 5. априлом 
5. Овај преподобни се у другим Синаксарима спомиње 6. маја. 

Још се спомиње и 10. маја 
6. О овој св. Мученици видети опширније под 23. септембром. 

  
 

 

 

6. МАРТ 
  
  
СТРАДАЊЕ СВЕТИХ 
ЧЕТРДЕСЕТ И ДВА МУЧЕНИКА ИЗ АМОРЕЈЕ: 
ТЕОДОРА, КОНСТАНТИНА, КАЛИСТА, ТЕОФИЛА, 

ВАСОЈА 



и осталих 
  
ГРЧКИ цар Теофил[1], син цара Михајла прозваног Валвос или 

Травлос, родом из Амореје[2], водио је честе ратове са Агарјанима, у 
којима је некад побеђивао а некад побеђен бивао. Једном приликом 
он са великом силом крену на земљу Агарјанску, опседе град 
Созопетру, постојбину сараценског кнеза Амирмумне, и бијаше га.А 
кнез агарјански Амирмумна, који у то време беше на другом месту, 
посла цару Теофилу изасланике, молећи га много да се повуче од 
града. Али, Теофил се оглуши о молбу, заузе град, поруши га, и 
врати се са великим пленом. Амирмумна пак веома се ожалости и 
разљути због опустошења свог родног краја, и стаде великим златом 
скупљати војнике са свих страна: из Вавилоније, Финикије, 
Палестине, Кесарије и далеке Африке. И после неког времена сву ту 
војну силу он сконцентриса у Тарсу[3] са намером да иде на диван 
фригијски град Амореју, родно место Теофилова оца, цара Михајла 
Травлоса, да би се осветио за своје родно место, град Созопетру, које 
поруши Теофил.Када за то чу цар Теофил, скупи такође своју војску 
са Истока и Запада и из Персије. И кренувши у рат против 
непријатеља, он дође у Фригијски град Дорилеј, удаљен од града 
Амореје три дана хода. Многи цареви саветници, обавештени тачно 
да је војна сила сараценска несравњено већа од грчке, саветоваху 
цару да се не сукобљава са кнезом агарјанским и да становнике града 
Амореје преведе у друге утврђене градове. Али Теофил, сматрајући 
да је срамота уклонити се од битке и дивни град Амореју оставити 
празним, спремаше се за рат, а у Амореју посла војску да је брани. 
Послани тамо беху ове војводе: Константин Друнгарије, по чину 
патриције, Аеције такође патриције, Теофил патриције, Теодор 
Кратир, први маченосац царски, Милисен и Калист Турмарха, и 
Васој, и многе друге војводе, људи истакнути. 

Потом се судари цар Теофил са Амирмумном, и би силан 
покољ на обадве стране. И најпре Грци надвлађиваху Агарјане. 
Затим, по попуштењу Божјем, стање се промени, јер Господ 
Христос, разгневљен Теофиловим иконоборством, одузе Грцима 
храброст, док се Агарјани охрабрише и стадоше их надвлађивати. И 
сва грчка сила наже у бекство, остављајући свога цара, кога је само 
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персијска војска, златом најмљена, чврсто бранила. И сигурно би ту 
цар Теофил погинуо, да се не спусти ноћ. Усто и Небески Цар, не 
гневећи се до краја, сажали се на хришћане, изненада пусти силну 
кишу на војску агарјанску, те им лукови попустише, и они престаше 
гонити бежећег цара Теофила и његову разбијену војску. 

После ове љуте битке, агарјански кнез Амирмумна одмах крену 
на град Амореју, и опседе га. И дуго време нападоше га силно са 
свих страна. А цар Теофил, побегавши са стидом у Дорилеј, посла 
кнезу Амирмумни изасланике са молбом и многим великим 
даровима, да се повуче од града Амореје. Али овај, веома љут и 
бесан због свог порушеног града Созопетре, беше неумољив. 

И пошто исмеја цареву молбу и дарове, називајући га 
плашљивим и кукавичким бегунцем, он нареди да се изасланици 
окују и држе до исхода дела. И сваки дан удараше на град жестоко. 
Али и они из града се јуначки одупираху, и са градских бедема би 
убијено много агарјанске војске и изврсних војсковођа. И кнез 
Амирмумна беше већ много узнемирен и збуњен видећи да је град 
немогуће узети, и мишљаше да га напусти и врати се у свој крај. И 
то би сигурно урадио, да не би лукавог издајства које учини један од 
аморејских војсковођа, по имену Вадицис. Он несрећник, љут због 
неке распре и свађе са војводом, намисли да преда град 
непријатељима. И Агарјанима, који су се већ повлачили од градских 
бедема, пусти стрелу са писмом, у коме је његовом руком било 
написано ово: 

Пошто толико време овде утрошисте, и толики труд уложисте, 
зашто сада одлазите празни и утучени? Будите храбри, и 
приступите оној страни градских бедема где видите стуб, на коме је 
мермерна статуа лава, и на врху стуба палма, начињена од камена. 
Ту се налазим ја који командујем тим делом бедема, и помоћи ћу 
вас добро, те ћете град узети лако, пошто су ту бедеми слаби. А ви 
знате већ како ћете ме наградити за услугу коју вам чиним. 

Та стрела са писмом би нађена и однесена агарјанском кнезу 
Амирмумни. Прочитавши писмо он се веома обрадова. И одмах сву 
силу своју крену на указани бедем, и уз помоћ лукавог издајника 
Вадициса агарјанска сила уђе у град. И настаде велики покољ у 
граду, и хришћанска крв потоцима течаше по улицама града. Но 



град пострада не само од мача него и од огња, јер га одмах са свих 
страна запалише. Бог је кажњавао људе своје због јереси које су у то 
време беху умножиле међу Грцима. И једва се ко тада спасе од мача 
агарјанског и од ватре. Они пак који тада остадоше читави, бише 
касније посечени или у ропство одведени. Када престаде покољ, 
бише живи ухваћени гореспоменуте војводе, које цар беше послао 
да бране град: Константин, Аеције, Теофил, Теодор, Милисен, 
Калист, Васој, и друге истакнуте војне старешине, њих четрдесет и 
два на броју. А људе и жене, младиће и девојке, који беху преостали 
од покоља и ватре, спремише да воде у ропство. Тада кнез насилник 
нареди да се људи одвоје на једну страну, а жене и девојке и 
младићи на другу. И беше људи до седамдесет хиљада, а жена с 
девојкама и младићима далеко, далеко више. Онда Амирмумна 
нареди да све људе мачем посеку. Само остави у животу споменуте 
војводе и друге војне старешине. А жене и децу раздели својим 
војницима. 

Тако за један дан пропаде од мача и огња дивни град Амореја 
због непобожног цара Теофила, који црквама одузе дивне иконе и 
погуби многе свете исповеднике због поштовања икона. 

После тога мучитељ Амирмумна ослободи окова Теофилове 
изасланике који видеше потпуно уништење града, и посла их цару 
да га обавесте о свему што су видели. Сазнавши то, цар беше у 
великој тузи и жалости. И посла к Амирмумни изасланике са двеста 
кентенарија[4] да откупе његове војводе и војне старешине. Али овај 
не хте дати заробљенике за ту суму новаца, говорећи да је он хиљаду 
кентенарија потрошио на скупљање војске. И пошто се наруга 
царевом писму и изасланицима, он их отпусти посрамљене. Теофил 
онда, опхрван великом тугом разболе се од жалости, и после кратког 
времена умре. А Амирмумна одведе заробљенике у Сирију. Вадицис 
пак војни старешина, који предаде град непријатељима, одрече се 
Христа и постаде отпадник примивши мухамеданску веру. И би 
награђен од кнеза Амирмумне великим почастима и даровима. 

Кнез агарјански Амирмумна, пошто доведе у своју земљу 
четрдесет и две заробљене војводе грчке, нареди да их окују у вериге, 
баце у мрачну тамницу, ставе им кладе на ноге, и море глађу и жеђу. 
И беху ови светитељи на великим мукама, злостављани не толико од 
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Агарјана, колико од отпадника Вадициса, који им је многа зла 
чинио.Затим стадоше нечестиви Агарјани, наговорени од свога 
кнеза, прелашћивати свете сужње на своју мухамеданску веру. Јер 
погани кнез тај сматраше за велику ствар, ако успе да зароби и душе 
оних чија тела беше заробио. Стога неки муслимански прваци 
дођоше к светима у тамницу, и као из милосрђа уделише им мало 
милостиње, и саветоваху им да се сажале на себе, и ослободе себе 
тамничких мука. А ослободиће себе, ако пређу у њихову 
мухамеданску веру. Али свети не хтеше то ни да чују. Више су 
волели да целог живота трпе најтеже муке и окове тамничке, и да 
искусе најљућу смрт, него да се одрекну Христа и следују поганоме 
Мухамеду. Овакви саблазнитељи долажаху светима не једанпут него 
много пута, али ни најмање не успеше, иако су светима обећавали 
од стране кнеза не само слободу, него и почасти и дарове многе. 

Једном приликом дођоше к светима неки најугледнији људи, и 
пошто сужњима уделише милостињу, седоше поред њих. И 
стадоше притворно плакати, тобож жалећи их што тако дуго труну 
у оковима и говораху међу собом: О како многих зала је виновник 
неверовање у великог пророка Мухамеда! Ево ови сужњи, које 
видимо оковане у тешке вериге, нису ли то изврсни људи, 
поштовани од свога цара, храбри у биткама, славни по роду свом? 
Нису ли они имали под собом преко седамдесет хиљада војника, и 
утврђени град Амореју? Али ето, предани су у руке нашег кнеза. И 
ко им одузе толику силу и моћ? Нико други до то што одбацују 
великог пророка Мухамеда, док слуге његове, које верују у њега, 
одржаше толику победу. Али није чудновато што они не верују у 
њега, јер их нико томе учио није. Они који не знају и у незнању 
греше, лако могу добити опроштај. 

Онда се обратише светима: Ви, о људи, о којима ово говоримо, 
и којима саосећамо, послушајте нас који вам саветујемо оно што је 
добро: оставите тај уски пут којим вам наређује да идете син 
Маријин, па пођите путем који је у овом и у будућем животу 
широк, који нам објављује велики пророк. Јер шта невероватно учи 
наш пророк када каже, да је Бог моћан за оне који му се покоравају, 
и овде обасути свима сладостима и тамо их учинити наследницима 
раја? Еда ли злата недостаје Богу, или је лишен изобиља у другим 



стварима? Отступите од неверја људи незналица, јер се противи 
здравом разуму: гнушати се двоструких дарова Божјих, који се дају 
овде и тамо. Еда ли хоћете да постанете заједничари његових блага, 
не примајући их онда када вам их он пружа, него када се вама 
самима прохте? Ово ви чините из велике гордости, презирући 
његову доброту и изазивајући га на гнев. Јер и ви, када слугама 
својим пружате нешто добро, а они га презиру и окрећу се од вас, 
зар се не разљутите на њих? Ако вас пак притом тешко увреде, зар 
их не кажњавате? Када тако раде смртни људи, неће ли вам то 
утолико пре учинити бесмртни Бог? Примите дакле учење нашег 
пророка и, ослободивши се ових садашњих невоља ваших, 
насладите се даровима Божјим који вам се пружају у овом животу и 
обећавају после смрти. Јер је Бог веома милосрдан: видећи да сваки 
човек, који жели да на делу испуни тешки закон Исусов, малаксава, 
он посла пророка свог Мухамеда, да скине са људи сваки терет и да 
их ослободи сваке тешкоће, обећавајући им, после сваковрсних 
сладости у овом животу, весеље у оном, и учећи да ће се само вером 
без дела спасти они који га слушају. 

Чувши од Агарјана такве бесмислене речи, мудри људи они се 
међу собом погледаше и благо насмешише. Онда изговорише 
псаламску реч: Законопреступници нам казиваше брбљања своја, 
насупрот закону твоме, Господе. Све су заповести твоје истина (Пс. 
118, 85). А погледавши у Агарјане рекоше: Је ли такво учење вашег 
пророка? И зар заиста верујете да је праведно и Богу пријатно: 
одавати се сваковрсним жудњама и нечистотама и страсним 
похотама тела, и разум што је у нама толико поробити сластима да 
никада и не помисли да уздом уздржања заузда себе од мрских 
телесних дела? И каква ће разлика бити између човека који тако 
живи и неразумне животиње? Не, не, о људи! не желимо такви бити, 
нити отступити од побожног и чистог закона хришћанског, јер смо 
ученици оних који вапију к Богу: Нећемо отступити од Тебе, него 
због Тебе нас убијају сваки дан; с нама поступају као с овцама које су 
за клање. Ништа нас не може раздвојити од љубави Божје, која је у 
Христу Исусу, ни садашње силе ни будуће (Рм. 8, 36. 39). - Чувши то, 
агарјански прваци отидоше не урадивши ништа. 



Пошто прође извесно време, опет к светима дођоше у тамницу 
неки вешти препирачи, софисти, послани од кнеза. И они донеше 
милостињу сужњима, и пошто се са сваким поздравише, седоше. И 
стадоше питати, говорећи: Шта је немогуће Богу? Свети 
одговорише: Ништа, Њему је све могуће, јер то и доликује његовој 
природи. Софисти рекоше: Ако је Богу све могуће, погледајмо онда, 
коме Он у ово време својим свемогућством чини добро: Грцима или 
Агарјанима? Коме даде најплодније и најславније крајеве земаљске: 
вама или нама? Чију војску умножава? а чије опет пукове коси као 
сено? Еда ли је Бог неправедан? Када Он не би налазио да ми 
држимо његове заповести, зар би нам тако велика добра чинио? И 
обратно, када не би налазио да сте пали у неверје према пророку 
Мухамеду кога је Он послао, не би вас покорио нама и дао вас у 
ропство. 

Свети одговорише: Када бисте веровали сведочанствима 
пророка, лако бисте увидели да је ваше умовање лажно. Јер то што 
ви говорите, може ли се посведочити Божанским Писмом, као што 
могу наша схватања? Ни у ком случају. Све пак оно што се не може 
посведочити, није истинито. Одговорите нам на ово питање: Ако би 
се два човека препирали о једну њиву, па један, не приводећи 
ниједног сведока, викао и дерао се: моја је њива! а други, без свађе и 
вике, привео много честитих и веродостојних сведока, који би 
доказали да је њива његова, а не онога другог, шта бисте ви, 
Сарацени, рекли: чија је њива? Они одговорише: Заиста, онога који 
има много сведока. - Право сте пресудили, рекоше свете војводе. 
Тако и ми расуђујемо о Мухамеду, вашем учитељу, и о Једнородном 
Сину Божјем, Господу нашем Исусу Христу. Господ наш Исус 
Христос дође, поставши човек од чисте Дјеве, дође, имајући за своје 
сведоке све старе свете пророке, које и ви признајете, који сви 
сведоче о Њему и његовом доласку у свет. Затим дође и ваш велики 
пророк и законодавац Мухамед, за кога ви кажете да је послат од 
Бога. Шта дакле? Није ли требало да он има као сведоке два 
пророка, или бар једног, да би очигледно доказао да је он заиста 
послат од Бога? 

Када то рекоше свети, софисти се постидеше, јер увидеше да су 
побеђени. А свети Васој смешећи се рече: И сараценски законодавац 



има славног и истинитог пророка који је о њему пророковао - светог 
Исаију. И када се ови мудри људи не би увредили, ја бих им навео те 
пророштво. Софисти рекоше: Нипошто се увредити нећемо, јер 
знамо праштати онима који из незнања греше, па макар што и 
увредљиво рекли о нашем пророку. Свети Васој упита: Не говорите 
ли ви да је Мухамед последњи пророк, као запечаћење пророка? 
Они одговорише: Да, тако је. Свети Васој рече: Исаија дакле, кога и 
ви признајете за Божјег пророка, каже у своме пророштву: Узеће 
Господ од Израиља главу и реп (Ис. 9, 14). И сам пророк тумачи 
тамо своје речи: глава означава људе који неправедно суде, а реп - 
пророка који учи неправедне, безаконе ствари (Ис. 9, 15). Не љутите 
се, о људи! није ли ваш пророк - реп, као последњи - по вашој речи - 
пророк? и не учи ли вас он безаконим делима? зар није безакоње то 
што вам пророк ваш прописа закон овај: муж који омрзне жену 
своју и отера је, не сме је поново враћати к себи, док се она најпре не 
састане с другим мужем. - Оставимо на страну друге безаконе 
прописе његовог закона; ово нам јасно показује да се Исаијино 
пророштво не односи ни на кога другог, једино на вашег пророка 
Мухамеда. 

Софисти одговорише: Знамо и ми да философирамо. Али 
пошто тако би угодно Богу, ко смо ми да се противимо његовој 
вољи? Мухамеду нису потребна сведочанства људска, јер је Богом 
постављени пророк, и од Њега доби такве законе. Упита их свети 
Васој: Да ли вам он од Бога донесе такав закон, да имате много жена, 
и да за време ваших постова читаве ноћи све до зоре проводите са 
њима у преједању и телесности? Они одговорише: Тако је заиста. 

Рекоше остали свети: Потребно је одговорити на ваше прво 
питање, у коме тврдите да је ваша вера боља зато што вам Бог даде 
победу над нама. Ако је тако, онда се сетите старе персијске војне 
силе, која освоји многе земље, и скоро читав свет покори себи; затим 
настаде монархија грчка: Александар Велики победи Персијанце; 
потом Рим овлада целим светом. Шта дакле, јесу ли сви они имали 
праву веру зато што су били јаки у ратовима? Нипошто, већ преко 
мере беху идолопоклоници, и не знађаху истинитог Бога Творца. 
Како онда и ви можете говорити да је ваша вера истинита зато што 
нас војном силом победисте? А много пута се догађало и нама 



хришћанима, који право поштујемо Бога, да његовом помоћу 
надвладамо непријатеље и победимо. А када, живећи без покајања, 
разгневимо Христа Бога, тада Он наводи на нас безбожне људе, 
плаћајући нам за грехе наше. Али и када нас кажњава, ми се не 
одричемо Господа свог, него молимо од Њега милост, а с вером 
имамо и наду у Њега да ће се смиловати на нас. Вашег пак учитеља, 
који нема сведочанства пророка за себе, па је чак и противан светим 
пророцима, ми не само не примамо него га и потпуно одбацујемо. 

Седам пуних година проведоше свети оковани, патећи се у оној 
тескобној и страшној тамници. Ту дан и ноћ провођаху у молитви, 
непрестано појући Давидове псалме и благодарећи Бога за његово 
непрекидно промишљање о њима: јер грехе њиховог пређашњег 
живота, проведеног у сластима и раскоши, очишћава оваквим 
тамничким паћењем и невољовањем, и јер их окрепљује у тако 
дугом трпљењу, о каквом раније нису могли ни помислити. 

Док су они тако страдали, Вадицис отпадник, који град Амореју 
варварима предаде и Христа се одрече, дође у тамницу петог марта 
на заласку сунца. И он потајно изазва Константина, који раније беше 
секретар код господина Константина патриција, и рече му кришом: 
Премудри човече, ти знаш како одавно гајим велику љубав према 
господину твом патрицију Константину. Сада пак тачно сазнадох да 
кнез има намеру да вас сутра побије, ако не примите његову веру. Ја 
дођох да вас о томе известим. Ти дакле саветуј твоме господину да 
привидно пристане на сараценску веру, да би се спасао смрти. А и 
ти учини то исто. Разуме се, душом нипошто не отступај од 
хришћанске вере, него само притворно се сагласите са кнежевим 
предлогом због опасности која вам прети, и Христос ће вам бити 
милостив. - А богољубиви муж овај прекрсти се, и одговори оном 
отпаднику: Одлази од нас, безакониче! - окрену се и оде од њега. А 
господин Константин патриције упита секретара Константина, ко га 
је то изазвао и због чега. Он пак, не желећи да му пред целом 
дружином каже, да се не би ко од њих побојао смрти и стао 
колебати, издвоји се настрану са господином Константином и каза 
му шта му Вадицис рече. Константин патриције благодарећи Бога 
рече: Нека буде воља Господња! Онда, обративши се својој дружини 



рече: Браћо, да проведемо ову сву ноћ у молитви! И уставши 
мољаху се, певајући псалме Давидове до сванућа. 

Сутрадан рано, послат од кнеза, дође к тамници неки свиреп 
војвода са наоружаном војском, затвори капију, изведе из тамнице 
света четрдесет и два мученика, и упита их: Колико сте година у овој 
тамници? Свети одговорише: Што питаш о познатој ствари? Ето, 
навршава се седам година откако смо овде затворени. Војвода рече: 
Зар за тако дуго време ви не увидосте, колико човекољубље показује 
према вама кнез? Јер вас ето толико година штеди, а могао вас је 
погубити. Требало је дакле да му за показано милосрђе будете 
благодарни, и да се молите за њега, и да га волите свим срцем. Свети 
одговорише: Закон наш наређује нам да се молимо за оне који нас 
гоне, и који нам зло и неправду чине; стога се и за вашег кнеза 
молисмо Богу. Но да га волимо свим срцем, то је немогуће, јер нам 
забрањују речи светог пророка Давида, који овако говори Богу: Зар 
да не мрзим на оне, који на те мрзе, Господе? (Пс. 138, 21), На то 
војвода рече: Како то може бити, да се неко моли за онога кога 
мрзи? Зацело лажете говорећи да се молисте за кнеза кога мрзите. 
Свети одговорише: Истину говоримо да се молисмо за њега Богу, да 
очи душе његове, помрачене неверјем, просвети, да би познао пут 
правде и побожно поштовао Бога, примивши истиниту веру 
хришћанску уместо оне лажне коју сада држи и сматра да је права. 
И када би он праву веру познао и примио, тада бисмо га не само 
заволели свим срцем, него и врло много поштовали, по речи 
Давидовој: Веома поштовах пријатеље твоје, Боже! (Пс. 138, 21). 

Војвода рече: Зар су грчки и римски кнезови толико безумни те 
мисле да је без промисла Божјег наш народ овако многобројан и 
моћан и силан? А кад би нас Бог мрзео, не би тако промишљао о 
нама, не би нас тако умножио и ојачао, као што смо сада, што и 
сами видите. Свети одговорише: Не кажемо ми да сте ви без Божјег 
промисла, јер ко је лишен његовог промисла? Макар неко и не знао 
Бога, макар Га и ружио бестидно, ипак по Божјем промислу живи 
на земљи и креће се. Него ми ово кажемо: ви неправилно верујете у 
Бога истинитог, јер исповедајући да је Он Творац свих видљивих и 
невидљивих твари, Ви Му се ругате говорећи да је Он, како Творац и 
виновник свих добара, тако Творац и виновник и свих зала, истине и 



лажи, правде и неправде, смирености и гордости, кротости и 
јарости, целомудрености и разврата, и других врлина и злодела, које 
није потребно набрајати овде. И када би било истина оно што ви 
говорите о Богу, ми бисмо рекли да ви имате право знање о Богу. 
Али, пошто се ваше вероисповедање разликује од истине као тама 
од сунца, како да вас не изобличавамо? Па још сматрате, да ви 
једини имате истинско познање о Богу, а уствари га немате. И 
природно је да вас Бог ненавиди, иако сте под његовим промислом. 

Војвода упита: Шта дакле, зар ви кажете да постоји други бог; 
творац свих зала и свакога греха? Како онда могу постојати два бога, 
један добар а други зао? И како може постојати свет, када се о њега 
боре између себе два бога? Свети одговорише: Не кажемо ми да 
постоји други бог - творац зла, који се разликује од Бога - Творца 
свих добара; не дао Бог! Него ми кажемо ово: један од анђела 
добровољно изабра себи оно што је некорисно и супротно добру и, 
заволевши то, омрзну најпре Бога Творца свог, а затим човека. И 
њему би допуштено да искушава нашу слободну вољу, да ли њоме 
ревнујемо Богу или се повинујемо кушачевом наговарању. Ви дакле, 
заведени од њега, сасвим погрешно његова зла приписујете 
бестрасном и неизменљивом Богу. Војвода рече: Али пророк наш 
Мухамед учи, да је свемоћни Бог подједнако творац сваког злог и 
сваког доброг дела људског. Свети одговорише: Види се, он овде 
другог бога погрешно измисли, као што некада Јелини измислише 
Агатодемона[5], и њега вам даде да му се клањате, иако није бог нити 
ће то икада бити. А ми познасмо истинитог Бога, и Њега 
исповедамо, Творца сваког добра, кога проповедаше у Старом 
Завету свети пророци, а у Новом Завету свети апостоли Христови. И 
никаквог другог бога ми не знамо. 

Војвода рече: Не желите ли данас да заједно са правоверним 
кнезом нашим принесете молитве Богу по обичају вере наше? Јер 
сам због тога послан к вама. Не пристанете ли, знам да ће се неки од 
вас касније кајати што су неразумно и упорно остали непокорни. На 
то му свети одговорише једнодушно: Молимо јединог истинитог 
Бога, да не само ваш кнез, него и ти и сав род сареценски отступите 
од безбожне заблуде Мухамедове, а поклоните се и одате дужно 
поштовање јединоме Богу, кога проповедају пророци и апостоли 
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Христови. А нама, не дао Бог, да добровољно напустимо светлост и 
пређемо у таму. 

Војвода им рече: Пазите шта говорите, да се доцније не покајете, 
јер се то ваше противљење неће оставити без велике казне. А свети 
одговорише: Богу бесмртноме и праведноме поверавамо душе наше, 
и у Њега се уздамо до последњег даха свог, и нећемо се одрећи вере 
коју у Њега имамо. Опет им рече војвода: вас ће на дан Страшнога 
суда осудити сирочадство деце ваше и удовиште супруга ваших. Јер 
се сви ви сада лишавате њих, пошто се противите вољи кнежевој и 
нећете да примите веру његову. Наш велики кнез могао би 
наредити садашњем цару вашем, који је још дете, да пусти жене 
ваше и децу да вам дођу овамо. Но и сада, ако пристанете да се 
обратите и примите пророка Мухамеда, брзо ћете угледати све 
домаће ваше и веома се обрадовати. У Грчкој сада царује жена 
Теодора са малим дететом Михајлом. Она се не може успротивити 
наређењу великог кнеза нашег. А за богатства и имања не брините, 
јер египатски једногодишњи данак, који ће вам наш свемилостиви 
кнез поклонити као пријатељима својим, толико ће вас обогатити, 
да ће и унуци ваши до десетог колена имати изобиља сваковрсних 
блага. - Тада као једним устима узвикнуше свети: Анатема Мухамеду 
и свима који верују да је он пророк! 

Пошто ово свети изговорише веома смело и са великом 
ревношћу по Богу, разгневљени војвода одмах нареди наоружаним 
војницима да сваком посебно вежу руке отпозади, и као овце воде на 
заклање. На тај призор стаде се стицати силан свет сараценски, а и 
хришћани који су живели у њиховој средини, желећи да виде 
погубљење светих мученика. И када се већ приближише реци 
Еуфрату, војвода дозва к себи једнога од мученика, светог Теодора 
Кратира, и рече му: Сазнао сам поуздано да си ти некада био 
свештеник, па си одбацио свештенички чин, постао војник, узео на 
себе оружје, и стао по бојиштима проливати крв људску. А сада се 
лицемерно правиш да си хришћанин, изобличаван савешћу својом 
због твога давнашњег одречења од хришћанске вере. Није ли боље 
за тебе сада да прибегнеш к учењу пророка и апостола Мухамеда, и 
од њега добијеш помоћ и избављење од смрти? Јер ти не можеш 



имати никакву наду ни уздање у Христа, кога си се раније 
добровољно одрекао. 

Јуначни Христов мученик Теодор одговори: Неистину говориш, 
војводо, јер се ја нисам одрекао Христа Бога, него сам само напустио 
свештенички чин због моје недостојности. Због тога баш и дужан 
сам нарочито сада да крв своју пролијем за веру Христову и да 
умрем из љубави за Њега, да ми мој милосрдни Господ опрости 
сада оно што Му раније сагреших. Јер и слуга твој, који би побегао 
од тебе, па се потом вратио к теби и борио се до смрти за тебе, не би 
ли због тога добио од тебе опроштај за своје раније бекство? Војвода 
одговори: Нека буде како хоћеш, ја ти само предложих оно чиме би 
се могао избавити од смрти. 

Када џелати Црнци исукаше мачеве своје и стадоше свете 
мученике распоређивати за посечење, деси се да Теодора Кратира 
ставише до патриција Константина. Бојећи се да Константин, 
видећи његово посечење, не падне духом и уплаши се смрти, Теодор 
му рече: Господине мој, чуј ме: пошто ти и чином и красотом 
врлина превазилазиш све нас, требало би да ти први постанеш 
мученик међу нама, да ти пре свих нас приклониш под мач главу 
своју за Господа свог, те да први добијеш венац од Исуса Христа - 
Небеског Цара, као што си био први у почасти код земаљског цара. 
А свети Константин му на то одговори: Теби, тако особито храбром, 
заиста доликује да то учиниш: да први положиш душу своју за 
Христа, како бисмо и ја и остали наши другови пошли за тобом. 

Тада свети Теодор сатвори молитву, препоручујући душу своју 
Богу, приђе џелату, и радосно прими славну мученичку кончину: 
посечење мачем. А за њим и остали свети, по реду и по достојанству 
својих ранијих положаја, приступаху један за другим под мач, без 
имало страха или узнемирености или малодушности, тако да се 
војвода веома дивљаше посматрајући мученике са каквим 
поуздањем хитају у смрт. И тако свети четрдесет и два мученика 
окончаше свој живот јуначком смрћу за Господа свог, шестог марта 
845 године. 

По посечењу светих мученика сараценски кнез нареди да и 
споменутог отпадника Вадициса мачем посеку, говорећи: Да је био 
прави хришћанин, он се не би одрекао своје вере. И када не одржа 



веру у свога Христа, како може одржати веру у нашег Мухамеда? Он 
постаде непријатељ својим хришћанима, предавши их у наше руке, 
како онда, ако наступи зло време, да не постане издајник наш? Ко 
није био веран својима, може ли бити веран туђинцима? Никада. - И 
отсекоше мачем главу томе беднику. И он доби од Сарацена 
достојну награду за услугу коју им учини, предавши им славни и 
дивни град хришћански Амореју. 

Сутрадан нареди кнез те бацише у реку Еуфрат тела светих 
четрдесет и два мученика. Бацише тамо и леш посеченог отпадника. 
И убрзо потом обретоше се на оној другој обали реке тела мученика 
читава, јер се свакоме телу присаједини његова глава. И лежаху 
заједно по реду чесно. А леш оног отпадника би пронађен далеко од 
светих тела мученичких, и глава његова далеко од леша његовог. 

Хришћани онда узеше тела светих и чесно сахранише. А главу и 
леш оног безаконог издајника крокодили разнеше и поједоше. За 
све пак ово нека је слава Христу Богу нашем, са Оцем и Светим 
Духом обожаваном вавек, амин. 

  
  
СТРАДАЊЕ СВЕТОГ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА 
КОНОНА 
СА СИНОМ ЊЕГОВИМ ИСТОИМЕНИМ 
КОНОНОМ 
  
У ВРЕМЕ Аврелијана[6] мучитеља беше у граду Иконији[7] један 

човек, по имену Конон. Доброг рода и пун страха Божјега, он 
имађаше жену верну у Господу. Обоје гораху љубављу према 
небеској отаџбини, и жуђаху више за небеским почастима и славом 
него за земаљским. И сваког дана у молитвама својим мољаху Бога 
да им подари сина. Господ услиши њихове молитве, и роди им се 
син, коме дадоше очево име Конон. Али мајка, родивши дете, тог 
истог дана отиде ка Господу са добром надом, јер беше сигурна у 
своје спасење зато што је родила дете, по речи апостола: Жена ће се 
спасти рађањем деце (1 Тм. 2, 15). 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0306.htm%23note6
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0306.htm%23note7


А блажени Конон провођаше у молитвама дане и ноћи. И кад 
детету би седам година, он све што имаше раздаде ништима, узе 
дете, оде у манастир и предаде се монашком обучавању. И Бог му 
дарова толику благодат, да је слепима вид давао, губаве чистио, 
ђаволе изгонио, разноврсне болеснике исцељивао, и друга славна 
чудеса чинио. 

Река што пролази кроз Иконију, у пролеће је веома надолазила, 
изливала се из корита, и многим грађанима и житељима тога краја 
наносила штете, плавећи им њиве, баште и куће. Једном приликом, 
када река по обичају свом надође, и страшније него икад поплави 
многа насеља, сав иконијски народ прибеже к Божјем човеку Конону 
и, припавши к ногама његовим мољаху га говорећи: Помози нам, 
слуго Божји, јер се река изли преко мере и плави нас и све наше, и 
велики део народа је с оне стране реке и неможе да пређе овамо. А 
блажени Конон им одговори: Ја сам, браћо, грешан и недостојан, и 
шта могу да учиним? Но сав народ стаде викати громко: Свети 
Кононе, слуго Божји, помози нам! 

Тада свети Конон оде на обалу реке, и подигавши очи к небу 
рече: Господе Исусе Христе, као што си услишио слугу свог Мојсија 
на Црвеном Мору и синове Израиљеве превео по суву, тако, о 
Господе, услиши и мене сада; услиши ме не мене ради него народа 
овог ради, да би видели чудеса Твоја и славили благословено име 
Твоје кроза све векове! - И кад цео народ рече амин, одмах се река 
раздели на двоје: један део њен изненада потече назад, а други део 
оде својим путем. - И сав народ, и људи и жене, једногласно 
повикаше, хвалећи Бога који спасава оне што се у Њега уздају. И 
вратише се људи и стока на своја насеља, са којих их беше отерала 
вода. 

А вода која се поврати назад поплави горња села, и не само 
испуни долинице и долине, него и брежуљке покри. И опет сав 
народ дотрча к Божјем човеку и исприча му све. Он се диже и оде на 
реку, и осенивши је крсним знаком рече: Послушај наређење 
свемоћног Бога, и сабери сву воду своју у корито своје, и не прелази 
границе своје, нити плави људска насеља. И одмах река, као слуга 
слушајући господара свога, послуша наређење угодника Божјег, и 
пође својим путем, не изливајући се из свога корита, иако се раније 



беше уздигла као гора. И испуни се реч Господња која говори: Ако 
имате вере колико зрно горушично, и речете гори овој: прећи 
одавде тамо, и прећи ће (Мт. 17, 20). 

Бринући се о спасењу душа људских, свети Конон разораваше 
многе храмове идолске, и обраћаше неверне Христовој вери. И то 
чињаше не само у Иконији него и у целој области тој. А када слава 
светитељева дође до ушију неког војводе Дометијана, дође овај 
безбожни безаконик у Иконију. И у граду настаде толики страх и 
пометња, да нико не смејаше јавно рећи да је хришћанин. И због 
тога многи претпоставише да са зверињем живе по горама и 
пустињама, него да се због страха одрекну хришћанске вере. 

Затим војвода Дометијан, нахушкан од ђавола, нареди да ухвате 
Божјег човека, светог Конона, и доведу пред њега. И кад светитељ би 
доведен на истјазање, Дометијан погледа на њега, и осмехнувши се 
рече: Здраво, благородни старче! - Здраво! одговори светитељ. 
Дометијан рече: Сада видим да је истина оно што сам слушао о теби, 
јер је лик твој светао и честан, очи твоје сијају као звезде, и старост 
твоја је беспрекорна. Обавештени смо о теби, да си толико затрован 
смртоносним отровом хришћанства, да ти није доста то што си ти у 
заблуди, него се усуђујеш да и многе друге преводиш у њу. Али, 
иако смо то чули, нисмо поверовали у то, јер знамо да си благородан 
и побожан присталица наше вере. 

На то блажени Конон одговори: Писано је да треба послушати 
корисне савете, али не и некорисне. Зашто си се узгнушао Господа 
нашег, ухваћеног и на смрт осуђеног, на крсту умрлог и у гроб 
сахрањеног? Зашто се претходно ниси удивио Његовом рођењу од 
пречисте Дјеве, која је као Дјева родила, и Дјевом остала? Зашто се 
ниси удивио рођењу, које Анђели објавише радујући се и појући: 
Слава на висини Богу, и на земљи мир, међу људима добра воља? 
Зашто се ниси зачудио сили Онога који са пет хлебова и две рибе 
нахрани пет хиљада људи? И ко учини таква дела каква учини Он, 
који подари вид слепорођеноме и живот четвородневном мртвацу 
Лазару, и најпосле добровољно пострада за спасење света, при чијој 
се смрти камење распаде, гробови отворише, и многа тела светих 
усташе? 



Дометијан на то рече: Када би било истина то што ти причаш, 
онда би цео свет поверовао у твога Христа, и Зевсова би сила била 
уништена. Свети Конон одговори: Сила Зевсова и свих ваших 
немоћних богова биће уништена непобедивом силом Господа нашег 
Исуса Христа, који ми наређује да говорим истину, у којој ћу и 
остати све до краја предвиђеног законом Христовим. Јер Он рече: Ја 
сам пут и истина и живот; који верује у мене, ако и умре, живеће; и 
ниједан који живи и верује у мене неће умрети никада (Јн. 14, 6; 11, 
25-26). Нама вернима ваља кроз многе невоље ући у царство Божје; а 
синови овога света, који живе у сластима света, биће истерани 
напоље, и отићи ће у таму најкрајњу, где ће бити плач и шкргут 
зуба. 

Тада Дометијан, пун гнева, нареди да светог Конона бију и муче 
разним мукама. А светитељ рече: Ја се мука твојих не бојим! Чини 
брзо што ћеш чинити! Само те молим: стави ме на најтеже муке, да 
би се у Христа мог удостојио велике милости. - На то му Дометијан 
рече: Саветујем ти оно што је корисно по тебе. Послушаш ли нас, ти 
ћеш заслужити да с нама уживаш у нашим радостима. Свети Конон 
одговори: Ја хоћу да живим душом а не телом, и да уживам у 
духовним а не у телесним радостима. Но ти, безбожниче, бићеш 
мучен са оцем твојим ђаволом у аду, где мукама твојим неће бити 
краја. 

Затим Дометијан упита светога: Каквог си звања у твојој вери, 
неваљали старче? Јеси ли поп? Мученик одговори: Световњак сам, 
пошто нисам достојан свештеничког чина. Који су се удостојили 
њега, радују се духовним весељем са Христом и са светим Анђелима 
Његовим. Но и ја живим Господу мом Исусу Христу, и клањам се 
Њему, и радујем се у Њему. 

Дометијан га упита: Имаш ли жену? Свети одговори: Имадох, 
али мало поживе са мном, и отиде ка Христу Богу нашем. 
Дометијан га упита: Имаш ли децу? Свети одговори: Имам једно 
дете, сина; он остаде у мојој келији, но желим да и он предстане 
теби. Дометијан упита: Еда ли се и он не клања нашим боговима? 
Свети одговори: Какво је дрво, такве су му и гране. Него те молим: 
пошљи да га доведу, да бисмо заједно примили венац мучеништва. 



И одмах бише послани војници да доведу младог Конона. Кад 
га доведоше, Дометијан упита старог Конона: Колико је година 
твоме сину? Конон одговори: Кад га у манастир доведох беше му 
седам година, и ја га научих књизи; кад напуни дванаест година, би 
постављен за чтеца црквеног; а сада има седамнаест година, и 
благодаћу Христовом он је ђакон међу посвећеним слугама Божјим. 
Од детињства га научих да живи у целомудрености, и достојан је 
мучеништва. Стога те молим, немој много одлагати: нареди да нас 
умуче, да бисмо заједно били овенчани од Христа Бога нашег, јер 
смо хришћани и за Христа хоћемо да умремо. Дометијан га упита: 
Како се зове син твој? Мученик одговори: Једно име има са оцем, 
зове се Конон. 

Обраћајући се младоме Конону, Дометијан му стаде говорити: 
Чуј, младићу! Твој отац је живео много година, и женио се, и децу 
имао, и доста се науживао овог живота; а сада, пошто је стар, није 
чудо што сам себи жели смрти. Али ти, ти си млад, и тек си окусио 
сладости живота, зар ћеш поћи за вољом очевом, као што каже твој 
отац? Одговори млади Конон: Отац мој, који ме по промислу 
Божјем роди, научи ме да познајем јединог истинитог Бога, Творца 
свега видљивога и невидљивога, и да Њему живим чисто у светости; 
он ме поведе путем спасења, и показа ми да овај живот није живот 
већ смрт, и сви љубитељи овог привременог живота умиру вечно. У 
Господа пак нашег Христа постоји бесконачни живот, који Он даје 
онима који Га љубе. И отац мој још ме научи овоме: безбожним 
идолослужитељима припремљене су вечне муке у паклу огњеном, 
неугасивом, а праведним слугама Христовим припремљени су 
венци у слави небеској, у бесконачном царству Христа Бога нашег, 
кога ради се ми разапесмо свету и свет се разапе нама. Тако научен 
од оца, ја сам једног ума с њим, желећи да идем к Богу истим путем 
којим и он иде, и предајући се истом мученичком подвигу коме се и 
он предаје. Поновићу реч Господа мог Христа: Што Отац мој чини, 
и ја чиним; и син не може ништа чинити сам од себе него што види 
да Отац чини; јер што Он чини оно и син чини онако (Јн. 5, 17. 19). 

На то Дометијан рече: А ако ја будем твога оца страшним 
мукама уморио, пристајеш ли и ти да те тако уморим? Одговори 
блажени јуноша Конон: Пристајем да са оцем заједно умрем, да бих 



с њим живео у царству Господа нашег, јер умрети за Христа није 
смрт него обретење вечнога живота. 

Дометијан се онда обрати староме Конону: Заиста је овај јуноша 
мудрији од тебе; само му још једно недостаје, и то ово: да позна 
истину, и да се поклони боговима нашим. Одговори стари Конон: 
Зна јуноша истину добро, и клања се са мном Ономе који говори: "Ја 
сам истина". А идолима ђаволским, лажним боговима вашим, 
никада се нећемо поклонити ни он ни ја. 

На то Дометијан рече: Послушајте последњу реч моју: 
приступите боговима, да се од љутих мука и смрти избавите, и 
дарове чесне од нас примите. Одговори стари Конон: О безакониче 
од Бога одбачени, мучитељу ненасити крви људске, и најбезбожнији 
од свих људи! не рекох ли ти у почетку да сам хришћанин и да 
желим да за Христа умрем заједно са мојим сином, а ти, пијан и 
бесан од злобе, не памтиш моје речи. 

Тада нареди Дометијан да донесу гвоздени кревет, и да га силно 
усијају на ватри. Затим нареди да свете мучениче свуку, наге положе 
на тај кревет, и онда пеку. Слуге дакле, једни ватру распаљиваху, 
други врео јелеј на тела светих леваху, а свети остајаху неповређени. 
И говораше стари Конон свети Дометијану: Не сећаш ли се, 
Дометијане, како те ја молих да измислиш најстрашније муке за нас? 
А ти се ниси постарао, јер је ова мука мала за нас, и ми не осећамо 
ово паљење. 

Тада мучитељ нареди да се спреми бакарни котао, напуни 
оловом, сумпором и смолом, стави на огањ да то јако прокључа, и 
онда у тај котао баце свети мученици, јер говораше: Када им је на 
ужареном кревету било хладно, ја ћу их у узаврелом котлу загрејати, 
и видећу да ли ће их њихов Бог моћи извадити из пламена огњеног. 
А свети, бачени у котао, подигоше очи своје к небу, и помолише се 
говорећи: Господе, Саздатељу свих! услиши нас који Ти вапијемо, и 
пошљи нам светог Анђела свог, да расхлади овај страшни огањ, као 
што си некада тројици Младића у Вавилону расхладио ужарену 
пећ! Услиши нас, Господе, и похитај нам у помоћ, да схвате сви да 
си Ти Син Бога живога који си дошао у свет! 

И одмах посла Господ Анђела свог, који небесном росом угаси 
огањ и расхлади котао, и рече им: Мир вам, добри војници, верни 



подвижници, не бојте се, нити се плашите, јер је с вама Христос, који 
ће вас учинити победитељима и превести к вечној радости. 

После тога Дометијан нареди да свете мученике обесе 
стрмоглавце, и да их каде смрдљивим димом. А свети Конон стари, 
насмејавши се, рече: О глупавче, нас се не косну огањ твој, зар да се 
дима твог уплашимо? - Мучени смрдљивим димом, свети се ругаху 
мучитељу говорећи: Зар се не стидиш, бедниче, што два војника 
Христова победише сву горду силу вашу, и посрамише оца вашег 
ђавола, и сломише и уништише сва лукава оружја његова? 

А Дометијан, сав бесан од једа и стида, и не знајући шта више да 
ради, нареди да мученике престружу дрвеном тестером напола. И 
када их слуге наместише да их престружу, свети мученици 
замолише слуге да им даду мало времена да се помоле Богу. И ови 
им дадоше. И свети се помолише Богу, говорећи: 

Господе Боже свесилни, Творче неба и земље, Царе над 
царевима и Господару над господарима! благодаримо Ти што си нас 
удостојио да пострадамо за свето име Твоје, и укрепио нас у мукама, 
и што ниси допустио непријатељима нашим да нас исмеју, него си 
нас показао као победитеље над ђаволом. Славимо Тебе Христа Бога 
човекољубивог, свемоћног и свеблагог, и молимо Те: Дај мир Твојој 
светој Цркви широм целе васељене! посрами и истреби оне који је 
гоне! пообарај убрзо и уништи погана идолишта, а уздигни силу 
своју и распростри славу светог имена Свог! сачувај и умножи род 
хришћански, који Те право слави, до свршетка света! Још Те 
молимо, Господе, прими у миру душе наше, да се не изврши на 
нама наређење мучитељево - да нас престружу! Нека се ни у томе не 
обрадује непријатељ наш и не похвали говорећи: погубих их како 
сам хтео! Него нека га милост твоја претекне, и узме нас к себи, пре 
но што он то учини, да би Дометијан познао да смо слуге Твоје, и да 
си Ти учинио с нама оно што си хтео. И који год буду чули то, 
прослављаће пресвето име Твоје вавек! 

И када рекоше: амин! дође глас с неба који их позва на небо. 
Свети мученици се прекрстише и предадоше свете душе своје у руке 
Божје. И одмах би силан земљотрес, и попадаше идолски храмови, 
и сви се идоли у граду срушише и поразбијаше, и Дометијан 
побеже кући својој, и сакри се. 



А братија из манастира, чувши шта се све збило са светим 
мученицима, дођоше, узеше чесна тела њихова, однеше их у 
манастир и чесно с мирисима сахранише, славећи Оца и Сина и 
Светога Духа, једног у Тројици Бога, од целокупне твари слављеног 
вавек, амин. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА 
МАКСИМА 
  
ПОСТРАДАО за Господа Христа каменован. 
  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
АРКАДИЈА 
  
ПРЕПОДОБНИ отац наш Аркадије од младости се подвизавао у 

монаштву на острву Кипру у време цара Константина Великог.[8] И 
био учитељ светим мученицима: Јулијану лекару и Евулу,[9] који 
потом пострадаше за царовања Јулијана Отступника (361-363. г.). 
Њих свети Аркадије и сахрани. А за њима и сам, благодарећи Бога, 
пређе из овог у онај небески свет после 361. године. 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
ЈУЛИЈАНА ЛЕКАРА и ЕВУЛА 
  
УЧЕНИЦИ преподобног Аркадија. Пострадали за Господа 

Христа мачем посечени у време безбожног цара Јулијана 
Отступника (361-363. г.). 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
ЕФРОСИНА 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0306.htm%23note8
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0306.htm%23note9


  
КЉУЧАЛОМ водом угушен пострадао за Господа Христа. 
  
  
ПРОНАЛАЗАК 
ЧАСНОГ И ЖИВОТВОРНОГ КРСТА И ЧАСНИХ КЛИНАЦА 
од стране свете царице Јелене 
  
БЛАЖЕНА царица Јелена, мати цара Константина Великог 

(306-337. г.), пронађе Часни и Животворни Крст Господњи када с том 
намером посети Јерусалим, као што је то опширно описано под 14. 
септембром. Пронашавши Часни Крст, она половину остави у 
Јерусалиму, где се и до данас чува, а другу половину пренесе у 
Цариград као што о томе пишу црквени историчари тога доба 
Сократ (Цркв. историја, I, 17) и Созомен (Цркв. историја II, 1). Они 
још додају да је Света Јелена пронашла том приликом и часне 
клинце, којима је тело Господње било приковано на Крст, и да их је 
подарила свом сину цару Константину, који је од њих начинио себи 
шлем. 

  
  
СПОМЕН 
ЧУДОТВОРНЕ ИКОНЕ МАЈКЕ БОЖЈЕ 
зване "ЧЕНСТОХОВСКЕ" 
  
ОВА чудотворна икона Пресвете Богородице би донета из 

Цариграда у Русију, где је остала у једном православном храму у 
Галицији пуна три века. Када Пољаци овладаше Русијом, тада 
Латини присвојише ову икону себи. 

  
  

 
  
  



НАПОМЕНЕ: 

1. Теофил, цар византијски, царовао од 829 до 842 године 
2. Амореја - град у Фригаји, у Малој Азији 
3. Тарс - главни град Киликије, области у Малој Азији 
4. Кентенариј = κεντηναρ је велики златник који вреди 100 малих 

златника 
5. То јест бога - виновника како добра тако и зла 
6. Аврелијан, римски цар, царовао од 270 до 275. године 
7. Иконија - град у Малој Азији, сада Конија 
8. Константин велики царовао од 306 до 337 године 
9. Свети мученици Јулијан и Евул пострадали око 361. године; 

праз 

нују се данас заједно са преподобним Аркадијем 
 

 

 

 

 

 
7. МАРТ 

  
  
СТРАДАЊЕ СВЕТИХ СЕДАМ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА, 
ЕПИСКОПА ХЕРСОНСКИХ: 
ЈЕФРЕМА, ВАСИЛИЈА, ЕВГЕНИЈА, ЕЛПИДИЈА, 

АГАТОДОРА, 
ЕТЕРИЈА и КАПИТОНА 
  
ЗА време цара Диоклецијана, године 296, јерусалимски 

патријарх Ермон посла у разне земље и градове многе епископе да 
апостолски објављују реч Божју и проповедају Христа. Од тих 



епископа двојица отпутоваше у Тавтроскитску земљу, и дођоше у 
град Херсон. И обојица се трудише неко време, проповедајући 
истинитог Бога тамошњем незнабожном народу, и просвећујући 
помрачене тамом јелинске идолодемоније. Затим свети Јефрем, 
остављајући херсонце светом Василију, оде међу Ските који су 
живели поред Дунава, и проповедајући Еванђеље многе обраћаше 
ка Христу. И после многих патњи и трудова, поднетих за Христово 
Еванђеље, би му глава отсечена седмог марта. 

Свети Василије, изобличавајући у Херсону заблуду 
незнабожаца и показујући им прави пут спасења, изазва гнев у 
народу, и безбожници га ухватише, немилосрдно тукоше, и из града 
протераше. Он онда оде у једну гору, и настани се у пећини. Гора се 
налазила сто стадија од Херсона, и звала се Партенон, то јест Девојка, 
пошто се на њој налазило идолиште и идол неке незнабожачке 
богиње девојке. На тој гори дакле борављаше свети Василије, и 
радоваше се што би удостојен те поднесе за Христа ране и 
прогонство. Али туговаше и плакаше због пропадања душа 
људских, обманутих ђаволом, и са сузама се мољаше Богу за њихово 
обраћање. 

Не прође много времена а кнезу херсонском умре син јединац, 
и би сахрањен изван града. Убијени жалошћу, родитељи сеђаху крај 
гроба његовог тугујући и плачући. Наступи ноћ, а они остадоше 
поред синовљег гроба. Задремаше, и у сну им се јави њихов умрли 
син, говорећи им: Зашто плачете и оплакујете моју смрт? Не можете 
ме одовуд узети жива, јер ме богови наши не могу васкрснути, 
пошто су идоли, измишљени од ђавола на обману и погибао 
људима. Хоћете ли пак да ме имате жива, умолите оног страног 
човека, кога протерасте из града, да се помоли за мене Богу своме. И 
ви верујте у тог Бога, кога он проповеда, јер је то истинити Бог, који 
има власти над живима и мртвима, и моћан је да ме подигне из 
мртвих жива молитвама оног мужа кога ви прогнасте. 

Тргнувши се из сна, родитељи испричаше један другоме своје 
виђење, и видећи да се слаже, веома се удивише и обрадоваше. И 
одмах похиташе у град, и испричаше рођацима и пријатељима 
својим. И чим свану, дадоше се на тражење Божјег човека свуда, и 
нађоше га у поменутој пећини. Тада кнез са домаћима својим оде к 



њему, и припадоше к ногама светитељу, молећи га да им васкрсне 
сина. А светитељ одбијаше, говорећи: Како то могу учинити ја, 
грешан човек? Али ако верујете у Бога кога проповедам, добићете 
што молите, јер је Он једини у стању да мртве подиже из гробова. 
На то они рекоше: Ако сина нашег добијемо жива, радо ћемо 
учинити све што хоћеш и наредиш. 

Онда светитељ Божји Василије устаде и оде с њима на гроб. И 
кад дигоше камен са гроба, светитељ уђе унутра и, осенивши крсним 
знаком умрлога, он се дуго мољаше Богу. Затим узе воду, освети је, и 
као при светом крштењу изли је на мртвога призивајући Пресвету 
Тројицу. И одмах оживе мртвац, и проговори славећи Бога. А све 
присутне обузе страх и ужас; и радост родитеља беше неисказана. И 
сви грљаху ноге светитељу величајући га, и исповедајући да је 
истинит Бог кога он проповеда. Онда узеше архијереја Божјег светог 
Василија и веома свечано уведоше у град. И крсти се кнез са целим 
домом својим, веровавши у Христа. И многи из народа, који видеше 
то чудо, придружише се вернима. И растијаше Црква Божја у 
Херсону, а незнабожачка погана идолишта постепено ишчезаваху. 

А ђаво, видећи опустошење својих жртвеника уђе у срце 
херсонских Јевреја, и ови наговорише незнабошце да устану на 
хришћане, а нарочито на њиховог предводника, светог Василија, и 
да га убију. Јер говораху они, хришћанство ће лако пропасти, ако 
буде убијен учитељ хришћански. И сабра се врло много наоружаних 
незнабожаца, и ударише изненада са дреком и виком на архијереја 
Божјег, извукоше га из његовог дома, везаше му ноге, и вукоше по 
улицама градским, бијући га кољем и камењем и газећи га ногама. 
А када га довукоше до места где хришћани беху поставили стуб и на 
њему крст, ту светитељ Христов Василије предаде свету душу своју у 
руке Божје. И сконча мученички седмога марта, када и свети Јефрем 
би у Скитији посечен мачем. Тело пак светог Василија извукоше 
изван града, и оставише псима и птицама да га разнесу. И много 
дана лежаше тело несахрањено, али Божјим промислом остаде 
неповређено: јер ноћу јављаше се над мученичким телом врло сјајна 
звезда, и вук чучаше крај њега чувајући га од паса, а дању орао над 
телом кружаше, не допуштајући месождерним птицама да се 



приближе, док га хришћани једне ноћи не украдоше и чесно 
сахранише. 

После мученичке кончине светог епископа Василија један од 
ученика његових пређе на хелеспонтску страну, и тамо нађе три 
епископа који проповедаху Еванћеље Христово: Евгенија, Елпидија 
и Агатодора. И они беху заједно са светим Јефремом и Василијем 
послани на проповед од стране пресветог Ермона, патријарха 
јерусалимског. Нашавши их тамо, онај ученик им каза кончину 
светог Василија. А они чувши то, прославише Бога који мученичким 
венцем увенча угодника Свог. Онда се договорише, седоше у лађу, и 
отпловише у град Херсон, желећи да следе светом Василију. И 
њихова проповед у Херсону о Христу Богу сваког дана увећаваше 
број верних. Но, као и против светог Василија, тако и против њих 
ђаво наоружа Јевреје и незнабошце. И сабра их се силно мноштво. И 
ухватише свете епископе, и везане их вукоше путем, бијући их 
дрвљем и камењем све док свети мученици не предадоше чесне 
душе своје у руке Господа свог. И мртва тела њихова извукоше на 
градску капију, на коју су по обичају износили мртваце ради 
сахране, и бацише их несахрањене, да их разнесу пси и птице. Али 
хришћани их кришом узеше и чесно сахранише. Пострадаше света 
три епископа: Евгеније, Елпидије и Агатодор, годину дана после 
светог Василија, у исти дан - седмога марта. 

Након неколико година опет, послат од јерусалимског 
патријарха, дође у Херсон свети епископ Етерије у време када 
Константин Велики већ беше поверовао у Христа. И када свети 
Етерије виде да опаки и зли незнабошци у Херсону не допуштају 
никако хришћанима да се шире у граду, оде у Византију к цару 
Константину и пожали му се на угњетавање хришћана од стране 
херсонских незнабожаца. Цар онда издаде наређење: да хришћани 
слободно и несметано живе у Херсону, да се слободно и јавно 
скупљају на своја богослужења, а да се из града протерају сви који их 
у томе буду ометали. 

Вративши се у Херсон са таквим наређењем царевим, свети 
Етерије веома обрадова Христово стадо, а незнабошци се 
сневеселише и смутише. И епископ подиже у граду цркву 
хришћанима, и све добро устроји. Затим опет оде к цару да му 



заблагодари за учињено добро. Но при повратку он се разболе; и 
кад лађа пристаде уз острво Ас, он се пресели из овог привременог 
живота у живот вечни. Ту га верни сахранише, и споменик му на 
гробу подигоше, и дрвеће засадише, које кад израсте велико, 
показиваше надалеко гроб светитељев. И свети Етерије сконча 
седмога марта, када скончаше мученички и пређашњи мученици. 

Када херсонски хришћани сазнаше за кончину светог Етерија, 
много плакаху за њим. Затим известише цара Константина о 
кончини свога епископа, молећи га да им на његово место пошаље 
другог. И на место Етерија би послат за епископа херсонске цркве 
блажени Капитон. И хришћани га с радошћу дочекаше. Но сабра се 
много незнабожаца и, приступивши новодошавшем епископу, 
искаху од њега знак, да чудом докаже да је његова вера права, како 
би се и они могли уверити у то. Чудо има да буде, говораху они, 
овакво: да се усија велика пећ, и да у њу уће хришћански епископ, 
па ако не изгори и остане жив, онда ћемо се крстити сви. 

Свети Капитон, уздајући се у Бога, пристаде на њихов предлог, 
и нареди да се за то спреми једна велика пећ. И кад се пећ силно 
усија, свети епископ, док је сав народ врло напрегнуто посматрао, 
обуче се у архијерејско одјејање, метну омофор на себе, и усрдно се 
помоли Богу, да покаже своју божанску силу, као некада у 
вавилонској пећи, ради доказа неверном народу. И пошто се 
довољно помоли Богу, ђакон громко узвикну: Пазимо! - светитељ се 
прекрсти, уђе у зажарену пећ, и стајаше у пламену око једнога часа, 
молећи се Богу са рукама уздигнутим к небу. И ни најмање му 
повреде не наношаше онај силни пламен огњени. Затим натрпа 
жара у свој фелон, и изиће пред народ здрав и неповређен. И све, 
који гледаху ово преславно чудо, обузе силно дивљење и страх, јер 
видеше да се огањ није коснуо његовог одела и да се фелон пун жара 
не опаљује. Тада сви као једним устима громогласно повикаше: Један 
је Бог -: Бог хришћански, велики и силни, који служитеља свог 
сачува неопаљена у пећи огњеној! 

Тада, уверени овим преславним чудом, цео град Херсон и сва 
околина прими хришћанску веру. О овоме чуду би обавештен и 
Константин Велики; о њему се много причало и на Никејском 



Сабору. И сви прославише Бога, и дивљаху се великој вери и 
слободи пред Богом светог епископа Капитона. 

После неколико година, када је свети Капитон путовао лађом из 
Херсона у Цариград, настаде бура, и таласи натераше лађу на ушће 
Дњепра. Тамошњи незнабошци опљачкаше лађу, избацише из ње 
путнике, а самог архијереја Божјег Капитона утопише. Тако он 
мученички сконча 21 децембра. Али спомен његов се врши седмога 
марта са ранијим херсонским светитељима, који су пострадали 
седмог марта. Јер је и света душа његова удружена са душама 
њиховим на небесима, и сви седам архијереја Божјих, епископи 
херсонски, као седам главних Анђела, заједно предстоје Пресветој 
Тројици, Оцу и Сину и Светоме Духу, једноме Богу, славећи Га са 
свима светима вавек, амин. 

  
  
 
 
 
 
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ЕМИЛИЈАНА МОНАХА 
  
У ГРАДУ Риму беше неки човек, по имену Викторин, који је од 

младости живот свој проводио у многим гресима. Он доцније у 
старости својој дође к себи, и сећајући се грехова својих трепеташе 
од Суда Божјег. И оде у један свети манастир и, умоливши игумана 
да га прими, он се одрече свих ствари овога света, и постаде монах. 
Као монаху би му дато име Емилијан. И одаде се потпуној 
покорности и послушању, држећи се издатих му заповести и 
изнуравајући тело своје и дању и ноћу. И имајући непрестано у 
души својој сећање на смрт, он се стално припремаше за Страшни 
суд Божји какве ће одговоре дати за грехе своје у дан испитивања. И 
свагда беше у страху од вечних паклених мука. Таквим страхом он 
толико укроти и исуши тело своје, да се сва братија, који су из 
љубави Божје живели у манастиру, дивљаху његовом толиком 



умртвљењу, смирењу и труду. И сви се стараху да подржавају његово 
житије и стекну у послушањима његове подвиге, да би таквим 
многотрудним покајањем очистили грехе своје. Јер га гледаху како 
из дана у дан гладује, и жеђује, и на земљу пада, и мало спава, и 
мучи и сакрушава тело своје, и коришћаху се веома. 

Манастир тај налазио се на једној високој планини, која је на 
једној страни имала пећину. Блажени Емилијан имађаше обичај да 
касно у ноћи кришом одлази из манастира у ту пећину, и тамо се 
сву ноћ моли са сузама све до јутрења. Но после много времена 
примети једном игуман где Емилијан касно по ноћи изађе из 
манастира. Не знајући куд он то иде, игуман тајом пође за њим. И 
видевши га где уђе у пећину, он остаде испред ње са намером да га 
чека док не изађе, да би га испитао због чега одлази у ту пећину. Но 
кроз кратко време на једанпут небеска светлост, силнија од сунца, 
обасја целу ону гору, и игуман виде преподобног Емилијана како 
стоји у пећини са рукама уздигнутим к небу и моли се Богу, и она 
небеска светлост силази на главу блаженог. Видевши то игуман се 
ужасну, спопаде га страх, и он дршћући наже бегати у манастир, 
док су га ноге једва носиле од великог ужаса. И кад стиже пред 
манастирску капију, он чу глас с неба где говори: Емилијане, 
опраштају ти се греси твоји! - Игуман, још више ужаснут од тога, 
побеже у своју келију, и ћутећи очекиваше да сване. 

После јутрења, желећи да се братија духовно користе, игуман 
пред свима упита преподобног Емилијана: Брате, где си био ноћас? 
Преподобни се поклони игуману и одговори: У манастиру с 
братијом сву ноћ се одмарах. Но укорен од игумана и приморан да 
не скрива милост која се показује грешницима који се истински кају, 
преподобни Емилијан каза, и мимо воље, целу тајну свој братији, 
како светлост и глас с неба сиђе на њега с престола милосрђа. 

Тада стаде игуман говорити братији: Чујте, браћо моја драга, 
свемоћни Бог могао би и ћутке опростити грехе овоме брату, али 
нас ради посла му светлозарну милост своју са гласом, да би срца 
наша побудио на покајање, и да бисмо знали, и дивили се милости и 
човекољубљу нашег Творца, како Он није далеко од оних који се 
истински кају. 



После таквог обавештења да су му греси опроштени, 
преподобни Емилијан проведе остало време свога живота у радости 
душевној, и оде ка светлости неприступачној да слуша глас радости 
и весеља у насељима праведних на небесима који ликују вавек. 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ ОТАЦА НАШИХ 
АРКАДИЈА и НЕСТОРА, 
епископа Кипарских 
  
ЕПИСКОПИ града Тримитунта на Кипру. Дошавши за 

епископе, сваки у своје време, они нађоше на Кипру силно 
идолопоклонство и велики труд уложише и многа чудеса учинише 
док идолопоклонство победише. Преселише се ка Господу у мукама, 
и прогонствима, и великим скорбима. 

  
  
ПОВЕСТ О ЗАТВОРЕНИКУ 
коме Бог откри тајну о примаоцима милостиње 
  
ЗАТВОРЕНИК неки у манастиру беше славан: од младости је 

имао чисто житије, јер, уклонивши се од свих житејских сласти и 
закључавши се у тесну келију, он служаше Богу, умртвљујући тело 
своје постом и посвуноћним стајањем, приносећи са многим сузама 
Господару свих молитве за себе и за сав свет, и свим умом својим 
упражњавајући се у богомислију. Храну је у одређено време добијао 
из келејникових руку. А никада ништа није узимао од злата и 
сребра, хране и вина, које је Бог преко хришћана слао братији у 
манастир. 

Једнога дана дође у манастир старешина града да сатвори 
милостињу, и даде свима по сребрник. Дође и код затвореника са 
златником, и мољаше старца да га прими. Старац се постиде 
угледног човека, узе златник и метну га у свој џеп. И пошто наредне 
ноћи обави своје прописано молитвено правило, он леже на 
рогозину, да мало отспава. И би му овакво виђење о примаоцима 



милостиње: он дође изван себе, и виде себе где са осталом братијом 
свога манастира стоји на пространом пољу које сво беше пуно трња, 
и неки страшан јуноша (а то беше Анђео Господњи) дође и 
примораваше све монахе његовог манастира, говорећи: Жањите 
трње! А приђе и к њему, и рече: Опаши се, и жањи трње! А пошто 
затвореник не хте и одбијаше, рече му Анђео: Нема ти изговора, јер 
си се јуче са својим монасима најмио, они су од оног христољупца 
узели по сребрник, а ти си узео златник, - и дужан си да се више од 
других трудиш жањући трње, пошто си већи најам добио. А ово 
трње које видиш, то су дела онога човека, од кога сте јуче добили 
милостињу. Приђи дакле и жањи са осталима! 

Тргнувши се из сна, и размисливши о виђењу, затвореник се 
ожалости, и посла по онога што му беше дао милостињу, и мољаше 
га да узме свој златник. А христољубац не хте да га узме, и рече 
затворенику: Задржи га за себе, оче, или га, ако хоћеш, дај другоме. 
Тада старац рече: Не желим да жањем трње туђих грехова, јер нисам 
у стању да истребим силно трње грехова својих. - И бацивши 
златник из своје келије, он затвори прозорче. А човек онај, сазнавши 
за разлог због кога старац одби његову милостињу, стаде 
исправљати свој живот, и велику милостињу чинити ништима и 
убогима, сећајући се Светога Писма, да се милостињом и вером 
греси очишћују. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ЛАВРЕНТИЈА 
  
ПРЕПОДОБНИ Лаврентије беше родом из града Мегаре у 

Атици. Родитељи му беху врло побожни, и зваху се Димитрије и 
Киријакија. Пошто одрасте, Лаврентије се ожени девојком по имену 
Васила, и с њом доби два сина, Јована и Димитрија. 

Бавећи се земљорадњом и понекад зидарством, он једном отиде 
на своју њиву која се налазила близу града Коринта. Ту му се у сну 
јави Пресвета Богородица и нареди му да иде на острво Саламину, и 
да тамо обнови њен порушени храм. Лаврентије не поверова том 
гласу и не пође. 



Следеће ноћи Пресвета му се поново јави и опет му нареди да 
учини оно што му беше рекла. Али он ни тада не пође. После треће 
ноћи и трећег јављања Мајке Божије, која му је указивала и тачно 
место где се њена црква налази, он најзад, сав у страху од казне за 
неверовање, реши се да пође са копна на острво Саламину. 
Дошавши на морску обалу он виде да је велика бура на мору, али уз 
чудесну помоћ Пресвете Богородице он пређе неповређен на острво 
Саламину. А кад дође на место које му у сну беше показала 
Пресвета, он поче да копа, и убрзо нађе њену свету икону. Потом он 
подиже и обнови ту некадашњу порушену цркву; и сам на том месту 
постаде монах, добивши на постригу име Лаврентије, док му до тада 
име беше Лампрос. Ускоро затим замонаши се и његова жена, а 
касније и његов старији син Јован. 

У том новојављеном манастиру убрзо се окупи већи број монаха 
и јеромонаха, којима по смрти Лаврентијевој постаде игуман његов 
син Јован. Пошто имовина манастира Богородичиног беше 
разграбљена од Турака, преподобни се стараше да је поврати, што и 
успе својим молитвама и чудесима. Јер он чудесно исцели својим 
молитвама болесну жену једног Османлије који беше запосео велики 
манастирски маслињак у Глифоди, те овај после тога поврати 
маслињак манастиру. 

Живећи и подвизавајући се у овом обновљеном манастиру који 
се назва Манастир Богородице Фанеромене (= Јављене), преподобни 
Лаврентије исцели једног слепог и једног ђавоиманог човека, и 
учини још многа друга чудеса. 

Ово проналажење и јављање чудотворне иконе Пресвете 
Богородице и обновљење њеног манастира било је око 1642. године, 
а престављење преподобног Лаврентија збило се шестог марта 1707. 
године. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ПАВЛА ПРЕПРОСТОГ[1] 
  
  
СПОМЕН ПРЕБОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0307.htm%23note1


ПАВЛА ИСПОВЕДНИКА 
  
СВЕТИ Павле беше епископ града Плусиаде[2], у Витинији у 

Малој Азији, у време иконоборске јереси. Видећи како противници 
светих икона са великим бесом и гневом војују против Христове 
Цркве: да изопаче установљења светих апостола, да униште свете 
иконе, да разоре благољепије и красоту светих храмова, преподобни 
иступи против њих и својим речима поражаваше их као стрелама. 
Због тога он претрпе од иконобораца за поштовање светих икона 
гоњења, прогонства и многе друге муке. Тако борећи се јуначки и 
храбро за Православље, он предаде душу своју у руке Божје. 

Преподобни Павле скончао око 850. године. 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
ЈЕФРЕМА, 
патријарха Антиохијског 
  
СВЕТИ Јефрем беше патријарх Божјег града Антиохије од 526. 

до 546. године.[3] 
  
  

 
  
  
НАПОМЕНЕ: 

1. О њему видети опширно под 4. октобром. 
2. Град Плусиада, до 7. века Прусиас, основан Ханибалом, 

находио се у провинцији Витанији, у северозападном делу 
Мале Азије. 

3. О њему видети опширно под 8. јуном. 
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8. МАРТ 
  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ТЕОФИЛАКТА ИСПОВЕДНИКА, 
епископа Никомидијског 
  
У ВРЕМЕ црквене смутње од иконоборачке јереси[1] овај 

благочестиви човек Теофилакт дође из источних покрајина у 
Цариград и спријатељи се са великим светилом Цркве, светим 
Тарасијем, који тада још беше световњак и први саветник царски. 
Када умре цар Лав Копроним иконоборац и зацари се његов син 
Константин са мајком Ирином, патријарх Павле, прозван 
милостиви, добровољно се одрече патријаршијског престола, и на 
његово место за патријарха би изабран свети Тарасије, који сазва 
Седми Васељенски Сабор и прокле иконоборачку јерес. Тада 
блажени Теофилакт заједно са светим Михаилом Синадским, 
одрекавши се света, примише монашки чин, и пресвети Тарасије их 
посла у манастир на обали Црнога мора. И они тамо, подвизавајући 
се у монашким трудовима, показаше велики успех у врлинама, и 
стекоше велику слободу у својим молитвама к Богу. Једнога лета за 
време силне жеге и суше, када су се много злопатили без воде, они 
се помолише Богу, и учинише да сув бакарни суд точи довољно 
потребну воду. Јер Господ испуњује вољу оних који Га се боје, и 
услишава молитве њихове. И беше ово чудо слично оном древном 
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чуду у пустињи када Бог жедном Израиљу изведе воду из камена (2 
Мојс. 17, 6), и оном другом, када Сампсон, умирући од жећи, изведе 
извор живе воде из суве кости магареће чељусти (СуД. 15, 19). 

Пошто врлински живот ових преподобних отаца сијаше као 
најсветлија звезда, пресвети патријарх Тарасије нађе да су достојни 
високог архијерејског чина: Михаила посвети за епископа синадског 
и посла у Синад, а блаженог Теофилакта за епископа никомидијског 
и посла у Никомидију. А колико свети Теофилакт показа у 
Никомидији старање о разумном стаду Христовом, сведоче 
божанствени храмови, болнице и гостопримнице, које он подиже, и 
неизмерна милостиња коју сваки дан чињаше. И он сам служаше 
болнима, слепима, хромима и немоћнима. А обилазећи сиротишта 
и улице градске, он ношаше суд топле воде, и где би нашао губаве, 
он им је својим рукама ране прао и чистио, и није се гадио служећи 
им. 

Затим се пресвети Тарасије пресели из овог живота, а 
цариградски патријаршијски престо заузе мудри Никифор. А мало 
потом царски престо заузе Лав Јерменин, који беше иконоборац, и 
као такав поново подиже читаву буру у Цркви Христовој. Пресвети 
патријарх Никифор сазва одабране архијереје: Емилијана кизичког, 
Јевтимија сардијског, Јосифа солунског, Евдоксија аморијског, 
Михаила синадеког, и овог блаженог Теофилакта никомидијског. И 
са њима оде злочестивом цару. И ови свети оци, наводећи доказе из 
Светога Писма, саветоваху цара да не ствара пометњу у Цркви 
Христовој обнављањем иконоборске јереси, која је проклета Седмим 
Васељенским Сабором. Али не могоше усаветовати безумног цара, 
који је дисао против њих змијским једом, јарошћу и гневом. И кад 
ућуташе свети оци, блажени Теофилакт рече цару: Знам да не 
мариш за Божје дуготрпљење, и не радиш на своме спасењу, и 
противиш се древном предању светих Отаца, и ствараш пометњу у 
Цркви. Али знај, доћи ће на тебе љута погибао изненада, и 
неочекивана опасност као олуја, тако да нећеш наћи ко ће те од ње 
избавити. 

Чувши то, цар се силно разјари, и све их истера срамно. И 
донесе одлуку те их посла на заточење у разна места: пресветог 
патријарха Никифора на острво Проконис,[2] светог Михаила, 
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епископа синадског, у Евдокијаду, остале у друга места, а светог 
Теофилакта никомидијског у град Стровил, приморску тврђаву у 
покрајини кивереотској.[3] И тамо Христов исповедник и велики 
поборник вере проведе тридесет година подневши многе тегобе и 
злостављања, где се и престави у Господу, око 845. године. 

Затим цар Лав Јерменин погибе од љуте и изненадне смрти, као 
што светитељ беше прорекао. И то погибе на Божић у цркви: 
његови га војници мачем посекоше. После овога бише цареви 
иконоборци: Михаило, звани Валвос, затим Теофил, син Михаилов. 
Када скончаше, на царски престо ступи царица Теодора са својим 
сином Михаилом, а свети Методије дође на патријаршијски престо. 
И тада безакона јерес пропаде потпуно, а Православље заблиста. 
Тада и честно тело преподобног оца нашег Теофилакта би 
пренесено из заточења у Никомидију и положено у цркви 
никомидијској, коју он беше подигао у част и славу Христу Богу 
нашем. 

  
  
СТРАДАЊЕ СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА 
ТЕОДОРИТА, 
презвитера Антиохијског[4] 
  
ЦАР Константин и син његов Констанције[5] саградише у 

Антиохији сиријској цркву саборну, особите красоте. Народ назва 
ову цркву златна црква због позлате и споља и изнутра и због 
многих сасуда у цркви који беху од чистог злата и сребра. И подари 
цар велика имања тој цркви на издржавање свештеника којих број 
беше знатан. Чувар оних сасуда и свих драгоцености у цркви беше 
презвитер Теодорит, свештеник велике вере и ретке побожности. Он 
од младости провођаше врлински живот и у правоверју чуваше срце 
своје, испуњујући написано: Срцем се верује за правду, а устима се 
исповеда за спасење (Рм. 10, 10). И угађаше Богу постом, молитвама, 
милостињама, старањем о спасењу душа људских, и беспрекорним 
вршењем свештеничке службе. 

Када умре Константинов син цар Констанције, зацари се 
Јулијан законопреступник (361-363. г.). Он се у почетку показиваше 
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као побожан хришћанин, и поврати из заточења епископе које цар 
Констанције беше прогнао због вере. А кад се учврсти на престолу, 
Јулијан се јавно пред свима одрече Христа, кога се потајно беше 
одрекао давно, и предаде себе ђаволима и мађионичкој вештини. И 
стаде гонити Цркву Христову, Но, иако не истребљиваше све 
хришћане редом, он мучаше и убијаше хришћанске прваке 
духовног звања и истакнуте световњаке; одузимаше од хришћана 
храмове свете и претвараше у идолишта; пљачкаше црквене 
драгоцености и имовину. Притом бедник говораше: Хришћани не 
треба да имају никакву имовину, пошто им Христос њихов наређује 
да буду сиромашни, јер рече: Не теците ни злата ни сребра! - У то 
страшно време и антиохијска саборна црква, златна црква, би 
опустошена, јер све њене драгоцености, ризнице и имање бише 
разграбљени, свештеници разјурени, а свети Теодорит умучен. А то 
би овако: 

Цар Јулијан имађаше ујака, опет са именом Јулијан, који беше 
рођени брат његове мајке. Њега цар Јулијан постави за кнеза и 
мучитеља хришћана у источним земљама. Овај најпре беше 
хришћанин, али желећи да угоди своме сестрићу, цару Јулијану 
Отступнику, он се одрече Христа и поклони идолима. И дође у 
Антиохију пре царевог доласка, и доведе са собом другог царевог 
великодостојника Феликса, ризничара царског. И знајући да је 
саборна црква веома богата, он ухвати црквеног ризничара, овог 
блаженог Теодорита презвитера, док се остали клирици беху 
разбегли и сакрили где је ко могао. Он се нарочито постара да њега 
ухвати, пошто је црквена ризница била у његовим рукама. Он одузе 
кључеве блаженом Теодориту, а њега јако окова и баци у тамницу. 
Онда са царевим ризничарем Феликсом и великом војном силом 
наоружаном пође у цркву Божју, да покупи њене украсе, злато и 
сребро, и све драгоцености, и преда у царске ризнице. И уђе у 
светињу Божју као лупеж и разбојник. И са колико дрскости и 
бестидности пљачкаше црквено благољепије, бешчестећи и 
скрвнавећи светињу Господњу! Па се несрећник дрзну да се крај 
самог светог престола Божјег помокри. А на сасуде црквене, 
изнесене из олтара и поређане по земљи, он седе да бих их исмејао, 
и изрече гадна богохулства на Господа нашег Исуса Христа. Неко од 



присутних, по имену Евзој, саветоваше га да тако безочно не 
бешчести светиње Господње и не хули на Христа. А он га силно 
тресну по глави, рекавши: Никакав Божји промисао не постоји о 
хришћанима, јер су они потпуно лишени тога! 

Пошто безбожни кнез тако опљачка и оскврни цркву Божју, он 
се даде на мучење служитеља Божјег, светог Теодорита. Изведе га 
окована преда се на свој безбожни суд, и упита: Зашто си, 
Теодорите, за време цара Константина, храмове древних богова 
порушио, а украсио гробове умрлих, и наредио да се на њима 
подижу цркве? Светитељ одговори: Божанске цркве и гробови 
светих начињени су и украшени од предака, јер Бог прослави своје 
свете нашавши да су достојни њега. Но чудим се теби, кнеже, да си 
од хришћанина постао идолопоклоник. 

И нареди кнез да светитеља бију по лицу. А мученик продужи: 
Грешиш, Јулијане, што дрвене и камене идоле називаш боговима. 
Тада нареди мучитељ да светитеља нага обесе о дрво и цело му тело 
стружу гвозденим ноктима. И док светитеља три сата стругаху и крв 
му као поток течаше, лице се његово сијаше радошћу, јер он не 
осећаше никакве болове. - И рече му мучитељ: Бедниче, принеси 
жртву боговима, да бих те ослободио дуга који дугујеш за истраћену 
црквену имовину. Ако пак не принесеш, душу ћу ти страшном 
смрћу извадити. Светитељ одговори: Ти се бедник, безакониче, и 
твој цар, јер остависте Христа и прилеписте се Антихристу, и дужни 
сте бити сажежени огњем вечним; а ја ником нисам дужан осим 
Господу мом Исусу Христу: да држим истиниту веру до последњег 
даха. 

Затим му мучитељ опет рече: Теодорите, добићеш од мене 
одликовање и много злата, само се одреци оног распетог 
мађионичара кога називаш сином Божјим. Свети мученик одговори: 
Злато твоје с тобом да буде у погибао, а ја се у Господа мог уздам, 
који слугама Својим даје место трулежнога нетрулежно, место 
земаљскога небеско. - И нареди мучитељ да двема буктињама пале 
ребра мученику. А он паљен, подиже очи своје к небу и мољаше се, 
и обадве слуге који су га палили одмах падоше на земљу као мртви. 

А Јулијан и они са њим, наредише да брзо подигну слуге са 
земље, и питаху их: Зашто престадосте да палите безбожног 



хришћанина, а предадосте се дремежу и нехату? - А слуге, дошавши 
к себи, одговорише мучитељу: Ти се безбожан и слеп душом, па не 
видиш где слугу Божјег штите четири Анђела Божја. Ено, четири 
Анђела разговарају с њим, а нама грозно прете да се не дотичемо 
светог тела његовог. Стога, не булазни ти, богохулниче, него знај да је 
велик Бог хришћански, и ми сада верујемо у Њега. 

Посрамљен, мучитељ нареди да те слуге баце у дубину морску. 
И кад их поведоше да их утопе, довикну им свети Христов мученик: 
Идите с миром, децо моја, на блажени пут пре мене, а и ја ћу вам 
следовати, и радоваћу се с вама у радости вечној, у царству 
небеском. - И потопљени, слуге скончаше, и удостојише се добити 
венац мученички од Христа Бога, у кога вероваше. 

А погани кнез Јулијан наваљиваше на светог мученика 
Теодорита, вичући: Принеси жртву боговима! А свети, испунивши 
се пророчког дара, рече му: Ти, најпокваренији и најбеднији од свих 
људи, ускоро ћеш поган своју жвакати, и после мало дана душу своју 
погану у мукама избљувати и вечном је огњу предати. Исто тако ће 
убрзо после тебе погинути у Персији и твој најбезаконији цар, јер ће 
невидљивом руком бити поражен, и у пакао огњени вргнут. Знај 
дакле насигурно, да намера ваша неће успети, пошто вам је крај 
близу, и погибао ваша не дрема. 

Не могући да слуша овакве речи светитељеве, гадни мучитељ 
нареди да му одмах отсеку главу. И иђаше светитељ на смрт 
радостан, молећи се Богу за себе и за сав свет. И пошто му секиром 
одрубише главу, он сконча 362. године. А свето тело његово 
хришћани сахранише. И чувајући у срцима својим пророчке речи 
које светитељ у мукама изрече мучитељу, они чекаху да се оне збуду. 

И зби се мучениково пророштво: јер оба Јулијана, ујак и 
сестрић, ускоро погинуше с хуком. Јер овај Јулијан, ујак царев, кнез 
источних земаља, убица светог Теодорита, разболе се онога часа 
када мокраћом својом оскврни престо Божји и седе на свештене 
сасуде ругајући се светињи и хулећи Христа. Јер одмах у тајним 
органима његовим стадоше се котити црви; и из дана у дан болест се 
сиљаше, црви га све јаче и јаче разједаху. Највичнији лекари 
уложише силне напоре да га излече, али без икаквог успеха. Сваког 
тренутка њему биваше све горе и горе, јер се црви веома брзо 



множаху и јеђаху тело његово. Осветничка рука Божја беше га се 
коснула. И збише се речи светитељеве, речене мучитељу, да ће поган 
своју жвакати, јер му се доњи отвори затворише, те му поган и 
мокраћа излажаху на уста, на богохулна и погана уста. И тако, једен 
од црва, он у страшним мукама избљува своју бедну душу. 

Усто и пријатељ његов Феликс, ризничар царев, не избегну брзу 
казну Божју: јер одмаздом Божјом његова унутрашњост би 
повређена те из богохулних уста његових као из неког извора течаше 
силна крв дању и ноћу, и он за неколико дана умре вечито, 
предавши кукавну душу своју паклу. 

Сазнавши за то, злочестиви цар Јулијан, када потом дође у 
Антиохију, не усуди се да бешчести мошти светог свештеномученика 
Вавиле, које су лежале у Аполоновим Дафнима, него нареди да их 
хришћани узму отуда, као што пише у житију светог Вавиле под 
четвртим септембром. Затим отишавши на Персијанце, Јулијан 
Отступник погибе тамо (363. г.), као што претсказа свети 
свештеномученик Христов Теодорит. И хришћани, видевши 
испуњење његовог пророштва, прослављаху Христа, истинитог Бога, 
са Оцем и Светим Духом слављеног вавек, амин. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
ДИОНА 
  
ЗА своју веру у Христа свети Дион заклан ножем. 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ АПОСТОЛА 
ЕРМА 
  
ЈЕДАН од Свете Седамдесеторице. Свети апостол Павле 

спомиње га у посланици Римљанима (16, 14). Био епископ у 
Филипопољу. Овај свети апостол празнује се још и 5. новембра, са 
Лином, Гајем и другима од Седамдесеторице, а такође и 4. јануара са 
св. Седамдесеторицом Апостола. 



  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ДОМЕТИЈА 
  
У МИРУ се преставио. 
  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ЛАЗАРА МУРМАНСКОГ 
  
РОДОМ Грк, Цариградски монах, он би послан од свог 

епископа у Новгород да опише новгородске светиње. Извршивши 
тај налог, он остаде у Новгороду. Након четири године он оде с 
проповеђу Еванђеља на Оњегу к Лопарима и Чудима. Много невоља 
и мука претрпе он од дивљих житеља тога краја, али Господ чуваше 
живот праведника. Апостолски трудови преподобног Лазара бише 
овенчани успехом: благодат Божја се косну окорелих срца Лопара и 
Чуда и неки од њих, видећи високе подвиге и незлобивост 
преподобног Лазара примише свето крштење. Преподобни Лазар 
подиже на острву Мурману цркву у име Успенија Божије Матере. 
Убрзо се к њему стадоше стицати монаси, и преподобни сагради 
другу цркву у име светог Лазара Четвородневног, која послужи као 
основ Мурманског манастира, где преподобни беше настојатељ до 
саме кончине своје, А преподобни доживе дубоку старост, и 
престави се 1391 године, Свете мошти његове почивају у цркви 
његовог манастира. 

  
  

 
  
  
НАПОМЕНЕ: 



1. Иконоборство у грчкој царевини почело је под царем Лавом III 
Исаврјанином (717-741 год.) и окончало се под царицом 
Теодором (842 г.). За то време царовали су: Константин V (до 
775 г.), Лав IV (до 780 г.), Константин VI и Ирина (до 802 г.), 
Никифор I (до 811 г.), Ставрикије и Михаило I (до 813 г.), Лав V 
Јерменин (до 820 г.), Михаило II (до 821 г.), Теофил (до 840 г.), 
Теодора и Михаило III (до 867 г.). За време тих императора на 
патријаршиском престолу у Цариграду биле су следеће 
личности: Анастасије иконоборац (753 г.), Константин II 
иконоборац (766 г.), Никита иконоборац (780 г.), свети Павле 
(784 г.), празнује се 1 августа, свети Тарасије (806 г.), празнује се 
25 фебруара, за време његово одржан Седми Васељенски 
Сабор 787 г., свети Никифор (815 г.), Теодор иконоборац (821 
г.), Антоније иконоборац (832 г.), Јован VII иконоборац (842 г.), 
и свети Методије (846 г.). 

2. Проконис - острво у Мраморном Мору 
3. Кивереоти или Карија - југозападна област Мале Азије 
4. У Синаксару Цариградске Цркве овај Свети спомиње се 2. (а 

негде 3.) марта 
5. Св. цар Константин Велики владао од 306-337 г., а његов син 

Констанције од 337-361 г 

  
  

9. МАРТ 
  
  
СТРАДАЊЕ СВЕТИХ 
ЧЕТРДЕСЕТ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
у Севастији 
  
ЗА царовања нечестивог Ликинија[1] беше велико гоњење на 

хришћане. И све хришћане примораваху да приносе жртве 
идолима. Тада у граду Севастији јерменској[2] беше са војском 
војвода Агриколај, зао и свиреп човек, ревностан у служењу 
идолима. А у то време би наређено и хришћанима који се налажаху 
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у војсци, да принесу жртве демонима. И беху у Агриколајевом пуку 
четрдесет војника из Кападокијског краја[3], сви у истом чину, врло 
побожни хришћани, у биткама веома храбри и непобедиви јунаци. 
Мећу њима беху вични Светоме Писму ова тројица: Кирион, 
Кандид и Домн. Када војвода сазнаде да су ова тројица и њихова 
дружина хришћани, стаде их приморавати на идолопоклонство. И 
говораше им војвода овако: Као што сте у биткама били једнодушни 
и једномислени, и храброст своју показивали, тако се и сада 
једнодушно и једномислено покорите царском наређењу и 
добровољно принесите жртву боговима, да вас не бих силом 
приморавао на то. Свети војници одговорише на то мучитељу: Када 
смо за земаљског цара у биткама побеђивали непријатеље, чега си 
ти сам сведок, бедниче, утолико ћемо се више борити за Бесмртног 
Цара, и савладати и победити твоје неваљалство и лукавство. 

Војвода Агриколај рече: Предстоји вам једно од двога: или ћете 
боговима принети жртве, и добити велика одликовања, или ћете, 
ако се не покорите, бити лишени части и војничког звања. 
Размислите дакле, и изаберите што сматрате да вам је корисније. 
Свети војници одговорише: О ономе што је нама на корист Господ 
се стара. Војвода рече: Не говорите много, него, одбацивши лаж, 
спремите се да сутра принесете жртве боговима. 

Рекавши то, Агриколај нареди да их одведу у тамницу. Ушавши 
у тамницу, свети преклонише колена своја на молитву, и говораху к 
Богу: Избави нас, Господе, од искушења и од саблазни безаконика. А 
кад се смрче, они стадоше појати псалам: Који живи у заклону 
Вишњега, настаниће се у сеници Бога небеснога, - и тако цео псалам 
до краја (Пс. 90, 1-16). А после појања псалма мољаху се; и опет 
после молитве појаху. И тако проведоше без спавања до поноћи. 
При појању, стихове је почињао свети Кирион, а свети Кандид и 
Домн са осталима понављали су то исто појући после њега. И кад би 
поноћ, јави им се Господ, говорећи: Добар је почетак ваше намере, 
но који претрпи до краја спашће се (Мт. 10, 22). Овај глас Господњи 
сви чуше, и уплашише се; а уједно се и обрадоваше, и не спаваше до 
изјутра. 

А војвода Агриколај, сазвавши своје пријатеље и саветнике, 
нареди да се преда њ доведу из тамнице свети четрдесет војника, и 
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он им се обрати овим речима: Што вам рекнем, рећи ћу вам саму 
истину, без ласкања и лукавства: Колико год војника наш цар има, 
нико вам ни по чему није раван: ни по мудрости, ни по снази, ни по 
лепоти; нити икога тако волим као вас. Зато немојте моју љубав 
претворити у мржњу, јер је у вашим рукама: стећи или моју љубав 
или моју мржњу. Одговори свети Кандид: Са твојом нарави 
подудара се твоје име, Агриколаје, јер си свиреп варалица[4]. 
Војвода рече: Не рекох ли вам да је у вашој власти, да у мени 
изазовете према вама или љубав или мржњу? На то свети Кандид 
одговори: Пошто је, као што сам кажеш, то у нашој власти, онда те 
ми изазивамо на мржњу према нама, јер и ми тебе мрзимо, а у Бога 
нашег милост и љубав иштемо. Ти пак, свирепи и бездушни човече 
и непријатељу Бога нашег, немој нас волети, пошто си безаконик и 
пакосник и тамом заблуде обузет, зверску нарав своју саглашујући 
са свирепим именом својим. 

Ове речи светога разгневише војводу и он, шкргућући зубима 
као лав, нареди да свете окују и у тамницу вргну. А свети Кирион му 
рече: Ти немаш од цара овлашћење да нас мучиш, већ само да нас 
испиташ. - Војвода се трже од ових речи, и нареди да их не окивају и 
не злостављају, него да их слободне воде у тамницу. А стражару 
тамничком нареди да их будно чува, јер очекиваше долазак кнеза 
Лисија. 

Боравећи у тамници, свети се дан и ноћ учаху од светог 
Кириона, јер он им говораше: Браћо, по Божјем промислу би да се 
ми спријатељимо за време привременог и сујетног војниковања. 
Зато се постарајмо да се никад не растанемо; него као што 
једнодушно и једномислено живесмо, тако заједнички да и мучење 
поднесемо; и као што смртноме цару бесмо по вољи, потрудимо се 
да и Бесмртном Цару, Христу Богу, тако мили будемо. 

Пошто свети проведоше седам дана у тамници, стиже у те 
крајеве кнез Лисије, и дође у град Севастију. И осмога дана, 
заседавајући на суду заједно са војводом Агриколајем, кнез Лисије 
нареди да се светих четрдесет војника доведу на истјазање. И када 
свети иђаху на неправедни суд, блажени Кирион бодраше дружину 
своју овако: Браћо, не бојмо се! Еда ли нам Бог не помагаше у 
биткама, када га призивасмо и непријатеље побеђивасмо? Сетите се 
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када оно бесмо у великом окршају и сви се пукови наши дадоше у 
бекство, а само нас четрдесеторица остадосмо усред непријатеља, и 
ми се помолисмо Богу са сузама, и Његовом помоћу једне побисмо 
а друге рањене у бекство натерасмо; и усред толиких непријатеља и 
у тако страшној битци ниједан од нас не би рањен! А сада су тројица 
устали на нас: Сатана, кнез Лисије и војвода Агриколај. Уствари, 
против нас војује само један: невидљиви непријатељ. И зар ће један 
победити четрдесеторицу? Не дао Бог! И сада треба да урадимо оно 
што смо свагда радили: да топлом молитвом прибегнемо Богу. Када 
нас Он помаже, не могу нам ништа ни окови, ни муке. Нисмо ли се 
увек, идући у рат, држали правила да певамо овај псалам. Боже! 
именом својим спаси ме, и крепошћу својом одбрани ме на суду! 
Боже, услиши молитву моју, чуј речи уста мојих? (Пс. 53, 3-4). Хајде 
да то исто и сада учинимо, и услишиће нас Бог, и помоћи ће нам. - 
И појаху свети овај псалам, док не беху доведени пред суд. 

Цео се град беше слегао на овај призор. И када свети војници 
стадоше пред Лисијем и Агриколајем, кнез Лисије погледа на њих и 
рече: Држим да ови јунаци желе веће чинове. - И обраћајући се 
светима, рече им: И велике положаје и највеће дарове добићете од 
мене, само се покорите царским законима и принесите боговима 
жртве. Даје вам се да слободно изаберете: или да се поклоните 
боговима, и добијете велике дарове и почасти; или ако то одбијете, 
да будете лишени војничких чинова, и стављени на муке. 

Одговори свети Кандид: Не само част војничку него и тела наша 
узми од нас, јер нам ништа није драже и чесније од Христа Бога 
нашег. - Тада нареди кнез да свете бију камењем по устима. А свети 
Кандид рече: О кнеже таме и учитељу сваког безакоња! Покушај то 
да учиниш, па ћеш видети одмазду. - Војвода шкргутну зубима и 
рече слугама: о погане слуге, зашто одмах не чините што вам се 
наређује? Но када слуге бацаху камење на светитеље, камење се 
враћаше и падаше на њих саме, те их љуто изудара. А свети 
мученици видећи то, јачаху у Господу, и беху неустрашиви. Кнез се 
разјари, дохвати камен, и баци га на једног од светих, но тај камен 
паде војводи на лице, и зубе му поломи. 

Тада свети Кирион рече: Непријатељи наши који војују на нас 
изнемогоше и попадаше; заиста ће мач њихов зарити се у срца 



њихова, и лукови њихови поломити се (Пс. 36, 15). Војвода рече: Тако 
ми богова, магије њихове надвладаше! А свети Домн на то рече: Тако 
ми Христа, Бог надвлада! Јер бестидна лица ваша, која говоре лаж на 
Сина његовог, Он посрами. Није ли те стид, безумниче, и ђаволе 
препуни таме преисподње, непријатељу сваке истине, сејачу 
саблазни? Ти си ђаволова глава, Агриколаје, а кнез је реп јарости, 
оба сте пак слуге Сатанине. Ако се при овом првом покушају да нас 
ставите на муке нисте уверили да је с нама сила Божја, онда нас 
ставите на друге муке. 

Тада слуге мучитељеве рекоше светима: О избезумљени 
непријатељи богова наших, и туђи милости њихове, зашто им не 
принесете жртве? Свети Кирион одговори: Ми почитујемо једнога 
Бога, и Исуса Христа Сина Његовог, и Светога Духа, и старамо се да 
течење подвига нашег смело довршимо, да бисмо, победивши вашу 
заблуду, добили венце бесмртног живота. 

Уто кнез нареди да их опет одведу у тамницу, да он размисли 
шта ће радити с њима. А свети, затворени у тамници стадоше 
појати: К Теби, који живиш на небесима, подигосмо очи своје. Као 
што су очи слугу упрте у руку господара њихових, гле, тако су очи 
наше у Господа Бога нашег, док се смилује на нас (Пс. 123, 1-2). А по 
молитви у дванаест сати ноћи би к њима глас јавившег се Господа, 
који говораше: Који верује у мене, ако и умре, живеће. Будите 
храбри, и не бојте се краткотрајних мука, јер ће брзо проћи. 
Потрпите мало, пострадајте законито, да бисте венце добили! 

Окрепљени таквом утехом од Господа Христа, свети проведоше 
ту ноћ веселећи се духом. А кад свану, опет их из тамнице одведоше 
пред мучитеље. И свети рекоше тим безбожним судијама: Што год 
хоћете радите с нама! Ми смо хришћани, и никада се нећемо 
поклонити идолима! - Када свети то говораху, виђен би ђаво где 
стоји поред Агриколаја, држећи у десној руци мач а у левој змију, и 
говорећи на уво Агриколају: Мој си, бори се! 

Тада војвода и кнез наредише, те све свете мученике везаше, до 
језера одвукоше, и у језеро бацише. Јер крај града Севастије има 
језеро са много воде. А то беше зимње доба; мраз беше страшан и 
силан ветар, а мученици голи усред језера; дан је већ нагињао к 
вечеру. И постављена би војничка стража унаоколо, да ниједан од 



мученика не изађе. Да би муке биле јаче, мучитељи загрејаше и 
осветлише купатило украј језера, на доглед замрзнутим 
страдалцима, не би ли како преластили кога од њих да се одрекне 
Христа и призна идоле римске. Око шест сати увече стеже још јачи 
мраз, вода се већ беше заледила около тела светих мученика, и она 
се већ стадоше распадати од љутог мраза. И један од њих, не 
могавши да трпи, одвоји се од њих и пође ка купатилу. Но чим 
крочи преко прага, и тек што осети топлоту, одмах се истопи и паде 
мртав. А кад свети видеше овога бегунца, једногласно завапише к 
Богу: Еда ли се на реке гневиш, Господе? Еда ли се на реке распали 
гнев твој? Или на море јарост твоја? (Авак. 3, 8). Јер онај што отпаде 
од нас, као вода се проли, и расуше се све кости његове. Но ми 
нећемо отступити од Тебе, оживи нас, и име твоје призиваћемо (Пс. 
79, 19). Тебе слави сва твар, змије и сви бездани, огањ, град, снег, лед, 
и олуја. Ти ходиш по мору као по суву, и бесне таласе умирујеш 
покретом руке. Ти си и сада тај исти, Господе! Ти си услишио молбе 
Јакова, који је бежао од претње брата Исава: Ти си помогао Јосифу, и 
од напасти га избавио; Ти си услишио Мојсија који учини знаке и 
чудеса у Египту противу Фараона и његових људи, и раздели море, и 
изведе људе Твоје у пустињу; Ти си услишио свете Апостоле Твоје; - 
услиши и нас Господе, да нас не потопи бура, нити прогута дубина, 
јер осиротесмо веома! Помози нам, Боже Спаситељу наш, јер смо у 
дубокој води, и ноге се наше оквасише крвљу нашом. Олакшај нам 
бреме, и укроти љути мраз, Господе Боже наш! Јер се у Тебе уздамо: 
да се не посрамимо! И нека разумеју сви, да смо се спасли зато што 
смо Тебе призивали! 

И ноћу у девет сати обасја их с неба светлост као сунце, топла 
као летња жега у време жетве, и растури мраз, растопи лед, и загреја 
воду. А војници стражари; опхрвани сном, спаваху; само не спаваше 
тамнички стражар, који такође беше с њима на стражи. Чувши свете 
где се моле Богу, он размишљаше о томе како су они јоште живи на 
толиком мразу, а онај бегунац се у купатилу одмах од топлоте 
растопи као восак. И погледавши пут њих, он виде светлост где их 
обасјава, и подигавши очи горе да види откуда им долази та 
светлост, он угледа како се тридесет и девет пресјајних венаца 
спуштају с неба на главе светих мученика. И размишљаше о томе, 



зашто су само тридесет девет венаца, када је четрдесет страдалника. 
И досети се да је од лика светих отпао онај бегунац, и да је зато један 
венац мање. Он онда разбуди стражаре, скину са себе одело, и го на 
очи свих стражара скочи у језеро, громко вичући и говорећи: И ја 
сам хришћанин! И ставши међу свете мученике, рече: Господе Боже, 
у Тебе верујем, у кога и ови верују, уврсти ме међу њих, и удостоји 
ме да са овим слугама твојим страдам за Тебе, да бих, искушан, 
обрео се достојан Тебе! 

И зауззе тамнички стражар место издајника, и опет светих 
мученика на броју би четрдесет. А тамничком стражару беше име 
Аглај. Видећи тако попуњен број светих мученика, ђаво се осети 
побеђен и посрамљен, претвори се у обличје човека, и кукајући 
викаше да сви чују: Тешко мени, победише ме ови јунаци, и сада сам 
свима на потсмех и поругу! Нисам имао једнодушне слуге, да бих 
остао непобеђен. Шта ми сад остаје? Једино ово: да срца кнезова 
мојих наведем да спале тела светих, и побацају их у реку, како им 
мошти не би остале. 

А свети Кирион узвикну, говорећи Који је Бог тако велик као 
Бог наш? Ти си Бог који чини чудеса (Пс. 76, 5). Јер оне који беху 
против нас, Ти си оставио иза нас, Господе, и попунио си четврту 
десетицу, и посрамио Сатану. - И стадоше сви појати псалам: Спаси 
ме, Господе, јер неста светих! (Пс. 11, 1). 

А када се раздани, нечестиви мучитељи дођоше на језеро, и 
угледавши свете мученике живе у води, не премрзле од зиме и 
мраза, чуђаху се. И приписиваху то мађијама. А опипаше и воду у 
језеру, и видеше да је топла. Но нарочито се зачудише када 
угледаше тамничког стражара где у води стоји међу мученицима. И 
упиташе војнике за њега: Са ког разлога он то учини? Војници 
одговорише: Ми смо спавали дубоким сном, а он сву ноћ није 
спавао, и одједном нас разбуди, и Ми видесмо велику светлост како 
обасјава мученике у води. Тада он одмах скиде са себе одело и баци, 
па скочи у језеро и оде к њима вичући и говорећи: И ја сам 
хришћанин! 

То силно разјари мучитеље, и наредише да их све везане извуку 
на обалу. И донесоше одлуку, да их одведу на мучилиште, и тамо им 
маљевима пребију голени. А када се ово страшно мучење вршаше, 



догоди се ово: побожна мајка једног од страдајућих светих мученика, 
коме беше име Мелитон и беше најмлађи, стајаше тамо и саветним 
речима сокољаше свете мученике да јуначки истрају. Но нарочито се 
бојаше за свога сина, да се као млад не уплаши мука и не клоне. И 
једнако га гледаше, и пружајући руке к њему храбраше га и 
саветоваше говорећи: Не бој се, чедо! Гле, Христос пред тобом стоји 
и помаже ти! - А свети мученици, премлаћени и већ душе своје 
предајући Господу, говораху: Душа се наша као птица избави из 
замке ловачке; замка се раскиде, и ми се избависмо. Помоћ је наша у 
имену Господа који је створио небо и земљу (Пс. 123, 7). И пошто сви 
рекоше амин, предодоше своје свете душе Богу. Само свети 
Мелитон, кога мајка саветоваше, још дисаше. 

Тада мучитељи наредише слугама да тела светих потоваре на 
кола и одвезу да спале, а младога Мелитона оставише мислећи да 
ће још живети. Али мајка, видевши да само њеног сина оставише, 
одбаци женску слабост и, добивши мушку снагу, узе сина на своја 
леђа, и смело иђаше за колима. Ношен својом мајком, мученик 
радујући се испусти дух свој. Тада мајка сустиже кола, и мртво тело 
сина свог метну на тела светих. И када их довезоше на место 
спаљења, близу реке, војници направише огромну ломачу, метнуше 
на њу тела мученика, и запалише. Пошто тела изгореше, и само 
кости остадоше, мучитељи рекоше између себе: Ако ове кости тако 
оставимо, узеће их хришћани, па ће их разделити и цео свет њима 
снабдети. Стога да их бацимо у реку, да ни трага не остане од њих. 

И бацише у реку остатке светих моштију, да би потпуно 
уништили сећање на мученике. Но Господ који чува све кости својих 
угодника, не допусти да ни најмања честица пропадне у води, него 
их све сачува читаве. Јер трећега дана јавише се свети мученици 
месном епископу, блаженом Петру, говорећи: Доћи ноћу и извади 
нас из реке. - Изађе епископ по тамној ноћи са клиром својим на 
обалу реке. И гле, кости светих засијаше у води као звезде. И свака, и 
најмања кост, исплива на површину и светљаше се као свећа. 
Покупише их све и чесно сахранише. 

Тако страдалници за Христа, увенчани од Њега, сијају у свету 
као светила: Богу вероваше, Христа исповедише, Духа Светог се не 
одрекоше, и бише прослављени од свете животворне Тројице, 



оставивши спомен свога живота на спасење свима који верују у Оца 
и Сина и Светога Ауха. А имена ових светих Четрдесет Мученика су 
ова: Кирион, Кандид, Домн, Исихије, Ираклије, Смарагд, Евноик, 
Валент, Вивијан, Клаудије, Приск, Теодул, Евтихије, Јован, Ксантије, 
Илијан, Сисиније, Агије, Аеције, Флавије, Акакије, Екдит, Лисимах, 
Александар, Илија, Горгоније, Теофил, Дометијан, Гај, Леонтије, 
Атанасије, Кирил, Сакердон, Николај, Валерије, Филоктимон, 
Северијан, Худион, Мелитон, 

Свети Четрдесет Мученика почеше бити мучени за Христа 
двадесет и шестог фебруара, а душе своје предадоше Господу 
деветог марта 320 године, за владавине Ликинија, док над свима 
царује Господ наш Исус Христос, коме слава, част и поклоњење са 
Оцем и Светим Духом вавек, амин.[5] 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
УРПАСИЈАНА 
  
КАДА се безбожни Максимијан[6] зацари 286 године, он, 

пламени заштитник идола, почини силна насиља у целој околини 
Никомидије.[7] А његов гнев против хришћана његови 
једномишљеници и сатрпезници незнабошци распирише у велики 
пожар. Стога он сазва све сенаторе и велможе царства свог, и објави 
им ово: Који је од вас пао у злу веру хришћанску, и неће да се врати 
милостивим боговима нашим, и да их умилостиви покајањем, тај 
нека скине са себе знак достојанства, појас, који носи, и нека се 
уклони из царске палате и из овог града, пошто овај град од старина 
служи великим боговима, а не неком распетом богу. 

Тада страх и трепет спопаде све који вероваху у Христа. Тада је 
човек могао видети како се вера у Христа и побожност кушају и 
пробају као злато у огњу. Јер неки хришћани побегоше и сакрише 
се, а неки предадоше себе на муке. Они који имађаху чисту и праву 
љубав к Богу, презирући тела своја и исмевајући тиранина, бацише 
појасе пред њега и одоше. Тада дакле и овај Урпасијан, човек 
великог ума и челичне душе, ступи пред цара и цео сенат, баци 
плашт свој и појас, и рече: Царе, пошто данас војникујем небеском и 
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бесмртном Цару, Господу мом Исусу Христу, узми појас и част и 
славу, јер је све то пролазно и ништа не користи. 

Изненађен овим Урпасијановим речима, Максимијан се просто 
изгуби, и дуго ћуташе као заливен. Затим протрља очи, крвнички 
погледа мученика, и вичући као дивља звер нареди присутнима: 
Вешајте овог богохулника, и тело му жилама искидајте! 

И одмах приступише томе. Дуго и дуго бише жилама храброг 
борца Христовог, који се, очију упртих у небо, мољаше, не жалећи 
се ни најмање. Затим га скидоше са мучилишне справе. Онда 
тиранин рече слугама: Баците га у мрачну тамницу, и тамо га 
мучите док не смислим каквом ћу га смрћу уморити. - Обревши се у 
тамници, мученик се радоваше и весељаше, и узношаше молитве 
Господу. 

А безбожни цар измисли нарочито оруђе за мучење: одело од 
гвожђа. Затим нареди те изведоше светога из тамнице, обукоше га у 
одело од гвожђа, и обесише за руке. Тада нареди мучитељ да 
многим буктињама пале светитеља немилосрдно. И јунак Христов 
би толико паљен буктињама, да му се тело топљаше као восак и 
падаше на земљу, где се мешаше са прашином и постајаше каша. 
Тако топљен, мученик се Христов мољаше, и испуни ваздух дивним 
мирисима, и он као светла звезда узиђе ка Господу, да прими венац 
победе. И неки хришћани бише удостојени да га виде како у 
неисказаном сјају узлази на небо.[8] А безбожни и бедни 
Максимијан, сав бесан, нареди да се марљиво покупи све што од 
тела светитељевог беше попадало на земљу, исто тако и његове 
кости, па да се све то разбаца по мору на његове очи. 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
ДЕДЕ, БАБЕ, ОЦА И МАЈКЕ 
и двоје деце њихове 
ПОСТРАДАЛИ за Господа Христа мачем посечени. 
  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
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ФИЛОРОМА ИСПОВЕДНИКА 
  
ЖИВЕО и подвизавао се у Галатији у IV столећу. За њега веле, 

да је био толико савршен у свима врлинама, да је више личио на 
ангела него на човека. Нарочито је прослављен био својим 
трпљењем. Гоњен био од цара Јулијана Одступника и много страдао 
за Христа. Но по смрти овога опаког Христогонитеља поживе св. 
Филором мирно, користи многима, и упокоји се у својој 80 години. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ 
КЕСАРИЈА 
брата Св. Григорија Богослова 
  
МЛАЂИ брат Светог Григорија Богослова. После школовања у 

Александрији Кесарије је био први лекар на царевом двору у време 
цара Констанција (350-361 г.). У време пак цара Јулијана Отступника 
(361-363 г.) напустио је двор. После једног земљотреса у Никеји, 
Кесарије, који се том приликом на чудесан начин спасао, повлачи се 
на савет свога брата Григорија из световне службе, прима свето 
крштење и посвећује се Богу. Млад се разболео, и умро 369. године. 
Његов брат, Григорије Богослов, одржао му је похвално надгробно 
Слово. 

  
  

 
  
  
НАПОМЕНЕ: 

1. Ликиније- зет Константина Великиког, императора западне 
половине Римске империје, био је император источне 
половине од 307. до 323.године. У 313. години од стране оба 
императора би издат едикт, наредба, закон, којим се 
хришћанска вера проглашује слободном. Али Ликиније- 



незнабожац, радећи потајно против Константина који је 
одлучно постао покровитељ хришћанства, спремаше се за рат 
против њега, преварен оракулом који му обећа победу. 
Ликиније се реши да уништи хришћанство у границама своје 
царевине, нарочито бојећи се издајства у редовима војске. 

2. Јерменија са градом Севастијом - североисточни део Мале 
Азије - улазила је у састав источне Римске царевине. 

3. Кападокијска област - источни део Мале Азије; њен главни 
град, Кесарија, славио се као средиште образованости. 

4. Агриколај долази од грчких речи: άγριος = диваљ, свиреп, и 
κολας = варалица 

5. Похвале светој Четрдесеторици Мученика Севастијских 
написаше многи Св. Оци: Василије Велики, Јефрем Сирин, 
Григорије Ниски, Јован Златоуст, Теодор Студит и други 

6. Реч је о Максимијану Галерију, зету и савладару 
Диоклецијановом у источној Римској царевини 

7. Никомидија - престоница источне царевине Римске; диван 
град на обали Мраморног Мора у северозападној малоазијској 
области Витинији 

8. Свети Урпасијан пострадао око 295 године 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

10. МАРТ 
  
  
СТРАДАЊЕ СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
КОДРАТА, КИПРИЈАНА, ДИОНИСИЈА, 
АНЕКТА, ПАВЛА, КРИСКЕНТА, 
и других с њима 
  
СВЕТИ мученик Кодрат роди се у граду Коринту[1] и би одгајен 

на овај начин: за време великог гоњења хришћана од стране 
незнабожних царева и кнезова, када су исповедници Христови на 
разне начине и љуто мучени и убијани, многи хришћани напуштаху 
градове, куће и имања своја, и бежаху и кријаху се по пустињама и 
горама и пећинама земаљским, јер су више волели да живе са 
зверовима него са безбожним идолопоклоницима, само да би 
беспрекорно сачували свету веру своју у Христа Господа свог. У та 
страшна времена побожна жена Руфина у граду Коринту побеже у 
пустињу из страха од мучитеља, и кријаше се потуцајући се по 
непролазним местима. Она беше бременита када побеже из града. 
И кад дође време да роди, она у пустињи роди мушко дете, и после 
неколико дана умре. Но Бог који даје храну сваком телу и пружа 
руку своју и милошћу обасипа свако живо створење, не остави без 
свога старања ни ово сирото одојче у пеленама, него му постаде и 
отац и мајка, и васпитач и хранитељ. Јер заповеди облацима својим, 
те се спуштаху одозго и слатку росу точаху у уста одојчету. И тако га 
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храњаху као млеком или медом док не одрасте толико да се само 
храни пустињским зељем. И живљаше у пустињи слично светом 
Јовану Крститељу: Богом храњен, и светим Духом руковођен и учен 
боговиђењу. 

Када већ постаде јуноша, нађоше га неки хришћани и 
одведоше у град. Тамо га дадоше на науке, и он изучи лекарство. И 
лечаше болеснике, не толико природним лековима, колико 
благодаћу даној му с неба. Но из детињства навикнут на пустињачко 
безмолвије, молитвено тиховање и волећи усамљеност и 
богоразмишљање, он се удаљаваше из града, и провођаше по 
горама и пустињама многе дане, па и године. У град би долазио, 
када су то потребе захтевале. Јер исцељујући телесне болести 
лекарством а душевне недуге речју Божјом, он свима постаде 
потребан и користан. Али се у граду није дуго задржавао, него се 
враћао у своју милу пустињачку усамљеност, у којој се и старости 
приближи. А они који га у Христу љубљаху, они и у пустињу 
долажаху к њему, желећи да се наслађују и духовно користе 
гледањем светитељског лица његовог и слушањем богонадахнутих 
речи његових. Такви беху Кипријан, Дионисије, Анект, Павле и 
Крискент, који и пострадаше заједно са њим за Христа Господа. 

А страдање њихово би на овакав начин: од безбожног цара 
Декија[2] дође у Коринт војвода Јасон да мучи и убија хришћане. И 
хватајући хришћане, он их бацаше у тамницу. Тада би ухваћен и 
свети Кодрат са блаженим пријатељима својим: Кипријаном, 
Дионисијем, Анектом, Павлом и Крискентом, и бачен у тамницу с 
њима и са многим другим хришћанима. 

После неколико дана војвода Јасон изведе на свој безбожни суд 
хришћане из тамнице. Мећу њима беше најстарији свети Кодрат. 
Он иђаше напред као војвода тог одабраног пука Христовог, готов да 
неустрашиво одговара мучитељу место свих. И стаде мучитељ 
говорити светом Кодрату овако: Кодрате, шта те је залудело, те 
добровољно хоћеш да предаш себе на тако страшне муке? Нашта се 
надаш, изабирајући себи неустрашиво тамницу и окове, и 
лишавајући себе отаџбине и пријатеља? Зашто се радије не 
покориш царским законима и не поклониш боговима, да би с нама 
благовао и до миле воље наслађивао се овим слатким животом? 
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Свети Кодрат одговори: Нико који природног разума има неће 
се одрећи овог слатког живота. Но пошто је овај живот подарио Бог, 
то треба више волети дародавца него дар, и врлинским животом 
славити и благодарити тако милостивог дародавца, и нашим 
страдањем за Њега ширити славу Његову на све стране. Јер не треба 
толико волети овај кратки живот, да бисмо, бојећи се да не изгубимо 
њега, идолима одавали богодоличну част. И кога то бога можемо 
прогласити за бољег и истинитијег од Онога који нас је од почетка 
обогатио великим и вечним даровима? А по таквим и толиким 
даровима кога можемо признати за Бога, ако не једино Христа 
Спаситеља? И ко заслужује да буде назван Спаситељем осим Исуса, 
који претрпе за нас муке и смрт? Стога ми који желимо да будемо 
врлинасти, треба најпре да претрпимо муке за истиниту веру и 
побожност, а нипошто да одпадамо од вере и побожности. А они 
који се старају да преласте и разврате љубитеље и ревнитеље 
божанских тајни, у њих је и намера зла и молитва на грех. Сваки 
треба да изабере оно што је боље. Но треба бити и обазрив: не ићи 
одмах за онима који, изгледа, имају обличје врлине, него их ценити 
по делима, јер ако су им, дела зла, они наносе велику погибао. Знај 
дакле, ми се држимо правила наших праотаца, и гредемо ономе 
што је боље. Зато се немој супротним разлозима трудити да нас 
убедиш да Христа оставимо и на твоју страну пређемо. Јер истина 
Божја нама је саветница добра, и закони побожности имају велику 
силу убедљивости, и они нас сједињују са Богом. Осим тога, по 
општем природном закону сви морамо умрети, и нико не може 
бити слободан од закона смрти. Када смртни час дође, тада 
пропадају сва неправедна дела људска и мисли, и слава светска 
претвара се у прашину, а добра и великодушна дела и после смрти 
доносе врлинским људима вечну славу. Зато смо ми чврсти у својој 
доброј намери да јуначки пострадамо за Христа, и тако оставимо 
пример онима који желе да се угледају на нас. Јер који право схватају 
и верују, само се за једно брину: да имају светле примере за оно што 
је боље, који би их водили ка савршенству. 

Војвода Јасон на то рече светоме: Кодрате, ако штујеш оног Бога, 
чија доброчинства уживаш од младости своје, добро чиниш, јер се 
показујеш захвалан. Али пази да, проповедајући Христа који је био 



човек, не припишеш му напразно божанску природу. Свети Кодрат 
одговори: Ако хоћеш да гнев одбациш и јарост у кротост 
претвориш, онда ћу рећи нешто о великим стварима, иако то није 
лако, а и ја нисам способан за то. Војвода на то рече: Изложи нам 
јасно ваше мудровање о Христу. Тада свети Кодрат рече: 

Постање света би по Божјој вољи: изврши се Речју Божјом, и 
утврди се силом Духа Светог. Отац је дакле благоволео, Логос - Син 
је сву твар створио, а Дух Свети је утврдио. Све прекрасне и изврсне 
ствари са одређеним почетком и крајем Бог Творац створи, да би 
они који уживају та блага хвалили и славили Творца. Он дакле 
створи род људски, да би му сав видљиви свет дао у наслеђе. И 
удунувши првоме човеку дух живота, уведе га у рај, место 
неисказаних сладости. А он са својом створеном помоћницом, 
видевши разнолике дивне предмете, обрадова се, и доби право да се 
наслађује рајским баштама. Настањени од Бога у тако прекрасном 
рају, наши прародитељи су сматрали за дужност да буду захвални 
своме Творцу и Добротвору, и стадоше ићи путем врлине, држећи 
заповест Божју: не јести плод само са једног дрвета. Но лукави 
саблазнитељ, ђаво, ношен јарошћу, са преваром у устима а злобом у 
срцу, он од зависти изригну на њих отров што беше у њему, желећи 
да их лиши таквог рајског живота: он им, тобож у интересу њиховог 
достојанства, предложи да наруше заповест Божју; и они 
пристадоше на његов лукави предлог. И деси се то да они који су 
живели у рају с Богом, отпадоше од благодати Божје, и бише 
истерани из раја. Од тога доба, везани узама греха, стадоше се 
злопатити у сујетним жељама они који пре тога беху учесници славе 
Божје. Али Бог, сажаливши се на своје саздање и милостиво 
погледавши на немоћ људску, благоволи доћи к нама беднима и 
пропалима и поживети с нама, и то обучен у тело а не нагим 
Божанством Својим. И то учини, да би нас одрешио од вражјих 
окова, ослободио робовања смрти, и избавио од погибли. Благоволи 
дакле Бог, да се Логос Његов, кад се наврши време, усели у пречисту 
утробу Дјеве Богородице, и оваплоћењем обуче у целог човека. А 
пречиста Дјева, затрудневши од Духа Светог, роди Бога у телу. И 
тако очи људске заиста видеше Бога у телу, кога називамо Христом. 
И тако показа себе људском сазнању Он, Бог истинити, који се од 



Дјеве истински обуче у човека. И војујући противу власти ђавола, Он 
прошири границе свога вишњег царства, јер обори закон смрти, 
божанском силом раскину окове смрти, разори ад, и изведе из њега 
прародитеље са мноштвом њихових потомака, и први би назван 
Спаситељем Он који све народе и земље избави од погибли. И Он 
свима отвори ризнице Свога милосрђа, јер жели да Његови дарови 
постану свима заједнички. Избавивши све од смутње ђаволске, Он 
чува своје наслеђе од пропасти. Од Њега ништа није скривено: ни 
почетак нашег рођења, ни дужина или краткоћа нашег живота, ни 
смртни час наш. Њему ништа није непознато, но оно што је Отац 
својим законима одредио, то све очигледно сарађује Сину. То је тај 
Христос кога ми проповедамо; то је тај који се брине о спасењу рода 
људског; то је тај који нам даје неисцрпно богатство благости своје, и 
који јесте свагда и свуда, присуствује и помаже онима који Му 
служе. 

Војвода, иако се дивљаше речима светог Кодрата, ипак не хте 
веровати истини коју овај говораше, и рече: Изгледа ми, Кодрате, да 
о високим стварима говориш лаж, јер Бога увлачиш у људске 
смутње, и кажеш да Га је могла сместити девојачка утроба, и носити, 
и Христа родити. И још кажеш да је Он једини на земљи Бог, вићен 
где носи тело људско, и да нема другог истинитог Бога осим Њега. 

Свети Кодрат одговори: Не доликује безбожним људима да 
испитују тајне вере, јер није мала ствар сазнати то. Нити се то коме 
лако открива. Нити ми допуштамо неверницима да разгледају наше 
светиње. Син Божји добровољно понизи себе, спусти се до обличја 
слуге, и Он, који је Бог, благоволи постати човек, да би нас избавио 
из робовања ђаволу. Но ти ове ствари не можеш разумети, пошто си 
пун неверја и безбожја. И знај, да нас ни својим вештим лукавством, 
ни својом јаросном претњом, нећеш одвојити од Христа Господа 
нашег. 

Тада војвода нареди да врсног слугу Христовог нагог чврсто бију 
гвожђем. И бездушне слуге са свирепошћу испуњаваху наређење. А 
свети мученик јуначки трпљаше. И бијен говораше мучитељу: Не 
знаш ли, војводо, да све што бива под приморавањем противно је 
слободи и нема силу убедљивости? Јер приморавајући нас, ти 
показујеш да си неправедан насилник; а који саветује и убеђује, 



показује да је кротак и човекољубив. Зашто нас мукама примораваш 
на идолопоклонство? Не надај се да ћеш нас насиљем привући 
своме безбожју, и да ћемо се из страха одрећи вере. Пошто љубимо 
Христа, ми не маримо ни за какве заводљиве ласке, нити обраћамо 
пажњу на муке какве год будеш измислио за нас. Јер нам Христос 
све муке и болове олакшава надом на награду, и учвршћује нас да се 
не покоримо противнику, и чини нас храбрима и непобедивима у 
страдалничком подвигу. 

Још више разјарен, мучитељ нареди да светитеља обесе 
стрмоглавце, и да гвозденим ноктима стружу тело његово; па још 
ватру испод њега наложише, да га тако пеку. Али он трпећи све 
јуначки, остајаше непобедив. 

Затим се војвода обрати светом Кипријану, старајући се да га 
ласкавим речима придобије на своју страну. Но свети Кипријан, 
иако још бејаше млад, ипак се припремаше да неустрашиво и 
јуначки прими муке. А свети Кодрат њему и осталима који се с њим 
спремаху на муке, говораше: О пријатељи и саподвижници моји! 
Помислите, колика су вам блага уготовљена од Господа! Чест за 
веру, слава за мучеништво, а нарочито то што се удостојавате 
милости Христове, чија ће вам помоћ одмах доћи одозго. Сада 
дакле ваља показати своју непоколебљиву веру у Христа. Сада 
настаје време подвига, да свесрдно испуните закон љубави, 
полажући душу своју за Љубљеног; да постанете пример свима који 
желе да пострадају за Христа; да својим великим трпљењем 
задивите све који посматрају овај призор. Сада се обелодањује 
разлика између добрих и рђавих; сада обратите велику пажњу на 
одржање вере, да се не покажете различити у веровању, него држите 
једну веру, једно исповедање, јер вам ваља предстати Богу на суд 
страшни. Не напуштајте пут врлине, јер ћете већ завршити своје 
течење, и брзо одавде прећи ка Христу. Доброг Бога исповедите 
добрим срцем! Не штедите цвет младости своје, јер ћете одмах 
прећи у нестарив живот! Помислите, крај је ту, а ви као млади 
можете лакше поднети муке за Христа Бога, јер имате телесну снагу. 
Смело дакле предајте себе на муке, и јуначки их поднесите, да бисте, 
победивши врага, били прослављени од Господа и увршћени међу 
свете мученике на небу. Слушајући речи светога Кодрата које је 



говорио дружини, мучитељ је беснео срцем и одмах нареди да 
светог Кипријана скину гола, обесе, и као Кодрата бију, стружу и 
огњем жегу. Затим на исте муке стави Дионисија, за њим Анекта, 
потом Павла, најзад Крискента, И пошто би од њих посрамљен и 
побеђен, он их осуди да буду бачени зверовима. А када звери не 
дарнуше свете мученике, он донесе одлуку да буду посечени мачем, 
али нареди да их претходно везане за ноге вуку улицама градским. 
И тако свети мученици бише вучени по улицама, и од незнабожаца, 
нарочито деце њихове, штаповима и камењем бијени, док их не 
довукоше на губилиште изван града. Ту свети мученици, 
измоливши мало времена, помолише се усрдно Господу, и 
приклонивши под мач свете главе своје, бише посечени десетог 
марта 250 године. 

На том месту где чесне главе њихове беху посечене, и земља се 
крвљу њиховом натопи, изби извор чисте воде, као незаборавни 
потсетник граду Коринту на страдање светих мученика. 

После погубљења светих шесточисленика: Кодрата, Кипријана, 
Дионисија, Анекта, Павла и Крискента, бише и остали похватани 
хришћани мучени и на разне начине погубљени, Тако, Дионисије 
други би ножем заклан, а Викторин, Виктор и Никифор бише у 
камену ступу метнути, и у њој истуцани; Клавдију отсекоше и руке и 
ноге, и он тако сконча; Диодор сам ускочи у огањ који му беше 
припремљен, и као у светлом дворцу упокоји се с миром; 
Серафиону би глава отсечена; Папије би у море бачен. Ови свети 
мученици пострадаше од војводе Терција, који дође после Јасона. А 
од војводе Венуста, који би у Коринту после Терција, пострада свети 
Леонид, који многе и страшне муке претрпе, па би утопљен у мору. 

Усто и свете жене, које у срцима својим чуваху поуке светог 
Кодрата, угледајући се на њега, осмелише се на муке за Христа: 
Хариеса, Нунехија, Василиса, Ника, Гали, Галина, Теодора, и многи 
други, и људи и жене, једни мачем посечени, други у води 
утопљени, трећи на друге начине погубљени, прећоше ка Господу, и 
са својим предводником и учитељем светим Кодратом заједно у лик 
светих Мученика увршћени добише победничке венце из руке 
Христа Бога, коме са Оцем и Светим Духом слава вавек, амин. 

  



  
СТРАДАЊЕ СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
КОДРАТА НИКОМИДИЈСКОГ 
и с њим светих мученика 
САТОРИНА и РУФИНА и осталих[3] 
  
У ВРЕМЕ незнабожног Декија римског цара и његовог 

намесника Валеријана[4], бише похватани хришћани по разним 
градовима и селима, и у град витинијски Никомидију доведени, и у 
тамницу бачени. Због тога никомидијске хришћане обузе велики 
страх, а нарочито што се и сам цар Декије приближавао њиховом 
крају, јер је већ био стигао у Кесарију. Тада многи хришћани 
побегоше у горе и пустиње, кријући се од руку мучитеља, а други 
смело сеђаху код својих кућа, очекујући час када ће се удостојити да 
ма каквим страдањем прославе Господа. Међу овим другима беше и 
свети Кодрат, висок и леп, племић и богаташ, побожан и речит. Он 
златом поткупи тамничке стражаре и војнике, те слободно улажаше 
у тамницу, доносећи потребне намирнице једноверној браћи 
сужњима. И сокољаше их и мољаше да сви буду храбри, и да не 
маре за муке ради љубави Христа Бога, који им спрема вечну 
награду у свом царству небеском. 

Уто у Никомидију дође од цара антипат[5] Переније, одреди 
дан суда за хришћане, и у присуству масе народа изведе преда се на 
суд све сужње. Командант рече антипату: Као што нареди власт 
твоја, господине мој, ево пред тобом стоје сви хришћани колико год 
их је било до данас у тамници. А антипат рече слугама Божјим: Нека 
сваки каже своје име, и звање, и порекло, и отаџбину. - Блажени пак 
Кодрат, који дође да присуствује овом суђењу, видевши да су се неки 
од браће уплашили и пребледели, побоја се да се неко од њих пре 
мучења не одрекне Христа, и громко узвикну стојећи позади њих: 
Зовемо се хришћани, по звању и пореклу смо слуге Господа Исуса 
Христа, невидљивог Бога, а град и отаџбина наша је небо, где Бог 
настањује оне који се уздају у Њега. Чујеш ли ово, антипате? 

Антипат би пренеражен оваквом смелошћу, и рече слугама: 
Ухватите тог лудака и доведите ми га ближе! - А блажени Кодрат, 
чувши те антипатове речи, сам се проби кроз народ, притрча, и 
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стаде пред антипатом. Сав народ скрену пажњу на њега. А он, 
прекрстивши се, рече антипату: Ево, добровољно, не силом, сам 
дођох преда те, да говорим за браћу моју и противстанем ђаволу. 
Чини дакле брзо што хоћеш, и када се осведочиш о наше јунаштво, 
увидећеш да смо ми непобедиви војници Христови. - Антипат рече: 
О безумниче, кажи ми најпре своје име и порекло! - Свети одговори: 
Рекох ти, хришћанин сам и ја и браћа моја; и слуге смо Христове. 
Наше име и благородство је ово: да будемо и да се називамо слуге 
Христове. 

Антипат му на то рече: Послушај ме, пријатељу! И ја ћу о теби 
известити цара, и он ће те поставити за војводу, само ако с нама 
принесеш жртву боговима. Светитељ одговори: У заблуди си, 
антипате, говорећи да има много богова. Не, нема много богова, 
него постоји један Бог и Отац, од кога је све. Антипат рече: има 
много богова, али цар нареди да се сада само дванаесторици 
богова[6] принесу жртве, којима се и ти мораш поклонити. А свети 
Кодрат громко узвикну: Није добро да постоје многе власти. Један је 
Господар, један Цар и Бог - Господ наш Исус Христос. Антипат рече: 
Ниси ли чуо шта Хомер[7] говори о Посејдону? Сакупи облаке, 
разјари ветрове, покри небо, страшно загрме отац богова, јер се 
узохоли Посејдон да отме земљу, и тако даље. Ето чујеш каква је 
храброст Посејдонова. А блажени Кодрат упита: Да ли Хомер и 
остали слични њему стихотворци истину говоре о вашим боговима 
или не? Антипат одговори: Истину говоре. Светитељ рече: Ако 
истину говори, онда он казује и ово: да су богови ваши блудници, 
ненасити похотљивци. развратници, творци неприродних гадости. 
Заиста се стидим због вас, што се клањате таквим боговима, за чија 
зла дела сада судите и казне изричете људима. Јер осуђујете људе 
који чине срамна.дела, а поштујете богове који су чинили далеко 
гаднија дела. Не би ли требало да већма осудите и казните богове 
своје за тако многобројна и тако велика срамна дела њихова? Не 
штедите људе који чине безакоње, а славите и почитујете богове који 
су чинили далеко већа безакоња. Ваистину, такви богови ваши - 
нису богови, него махнити развратници, мртви духови. Антииат 
рече: Почео си да хулиш богове. Бојим се да се на ме не наљути цар 
што сам допустио, те си се усудио да језиком устанеш против богова 
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наших. Боље се што пре измени, да те одмах не би зграбиле руке 
мучитеља. Свети Кодрат одговоди: Моју смелост нико ми не може 
одузети: ни ти, ни твој цар, ни сам отац ваш Сатана. 

Разљути се антипат и нареди да светоме свуку одело, нага вежу 
за мучилиште, и бију жилама, говорећи: Кажи своје име. А пошто је 
светитељ, бијен, ћутао и није одговарао, антипат упита оне око себе 
за мученика: Ко је, и како се зове? Они који су знали светога рекоше 
антипату да је високог рода и да му је име Кодрат. Тада антипат рече 
слугама: Поштедите га и одрешите! 

Када светитеља одрешише од мучилишта, и он се обуче, 
мучитељ га дозва ближе к себи, и рече: Шта то уради и нама и себи, 
не казавши нам да си високог рода? Јер ми, не знајући твоје високо 
порекло, осрамотисмо те, а ти си сам обрукао себе и свој род. Но 
зашто си презрео своје племићство и приступио ништавној вери 
хришћанској? Светитељ одговори: Волим бити на прагу дома Бога 
мог, него живети у шаторима безбожничким (Пс. 83, 11). Антипат 
мучитељ рече: Покори ми се и принеси жртву боговима, да не 
умреш као злочинац. Зар ниси чуо за заповест цара и свих његових 
великаша? Они донеше одлуку да ниједан хришћанин не сме 
живети на земљи, и многе добре и красне људе отргоше од 
хришћанске заблуде. Светитељ одговори: Благо човеку који не иде 
на веће безбожничко, и на путу грешничком не стоји (Пс. 1, 1), не 
преластивши се прелешћу овог сујетног света. А они који се 
преластише, и послушаше вас, они ће као прашина узвитлана 
ветром пропасти, и већ су пропали. 

А антипат, многим ласкавим речима мамећи светог Кодрата, 
заплака и уздишући рече: О Кодрате, не лишавај себе ове дивне 
светлости! Не лишавај себе овог слатког живота, добровољно 
избирајући смрт. - Говорећи то, саблазнитељ марамицом брисаше 
лице своје. А свети мученик му рече: Не мисли да ћеш ме змијским 
лукавством преварити кроз притворне сузе, псу грабљиви! Нећеш 
ме дограбити, јер сам Божји слуга. 

Поред антипата Перенија сеђаше војвода Максимијан. Он рече 
светоме: Зли човече, мој красни господин антипат показује милост 
према теби, а ти га вређаш. Светитељ одговори: Нека он плаче над 
собом, и нека оплакује час свога рођења, јер се на погибао роди. А ти 



што ме кориш? Када антипат суди, ти ко си да се истрчаваш на суду 
испред њега? Доста је да нам један суди. А ако и ти хоћеш да нам 
судиш, онда нека те уништи Господ наш Исус Христос. 

Командант пак рече антипату: Тако ми власти твоје, господару 
мој, ако оставиш овога да тако дрско говори, он ће се усудити да и 
самим самодржцима нанесе увреде и поруге, и ми ћемо се обрести 
у великој беди. А светитељ рече: Зашто се буне народи, и људи 
помишљају залудне ствари? Усташе цареви земаљски, и кнезови се 
скупише на Господа и на Помазаника његовог (Пс. 2, 1-2). Ето, и сада 
сујетни људи осуђују Христа, и Он страда у члановима својим - у 
верним слугама својим. 

Антипат рече слугама својим: Свуците овог никоговића, и бијте 
га суровије него први пут, док се не покори царским законима и не 
поклони боговима. - Бијен по други пут, свети Кодрат говораше: 
Хвала Ти, Боже, што си мене грешног и недостојног слугу свог 
удостојио да страдам ради светог имена Твог, да би ме Ти уврстио 
међу љубљене слуге Твоје. Благодарим Ти и молим Те: испуни ме 
Духа Твог Светог; уразуми ме и утврди ме да чврсто одржим веру; 
умудри ме мудрошћу Твојом, да ме не победе безаконици! Буди ми 
помоћник, Господе мој, јер је сада време за помоћ Твоју, сада час за 
заштиту Твоју. Укрепи ме, да се прослави у мени свето име Твоје! 
Приведи ме Твоме небеском Оцу, и реци му за мене: И ово је слуга 
Твој! О Господе Исусе Христе, помози ми да добро довршим подвиг 
мој! 

Тако се светитељ мољаше, а слуге који су га били замараху се и 
мењаху се. И толико је дуго био бијен, да су се слуге пет пута од 
умора мењали. И блаженом мученику надигоше се леђа за читав 
лакат, и крв потоком течаше, и месо отпадаше. А антипат га упита: 
Верујеш ли бар сада боговима нашим, Кодрате? Светитељ одговори: 
Идоли незнабожаца су сребро и злато, дела руку људских. Уста 
имају, а не говоре. Такви су и они који их граде, и сви који се уздају у 
њих (Пс. 113, 12). Антипат на то рече: Тамном речи нам говориш, 
прикривајући на тај начин своју хулу на богове. Светитељ му 
одговори: Теби безумном и ослепљеном светла истина изгледа 
тамна, а сама лаж - тама овога света изгледа ти светлост. Чуј ме 
дакле, светло ти одговарам речима наших отаца: Нека ти је на знање, 



боговима твојим нећу принети жртву, нити ћу се покорити 
заповести цара и велможа. Стога, ако хоћеш да ме мучиш, чини 
вољу своју, и пошљи ме брзо да предстанем Небеском Цару. 
Мучитељ рече: Тако ми богова, бедниче, нећу те поштедети, него ћу 
те тешким мукама и горком смрћу уморити. 

А када дан стаде нагињати к вечеру, светитељ би одвезан од 
мучилишта, и са осталим хришћанима одведен у тамницу. И 
нареди мучитељ да се у тамници подметну под леђа мученику 
оштри ексери, и да му се стави на груди велики камен, и да му се 
ноге метну у кладе, и да му се у тешке вериге окује цело тело. И тако 
би остављен светитељ много дана, и јуначки подношаше тако тешке 
муке, какве природа људска не може поднети, поднети и жива 
остати. Али свемоћна десница Христова укрепљаваше страдалца на 
прослављење божанске моћи Своје. 

Пошто прође много дана, антипат Переније намисли да иде у 
Никеју, и нареди да са њим пођу хришћани што су у тамннци, 
заједно са светим Кодратом. Бавећи се у Никеји, Переније једног 
дана приношаше жртве ђаволима у идолском храму, и нареди да 
доведу и хришћане, да и њих примора на жртвоприношење. И кад 
слуге Божје бише доведени пред тај ђаволски храм, замоли свети 
Кодрат војнике да најпре њега уведу у храм к антипату. Јер и после 
толиких тешких мука он беше читав и здрав силом Христовом. И 
лице му се светљаше. И налазећи се на челу ових хришћана сужања, 
он се одликоваше и телесном снагом и душевном храброшћу. И кад 
би први уведен у идолиште, запрепасти мучитеља, јер антипата 
спопаде ужас угледавши светитеља телом здрава и лицем весела. И 
рече светоме: Кодрате, принеси жртву боговима! Светитељ 
одговори: Слуга сам Исуса Христа, и Њему приносим себе на жртву. 
А ваши богови, који не створише небо и земљу, нека пропадну! 
Антипат му рече: Покори се законима царским а не Христовим! 
Светитељ одговори: Покоравам се законима Небеског Цара, а не 
безумном наређењу људи који не знају Бога. Ипак нам Свето Писмо 
наређује да се молимо за њих, да се обрате и познаду истину. 
Антипат му на то рече: Ако се молиш за цара, онда и заповести 
његове дужан си испуњавати. Јер и у вашим књигама пише: Подајте 
ћесарево ћесару, и Божје Богу (Мк. 12, 17). Светитељ му одговори: 



Добро кажеш, да треба давати ћесарево ћесару и Божје Богу. Ја 
дадох царево цару, када дадох царски данак за моја имања; још ми 
остаје да Богу дам и извршим оно што сам дужан вером у Њега. 
Земаљски цар је наредио хришћанима или да принесу жртве 
идолима или да умру. Ево, ми смо готови да за Христа Бога нашег 
умремо не само једанпут него и много пута. Антипат рече: Зар не 
видиш како врло многи хришћани принеше жртве боговима 
нашим? Мислиш ли да си бољи од њих? Свети Кодрат одговори: 
Пошто нисам колена своја преклонио пред идолима, заиста сам 
бољи од свију оних који отступише од Бога Творца свог. А где су ти 
хришћани што принеше жртве боговима вашим? Ја их не видим. - 
И нареди антипат да доведу такве. 

Тада светитељ замоли да га одреше, јер беше везан. Антипат 
помисли да он хоће да се поклони боговима, и нареди да га одреше. 
А он одмах отрча, дохвати великог идола за ноге, обори на земљу и 
разби. Затим полете и на друге идоле, али га жреци и војиици 
ухватише. Антипат разјарен, нареди да светитеља изведу из храма, 
обесе и цело му тело стружу оштрим гвожђем. Док су тако 
светитеља стругали, дођоше они што су отступили од хришћанске 
вере. И свети Кодрат, налазећи се у мукама, рече, им: Бедници! Што 
се одрекосте Господа Христа и сами себе предадосте ђаволу? Зар не 
веровасте да ће бити васкресење мртвих? Зар нисте слушали о суду 
Божјем, о паклу безданом, о огњу неугасивом и црву неуспављивом? 
Какав ћете одговор дати у славни и велики дан доласка Спаситеља 
нашег Исуса Христа, који ће судити живима и мртвима? Остависте 
вечно небеско царство ради овог привременог и ништавног живота; 
пренебрегосте слатког и предоброг Господа и поробисте себе 
ништавном робу ђаволу, који бије и убија оног којим овлада. А њега 
ће, када Господ наш буде дошао, везати нераскидљивим оковима и 
вргнути у бездан огњени, заједно са онима који му се потчинише. 
Увиђате ли шта сте урадили? Уплашивши се краткотрајних мука, ви 
предадосте себе вечним мукама. Сами ћете видети шта вас очекује у 
оном свету, када будете предстали праведном суду Исуса Христа, 
који ће свакоме дати по делима његовим. Не чусте ли речи 
Господње у светом Еванћељу: Не бојте се оних који убијају тело а 



душе не могу убити; него се бојте онога који може и душу и тело 
погубити у паклу (Мт. 10, 28). 

Када светитељ ово изговори, отпали завапише са сузама, 
громко говорећи: Уплашисмо се мука, слуго Божји, и преварисмо се 
као неразумна стока. Као залутале овце постадосмо храна вуцима, и 
растржу нас, јер нас сустигоше греси наши. Зажелевши да овде мало 
времена поживимо, ми умресмо за будући вечни живот. Шта да 
чинимо кукавци, не знамо. 

А блажени Кодрат, видевши их где плачу, испуни се радости, и 
рече: Не бојте се, браћо, и не очајавајте! Милостив је Господ Христос, 
припадните Му са сузама и покајањем! И стојте у исповедању вере 
Христове, да би се сваки од вас крвљу својом очистио од грехова 
својих! 

И они се бацише на земљу, и сатворише велики плач надуго, и 
прахом посипаху главе своје, и камењем се удараху у груди. И њихов 
плач и кукање беху толики, да се сав град Никеја слеже на њихову 
кукњаву. И чуђаху се толиком њиховом жаљењу због отступништва. 

А антипат, чувши вику, изађе из идолишта. И кад виде шта се 
збива, он нареди да светог Кодрата још јаче стружу, и буктињама 
жегу остругана ребра његова. А он се свесрдно и дуго мољаше Богу 
за покајнике, да прими обраћење њихово. И када завршавајући 
молитву рече: О Господе Исусе Христе, нека буде душа моја за душе 
њихове, само их помилуј! Тог часа слуге који га мучаху клонуше, и 
као мртви падоше на земљу; и наиђе светао облак на светитеља, и на 
везане присутне хришћане, и на кајуће се због свог пада. А тама и 
мрак обузеше антипата и саветнике његове, и све незнабошце. И 
препадоше се, и дршћаху од страха, јер мишљаху да ће град 
пропасти. Пошто дуго беше тајац, верни чуше одозго гласове светих 
Анћела који хваљаху и слављаху Бога. И пошто прођоше два сата, 
стаде се тама разилазити, и незнабошци погледавши према светима, 
видеше светлост небеску. А антипат, једва дошавши к себи, нареди 
да ухвате све који се под утицајем мученикових речи покајаше и 
опет Христу вратише, те и њих везаше, па све заједно у тамницу 
одведоше. Антипат такође нареди да светог Кодрата одреше од 
дрвета, одведу у тамницу, и ставе у окове као и раније. 



Сутрадан антипат Переније изведе на суд преда се све 
хришћане из тамнице осим светог Кодрата. И цео дан их 
истјазаваше, час их ласкама мамећи, час мукама приморавајући, на 
погано жртвоприношење. И када виде да су они чврсти и 
непоколебљиви у исповедању своје вере, стави их на страшне муке, 
па нареди да сваког одведу у његов град и домовину, и тамо живе 
сажегу. И иђаху сви свети страдалници, испуњени радости и весеља, 
славећи Бога. И тако сваки од њих у својој домовини сконча 
сажежен, и пређе у небеску отаџбину. 

Потом антипат отпутова из Никеје у Апамију[8], водећи са 
собом светог Кодрата. А разлог због кога отпутова тамо беше, да 
хвата тамошње хришћане и да их приморава на приношење жртава 
идолима. Јер му од цара Декија беше наложено, да обилази градове 
и земље, и да мучи и убија хришћане који неће да принесу жртве 
боговима. И дошавши у град Апамију, он уђе у идолиште и поклони 
се идолима. И светог Кодрата, кога такође беше увео у идолиште, 
упита: Хоћеш ли, лукави мађионичару, принети жртву боговима, 
или нећеш? Храбар душом, свети Кодрат одговори: Оца свог Сатану 
називај ти лукавим мађионичарем, јер је онај заиста такав. А ја сам 
хришћанин, не знам ни мађије, ни лукавство, нити ћу принети 
жртву ђаволима. 

И рече антипат пријатељима својим: Не знам на какве муке да 
ставим овог бедног хришћанина. А они ћутаху, јер гледаху пред 
собом мученика који није имао меса на телу већ само голе кости. Све 
му месо беше за време мучења пооткидано и састругано. И нареди 
мучитељ да светитеља стрпају у врећу, и у њу ставе разноврсне змије 
и гмизавце, па онда врећу баце у неку дубоку и блатњаву јаму. И би 
тако. А сутрадан нареди да га изваде отуда, држећи да је већ умро. 
Но гле, светитељ се обрете жив, те се сви дивљаху. А мученик 
подиже очи к небу и рече: Благодарим Ти, Господе Исусе Христе, 
што стреле незрелих умом падоше на њих саме, и нестаде им снаге 
од тога, а мене си укрепио, и дао си ми силу да њих посрамим а 
свето име Твоје прославим. - Затим рече антипату: Ништавило, 
видиш ли да ништа не успева твоја вештина. Хајде, ако можеш још 
што предузети против мене, предузми брзо, да не губиш узалуд 
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време. - Разјарен, антипат му одговори: Целог пута ћу те мучити, 
кукавче, иако се уздаш у своје мађије. 

После тога антипат оде у Кесарију, одвевши са собом и 
мученика. И тамо принесе уобичајене жртве у идолишту. И светом 
мученику рече: Доста си разних мука поднео; хајде сада приђи и 
принеси жртву боговима! Светитељ одговори: Титрао си се са мном 
мучећи ме, и веома се чудим како си се ти уморио мучеђи ме, а ја се 
нисам уморио подносећи муке. Штавише, ја желим да још 
страшније, и најстрашније, страдам за Бога мог. 

Бесан, антипат нареди да га опет нага вежу за дрво мучења и 
немилосрдно бију жилама. И бише бијене наге кости, јер не беше на 
њима меса. Бијен, свети мученик певаше: На леђима мојим ораше 
грешници, и водише дуге бразде безакоња свог (Пс. 128, 1). А 
антипат викаше слугама: Бијте јаче, пошто не осећа муке! А свети 
рече мучитељу: Биј, биј моју ништавну мешину, јер док њу бијеш 
моја душа постаје здравија и здравија! На то му антипат одговори: 
Бедниче! Ја сматрам да тобом влада зли демон. Светитељ одговори: 
Не само мноме не влада демон, него је сигурно ово: ја владам оцем 
вашим Сатаном; и не само њим јединим, него и свима слугама 
његовим; и благодаћу Христа мог ја сам заповедник над целокупном 
војском његовом; и сва сила преисподња боји се мене и дрхће, 
видећи на мени страшни и непобедиви знак Исуса Христа, и 
благодат Његову која је самном. Затим поћутавши мало, светитељ 
узвикну: Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и кроза све 
векове. А присутни житељи Кесарије, који ово посматраху, а међу 
којима беше много хришћана, повикаше громогласно: Амин! 

Антипат се силно разјари, и нареди да из народа ухвате два, по 
изгледу, угледна и чесна човека који су стајали близу, да их скину 
голе, привежу за мучилиште, па бију и стружу тела њихова. Слуге 
онда оставише светог Кодрата, и стадоше мучити ова два 
хришћанина, чија имена беху Саторин и Руфин. И толико бише 
стругани, да им црева попадаше на земљу. А они у мукама мољаху 
светога Кодрата и сву присутну браћу, да се моле за њих Господу. И 
Кодрат свети завапи к Богу: Господе Исусе Христе, Сине невидљивог 
Оца! Пошљи помоћ слугама Својим! Погледај на смирене и смилуј 
се на њих! Дај страдалцима Твојим трпљење и непобедиву снагу, да 



претрпевши до краја, победе и посраме врага који је устао на нас! - 
И дуго времена прође, а мученици мучени ћутаху, јер од великих 
мука не могаху говорити. Онда мучитељ нареди да их одреше, и да 
им отсеку главе. И тако двојица светих мученика, Саторин и Руфин, 
узиђоше на небо ка Христу Господу, који је у двема природама, за 
кога пострадаше. 

Пртом антипат Переније отпутова из Кесарије у Аполонију[9], 
и свуда вуцијаше за собом светог мученика Кодрата. А и друге 
хришћане хваташе ради мучења. И ушавши у Аполонов храм, он 
рече мученику: Познај богове, и оздравићеш, јер ћу наредити 
лекарима да се труде око тебе. Приступи дакле богу Асклипију[10], 
и он ће те исцелити. Имај страха пред величанством богова: одај 
пошту великом Аполону[11] и Херкулу[12], и цару свих 
Јупитеру[13], и славноме Марсу[14], и страшноме Нептуну[15]. Ниси 
ли лађом пловио по мору, и зар ниси упознао његову силу? 
Поклони се и сунцу које с неба сија на земљу. Еда ли оно умре, те га 
нема на небу? 

Свети Кодрат одговори: Ја се клањам истиноме Богу Оцу, и 
једнородном Сину његовом, и Светоме Духу, и дрхћем пред 
Његовом силом, величанством и неприступачном славом; и свагда 
славим и хвалим Његову неисказану моћ и свемоћ. А мртвим 
киповима се нећу поклонити, нити ћу дела руку људских 
обожавати. Не бојим се демона, нити тебе који имаш краткотрајну 
власт. Ја ћу кроз неколико дана отићи Богу мом, а ти ћеш горко 
уздисати вавек, јер ниси хтео да познаш Бога који ти је живот 
даровао. Сатанин сине, ђаволов брате, заједничару нечестивих 
демона, неразумнији од свиња, бесни псу, крволоче, змијо, 
прождрљивије од зверова једеш погано месо са идолских 
жртвеника! Не стидите ли се безумља свог? Не видите ли 
ослепљеност своју? Кољете стоку и птице боговима на жртву; та они 
су мртви, зар осећају глад? Принеси јело к устима идола; зар ће 
окусити? И ако богови ваши захтевају жртве, онда упитај каменог 
или дрвеног бога вашег, нека каже шта жели да му закољу; козу, или 
вола, или пиле. О пагубници! Сами сте упали у јаму погибли, па 
хоћете и нас са собом да повучете. 
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Кад ово светитељ изговори, силан бес спопаде антипата, и он 
нареди да оцат помешан са сољу лију на ране његове, и да ране 
сурим крпама трљају, и да му на ребра усијано гвожђе стављају. А 
кад дан беше на измаку, он нареди да страдалника вргну у тамницу. 

Сутрадан антипат крену из Аполоније у Хелеспонт[16]. Водио је 
и везане сужње хришћане, међу којима беше и свети мученик 
Кодрат. Али њега су возили, пошто од љутих рана на ногама није 
уопште могао да иде. А кад антипат пређе реку Рунтак, срете га 
војвода те покрајине и мноштво хришћана из околних села. 
Хришћани беху привидно изашли у сусрет антипату Перенију, у 
самој ствари они су желели да виде и одаду хвалу светом 
великомученику Кодрату, чија је слава брујала по целој Азији и по 
целом свету. 

Антипат са војводом уђе у једно тамошње село. Преноћи у 
њему. И сутрадан му се прохте да принесе жртву демонима, јер у 
том селу беше много идола, и да на жртвоприношење примора и 
хришћане сужње. И нареди да му прво доведу светог Кодрата. Али 
пошто он не могаше да иде пешке, довезоше га на колима до 
жртвеника. Иако беше изнурен телом, лице му беше весело, он се 
осмехиваше и весељаше у Богу Спаситељу свом а сав народ се слеже 
и стајаше тамо, желећи да види страдање мученика Христова. И 
антипат упита мученика: Јеси ли се опаметио, Кодрате, и познао 
богове, или се још једнако држиш свога безумља? Светитељ 
одговори крупним гласом: Ја измалена знам Христа истинитог Бога, 
јер сам хришћанин од утробе мајке своје. И ја другог Бога не знам 
осим Христа, у кога верујем од свога повоја. 

И нареди антипат да се наложи велики огањ, да се преко њега 
метне гвоздени кревет, и на тај ужарени кревет положи мученик. 
Светитељ рече: Не треба да ме нико води и полаже на тај кревет, ја 
ћу сам лећи на њега. - И окрепљен помоћу Христовом, он својим 
ногама уђе у огањ, прекрсти се и леже на усијани кревет; и 
одмараше се на њему као на мекој постељи, не добијајући од огња 
никакве повреде: јер огањ, укротивши своју природу, служаше 
Божјем слузи, дајући му само онолико топлоте колико је било 
потребно његовом многонапаћеном и изможденом телу да се 
одмори. А ђавоље слуге леваху на мученика врелу смолу и маст, и 
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трпаху кучине у огањ, но светитељ певаше: Боже, избави ме! 
Господе, похитај ми у помоћ! Нека се постиде и посраме који траже 
душу моју! (Пс. 69, 1-2). Затим се ругаше мучитељу, говорећи: Овај 
огањ твој хладан је; и гвожђе овог кревета мекше је од твог окорелог 
срца. Добро си урадио што си наредио да се ја преморен одморим 
на овој мекој постељи. - Говорећи то, светитељ се окреташе на 
кревету као на удобној постељи 

Пошто прође много сати, а мученик у огњу остајаше жив, читав 
и неповрећен, мучитељ, бесан од једа, нареди да га скину са кревета, 
и да му изван села одсеку главу. А светитељ, изишавши из огња, 
иђаше чврстим кораком. И више му нису била потребна кола, нити 
ико да га подржава и води, него је сам ишао на место погубљења, и 
идући певао: Благословен Господ, који нас не даде зубима њиховим 
да нас растржу, (Пс. 123, 6). А певаху са њим и нека браћа који га 
праћаху. И заблагодаривши Богу, преклони под мач свету главу 
своју. И сконча свети великомученик Христов Кодрат посечен мачем 
десетог марта, за владања Декијева и Валеријанова, док у нама царује 
Господ наш Исус Христос, коме слава и моћ са Оцем и Светим 
Духом, сада и увек и кроза све векове, амин. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНЕ МАТЕРЕ НАШЕ 
АНАСТАСИЈЕ ПАТРИЦИЈЕ 
  
У ВРЕМЕ цара Јустинијана Великог[17] бејаше у Цариграду 

једна побожна и богобојажљива жена, по имену Анастасија, кћи 
високородних и богатих родитеља. Она беше прва патриција и дама 
на двору цара Јустинијана. Имајући страх Божји у срцу свом, она 
ревносно држаше заповести Божје, живећи по њима беспрекорно. А 
била је изванредне телесне лепоте и изврсних душевних особина. И 
била је толико добра и кротка, да су се духовно користили сви који 
су познавали њен живот. А многи су се трудили да подражавају 
њене врлине. И сам цар уважаваше је веома. Но сејач кукоља ђаво, 
завидећи добрима, и не престајући војевати против рода људског и 
изазивати непријатељства међу људима, не остави на миру ни ову 
блажену Анастасију. Јер он внуши царици Теодори завист према 
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врлинама ове блажене патриције; и она стаде непријатељевати 
против невине слушкиње Божје. Сазнавши за то од једног пријатеља, 
Анастасија, пуна божанске мудрости, добро размисли о томе, и рече 
себи: Анастасијо, пошто ти се сада пружа оправдан и истинит 
разлог, спасавајући спаси душу своју, и тако ћеш царицу 
ослободити од неразумне зависти, и самој извојевати небеско 
царство. 

Доневши такву одлуку, она тајно најми лађу. И поневши са 
собом нешто злата, а све остало оставивши, она отпутова у 
Александрију да нико не зна. Тамо, на једном месту удаљеном пет 
попришта од града, подиже мали манастир, и живљаше у у њему 
служећи Богу и старајући се да само Њему угоди. У рукама јој је 
свагда био ручни рад, а у устима непрекидно псалмопјеније и 
слављење Бога. И беше тај њен манастир потом велик и славан, 
назван Патриција по блаженој Анастасији патрицији. 

После неколико година умре царица Теодора. И цар, сетивши 
се добре Анастасије патриције, посла на све стране људе да је 
брижљиво траже и пронађу. Дознавши за то, ова овчица Божја 
остави свој манастир, и ноћу оде у Скит код аве Данила, и исприча 
блаженом старцу све о себи. Преподобни је обуче у мушку монашку 
ризу, даде јој име Анастасије евнух, и одведе је у једну пећину која 
беше далеко од Скита. И затвори је тамо, давши јој правило и устав 
живота. И нареди јој да никада не излази из пећине, нити икога 
пушта к себи у пећину. И одреди једног од братије да јој једном у 
недељи доноси помало хлеба и крчаг воде, оставља их пред пећином 
на одређено место, и пошто добије од затвореника молитвени 
благослов, одмах одлази. И ова уистини дијамантска и храбра душа 
безизлазно проведе двадесет и осам година у пећини, држећи се 
непоколебљиво правила што јој старац даде. И за све то време њу 
нико не виде, јер јој.нико и не долажаше, нити ко знађаше за њу 
осим брата који јој доношаше хлеб и воду. Па ни он није знао да је 
она жена, него је сматрао да је мушкарац евнух. И који ум може 
схватити, који језик исказати подвиге којима се ова блажена 
подвизаваше у току двадесет и осам година? која рука може описати 
оно што она сваки дан приношаше као жртву Богу: сузе, уздисаје, 
ридање, бдење, псалмопјеније, молитве, читање, стајање, клечање, 



постове, оскуђевање у најпотребнијем? А пре свега, ко може описати 
нападе и војевања демона против ње, па саблажњива потсећања на 
световне сласти и телесне удобности, и друге сличне ствари? И како 
све то одбациваше преподобна, и побеђиваше нападача? Усто 
двадесет и осам пуних година не изађе из пећине жена, која је раније 
живела у царским палатама много година, као великашица и прва 
патриција, и стално се кретала у друштву високих достојанственика 
и жена! То је оно што поражава сваки ум, запрепашћује мисао: како 
све то она презре, и искорени у души својој сећање на то, и како 
стече толико смирење, и навиче на толико пошћење и уздржање и 
себеизнуравање. 

Тако се подвизивајући, блажена Анастасија постаде сасуд, и 
обиталиште Светога Духа; и угодивши Богу потпуно, она се 
приближи блаженој кончини својој. И провидевши свој одлазак к 
Богу, она на једној ћерамиди написа старцу Данилу ово: Чесни оче 
поведи са собом брата који ми је доносио хлеб и воду, а понеси и 
потребан прибор за сахрану, и брзо дођи да сахраниш чедо твоје, 
Анастасија евнуха. - Написавши то, она метну пред врата од пећине. 
А преподобном Данилу то би откривено Богом у ноћном виђењу, и 
он рече своме ученику: Брате, похитај до пећине где живи брат наш 
Анастасије евнух, и погледај пред вратима од пећине, и наћи ћеш 
исписану ћерамиду, узми је и што пре донеси. 

Брат оде, и као што му рече старац нађе исписану ћерамиду, и 
донесе је старцу. Старац је прочита, и расплака се. И узевши све што 
је потребно за сахрану, оде са оним братом. И кад отворише пећину, 
нађоше блаженог Анастасија у грозници. И обиснувши о врат њен, 
ава Данил плакаше говорећи: Блажен си, брате Анастасије, јер си, 
бринући се и мислећи стално на овај смртни час, презрео земаљско 
царство. А она рече: Блажен си и ти, нови Аврааме. Рече јој старац: 
Помоли се за нас Господу. Она на то одговори: Чесни оче, мени су 
потребније молитве ваше у часу овом. Старац рече: Да сам пре тебе 
скончао, ја бих се помолио за тебе. И она подигавши се седе на 
рогожу, целива старчеву главу, и молећи се за њега изговараше речи 
благослова. Затим старац узе ученика свог, и врже га пред ноге њене 
говорећи: Благослови овог ученика мог а чедо твоје! А она, 
целивавши га, рече: Боже отаца мојих, који у часу овом предстојиш 



овде да ме одвојиш од тела овог; Ти Господе, који знаш све кораке и 
путовања која овај брат учини одлазећи и долазећи до ове пећине 
ради имена Твог и ради немоћи и ништавости моје, учини да дух 
светих отаца отпочине на њему као што отпочину дух Илијин на 
Јелисеју! 

Затим обраћајући се старцу рече: Господа ради, оче, немојте ми 
после смрти свлачити одело у које сам обучен, да се не би сазнало ко 
сам. - И причестивши се пречистим Тајнама Христовим, рече: Осени 
ме, оче, знамењем Христовим, и помолите се за мене! - И 
погледавши на десну страну, она рече: добро сте дошли! (А ово рече 
светим Анђелима). И гле, лице њено засија као ватра. Затим се 
прекрсти, и рече: Господе, у руке твоје предајем дух свој! - И 
рекавши то, предаде душу своју у руке Божје, 563 године. 

И расплака се ава Данил и његов ученик. И ископаше гроб пред 
пећином. Затим старац скиде са себе мантију коју ношаше, и рече 
ученику: Обуци брата, чедо, преко одела што је на њему. (Јер његово 
одело беше вето и подерано). А када брат облачаше блажену, 
случајно угледа њене дојке, сасушене као сухо лишће, али о томе 
ништа не рече старцу. 

Пошто сахранише блажену и враћаху се у Скит, ученик рече 
старцу: Оче, ниси ли знао да је евнух Анастасије жена? Старац 
одговори: Знао сам, чедо, али да се то не би обелоданило, ја сам је 
обукао у мушку монашку одећу, и дао јој име Анастасије. То сам 
учинио, да бих отклонио свако подозрење, и да не би ко сазнао за 
њу, пошто ју је цар Јустинијан упорно тражио на све стране, по 
свима градовима и покрајинама, па и у овом нашем крају. Али ето, 
благодаћу Божјом она би сачувана у нас. И тада старац исприча 
подробно свом ученику цело житије блажене Анастасије. А потом га 
сазнаде и цео Скит. И би написано њено житије на корист 
читаоцима и слушаоцима, а у славу Христа Бога, прослављаног у 
светима његовим вавек, амин. 

  
  
 
 
 



 
СТРАДАЊЕ СВЕТОГ НОВОМУЧЕНИКА 
МИХАИЛА МАВРУДИСА 
  
ОВАЈ свети мученик бејаше из села Границе у Тесалији. 

Родитељи његови Димитрије и Статира беху људи побожни, 
праведни, милостиви, и ревносни посетиоци црквених 
богослужења. Сина свог Михаила они одгајише у свакој скромности 
и смиреноумљу, учећи га да држи заповести Господње, пошто се 
држањем заповести Божјих показује љубав човекова према Богу. По 
речи Господњој у Еванђељу: Ко има љубав моју, тај држи заповести 
моје (Јн. 14, 23. 21). Тако се Михаило измалена даде на вршење 
заповести Господњих. Пошто му отац убрзо премину и оде у 
небеске обитељи на покој, то сву бригу о њему узе на себе његова 
мајка. 

Када постаде пунолетан и зрео човек, Михаило оде у Солун, и 
запосли се у једној хлебопродавници, и трудом својим издржаваше 
себе. Од своје зараде он одвајаше много и даваше црквама и 
сиротињи. Он редовно посећиваше црквена богослужења, и врло 
усрдно и пажљиво слушаше речи божанске. Нарочито је много 
времена проводио по црквама за време Свете Четрдесетнице. 

Једном Михаило заподену разговор о вери са једним 
муслиманским дететом, синчићем својих суседа, које дође у 
хлебопродавницу да купи хлеб, питајући га у шта верује и да ли 
разуме оно што верује. Утом наиђе један Турчин учитељ, начу о чему 
се води разговор, па стаде викати на Михаила: Шта ти то говориш, 
неверниче? Ти хулиш на нашу дивну и славну веру! Михаило му 
одговори: Ја сам човек верујући и истински побожан благодаћу 
Христа истинитог Бога мог, и знам шта говорим и шта верујем, и 
готов сам да смрћу својом посведочим веру своју. А ви бедници, 
нити знате шта говорите нити шта радите. Ви сте у заблуди, и лутате 
по тами, вера вам је пуна басни и измишљотина. 

Док се овај разговор водио, слеже се много агарјана, и они 
дохватише Михаила и одведоше судији градском. И говораху судији: 
Чусмо овог човека где хули Мухамеда и Бога. Судија стаде 
саслушавати Михаила и записивати његове одговоре. Притом судија 



стаде тврдити како је Христос обичан човек. Михаило му онда 
изложи основне истине хришћанске вере, доказујући да је Христос 
једини истинити Бог и Господ, и једини Спаситељ човека и света од 
греха, смрти и ђавола. Родивши се као човек, говораше Михаило, 
Господ Христос је Својим божанским делима и великим чудесима 
пссведочио да је истинити Бог; и још је посведочио Своје Божанство 
Својим безгрешним животом на земљи, страдањем, смрћу и 
васкрсењем из мртвих. После васкрсења узневши се на небо, Он је 
почаствовао човека седењем с десне стране Бога Оца на небесима, 
одакле и Духа Свог Светог посла на Своје ученике и апостоле и 
просвети их. А они затим просветише сву васељену истинским 
богопознањем, чинећи благодаћу Господњом неисказана чудеса. 

Судија упита Михаила: А како сматрате Марију која је родила 
Исуса? Михаило одговори: Пошто је Она родила савршеног Бога и 
савршеног човека, ми је сматрамо и исповедамо као истиниту 
Богородицу. Судија га онда упита: Како је могуће да се Бог смести у 
утроби и да се роди? Михаило одговори: Оно што је за људе 
немогуће и тешко, за Бога је могуће и лако; и где Бог хоће, ту се 
побеђује природни поредак. Стога ми верујемо да се Несместиви 
сместио и родио у времену као човек, на начин који је само Њему 
познат. 

Судија онда упита Михаила: А шта мислите о нашем пророку 
Мухамеду? Михаило одговори: Од доласка Христова на земљу нема 
више пророка до данас, као што то сам Господ објављује, јер 
пророци пророковаху до Јована Крститеља. Отуда ваш Мухамед 
није пророк. Он је живео после Христа, и ниједно пророштво није 
изрекао; како га онда можемо назвати пророком? 

Пошто судија све то записа, он бесно погледа у светог 
исповедника и рече му: Видиш ли, ти си сам себе оптужио својим 
речима? Крив си пред законима. Зато ћеш бити предат огњу, ако се 
не покајеш и не порекнеш оно што си рекао; јер само тако можеш 
наћи милост. - На то мученик громким гласом викну и рече: Верујем 
у Господа мог Исуса Христа, који је истинити Бог, и Творац, и 
Саздатељ мој, и готов сам, ако је могуће, да поднесем безброј мучења 
за љубав Њега. Зато узмите од новаца што имам, па купите дрва и 



спалите ме, јер не желим да вашим новцем купујете дрва на којима 
ја треба да будем принесен на жртву Богу моме. 

Рекавши то, мученик пљуну на судију и на хартију његову. 
Судија скочи, обори мученика на земљу, и страховито га изби 
штапом. Затим га вргну у тамницу. У тамници га оковаше у 
двоструке синџире. Но мученик беше потпуно спокојан и мољаше 
се Господу; у њему не беше ни трунке страха; напротив, лице му 
блисташе божанском радошћу која му испуњаваше душу. А када му 
сутрадан дођоше у посету неки хришћани пријатељи, свети мученик 
им рече: Браћо, када ноћас бејах на молитви, Господ ми се јави, и 
укрепи немоћ моју и испуни храброшћу душу моју, рекавши ми: 
"Михаило, јуначе мој, радуј се! Као што ја ради тебе и ради целог 
рода људског положих душу своју и претрпех крсну смрт, тако и ти 
треба да умреш из љубави за ме, да би живео и царовао са мном. 
Пази дакле, немој се бојати огња, јер је он само наизглед страшан, а 
горети у њему ни најмање није страшно. То ћеш ти искусити, 
окрепљен непобедивом силом мојом". Рекавши ми то Господ ме 
благослови, и отиде од мене. А мене толико обузе неизмерна љубав 
и радост неисказана, да просто не могу да задржим себе сама, једва 
чекајући када ће доћи тај благословени час у који ћу се одвојити од 
овога света и сјединити са Христом Господом мојим. 

У четвртак средопосне недеље Свете Четрдесетнице блажени 
мученик би изведен из тамнице пред великог судију. Сав он сијаше 
радошћу, и лице му блисташе светлошћу божанске благодати. 
Судија прочита све исказе мученикове, раније записане од првог 
судије, и упита мученика је ли то све истина. Мученик одговори: Не 
питај ме, судијо, је ли то истина, кад је то очигледније од сунца. То 
што сам онда исповедио, то и сада ево исповедам, и изјављујем да је 
све то истинито, и верно, и тачно. То сам од својих побожних 
родитеља научио као предање светих отаца. А први учитељ мој у 
свему томе није нико други до сам Исус Христос, Син Божји и 
истинити Бог. - На то му судија рече: Остави то, кукавче, и покај се, 
да би на небу добио милост од Бога, и од нашег пророка, и да бисмо 
те и ми овде на земљи обасули почастима и славом. А сврх свега, да 
би ти избегао горку смрт у огњу. - Мученик одговори: Не одричем се 
Бога мог; не претпостављам таму светлости нити лаж истини; него 



хоћу да умрем за Христа мог, да бих живео са Њим. Мани се 
застрашивања, судијо, јер ме ничим не можеш уплашити, пошто 
чекам овај дан као најсветлији празник и као дан слободе, дан који 
више вреди него сав свет. Шта ми користе блага која ми обећаваш и 
нудиш? Сребро твоје нека иде с тобом у погибао, јер ви хоћете да 
Царство небеско заменим новцем и пролазном славом. Молим те, не 
губи време, већ ме што пре пошаљи Богу, јер хоћу и волим да 
постанем жртва Господу мом: да будем испечен као слатки хлеб; да 
будем постављен на трпезу Свете Тројице; и да себе принесем Њој 
као миомирисни тамњан. Чини брзо, брзо, то што желиш! Ништа 
нису за мене привремена мучења! Не одричем се љубави преслатког 
ми Господа Исуса! Он је и љубав, и чежња, и милина, и живот, и 
васкрсење, и Царство небеско. 

Ове речи запрепастише судију, и он, пун гњева, донесе писмену 
пресуду: да Михаило буде предат огњу. Епарх одмах свеза блаженог 
мученика, и изведе га из суда повевши га на губилиште. А мученик, 
угледајући се на Господа свог, хиташе на смрт као безазлено јагње на 
заклање, пун захвалности, свим умом својим на небу крај Господа 
свог Христа. А кад стигоше на губилиште, силан свет се слеже да 
види мученикову смрт. Ломача је већ буктала, епарх предложи 
мученику да се предомисли и спасе себе од смрти. На то му свети 
мученик рече: Бедниче, престани хулити праву веру Господњу! 
Зашто не извршујеш одмах смртну пресуду нада мном? Ја верујем и 
исповедам, као што вам и раније изјавих, да је Исус Христос 
истинити Син Божји, и Бог, који дође у свет да грешнике спасе, од 
којих сам први ја. Нећеш ме придобити, јадниче, па макар ми дао 
хиљаде царстава. Знај, мене чека Царство непролазно и вечно! 

Тада епарх нареди да се огањ појача. То би учињено, и свети 
мученик уђе у огањ, и горећи са свих страна у огњу он дуго стајаше 
право као свећа, тихо славећи Бога; затим се окрену десно и лево, 
уђе у најжешћу ватру, и предаде тело своје огњу а душу у руке 
Божје. И сада свети мученик Михаило са свима светима слави на 
небу Христа Господа, свепобедног Бога, коме част и слава и моћ кроз 
бесконачне векове. Амин.[18] 
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СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
МАРКИЈАНА 
  
ЦЕПАНИЦАМА премлаћен пострадао за Христа. 
  
  
СПОМЕН 
АКАТИСТА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 
  
У СПОМЕН избављења уз помоћ Пресвете Богородице града 

Цариграда од напада варварских непријатеља (у 7. веку) спевана је 
похвална песма или химна Пресветој Богородици, звана Акатист (= 
Несједален). Она се састоји од 12 кондака и 12 икоса. Први је кондак 
Акатиста химна "Возбраној Војеводје". Акатист је, по предању, 
спевао Свети Роман Слаткопевац, и он се чита особито у суботу пете 
недеље Великог Поста. 

  
  

 
  
  
НАПОМЕНЕ: 

1. Коринт - главни град Ахаје (на Пелопонезу), у Грчкој 
2. Цар Декије управљао Римском царевином од 249 до 251 

године; био један од најсвирепијих гонитеља хришћана. 
3. У грчким Синаксарима њихов спомен се слави 7. или 9. маја 
4. Валеријан управљао од 253 до 259 године 
5. Антипат - царски намесник, проконзул, управитељ области 
6. По замишљању старих Грка и Римљана, највећи или 

најглавнији богови обитавали су у ваздушном пространству 
између неба и земље, а обиталиште им се налазило у дивним 
палатама, на врху горе Олимпа у Грчкој. Због тога се тих 
дванаест богова називају и олимпијским боговима. Ево њих: 
Зевс (Јупитер), Хера (Јунона), Посејдон (Нептун), Деметра 



(Церера), Аполон (Аполо), Артемида (Дијана), Хефест 
(Вулкан), Палала - Атина (Минерва), Ареј (Марс), Афродита 
(Венера), Хермес (Меркур), и Естија (Веста) 

7. Знаменити опевач древности грчке; живео крајем десетог или 
почетком деветог века пре Христа. Њему се приписују два 
чувена епска спева: Илијада и Одисеја. 

8. Апамија - град у Малој Азији на граници Фригије и Писидије 
9. Аполонија - град у Илирији, недалеко од мора, чувен као 

научни центар у време римске владавине 
10. Асклипије или Ескулап - бог лекарске вештине - Син Аполона 

и кћери Тесопијског цара Корониса. Изображавали су га у 
виду отменог, брадатог мужа, са пријатним изразом лица, у 
белој одећи, са штапом око кога се увија змија. 

11. Аполон - син Зевса и Латоне, брат Артемиде, бог светлости, 
вечно и неизменљиво млад. 

12. Ираклис или Херкул - најславнији херој грчки, син Зевса и 
Алкмене, супруге цара Амфитриона 

13. Јупитер или Зевс - бог неба, син Кроноса, настарији од богова. 
14. Марс или Ареј - син Зевса и Хере, бог рата и крвопролића. 
15. Нептун или Посејдон-син Кроноса и Реје, брат Зевсов;он је са 

Зевсом коцком поделио владавину; Посејдону је пала у део 
власт над морем, ветровима, земљотресом. 

16. Хелеспонт - мореуз који спаја Мраморно Море са Јегејским. 
17. Јустинијан Велики царовао од 527 до 565 године 
18. Свети Михаило пострада у Солуну 1544 године. Његово 

страдање и службу њему написа митрополит Солунски Теона 
(изд. у Атини 1908) 

  
 

 

 

11. МАРТ 
  
  



СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
СОФРОНИЈА, 
патријарха Јерусалимског 
  
СВЕТИ Софроније, истог имена са целомудријем, роди се у 

Дамаску[1] око 580. године од знаменитих родитеља, побожних и 
целомудрених, који се зваху Плинт и Мира. 

Још од младости своје блажени Софроније стаде живел ти 
животом достојним свога имена: љубљаше духовну и светску 
мудрост, и чуваше своју девственичку чистоту недарнутом и 
беспрекорном. А то двоје, духовна мудрост и девственичка чистота, 
назива се целомудријем. Штавише, по речима светог Јована 
Лествичника,[2] целомудрије је заједнички назив за све врлине. А 
целомудрени Софроније беше ревносни творитељ свих врлина. 

Он најпре изучи светску философију, због чега би прозван 
софист, то јест мудри. У она времена назив софист означавао је 
велику част. Тако су називани најодабранији философи. Али 
блажени Софроније, сабравши светску мудрост, жељаше да стекне и 
духовну мудрост. Са том намером он обилажаше манастире и 
пустињачке испоснице, сабирајући у богоносних отаца благо 
корисно по душу његову. Тако дође и у свети град Јерусалим. И 
обилазећи околне манастире, он дође у општежиће Теодосија 
Великог. Ту нађе инока Јована Мосха, презвитера по чину, човека 
врлинска и веома искусна и у светској и у духовној философији. И 
Софроније се свим срцем приљуби уз њега, као син уз оца и ученик 
уз учитеља. И праћаше га на свима путовањима његовим све до 
кончине овога, идући заједно с њим по манастирима и пустињама, 
посећујући свете оце, и описујући житија њихова ради духовне 
користи. О томе сведочи књига коју су заједно написали: Лимонар 
или Цвећник, која је одобрена Седмим Васељенским Сабором.[3] У 
овој књизи светог Софронија учитељ његов често назива софистом, 
као равног себи у философији. Па не само то, него га блажени Јован 
понегде назива господином својим, а понегде и оцем. Јер га није 
сматрао као ученика већ као пријатеља и сапутника и 
сатрудољубца, по животу изврсна. Усто је блажени Јован провиђао 
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Духом да ће Софроније бити велики пастир и непоколебљиви стуб 
Цркве Христове. 

Са овим преподобним Јованом свети Софроније је још пре свог 
пострига живео најпре у Палестини доста дуго, у киновији Теодосија 
Великог, и у пустињи Јорданској, и у манастиру Светог Саве који се 
називао Нови. Затим обојица, Јован и Софроније, напустише 
Палестину из страха од Персијанаца који су наилазили, и одоше у 
пределе Антиохије Велике. Јер у то време персијски цар Хозрој 
Млађи поведе рат против Грчке због овога: Фока мучитељ, као што о 
томе опширно пише грчки историчар Никифор, уби грчког цара 
Маврикија и заузе царски престо. А цар Маврикије беше велики 
добротвор Хозроју персијском, кад овај беше пребегао из Персије у 
грчку царевину. Тада му Маврикије беше уместо оца, и поможе га и 
новцем и војском, те он поврати свој престо у Персији, и тако се 
створи између Грка и Персијанаца вечити и чврст мир. Но кад 
Хозрој чу за убиство свога добротвора цара Маврикија, веома се 
ожалости. И уништивши уговор о миру са Грцима, он крену да 
освети Маврикија: и упаде војска персијска у многе покрајине грчке, 
нарочито у Сирију, Феникију и Палестину, и пустошаше их. Тада 
оци свети, који се подвизаваху у тим покрајинама, напуштаху своје 
манастире и пустињска обиталишта и бежаху куда. је ко могао. У то 
дакле време одоше из Палестине и ова два света оца, Јован и 
Софроније. По њиховом одласку Персијанци заузеше свети град, 
Јерусалим, и са пресветим патријархом Захаријом одведоше у 
ропство и Часни животворни Крст Христов, који остаде четрнаест 
година у ропству у Персији, на велику тугу и жалост целог 
хришћанског света. 

Дошавши у пределе Антиохије, ова два светитеља стадоше 
обилазити тамошње врлинасте оце, и по обичају свом, као пчеле 
летећи од цвета до цвета и скупљајући мед, они скупљаху слађе од 
меда духовне поуке, и слагаху их у своју споменуту књигу Лимонар 
као у саћу мед. Али кад се и тамо приближи персијска војска, они 
отпловише у Египат и Александрију. И тамо чинише што и раније: 
описаше дела и поуке многих светих отаца, које очима својим 
видеше и ушима својим чуше. V то време свети Софроније још не 
беше пострижен у монашки лик, што се види из шездесет девете 



главе њиховог Лимонара, где учитељ Софронијев Јован каже овако: 
Стигосмо у Александрију ја и кир Софроније, брат мој, пре 
пострижења његова, и одосмо к ави Паладију, човеку врлинском и 
слузи Божјем. И опет у глави сто десетој он исти каже: Ја и господин 
мој Софроније одосмо у Лавру, удаљену од Александрије осамнаест 
стадија, к једном веома врлинастом старцу, Египћанину, и ја рекох 
старцу: Господине аво, кажи нам поуку, како да живимо, јер 
господин софист (Софроније) жели да се одрекне света и постане 
монах. Старац нам рече: Добро чините, децо, што остављате свет 
ради спасења душе своје. Седите у келији молитвено тихујући и 
чувајући ум и молећи се непрестано и имајући наду у Богу, и Он ће 
вам дати знања свог и просветити ум ваш. 

Предивна врлина светог целомудреног Софронија огледа се у 
томе, што он као световњак толики труд улагаше путујући дуго по 
манастирима и пустињама, и што се толико брињаше и ревноваше 
око проналажења духовно корисних ствари, које би га научиле путу 
спасења. И пре пострижења у монаштво он се већ показиваше 
савршен монах, проводећи у врлинама савршено монашко житије. 

Затим би пострижен од свог учитеља, пошто се тешко разболе 
од очију, и очекиваше да ће умрети. И имаћаше за време болести 
вићење. О томе његов учитељ пише у сто другој глави Лимонара, 
говорећи: Када мој брат Софроније мудри беше на самрти, стајах 
крај њега ја и ава Јован схоластик, и он нам рече: Као да иђах неким 
путем, и видех девице које се скупише око мене, и ликоваху 
говорећи: Добро дошао, Софроније! Венчао се Софроније! А девице 
ликоваху пред њим зато што је истог имена са целомудријем. 

То о њему написа учитељ његов. После свог оздрављења, и већ у 
монашком чину, блажени Софроније се даде на још веће подвиге, 
бринући се о свом спасењу и о спасењу других. У то време се беше у 
Египту раширила Севирова јерес.[4] Софроније и његов учитељ 
силно се бораху са овим јеретицима. Као мудри и вични Светом 
Писму, они у свима препиркама побеђиваху јеретике. Због тога их 
пресвети патријарх александријски Јован Милостиви (609-620. г.) 
веома вољаше и поштоваше, као искрене своје пријатеље, помагаче 
и тешитеље у борби против јеретика. У Житију светог Јована 
Милостивог, написаном од неапољског епископа Леонтија, каже се 
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да је свети Јован Милостиви имао обичај да средом и петком седи 
пред вратима цркве, и примао свакога ко је желео да му дође, 
саслушавао свачије молбе, помагао, мирио завађене, и мир творио 
међу људима. А кад би се десило да му нико ни с каквом молбом не 
дође, док је он седео, он би тужан и са сузама одлазио дома, 
говорећи: Данас ништавни Јован ништа не уради, нити што принесе 
Богу за грехе своје. - А блажени Софроније, пријатељ његов, тешећи 
га говорио му је: Оче, данас треба да се истински веселиш, јер овце 
твоје живе мирно без препирке и свађе, као анђели Божји. - Из овога 
се јасно види у каквом је поштовању и љубави код пресветог 
патријарха био свети Софроније са учитељем својим. 

Обојице ових светих беше лозинка и брига: сваки дан научити 
нешто ново од духовне користи. И догоди им се једном ово, као што 
о томе прича Јован: Једном у подне ја и господин мој Софроније 
мудри иђасмо у дом Стефана философа, који се налазио поред пута 
што води ка цркви Пресвете Богородице, подигнутој блаженим 
патријархом Евлогијем на истоку од Великог Тетрафила. Кад 
стигосмо до философовог дома, закуцасмо на врата, а вратар нам 
рече: Мој се господин још одмара, причекајте мало. Тада предложих 
господину моме Софронију: Хајдмо мало до Тетрафила! - 
Александријци поштују то место, јер кажу да је на том месту цар 
Александар Македонски положио мошти светог пророка Јеремије, 
које је донео из Египта, када је основао град Алекеандрију. Кад 
стигосмо тамо, не нађосмо никог сем три слепца. И ћутке седосмо 
близу њих, сваки са својом књигом. А слепци су међу собом много 
разговарали. И један упита другог: Пријатељу, како си ти ослепио? 
Онај му одговори: У младости бејах морнар. Пловећи из Африке, 
много сам пиљио у море, због чега ми очи побелеше, и ја ослепех. 
Затим други, упитан на који начин је он ослепео, одговори: Бејах 
стаклар. Једном приликом правећи стакло ја се непажњом опекох, и 
од тога изгубих вид. Тада ова два слепца упиташе трећег, на који је 
начин он ослепео. Овај им одговори: Када бејах млад, нисам волео да 
радим и да се мучим, а волео сам да ленствујем. Пошто нисам имао 
од чега да живим, ја стадох да крадем и да многа зла чиним. Једнога 
дана видех где носе да сахране једног мртваца, преко кога беше 
скупоцен покров. Ја пођох за пратњом, желећи да видим где ће га 



сахранити. И сахранише мртваца поред цркве светог Јована. Чим 
паде ноћ, ја откопах гроб, свукох са мртваца све, само један огртач 
оставих на њему. И кад изађох из гроба, рече ми зла помисао моја: 
Врати се и узми огртач, јер је врло добар. И ја се кукавац вратих са 
намером да узмем огртач и мртваца оставим нага. И гле, мртвац се 
диже и седе преда мном, затим пружи руке и прстима ми одра лице 
и извади оба ока. Тада се ја несрећник са великом муком једва 
извукох из гроба. Ето, рекох вам на који начин ослепех. 

Пошто чусмо то, господин Софроније ми даде знак и ми 
одосмо од њих. И рече ми Софроније: Аво Јоване, данас нам заиста 
није потребно да се чему другом научимо, јер се данас довољно 
поучисмо духовно: нико, који зло чини, не може се сакрити од Бога. 

Из овога се јасно види да се оба ова светитеља, Јован и 
Софроније, стараху да сваког дана стекну себи по коју духовну 
корист. Јер ове речи Софроннјеве сведоче да им је сваког дана била 
главна брига: како да дођу до неке нове духовне користи. 

За време боравка у Александрији блажени Софроније записа 
чудеса светих мученика Кира и Јована, одајући им на тај начин 
благодарност што му исцелише очи. Јер када му оболеше очи, он 
прибеже овим светим бесплатним Лекарима са молитвом и вером у 
њиховој цркви у Александрији, и доби од њих мољено исцељење. И 
имађаше велику љубав према њима. 

Но после неког времена стаде и Египту, и у њему Александрији, 
грозити опасност од персијске најезде. И ови блажени оци, Јован и 
Софроније, бише приморани да и одатле беже. И они отидоше на 
Синај, затим на Јегејска острва, и после у Рим. А и пресвети 
патријарх Јован Милостиви донесе одлуку да бежи од варвара. Али у 
путу су пресвети патријарх разболе, и у завичају свом, граду 
Амантунту, он се престави у Господу. Касније, мудри Софроније 
одаде дужну пошту и хвалу узвишеном животу светог патријарха и 
његовом неизмерном милосрђу, и описа његово житије. 

Блажени дакле Софроније са својим учитељем Јованом и 
дванаесторицом братије отпутова у Рим. И тамо, после неког 
времена Софронијев учитељ преподобни Јован, већ стар, отиде ка 
Господу (619. г.). Пред смрт он остави завештање свом ученику и 
духовном сину блаженом Софронију, да тело његово не сахрањује у 



Риму, него да га однесе на Синајску Гору. А ако би због најезде 
варвара било немогуће доћи до Синајске Горе, онда да га сахрани у 
Палестини у киновији светог Теодосија Великог, где је он спочетка 
монаховао. 

И би тако. Јер подражавајући Јосифа старозаветног који тело 
Јаковљево пренесе у гробницу отаца његових, свети Софроније узе 
из Рима тело преподобног Јована, духовног оца свог, и са братијом 
крену у грчке земље. Кад допловише у Аскалон, он чу да је због 
варвара немогуће ићи на Синајску Гору, зато оде у Јерусалим, који је 
био у рукама Персијанаца, и у Теодосијевој киновији погребе тело 
свог духовног оца. Затим свети Софроније оде у Александрију да 
убеди тамошњег патријарха Кира да не пристаје на јерес 
монотелитску. Одатле отиде и у Цариград исто тако да убеди 
патријарха цариградског Сергија. Али га они не послушаше, и он се 
врати у Јерусалим. Тада је на патријаршијском престолу у 
Јерусалиму био Модест уместо патријарха Захарија, који је са 
Часним Крстом био у ропству у Персији. 

Убрзо по доласку светог Софронија у Палестину, Бог благоволи 
вратити из ропства у Јерусалим Часни Крст и патријарха Захарију. 
Јер војвода Ираклије уби цара Фоку тиранина,[5] сам заузе царски 
престо византијски, зарати на Персију, много пута победи Хозројеве 
пукове, и седам година пустошаше његове градове. Тада Сироес, син 
Хозројев, уби свога оца Хозроја, и затражи мир од грчког цара 
Ираклија.[6] Овај као први услов за мир постави захтев: да персијски 
цар уступи Јерусалим Грцима, и да врати Часни Крст, и с њим 
патријарха Захарију. 

И би тако. После четрнаест година Часни Крст би веома свечано 
враћен из Персије. Сам цар Ираклије унесе га на својим леђима у 
Свети Град. И пресвети патријарх Захарија заузе свој престо. Но 
после неколико година исти цар Ираклије пренесе Часни Крст 
Господњи из Јерусалима у Цариград, да би ову велику драгоценост 
хришћанску склонио од непријатеља, који потом опет заузеше 
Јерусалим. А патријарх Захарија није дуго седео на свом престолу 
после свог повратка из ропства, већ пређе ка Господу. После њега 
опет дође Модест, и поживе само две године. А кад се Модест 
престави, за патријарха би изабран свети Софроније, 634. године. 
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У то време појави се, као што рекосмо, јерес монотелита, тојест 
једновољника. Они су учили да у личности Христовој у двема 
његовим природама, Божанској и човечанској, постоји једна воља и 
једно дејство, као да свака природа нема своју посебну вољу и 
посебно дејство. Учећи тако они одричу да је Христос савршен у 
обема природама. О тој јереси опширно је писано у Житију 
преподобног Максима Исповедника, под 21. јануаром. Цар Ираклије 
сазва помесни сабор, и нареди да се тако верује. На њега се угледа 
цариградски патријарх Сергије (610-638. г.) и римски папа Хонорије 
(625-638. г.). А за овима Кир александријски, па касније цариградски 
патријарх Пир, и други. А многи православци пострадаше не 
пристајући уз ову јерес. 

Против ове јереси силно устаде пресвети патријарх 
јерусалимски, Свети Софроније. Он сазва и помесни сабор, на коме 
прокле јерес монотелитску. И одлуке овога сабора он разасла на све 
стране. Ове одлуке бише читане на Шестом Васељенском Сабору 
680. године, и од Светих Отаца потврђене, и усвојене као правоверне. 

Свети Софроније је написао и многе друге, корисне Цркви 
Христовој, беседе, поуке и химне, а и житија неких светитеља, као и 
житије свете Марије Египћанке, која равноангелни живот проведе у 
пустињи на надчовечански начин. И свети Софроније мудро пасаше 
Цркву Божју, запушујући уста јеретицима, и далеко их као вукове 
одгонећи од разумног стада. Затим, по попуштењу Божјем, би опет 
најезда варвара на Сирију и Палестину, али не Персијанаца већ 
Арапа мухамеданаца. Ови најпре заузеше град Дамаск, затим 
Витлејем, па онда опседоше Божји град Јерусалим, и две године га 
освајаху. Јер када они победише у Сирији Грчку војску и њеног 
војводу Сергија убише, пресвети патријарх Софроније са 
палестинским хришћанима затвори се у Светом Граду. Постоји 
једна његова беседа, коју је одржао на Божић у опседнутом граду. У 
њој он као други Јеремија оплакује разорење и опустошење светих 
места, које је Бог допустио због грехова људских. А нарочито жали 
што не могу да Дан Рођења Христова по обичају прославе у 
Витлејему, јер је Витлејем већ био у рукама агарјанским. 

На крају друге године опсаде, 637. године, хришћани су били 
прннуђени да се предаду непријатељима, и да им отворе град. Али 



претходно пресвети патријарх Софроније посла халифу агарјанском 
Омару изасланство са условима о предаји града. А први услов беше 
овај: да се хришћанској вери и светој Цркви Божјој не чини никакво 
насиље и зло. Омар прими тај услов у потпуности, као и остале. И 
кад хришћани отворише агарјанском вођи градске капије, он, 
притворица и лукавац, узе на се овчију кротоет и смиреност, ма да је 
био унутра вук грабљиви: обучен у кострет од камиље длаке, уђе 
пешице у град и питаше: где је храм Соломонов? желећи да тамо 
узнесе своје богомрске молитве. А свети Софроније, који му беше 
изашао у сусрет, видевши га где улази у лицемерном обличју, рече: 
Ево, мрзост опустошења, претсказана пророком Данилом, биће на 
месту светом. - И плакаше много са свима хришћанима. А Омару 
предлагаше да баци са себе рите и обуче кнежевску одећу која му 
доликује. 

И тако свети град Божји заузеше Агарјани, и хришћанство паде 
у тешко ропство. Јер нечестиви вођа агарјански, не испуни услове 
мира, које обећа да ће испунити, и стаде многа зла наносити 
јерусалимским хришћанима. Гледајући то, свети Софроније 
непрестано ридаше, и мољаше Бога да му узме душу, између живих 
на земљи да не гледа више патње хришћана и мрзост опустошења 
која скврнави светиње. И услиши Бог његову молитву убрзо, и он 
сконча свој тужни живот, 638. године, и пређе из земаљског сузног 
Јерусалима у горњи радосни Јерусалим, где је обиталиште свих који 
се веселе у Христу Исусу Господу нашем, коме слава вавек, амин. 

  
  
СТРАДАЊЕ СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА 
ПИОНИЈА, 
презвитера Смирнског, и оних с њим 
  
АПОСТОЛ наређује да славимо успомену светих: Сећајте се 

учитеља који вам казиваше реч Божју (Јевр. 13, 7). А то треба чинити 
зато, да бисмо, сећајући се њихове вере, живота и врлинске кончине, 
побуђивали себе на угледање на њих. Са тог разлога треба славити и 
успомену светог мученика Пионија. Јер он, док беше у свету, многе 
обрати од демонске заблуде к Богу. Он беше апостолски муж. И 



када, овенчан мучеништвом, пређе к Господу, он нам остави пример 
својих врлина, те га и сада славимо као учитеља. А почетак његовог 
мученичког подвига би на овај начин: 

Двадесет трећег фебруара у граду Смирни[7] прослављаше се 
празник светог свештеномученика Поликарпа, епископа смирнског. 
Том приликом нечестиви незнабошци ухватише презвитера 
Пионија, ревнитељку побожности Савину, Асклипиада, Македонија, 
и презвитера саборне цркве Лина. Јер тада беше у јеку Декијево[8] 
гоњење на хришћане. Пионије беше пре тога дана сазнао да ће они 
бити ухапшени на празник светог Поликарпа. Стога постећи се са 
Савином и Асклипиадом, он узе троје вериге, метну једне на себе, 
друге на Савину, треће на Асклипиада, и сеђаху дома чекајући да 
дођу по њих и да их ухапсе. А на сам празник светог Поликарпа, 
пошто се после молитве прихватише мало хлеба и воде, дође с 
војницима редитељ идолских жртава Полемон, који је тражио и 
вукао хришћане на погано жртвоприношење. И он упита Пионија: 
Знате ли за заповест царску којом вам се наређује да жртву 
принесете боговима? Пионије одговори: Знамо за заповест Бога 
нашег којом нам се наређује да се једино Њему клањамо. Полемон 
онда рече: Хајдете на сабор, и тамо ћете се, иако вам се неће, 
покорити. Савина и Асклипиад одговорише: Ми се Богу живоме 
покоравамо. 

И одведе их Полемон, али не силом. А народ, видевши их где 
добровољно носе своје окове, тискаху се за њима као за неким новим 
чудом. И када свети стигоше на сабор ка градоначелницима, 
огромна маса незнабожаца, а нарочито Јевреја, којих беше врло 
много у Смирни, слеже се на призор. Пошто свете изведоше на 
средину, Полемон им рече: Пионије, покорите се царској наредби, 
као што и остали учинише, и принесите боговима жртве, да не 
бисте били љуто мучени. А Пионије, пруживши руку к народу, 
стаде светла лица говорити народу: Људи смирњани, који се хвалите 
лепотом града и тиме што је овде живео Хомер,[9] и ви Јевреји, чујте 
ме мало! Чујем где се смејете и радујете што су неки од нас пришли 
к вама. Но сматрате ли да је достојан смеха и забаве грех њихов, јер 
приносе боговима жртве не добровољно него под морањем? Али 
требало би да ви јелини послушате учитеља свог Хомера који каже 
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да није добро радовати се људској несрећи. Вама пак, Јевреји, 
Мојсије заповеда: Кад видиш магарца непријатеља твог где је пао 
под теретом, немој прођи мимо, него га подигни с њим (5 Мојс. 22, 
4). Тако исто треба да послушате и Соломона који каже: Кад падне 
непријатељ твој, не радуј се, и не горди се што се он саплео (Прич. 
Сол. 24, 17). А ја, слушајући учитеља мог, готов сам пре да умрем 
него да речи Његове погазим; и свом снагом се трудим да не 
одступим од заповести Његових, на које сам одавна навикао, а и 
друге њима научио. Зашто нас исмевате, о Јевреји! Ако смо вам, као 
што кажете, непријатељи, ипак смо људи. Па још тврдите да вас 
вређамо када истину говоримо. Но реците, кога увредисмо? кога 
гонисмо? кога приморасмо да се поклони идолима? Држите ли да 
су греси ваши равни гресима оних који сада из страха од људи 
нарушавају заповест Божју? Но ко је вас приморавао да служите 
Велфегору,[10] или да једете жртве мртвих,[11] или да се састајете са 
кћерима иноплеменика, или да синове и кћери своје приносите 
демонима на жртву, или да ропћете на Бога, или да грдите Мојсија, 
или да помишљате у срцу о поновном повратку у Мисир? А остало 
што сте починили, прећутаћу. И још тврдите како вас нико не може 
преварити. Зар не читате своје књиге: Изласка, и Судија, и Царстава, 
и остале, у којима сте изобличени? А ви нам указујете на 
неколицину од нас, који су добровољно а не под морањем, пришли 
идолима, и ради те неколицине ви изобличавате и осуђујете све 
хришћане. Али, о Јевреји, размислите, овај живот је сличан гумну, 
чији је стог на земљи велики. Када делатељ дође с лопатом да очисти 
гумно, онда плеву, пошто је лака, односи ветар, а пшеница остаје на 
земљи. А погледајте и на мрежу, бачену у море. Е да ли је све што се 
њоме ухвати и извуче, добро? Нипошто. Тако је и овај живот. Шта 
волите, да страдамо као неправедни или као праведни? Ако ли као 
неправедни, онда не треба ли и ви исто тако да страдате, пошто вас 
сама дела ваша оптужују за неправду вашу? Ако ли пак као невини, 
онда каква вам је нада на спасење што праведници страдају а ви сте 
неправедни? Јер кад се праведник једва спасава, безбожник и 
грешник где ће се јавити? (1 Петр. 4, 18). А приближује се Суд свету, 
и знаци су његови очигледни. Ја сам пропутовао све јеврејске крајеве, 
и прешао реку Јордан, и видео земљу која све досада показује на 
себи знаке гнева Божјег за грехе њених житеља, који убијају и 
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пљачкају стране путнике. Видех дим који се од ње дизао, поља и 
њиве огњем спржена, без икаквог рода, без имало влаге. Видех и 
Мртво Море, и воду која је по Божјој казни отпала од своје природе, 
која не може ни животињу икакву напојити, нити тело људско у 
себи задржати, и која све што се баци у њу одмах избаци напоље. Но 
зашто спомињати оно што је далеко? Видите Декапољ, лидијски 
крај,[12] огњем спаљен, који и досада стоји спаљен за казну 
безбожницима. Замислите планину Етну и њен Вулкан, Сицилију и 
њену опаљеност. А ако вам и то изгледа далеко, онда погледајте на 
топле воде што из земље излазе. Како се загревају и постају вреле? 
По свему томе познајемо да ће бити Суд, и да ће грешнике постићи 
казна огњем од Бога, преко његовог оваплоћеног Логоса, Господа 
нашег Исуса Христа. И због тога не служимо јелинским боговима, и 
нећемо да се клањамо златном идолу. 

То и многе друге ствари изговори свети Пионије, а Полемон, и с 
њим градоначелници, и сав народ, саслушаше га у великој тишини. 
Затим неки грађани, заједно са Полемоном, мољаху Пионија, 
говорећи: Пристани, Пионије, јер те волимо због твоје доброте и 
кротости, и желимо да останеш жив; заиста је пријатно и слатко 
живети и гледати светлост сунца. Светитељ им одговори: И ја 
држим да је овај привремени живот пријатан, али је несравњено 
пријатнији онај који ми хришћеши желимо. И ја кажем да је ова 
светлост радосна и слатка, али је много радоснија и слађа истинита 
светлост коју се надамо гледати. Ово што се види телесним очима, 
лепо је, и ми то не потцењујемо, нити мрзимо Божју творевину; али 
оно невидљиво, које ми више почитујемо од видљивог, заиста је 
прекрасно и предивно. 

А један шаљивчина, по имену Александар, човек лукав, рече: 
Послушај ме, Пионије! Свети му одговори: Ти најпре мене послушај, 
јер што ти знаш, то знам и ја, а што ја знам, то ти не знаш. А 
Александар, ругајући се светитељу, упита га: А ови окови због чега 
су на теби? Светитељ одговори: Да не мислите да идемо да се вашим 
идолима поклонимо, него да вам буде јасно да идемо у тамницу и на 
смрт за Бога нашег. 

Покушавши да многим другим ласкама придобије Пионија, 
али без успеха, Александар рече: Нашто трошити многе речи, када 
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они не желе да остану у животу! А народ тражаше да Пионија метну 
на видније место, како би сви могли чути речи његове. Али Полемон 
не допусти, бојећи се да се у народу не створи метеж и узбуна. И 
рече Полемон светом Пионију: Ако нећеш да боговима принесеш 
жртву, онда бар ући у њихов храм? Светитељ одговори: Какву ће 
корист имати идоли од моје посете њима? Полемон рече: Дај се 
усаветовати, Пионије! Пионије одговори: О, кад бих ја могао да вас 
све усаветујем да постанете хришћани! Они; се на то громко 
насмејаше, и рекоше: То нећеш доживети, па макар били огњем 
спаљени! Светитељ одговори: Страшније је после смрти вечито 
горети у огњу неугасивом. 

Уто се блажена Савина осмехну, а Полемон са осталима упита 
је: Што се смејеш? Она одговори: Радујем се што сам хришћанка, јер 
који су чврсти у вери Христовој, они ће се радовати вечито. 
Безбожници јој рекоше: Смејаћеш се кад будеш пострадала како не 
желиш, јер жене, које се не клањају боговима, воде се у блудилиште. 
Она на то одговори: Бог свети истинити побринуће се о мени. 

Затим стадоше записивати имена светих и њивохе одговоре, 
којима Христа исповедаху а идоле одбациваху. А када хтедоше да 
запишу име Савине, шапну јој свети Пионије да не казује своје право 
име, него да каже да јој је име Теодотија. А то стога, да не сазна за њу 
њена госпођа. Јер света Савина беше робиња код неке угледне 
незнабошкиње. Неколико година пре овога, за царовања 
Гордијанова,[13] ова незнабошкиња се трудила да своју робињу, 
блажену Савину, одврати од Христа. Али пошто у томе није успела, 
она је везану отера у неке пусте планине, где су је верни кришом 
хранили. Потом на велико заузимање светог Пионија, она би 
избављена од уза и од робовања госпођи својој. Сада пак свети 
Пионије се бојаше да је њена госпођа, познавши је по имену, поново 
не узме к себи. Зато јој и рече да каже да се зове Теодотија. 

Када Полемон упита блажену Савину: Како се зовеш? она 
одговори: Теодотија. Полемон је упита: Јеси ли хришћанка? света 
одговори: Да, хришћанка сам. Полемон упита: Кога бога почитујеш? 
Светитељка одговори: Бога свесилнога, који је створио небо и земљу 
и све нас, кога смо познали преко његовог Слова оваплоћеног од 
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пречисте и безмужне Дјеве Богородице, Господа нашег Исуса 
Христа. 

Пошто записаше имена и одговоре све тројице светих, 
поведоше их у тамницу, док сав народ иђаше за њима. А неки 
говораху о светом Пионију: Погледајте како је сада румен у лицу овај 
који увек бејаше блед. Неки пак викаху: Треба мучити ове који не 
хтеше да принесу жртву боговима. Свети Пионије одговараше: 
Хајде, мучите нас, ко вам брани? Испред нас не иду маченосци, нити 
нас штити нека војска, у вашим смо рукама, мучите нас! - А неко, 
указујући на светог Асклипиада, рече: Овај хоће да принесе жртву 
боговима! Свети Пионије одговори: Лажеш, јер ниједан од нас то 
неће учинити! Неки пак спомињаху имена оних што отпадоше од 
Христа, и говораху: Тај и тај принеше жртве, а зашто ви нећете? 
Свети Пионије одговори: Сваки има своју вољу. Што је мени до тога? 
Ја сам Пионије. - И срђаше се народ на светог Пионија и оне с њим. 
И једва дођоше до тамнице, јер их народ умало не поби. 

А кад уђоше у тамницу, затекоше тамо у оковима за Христа 
Лина, презвитера саборне цркве, и Македонију, жену из села 
Карине. И долажаху к њима многи верни, доносећи им понуде. Али 
они нису хтели да узимају, него су све раздавали тамничким 
стражарима. А и незнабошци неки посећиваху свете, и наговараху 
их на идолопоклонство. Но добијајући од њих тврде одговоре, 
одлажаху са чуђењем. Усто долажаху к сужњима Христовим и они, 
који беху хришћани, па по невољи и под морањем и из страха од 
мучења отпадоше од вере; и сваког дана дуго и много кукаху у 
тамници пред светима. Веома плакаше због њих и свети Пионије, 
нарочито због оних који су се одликовали чесним животом, па се 
уплашили мука и принели жртву идолима. И у плачу свом 
говораше: Ново мучење мучи ми срце и кида душу, када видим где 
бисер Цркве газе свиње, и звезде небеске змија обара репом на 
земљу, и виноград засађен десницом Божјом уништавају дивље 
свиње и разносе сви мимопролазници. Децо моја, коју опет с муком 
рађам, док се Христос не уобличи у вама; храњеници моји мили, 
хлебом небесним отхрањени, зашто скренусте на пут пропасти? 
Сада безакони старци набацише мрљу на целомудрену Сузану, 
мислим на Цркву Христову. Сада се Аман уздиже, а Јестира се са 



целим племеном својим смућује. Сада настаде глад, не глад у хлебу, 
ни жеђ у води, него глад у слушању речи Божје. Сада задремаше све 
еванђелске девојке, и спавају. И испуни се реч Господња: А кад дође 
Син Човечји хоће ли наћи веру на земљи? (Лк. 18, 8). И друга реч 
његова: И предаће брат брата на смрт (Мт. 10, 21). Јер чујем да је сада 
сваки издајица ближњег свог. Ваистину сатана измоли да нас сеје као 
пшеницу; а огњена лопата у рукама Бога Слова нека очисти гумно 
своје! Обљутави со, и просута је напоље, и људи је газе. Али, нека 
нико не помисли, децо, да је Господ изнемогао. Не Господ, него смо 
ми изнемогли. Јер Он говори: Еда ли изнеможе рука моја да вас 
избави? или отежа слух мој да вас не чује? Него греси ваши одвојише 
вас од Бога вашег. Сагрешисмо, браћо; нарушисмо заповести 
Господње, и безакоње починисмо, гневећи Бога и уцвељујући 
ближњега. Јер један другог једемо; један другог опадамо и 
клеветамо, сами себе прождиремо. А требало је да правда наша буде 
већа од правде фарисеја и књижевника. Још чујем, како неке од вас 
Јевреји призивају у своје зборнице. Но чувајте се, да не упаднете у 
најстрашније замке, и не паднете у неопростиви грех, који је хула на 
Светога Духа, и не будете заједно са Јеврејима кнезовима содомским 
и људима гоморским, чије су руке огрезле у крви. Ми нити пророка 
убисмо, нити Христа издасмо или распесмо. Но зашто много 
говорити? Сетите се онога што сам и раније толико пута говорио. 
Познато вам је да Јевреји говоре да је Христос био обичан човек, и 
као смртан искусио смртну казну. Но нека нам одговоре на ово: Ако 
је био обичан и смртан човек, како се онда сав свет напуни 
мноштвом ученика Његових? како толики људи страдају јуначки за 
име Његово? како се именом обичног и смртног човека кроз толике 
године ђаволи изгоњаху, и сада се изгоне, и изгониће се до свршетка 
света? и како се премнога лруга чудеса чине свемоћним именом 
Његовим у Цркви верних? Не разумеју бедни Јевреји да Господ наш 
Христос добровољно пострада и умре за нас, и васкрсе трећег дана 
са славом. Но они безаконици говоре да је Христос био мађионичар, 
и да је мађионичком силом устао из мртвих. Али, нека нам покажу 
које то књиге, њихове или наше, тако говоре о Христу, или који то 
праведан човек икада тако што рече. Зар то није очигледна лаж, и 
они који такву лаж говоре, нису ли најпоганији безаконици? И 
зашто се таквима више верује него ли праведним људима? Ја сам 



још у детињству слушао ту њихову лаж. У Светом Писму пише да је 
Саул дошао код врачаре и молио је да дозове из мртвих пророка 
Самуила. И учинивши своје враџбине, жена виде где из земље изађе 
стар човек, обучен у дугу одећу. И Саулу би јасно да је то Самуило и 
упита га што је хтео. Шта дакле, је ли могла та врачара истински 
васкрснути Самуила, или не? Ако Јевреји рекну да је могла, онда ће 
признати да је неправда јача од правде, и мађије моћније од 
светости, пошто свети пророк није могао не послушати врачару. 
Они који би тако говорили, мрски су и проклети. Ако пак Јевреји 
рекну да та врачара није могла својим мађијама истински 
васкрснути пророка Самуила, онда ни за Христа Господа нашег не 
могу рећи да је мађијском силом васкрсао из гроба. Уствари, смисао 
те повести Светога Писма је овај: 

Како је могао ђаво, који је живео у врачари, довести у овај живот 
душу светог пророка која се одмара у наручју Авраамовом? Јер мање 
нема власти над већим, и ђаво не може заповедати светитељу, него 
отпали од Бога анђели слушају оне који, пошто су напустили Бога, 
служе њима, и дозивају их помоћу мађија. И што врачари траже од 
њих, то им ови испуњавају. Тражила је врачара послушног јој 
ђавола, и он се претвори у обличје пророково. И то није чудновато, 
јер када се сам Сатана, по речи апостола, претвара у анђела светла (2 
Кор. 11, 14), онда није необично да и слуге његове узму понекад на 
себе обличје слугу Божјих, јер ће и Антихрист узети на себе обличје 
Христово. Жена врачара није дакле васкрсла Самуила, него је у 
обличју Самуиловом показала ђавола Саулу који је био отпао од 
Бога. То потврђује и само Свето Писмо, јер онај што се јавио у 
обличју Самуиловом каже Саулу: И ти ћеш сутра бити са мном. - Но 
како може Саул, непријатељ Божји, бити са светим пророком 
Самуилом? Неће ли пре бити са ђаволом, коме се пороби 
отступивши од Бога? Нека дакле знају лажљиви Јевреји, да се ни 
помоћу каквих мађија не може извршити истинско васкрсење из 
мртвих. И као што Самуила мађије не васкрсоше, тако ни Христос 
не уста помоћу мађија, него божанском силом Својом разори силу 
смрти; и као што добровољно пострада и умре, тако исто 
добровољно и васкрсе Својом силом као Бог. Ако пак они неће томе 
да верују, онда им реците: Иако принесмо жртву идолима, ми смо 



ипак бољи од вас, јер ви добровољно принесте жртву ђаволима, ма 
да вас нико није приморавао на то, а ми смо били приморани. 

И свети Пионије сокољаше отпале, говорећи: Браћо, иако 
падосте у велики грех приневши жртву идолима, немојте очајавати, 
него се истински покајте, и опет се свим срцем обратите Христу Богу 
свом. Милостив је Он, и готов да прими све који Му с покајањем 
прилазе. И вас ће с радошћу примити као децу своју. - А они се с 
великим ридањем кајаху због греха свог, и обраћаху се опет ка 
Христу Богу. 

После тога дође у тамницу Полемон, редитељ идолских жртава, 
и магистрат[14] Теофил са војском и народом, и извевши свете 
рекоше им: Ето, ваш епископ Евктимон поклони се боговима 
нашим, и принесе им жртву. Хајде, договорите се и ви, па то исто 
учините. Не пристанете ли, онда ће вам у храму богова наших 
судити Лепидон жрец и Евктимон. Свети Пионије одговори: Ако је 
епископ Евктимон принео жртву идолима, то је ствар његове воље; 
шта ми имамо с тим? Но ми, нећемо принети жртве! Усто, нама 
треба да суди антипат, а не Лепидон, нити Евктимон, нити ви. 
Зашто ви, не сачекавши антипатов долазак, присвајате себи његову 
власт? 

Ови, пошто извређаше светитеље, одоше. Али се опет вратише 
с војском и народом и рекоше лаж: Антипат[15] је послао да вас воде 
у Ефес на истјазање. Пионије одговори: Нека дође његов изасланик и 
нека нас води. Теофил упита: Зар не верујете мени када вам кажем? 
Ја сам кнез, и треба ми веровати. - И бацивши омчу на врат светом 
Пионију, предаде га војницима да га воде у идолски храм. И на силу 
поведоше све, јер свети не хоћаху да иду к идолима, и громко 
викаху: Хришћани смо, какве везе имамо с идолима? 

И стадоше гурати и вући свете; а светог Пионија вукући ужетом 
које му беше око врата, умало не удавише. А кад их доведоше насред 
трга, близу идолишта, свети Пионије леже на земљу, изјављујући да 
је хришћанин и да не жели ни ући у идолиште. Тада навалише на 
њега шест слугу, бијаху га и рукама и ногама, и коленима му газише 
по грудима. Но пошто се он веома одупираше, они га зграбише, 
унеше у идолиште, и пред погани жртвеник вргоше, где је још стајао 
несрећни епископ Евктимон, приносећји идолску жртву. 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0311.htm%23note14
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И упита Лепидон: Зашто ви, о Пионије, нећете да принесете 
жртве? Свети одговори: Зато што смо хришћани. Лепидон упита: 
Кога бога штујете? Пионије одговори: Штујемо Онога који створи 
небо и земљу, море, и све што је у њима. Лепидон упита: А ко би 
распет? Свети одговори: Онај би распет кога посла Отац на спасење 
света. - Кнезови се на то грохотом насмејаше, а Лепидон стаде 
грдити и ружити блаженог Пионија. Затим силом метнуше венце на 
свете мученике, - јер такав беше обичај код незнабожаца при 
приношењу жртава. - и примораваху их да једу од идолских жртава. 
А они покидаше венце, побацаше их на земљу, изгазише их ногама, 
и попљуваше идолске жртве. 

Због тога настаде међу незнабошцима силна вика и бука, 
навалише на светитеље, тукоше их, и опет у тамницу одведоше. Кад 
је свети Пионије улазио на тамничка врата, један војник га јако удари 
нечим по глави, и раскрвави. И тог тренутка оног војника заболеше 
руке, и захвати га нека болест, и тело му се израњави, и наду, тако да 
је једва дисао. 

Потом стиже у Смирну антипат Квинтилијан. И изведе на суд 
преда се само светог Пионија. Пошто га испита и виде да је 
непопустљив, он нареди да га нага обесе и гвозденим ноктима 
стружу тело његово. И док га тако мучаху, питаху га: Зашто тако 
хиташ к смрти? Свети одговори: Не к смрти, него к вечном животу 
журим. 

После овог мучења свети Пионије би осуђен на смрт. И по 
римским прописима смртна пресуда је гласила овако: Наредисмо да 
Пионије, који исповеди сам да је хришћанин, буде распет и жив 
огњем спаљен. 

Када светог мученика доведоше на место распећа и спаљења, он 
сам скину са себе одећу и, погледавши на своје тело, испуни се 
великом радошћу због чедности тела свог, па погледа на небо и 
заблагодари Богу што га до краја сачува у беспрекорној чедности. А 
на земљи лежаше крст, на коме је имао бити распет. Тада Пионије 
сам леже на крст, испружи руке и позва војнике да га прикују. А кад 
га приковаше, говораху му: Опамети се, Пионије, и покори се 
царској наредби, па ћемо ми одмах извући ексере, и лекари ће те 



излечити, и бићеш здрав. - Светитељ, поћутавши, рече: Желим да 
заспим, да бих бољи устао у дан свеопштег васкрсења. 

Затим усправише крст са распетим на њему, укопаше га у 
земљу и учврстише, и около крста натрпаше много дрва, па 
запалише. Тада велики пламен букну свуд око светитеља. А он, 
затворивши очи, мољаше се у себи Богу, и не сагореваше. И сви, 
видевши да су му очи затворене, мишљаху да је већ умро. Но после 
дуго времена, када пламен већ стаде малаксавати, тада светитељ, 
завршивши молитву коју је тајно у срцу творио, отвори очи. А народ 
се зачуди, видећи га још жива у толиком огњу. Затим весела лица 
изговоривши уз своју молитву: Амин, он додаде: Господе, прими дух 
мој! - и усну. 

А кад се најзад огањ угаси, тело се његово наће потпуно цело, и 
ни длака једна од косе његове не беше изгорела. Лице му пак беше 
светло, сијајућји божанском благодаћу, што беше очигледан знак 
радости његове свете душе, која је ушла у небеско радовање и добила 
победни венац из Христове деснице. 

Ово се зби за царовања Декијева у граду Смирни под антипатом 
Квинтилијаном, у четири сата по подне у суботу једанаестог марта 
250 године. 

О осталим светим мученицима, који беху ухапшени са светим 
Пионијем и оковани у тамници држани, нема писмених података о 
томе у каквим мукама завршише свој подвиг. Али је ово сигурно: да 
и они пострадаше за Христа, и са светим Пионијем добише небески 
живот. 

Овај свети Пионије презвитер написао је житије и страдање 
светог свештеномученика Поликарпе, епископа смирнског, а касније 
се и сам удостоји с њим части у царству Господа нашег Исуса 
Христа, који са Оцем и Светим Духом царује вавек, амин. 

  
  
 
 
 
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 



ГЕОРГИЈА ДИПИЈСКОГ, НОВОЈАВЉЕНОГ ЧУДОТВОРЦА 
  
ОВАЈ светитељ остави своју жену, децу и сроднике, пошто је 

више волео да иде тесним и мучним путем Господњим. И 
замонашивши се, и узевши на себе лаки јарам Господњи, он 
прохођаше градове и села и пустиње, оскудан, мучен, злостављан. 
Пошто му Бог откри дан смрти, он оде у Цариград. И тамо 
провевши седам дана у свечесном храму светог Јована Богослова, у 
месту званом Дипије, овај блажени се упокоји у Господу. 

А кад неки хришћани дођоше да га сахране, видевши врло 
тешке вериге које је овај преподобни носио и како му је цело тело 
веригама изранављено, сви једногласно повикаше: Господе, помилуј! 
Затим направише кивот од мермера, ставише у њега мошти 
блаженога, и сахранише их у паперти споменутог храма светог 
апостола Јована Богослова. Ове свете мошти постадоше извор 
исцељења за најразноврсније болеснике који са вером приступаху, и 
који затим посведочаваху чудеса која на њима учини преподобни. 

Преподобни Георгије, новојављени чудотворац, живео је и 
подвизивао се у 10. веку. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ГЕОРГИЈА СИНАИТА 
  
ОВАЈ преподобни бејаше у време цара Јустинијана, (527-565 г.) а 

за патријарховања јерусалимског патријарха Петра (524-552. г.). Он 
се, као што пише свети Софроније јерусалимски (634-638 г.), 
подвизавао на Синајској Гори, и био испосник и веома 
добродетељан. 

Једном зажеле преподобни да се причести у Јерусалиму у храму 
Васкрсења Христова. И, о чуда! он се одмах обрете у Јерусалиму, који 
је далеко од Синаја двадесет дана хода. И присуствујући на светој 
литургији, која се служила у храму Васкрсења Христова, он се 
причести Божанским Тајнама из руку споменутог патријарха 
јерусалимског Петра. После Причешћа патријарх Петар упита свог 



саслужитеља Мину: Кад је дошао овај ава Синаит? Овај одговори: И 
ја га, владико тек сада видех. - Патријарх му рече: Реци му да остане, 
да заједно с нама данас обедује у трпези. 

Мина онда позва преподобног Георгија на обед, а овај одговори: 
Нека буде воља Божја! - Затим, помоливши се и поклонивши се, он 
се за трен ока опет обрете у својој келији на Синајској Гори. 

А кад дође време обеду, патријарх потражи аву Георгија, али га 
нигде не беше, и он закључи да је отпутовао. Потом патријарх посла 
аву Фотина к епископу у Фаран, пишући њему и оцима Синајске 
Горе, да му пошаљу преподобног Георгија, пошто није остао да 
обједује с њим. Читајући патријархово писмо оци се чуђаху. И 
мирне савести сложише се, да ава Георгије никада није одлазио са 
Синаја, него се увек налазио ту. Ради што бољег извињења и 
одбране, они послаше к патријарху трн јеромонаха: аву Стефана, аву 
Зосима, и аву Дулитија. А и преподобни Георгије написа писмо 
патријарху, у коме писаше: Опрости ми, најсветији оче, седамдесет 
је година откако не напустих Синајску Гору, нити дођох у 
Палестину. Јер кад бих дошао, ја бих указао дужно поштовање 
анђелу твоме. Сем тога, нека зна твоје блаженство да ћемо кроз шест 
месеци обојица отићи ка Господу, и тамо ћемо непрестано бити 
заједно. 

И ово пророштво преподобног стварно се испуни, јер се после 
шест месеци обојица упокојише. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
ЈЕВТИМИЈА, 
архиепископа Новгородског 
  
Родитељи блаженог Јевтимија живљаху у Великом 

Новгороду[16]. Отац му Михеј бејаше свештеник при цркви светог 
Теодора; мајка му се зваше Ана. Проводећи живот у чесном браку, 
они не имађаху деце и силно туговаху због тога. У тузи својој они се 
усрдно мољаху Богу и Пречистој Богородици за разрешење од 
бездетности. И Господ им услиши молитву: Ана заче и роди сина, 
овог блаженог Јевтимија. Убрзо по рођењу младенац би крштен, и 
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на светом крштењу доби име Јован. Он беше још у повоју када га 
родитељи донеше у онај храм, у коме су се молили да им Бог подари 
дете, и, метнувши га пред икону Божје Мајке, они рекоше: Царице и 
Владичице! ево, ми Ти донесмо онога кога си нам подарила. По 
речи, коју у тузи срца изрекоше уста наша Теби као Царици и 
Владичици, ми Ти предајемо наше дете. Уреди његов живот како Ти 
сама желиш. Сада пак ми га узимамо к себи, да буде с нама у дому 
нашем, пошто младенац не може да живи без мајке. 

Уз помоћ благодати Божје младенац успешно растијаше и, када 
дође време, родитељи га дадоше на изучење Божанских књига. Бог 
који свима људима жели спасење, дарова дечаку Јовану бистар ум, и 
он са успехом изучаваше Божанска Писма. За све време тог 
изучавања он се није бавио ничим другим до стварима које побуђују 
на размишљање о божанственим предметима. Када му би петнаест 
година, он се запали љубављу к Богу и зажеле да се одрекне света и 
прими монаштво. Он није знао к чему ће га одвести монаштво, 
пошто су намере Божје недокучљиве, но он се старао да неизоставно 
оствари своју благу жељу. И Бог, видећи с небеских висина све шта 
ће се десити с њим у будућности, ускоро му стварно испуни жељу. 

Један инок, по имену Ефросин, и два друга инока, Игњатије и 
Галактион, који себе беху посветили на службу Богу, намислише да 
се подвизавају у усамљеништву и решише да потраже погодно 
место за то. Ускоро они нађоше такво место; звало се Вјежиште, на 
12 врста западно од Новгорода. Ту не беше ништа друго осим шуме 
и ритова. Када монаси дођоше на то место, они осетише у ваздуху 
неки мирис, и то схватише као нарочито указање промисла Божјег. 
Они ту подигоше капелу у име светитеља Христова Николаја, а 
потом направише и келије за себе. Убрзо дође к њима свештеник 
Пимен и изјави жељу да живи и да се подвизава заједно са њима. 
Тада по једногласној одлуци они саградише дрвену цркву опет у име 
светог Николаја Чудотворца, године 1411, и стадоше проводити 
испоснички живот. Многе муке они поднеше од тамошњих житеља, 
нарочито од једног велможе, који по внушењу ђавола не жељаше да 
у његовој близини живе монаси. Али свети чудотворац Николај, који 
нигде не оставља у невољи обитељ посвећену његовом имену када 
му се са вером моле за то, достављаше прехрану и овим монасима. 



Ускоро се догоди да се на нози тога велможе појави опаки чир, од 
кога он силно паћаше. У болести својој он се сети светог чудотворца 
Николаја, обрати му се молитвом за помоћ, па онда оде у обитељ 
његову. И помоливши се тамо, он доби исцелење. Благодаран за 
исцељење, он подари обитељи парче земље у близини, и од тада са 
побожном вером стаде поштовати манастир светог Николаја. После 
тога по благодати Божјој и на молитве светог Николаја Чудотворца 
број монаха стаде се увећавати, и гореспоменути Пимен, први 
свештеномонах обитељи, постаде и игуман њен. 

По уредби промисла Божјег к њему и дође дечак Јован, молећи 
га да га постриже у монаштво. Пимен, угледавши дечка, прими га 
као посланог к њему од самог Бога, постриже га у монаштво и даде 
му име Јевтимије. Живећи у манастиру, преподобни Јевтимије 
показиваше у свему тако строгу послушност настојатељу своме и 
братији, да је изазивао опште дивљење, јер иако тако млад, он 
поседоваше ум зрелог мужа. Стога до назначења за пастира, сви у 
њему познадоше будућег пастира, и пре пунолетства он постаде 
свима руководилац у монашком животу. Када преподобни 
Јевтимије стече такав углед у својој обитељи, за њега сазнаде и 
архиепископ Новгородски Симеон.[17] Он позва к себи преподобног 
Јевтимија и видећи да је испуњен добрих намера и вичан у речи, он 
га пламено заволе. И без обзира на то што Јевтимије није хтео да 
оставља свој манастир, он му повери управу над црквеном 
имовином. Примивши на себе нове обавезе, преподобни Јевтимије 
продужи носити свој иночки подвиг и ни у чему не отступаше од 
испуњавања правила монашког живота. 

Након неколико година достојног управљања Црквом владика 
Симеон отиде ка Господу, преселивши се у вечни блажени живот. 
После њега на архиепископски престо новгородски би узведен 
Јевтимије[18]. Тада се преподобни Јевтимије удаљи у Хутински 
манастир светог Спаса[19], и остаде у њему. Али по истеку неког 
времена он на молбу старца манастира Пречисте, на Лисјој гори[20], 
би постављен за игумана овог манастира. Ту он, старешинујући над 
монасима, свима њима даваше савршени пример за назидавање, 
пошто према свима беше милостив, и уједно с тим према свима се 
одношаше с поштовањем. 
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Ускоро после тога свенародни сабор Великог Новгорода зажеле 
да изабере њега на новгородски архиепископски престо и унесе га у 
број других изабраника,[21] не знајући да је он још од младости био 
призван к епископској служби. И пошто апостол каже да се свака 
власт поставља од Бога (Рм. 13, 1), како је онда човек може добити, 
ако му она не буде дата одозго? (Јн. 19, 11). То се испуни и на 
преподобном Јевтимију. Запечативши коцке изабраних, народни 
сабор и духовништво Великог Новгорода донесе их у саборну цркву 
свете Софије и положи их на свети престо. При извлачењу коцка 
паде на Јевтимија. 

После тога Новгородци се с радошћу упутише к преподобноме, 
и на сам дан светог Јована Златоуста, 13, новембра, свечано га 
уведоше у храм свете Софије, године 1429. Преподобни Јевтимије се 
дуго опирао томе, изјављујући да је недостојан тако високог чина, 
али пошто се није могао противити суду Божјем, он се најзад 
покори вољи бирача. Њега посвети за архиепископа митрополит 
Кијевски и целе Русије Герасим. 

Као архиепископ, свестан величине чина, преподобни Јевтимије 
се са великом ревношћу предаде подвизима своје службе, сећајући 
се речи Светога Писма: Коме је много дано, много ће се искати од 
њега (Лк. 12, 48). Стога се он стараше да трудом својим донесе род, 
по Еванђељу, не по тридесет или шездесет, но по сто пута (ср. Мт. 
13, 8). Раније, пре примања епископског чина, он се бринуо само за 
душу своју, а сада, као епископ, он се морао бринути за душе 
многих, да би смело могао рећи Господу Владици: Ево ја и деца коју 
ми даде Господ (Ис. 8, 18). У својој мудрољубивој души 
помишљајући на то и на много друго, преподобни Јевтимије 
осећаше у срцу свом велико узнемирење, али сву наду полагаше на 
Бога, и надање његово не посрами Господ, коме нека је слава сада, 
свагда и вечито. 

Преподобни Јевтимије скончао 10. марта 1458. године. 
  
  
ПРЕНОС МОШТИЈУ СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
ЕПИМАХА[22] 
из Александрије у Цариград 
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ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНЕ 
ТЕОДОРЕ, 
царице у Арти 
  
БЛАЖЕНА и света Теодора пореклом беше са Истока, а рођена 

би од родитеља Јована и Јелене. Одрасте она у месту званом Сервија 
(= Србија) у Македонији као миомирисна ружа, која шири из себе 
мирис врлинског живљења. Родитељи јој беху племићког порекла и 
с царевима у сродству, јер отац њен Јован, звани Петралифис, беше 
севастократор, тј. царски намесник и владалац у Солуну и целој 
Македонији. Мада имађаху велику власт, родитељи њени беху 
побожни и милостиви и према свима се одношаху са љубављу и 
праведношћу. Таква им беше и благочестива кћи њихова Теодора, 
која се још од детињства упражњаваше у врлинском животу и 
творењу милостиње. 

У то доба беху времена бурна и тешка. Латини беху заузели 
Цариград (1204. г.) и многа зла нанели православнима. Велико 
Византијско царство беше се раздвојило на неколико делова, од 
којих једно беше и Епирско царство, које основа Михаил Анђео-
Комнен (1204-1215 г.), са престоницом у граду Арти на обали 
Јонскога Мора. Он имаћаше малолетног сина Михаила. Када умре 
отац, малолетни син са мајком мораде да бежи из Арте на 
Пелопонез, јер његов стриц Теодор[23] заузе деспотски престо у 
Арти. Када Теодор заузе затим град Солун од Латина и прогласи се 
у њему за цара, он нађе ту у Македонији и децу севастократора 
Јована Петралифиса и њихову младу сестрицу Теодору, на коју 
браћа особито пажаху и чуваху је, јер беше веома лепа и чиста. Али 
ускоро овај цар Теодор погине у борби са Бугарским царем Асеном 
II (1218-1241 г.) и на престо у Арти дође са Пелопонеза млади 
краљевић Михаило II Комнен (1237- 1271 г.). Дошавши у северније 
крајеве Македоније и у град Сервију, Михаило виде тамо блажену 
Теодору и одмах се заљуби у њену лепоту. Преко многих 
посредника он се стараше да је узме себи за жену, што се на крају и 
оствари. Пошто се сврши царска свадба цар и царица остадоше 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0311.htm%23note23


неко време у Сервији, а онда отидоше у своју престоницу Арту, где 
подигоше утврђени град који се још и до данас сачувао. 

Михаило се стараше да управља својим царством, а света 
царица Теодора, мада имађаше царску славу и почасти, не понесе се 
ни мало тиме, него се као и до тада смираваше и једино се стараше 
да се украси сваком врстом врлине. Као што се као девојка не 
обмањиваше лепотом својом, тако се ни сада као царица не 
обмањиваше славом својом. Једина њена брига беше како да, из 
љубави према Богу, учини неком неко доброчинство, а особито 
сиротињи и беднима. Она постаде мајка сиротима, и заштитница 
удовицама, и помоћница свима потребитима. Слушајући речи 
Христове у Светом Еванђељу: Блажени милостиви, јер ће бити 
помиловани; и још: Ако учинисте једноме од ове Моје мале браће, 
Мени учинисте, - она се на сваки начин стараше да их испуни и у 
дело спроведе. А стараше се она да живи и у свакој целомудрености 
и чистоти, и у осталим богоугодним подвизима. Али човекомрзац 
ђаво, видећи је како напредује у свакој врлини и како се слаже са 
мужем својим и живи у побожности, настојаше на сваки начин да је 
удаљи од пута спасења. Па када не успе да одврати светитељку, он се 
окрете на мужа њеног и наведе га на тежак пад. У срце Михаилово 
он убаци нечисту љубав према некој удовој племићки, по имену 
Гангрини. Та нечиста страст толико овлада њиме, да је већ и јавно 
чинио грех и Гангрину сматрао за своју жену, а блажену Теодору за 
служавку. 

У свему томе светитељка показиваше велико трпљење, мољаше 
се Богу и пошћаше, док је једнога дана огрезли у грех цар не 
протера са двора. Иако у утроби својој ношаше дете, блажена 
царица се удаљи са двора и са чедом својим, које у међувремену 
роди, скиташе се ван своје куће пет година у свакој беди и невољи. 
Али Господ не остави слушкињу Своју, него њој и детету њеном 
посла Анђела чувара. Једнога дана, док она пролажаше кроз крај 
звани Прениста, свештеник тога краја, који беше човек побожан и 
добродетељан, приђе јој и запита је ко је она и одакле је, и како је ту 
доспела? Блажена не хтеде одмах рећи, али на његово наваљивање и 
преклињање, она му са сузама све исприча о себи и својим 



страдањима. Свештеник се тада смилова на њу и узе је од тада у своју 
кућу заједно са дететом. 

По милостивом Промислу Божјем дође најзад и крај 
страдањима блажене царице. Јер Бог услиши њене свакодневне 
уздахе и молитве, као што слуша молбе свих праведника Својих. 
Једнога дана, када цар беше изван двора, дворски великаши, 
примећујући већ одавно нешто сумњиво, упадоше у двор, и 
натераше ону удовицу Гангрину да им призна сву истину о томе 
како је она крива за прогонство царице Теодоре. У том часу у двор 
стиже и цар, и када чу да је зла саветница и сагрешница његова све 
признала, постиди се веома и горко покаја, као оно некада цар 
Давид. Одмах он посла свуда слуге да траже царицу Теодору. 
Дошавши у Пренисту, слуге је нађоше у кући онога свештеника и 
поведоше је са собом. Када се царица увери у искрено покајање 
свога мужа, она се, по савету и онога свештеника, врати са дететом у 
двор. Овај повратак блажене Теодоре донесе велику радост у читаву 
Арту, а нарочито обрадова мужа њеног, који је од сада у свему 
питаше за савете. Он се од тада у свему измени на боље, и са 
блаженом Теодором поче подизати храмове Божје и чинити многа 
друга добра. А блажена Теодора подиже у Арти диван храм Светом 
великомученику Георгију, који се затим претвори у женски 
манастир. 

После неког времена умре и цар Михаило, и блажена Теодора 
одмах пође у манастир и постаде монахиња. V монаштву она 
умножи своје молитве и пошћење и своја ранија доброчинства. У 
манастиру она свима показиваше смирење и послуша ње, нимало не 
гледајући на то што је раније била царица. Провевши у таквом 
подвижничком живљењу неко време, дође време да и њу Господ 
позове к Себи. И би јој откривен од Бога дан престављења њеног. 
Примивши од Бога вест о скорој смрти, она се смирено помоли 
Господу, говорећи: Господе и Боже мој, ја смирена слушкиња Твоја 
целога живота очекивах овај час, и како сада да се не радујем, јер 
прелазим из смрти у живот. Али Те молим, ако је воља Твоја, остави 
ме још шест месеци да бих до краја довршила и украсила храм Твој. 
А ако није воља Твоја, онда ево слушкиње Господње, нека ми буде по 
речи Твојој! И милостиви Господ, Који има власт живота и смрти, 



продужи јој живот докле не заврши храм у манастиру и не поучи 
сестре монахиње. После тога она мирно предаде душу своју у руке 
Господа свог и нашег, Коме нека је слава и хвала у све векове. 

Овај храм и у њему мошти преподобне матере наше Теодоре 
извор су исцељења и спасења за све оне који им са вером и 
молитвом прибегавају.[24] 

  
  

 
  
  
НАПОМЕНЕ: 

1. Дамаск - главни, најбогатији град Сирије, један од најстаријих 
градова у свету; лежи на североистоку од Палестине, на реци 
Баради, у дивној и плодној равници, крај источног Анти-
Ливана. И у данашње време Дамаск је главни и најбогатији 
град Сирије и има до 600.000 становника. 

2. Празнује се 30 марта. 
3. Овај Свети Сабор одржан је у Никеји 787. год. против јереси 

иконоборачке. 
4. Севир, јеретички патријарх Антиохијски (512-518, један од 

главних заштитника монофизитске јереси, која је учила ово: 
Христос, иако састављен из двеју природа, не борави у двема 
њима, тј. нема две природе, Божанску и човечанску, пошто је 
при оваплоћењу Бога Логоса човечанска природа у Христу 
изгубила сваку властиту стварност и само се мислено може 
разликовати од Његове Божанске природе. Али из таквог 
јеретичког учења произлази да Христос није истинити човек. 

5. Византијски цар Фока царовао од 602 до 610 године. 
6. Ираклије царовао од 610 до 641 године. 
7. Смирна - чувен у старини трговачки град Јоније, на источној 

обали Јегејског Мора. Цркву у Смирни основао је свети Јован 
Богослов. 

8. Цар римски Декије царовао од 249 до 251 године. 
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9. Хомер - грчки песник написао, по предању два спева: Илијаду 
и Одисеју; непознато је где се родио, те су многи градови, међу 
њима и Смирна, присвајали себи част да су његова постојбина. 

10. Веелфегор или Ваалфегор - сирофеничанско (моавитско) 
божанство, коме се служење одликовало неморалом. 

11. Овде се подразумева врачање и чаробњаштво помоћу лешина 
људских. 

12. Лидија - област у Малој Азији. 
13. Гордијан, римски цар, царовао свега 36 дана у 238 години. 
14. Магистрат - важан државни чиновник код Римљана, који у 

својим рукама има војну и судску власт. 
15. Антипат или проконзул - управитељ области. 
16. Један од најдревнијих и најпознатијих градова у стар. Русији. 
17. Управљао новгородском епархијом од 1416 до 1421 године. 
18. Подразумева се Јевтимије I; био је архиепископом 

новгородским од 1423 до 1429 године. 
19. Хутински манастир, основан 1192 угледним новгородцем 

Алексијем, у монаштву Варлаамом; налази се на десној обали 
реке Волхове, десетак врста од Новгорода. 

20. Овај Богородичин манастир налази се на 7 врста од 
Новгорода.Спомиње се у 1392 години. 

21. Избор новгородског владике, од 1156 године, зависно је не од 
митрополита и сабора епископа, него искључиво од самих 
Новгородаца, од њиховог већа. Они су обично избирали три 
кандидата, и коцке су њихове полагане на престо у храму свете 
Софије; по окончању литургије две коцке, једну за другом, 
вукао је протопоп и објављивао свему народу;најзад коцка, која 
је остала на престолу, указивала је на изабраника Божјег. Тако 
је био изабран и преподобни Јевтимије. 

22. О св. мученику Епимаху видети под 31. октобром. 
23. То је Епирски деспот Теодор Анђео Дука Комнен, који је 

владао у Арти од 1215 до 1224 године, а од 1224, када се 
прогласио за цара, владао је у Солуну до 1230 г. 

24. Кратко Житије и служба св. царице Теодоре би састављена 
ускоро по њеном престављењу од стране монаха Јова Мелоса, а 
допуни је епископ из Арте Серафим Византиос (издана први 
пут у Венецији 1772 г.). 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. МАРТ 

  
  
ЖИТИЈЕ 
преподобног и богоносног оца нашег 
СИМЕОНА НОВОГ БОГОСЛОВА[1] 
  
  
ВРЛИНА је огњена и чудесна ствар, у стању да распири жар 

љубави божанске и да сву душу преради у огањ; она је такође у 
стању да окрили ум и да га са земље узнесе на небо, и да целог 
човека начини Богом по благодати. Пошто дакле и овај велики 
Симеон, о коме је сада реч, свим срцем заволе врлину и као нико 
други узиђе на славне висине њене, потребно је испричати његове 
подвиге, његова преимућства по роду и постојбини, и шта све он 
постиже својим подвижничким знојем и трудом, својим војевањима 
и борбама за врлину. 
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Овај свети Симеон роди се у Пафлагонији, у месту званом 
Галата; родитељи му беху племићи и богати, отац Василије, мајка 
Теофанија. Још као малишана, родитељи одведоше Симеона у 
Цариград код својих рођака који онда беху веома виђени на царском 
двору. Ови га с радошћу примише, и дадоше му учитеља да га учи 
основним стварима. Паметан и мудар измалена, Симеон се озбиљно 
даде на учење; није волео дечје игре, избегавао је њихове несташлуке; 
и тако веома напредовао у наукама. Са узрастом, расла је и његова 
ревност у учењу. За кратко време он постаде изврстан краснописац, 
о чему сведоче књиге писане његовом руком. Он такође изучи у 
знатној мери световну философију и друге науке. 

Симеонов стриц, брат његовог оца, видећи да се Симеон 
одликује лепотом и изузетном отменошћу и да све друге младиће 
превазилази својим дивним особинама, намераваше да свог 
братанца спријатељи са ондашњим царевима, Василијем и 
Константином Порфирогенитима, јер сам беше утицајни дворјанин 
и великаш. Али сузе Симеонове одбише план његовог стрица: он не 
жељаше да ступа у везу са властодршцима, да не би изгубио Бога 
добијајући ништавне ствари. Но на упорно наваљивање стричево, 
Симеон пристаде да буде спаторокувикулар и члан Сената. И он то 
постаде. Али изненадна смрт знаменитог стрица пружи му 
прилику, те он одбеже свет и отиде у чувени Студитски манастир. У 
манастиру он тражи свог, још од детињства, духовног оца и учитеља, 
Симеона Богобојажљивог, који такав надимак доби зато што бејаше 
велики врлином и савршеним бестрашћем - την άκραν άπάθειαν. 
Нашавши га, он му излаже своју намеру и моли га да га уврсти у 
монахе. Али отац, искусни познавалац монашког живота и 
ђаволових замки, саветује му да се стрпи док не стигне у зрелије 
доба, пошто му је сада четрнаест година. 

Млади Симеон послуша свог духовног оца и врати се дому свога 
стрица. Од тада, огањ божанске љубави, који се од детињства тајио у 
његовој души, још јаче се разгоре, те се он са крајном ревношћу 
одаваше молитви и читању. Једнога дана он доби од свог духовног 
оца књигу светог Марка Подвижника. Отворивши је он прочита ово 
место: "Ако тражиш користи, марљиво пази на своју савест и чини 
све што ти она каже, па ћеш наћи тражену корист". - Читајући ове 



речи, њему се учини као да долазе из Божјих уста, и он се одмах 
стаде брижљиво бавити својом савешћу. Савест, божанска стихија у 
људима, саветоваше сваки дан Симеону у његовој духовној 
загрејаности све корисније и корисније по његову душу ствари и 
потстицаше га на непрестано узрастање у добру. И он стаде све до 
поноћи проводити време у молитви и изучавању Светога Писма. 
Сходно томе он узимаше од хране само најнужније. Иако још у 
свету, он млада и нежна тела пригрли живот Бестелесних бића. Зато 
му нису биле потребне многе године да се потпуно одвоји од 
видљивих ствари и стане созерцавати невидљивости Божје. Јер после 
мало времена благодат Светог Духа, нашавши његову душу 
ослобођену од ствари овога света и запаљену љубављу према 
Творцу, подиже је са земље окриљену жудњом за духовне ствари и 
узнесе у виђења и откривења Господња. 

Наиме, једне ноћи када он беше на молитви и умом 
очишћеним сједињен са Првобитним Умом, он виде светлост одозго 
где се изненада лије с неба на њега, светлост чиста и огромна, која 
осветли све и беше видно као по дану. Обасјан и сам том светлошћу, 
њему изгледаше да сва кућа са келијом његовом у њој за трен ока 
ишчезе и нестаде, и он се обрете у ваздуху потпуно заборавивши на 
своје тело. У том стању, - као што је касније сам говорио и писао 
својим пријатељима -, огромна радост испуни му биће и топле сузе; 
и он, запрепашћен необичношћу овог чудесног догађаја и 
ненавикнут на оваква откривења, непрестано викаше громким 
гласом: "Господе помилуј!" - чега он постаде свестан када дође себи, 
а у ово време он уопште није знао да његов глас говори громко и да 
се његове речи чују напоље. У овој светлости дакле он доби снаге и 
виде на висини неба један веома сјајан облак, безобличан и 
неуобличен, и пун неисказане славе Божје. С десне пак стране овог 
облака он угледа где стоји његов духовни отац Симеон 
Богобојажљиви и предано се моли према овој божанској светлости. 
Налазећи се тако у вансебности доста времена, и посматрајући свога 
духовног оца где стоји с десне стране Божје, он не осећаше да ли је у 
телу или ван тела, као што касније сам рече и потврди. Дуго затим, 
пошто се ова светлост најзад мало - помало повуче, он опет виде 
себе у телу свом и у келији својој, и нађе срце своје препуно 



неисказане радости и уста своја где громко вичу: "Господе помилуј!" 
и свега себе заливена сузама, слађим од свакога меда. И од тог 
тренутка он осети како му тело постаде танано и лако и као духовно; 
и ово осећање потраја дуго време. 

После овог виђења душа се дивног Симеона још јаче распали 
божанским огњем, и он упорно мољаше свог духовног оца да га 
постриже. Али старац, као провидац, не хте да га замонаши тада, 
пошто је сматрао да нежно тело младог Симеона није у стању 
издржати суровости подвижништва. Након шест година од оног 
необичног виђења, Симеон намисли да неким послом отпутује у свој 
завичај, зато оде своме духовном оцу да узме збогом од њега. А 
чудесни старац чим га виде рече: Чедо, сада је време да промениш, 
ако хоћеш, и одећу и живот. - Ова реч би као жар за младићево 
срце, и он упита: А зашто ми то, оче, раније не рече, мени, чеду 
твоме? Али ево, ја се и сада одричем света и свега што је у њему, 
само морам извршити један царев налог и отпутовати у мој завичај. 
Тамо ћу покупити сву своју имовину, и по повратку предати је сву у 
руке твоје светости, а са њом и себе сама. 

После тога млади Симеон отпутова хитно у свој завичај. Пошто 
беше време Великог поста он се сав предаде борбама за врлину. 
Како близу куће његових родитеља беше црква, и крај ње једна мала 
келија, он се настани у њој; и провођаше и дане и ноћи у молитви и 
у читању Светог Писма и светих књига. Радо је читао и Лествицу 
светог Јована Лествичника, коју нађе у књижници свога родитеља. 
Једном он у Лествици прочита ове редове: "Неосетљивост је 
умртвљење душе и смрт ума пре смрти тела". - У овим речима он 
нађе лек који је тражио: стога се стаде молити међ гробовима бдећи, 
и ликове мртваца сликајући у срцу свом; и непрекидно вођаше 
унутрашњи рат, појачавајући своје постове и своја бдења и бавећи се 
размишљањем о смрти и о суду. 

Једне ноћи када се Симеон мољаше у једном куту цркве крај 
једног сандука пуног мртвачких костију, а врата цркве беху по 
обичају затворена, наиђе мноштво демона и нададоше тако страшну 
пику, да је Симеону изгледало како разваљују врата и траже њега да 
ухвате. Захваћен великим страхом он подиже руке к небу 
призивајући отуда Божју помоћ. А када зли дуси видеше њега где 



сатима тако непокретан стоји на молитви, они се побеђени 
повукоше. Но руке се Симеону од толиког напора беху тако 
страховито укочиле, да их је он са великом муком и уз велике болове 
једва савио и спустио. Затим, видевши да су врата затворена, он би 
запрепашћен. Од тада он задоби велику храброст против демона, и 
ниушта не сматраше њихове нападе, уверен да они никакву моћ 
немају против нас, сем ако нисмо остављени од Бога. 

Тако живећи, млади Симеон одбаци сваку животну бригу, и 
бављаше се само молитвом и читањем. А кад би понекад наишло на 
њега униније, чамотиња, он би одлазио на гробље, и севши крај 
неког гроба он би у мислима разговарао са сахрањеним мртвацима; 
некад би туговао, а некад јаукао и сузе лио. Такве, и сличне ствари 
радећи, он се довијао да покривало неосетљивости скине са срца 
свог. Таква беше од почетка борба чудеснога Симеона, такво беше 
његово војевање још као мирјанина. Благодат Божја тако делаше у 
њему, да посматрање мртваца упечатљаваше у његовом уму као 
неку слику насликану на зиду. Не само то, него се и сва осећања 
његова изменише, те стога он лице сваког човека и сваку дражесну 
лепоту и свако живо биће гледаше стварно као мртве, као мртваце. 

Када дође време да крене натраг у Цариград, Симеон се стаде 
припремати за пут. А отац га са сузама мољаше да остане код њега. 
И говораше: Чедо моје, не остављај ме у старости мојој, преклињем 
те. Ти видиш да се крај дана мојих ближи. Када тело моје будеш 
спустио у гроб, онда иди путем који си . изабрао. Ти знаш да си ми 
ти једина потпора старости моје и утеха душе моје; лишити се тебе, 
то је смрт за мене. - Говорећи то, отац се купаше у сузама. Али син, 
душом изнад закона наложених природом, претпостављајући 
Небеског Оца земаљском оцу, одговори: Мени је немогуће, оче, 
више остати у свету, ни за најкраће време, јер ми не знамо шта ће 
нам донети сутрашњи дан, и претпоставити ишта служењу Господу, 
за мене је ризично и опасно. 

Рекавши то, он се писмено одрече родитељског наслеђа, узе 
само оно што је било његово, узјаха коња, и са својим слугама журно 
крену пут Цариграда, ношен пламеном љубављу према Небеском 
Оцу. После путовања од осам дана он стиже у Цариград, и оде право 
к своме божанском старцу, паде пред ноге његове као пред ноге 



самога Господа Христа, и предаде му сву своју имовину. Видећи 
његову дубоку смиреност и веру, старац одмах ослободи свога 
ученика земаљских брига раздавши сиромасима сву његову 
имовину. Онда га одведе у манастир, предвиђајући, као провидац, 
искушења која су га имала снаћи због свог искушеника. Давши 
манастиру две литре злата, старац га приведе игуману Петру, а 
игуман га опет повери овом изврсном духовном оцу - Симеону 
Богобојажљивом. 

Примивши од игумана новог искушеника, преподобни старац 
му одреди да станује испод степеница у једној малој и уској као гроб 
келијици. Ту се млади Симеон предаде вишим трудовима у 
вежбању врлина под руководством искусног старца, који га 
упућиваше у правила ове уметности. И рече му мудри наставник: 
Чедо, ако хоћеш да се спасеш и избегнеш замке Нечастивога, ради 
на себи, не разговарај за време богослужења, не ходај од келије до 
келије, него буди туђ и стидљив према целоме свету, размишљајући 
о својим гресима и њиховим вечним казнама; чувај ум свој да не лута 
тамо-амо. Будеш ли се држао тога, обрешћеш велику корист. 

Симеон саслуша ове речи као да долазе из Божјих уста, и 
држаше их се неотступно. А његов духовни отац руководилац, 
желећи да му осигура најлепше венце, налагаше му да врши 
најнижа послушања. Симеон пак, једном засвагда потчинивши себе 
старцу, беше готов да са радошћу и усрдношћу послуша старца, ако 
би му овај наредио да се баци у усијану пећ или у дубину морску. 
Извршујући послушања најниже врсте и замарајући се много, он не 
занемариваше ни поетове ни бдења, него знајући колика је корист 
од њих, он их свом снагом упражњаваше. Међутим старац, да би 
сломио његову вољу, често му нарећиваше да чини супротне ствари: 
примораваше га да једе и да спава. То силно жалошћаше Симеона, 
али он ипак подношаше те разноврсне вежбе, јер у својој божанској 
мудрости старац га час навођаше да искуси понижења и замор, час 
да доживи почаст и одмор, те му тако с обе стране осигураваше 
награду супротећи се његовој вољи. 

Враг, видећи Симеона где се брзо попео на толику висину 
врлина, шкргуташе зубима против њега и покушаваше на све 
могуће начине да га искуша. Али огњени стуб молитве старчеве 



бејаше Симеону моћна заштита. Да би се обелоданило како је сила 
ђаволова зла потпуно немоћна, ђаволу би допуштено да нешто 
мало нападне слабост Симеонову. И враг то учини за време 
Симеонова спавања: приступи Симеону у сну, убаци му чамотињу у 
душу, помрачење у главу и изазва тромост у целом телу, тако да 
Симеон мишљаше да је од ногу до главе обучен у неку тешку врећу, 
те не могаше ни стајати, ни главу помаћи, ни уста отворити или 
чути појање у цркви. Знајући да је то напад врага, наш јунак му 
противстаде трпљивошћу и оружјем духа: не промени место где је 
обично стајао за време богослужења, нити уопште попусти у 
молитви. Не могући подносити трпељивост и велики отпор 
Симеонов, побеђени враг побеже из борбе на овај начин: једном у 
почетку јутрења Симеон стојећи осети како се она врећа повлачи од 
ногу и мало-помало пење ка глави, док се најзад сва не изгуби у 
ваздуху као неки густ облак у вихору, и светитељ се осети лак, танан 
и сав духован. Препун неисказане радости, он узвикну тада с 
Давидом: Ти скиде с мене врећу, Господе, и опаса ме весељем (Пс. 
30, 11). И од тада, ојачан Богом, он више никад не сеђаше за време 
богослужења, него угледајући се на свога учитеља он стајаше за све 
време. 

Пошто демон чамотиње би тако побеђен, Симеона стадоше 
нападати ноћу демони страха: када се молио, они потресаху његову 
келију, прављаху буку, навођаху страшилна привиђења; а када је 
одлазио на спавање, они се појављиваху као црнци, сипајући на њега 
огањ из својих очију и уста и дувајући му жар у лице, и у исто време 
испуњујући собом сву келију; понекад се они појављиваху са 
пламеним оружјем урлајући бојне покличе и запаљујући земљу где 
је лежао и зидове. И док они тако чињаху своје, он је при сваком 
њиховом нападу устајао на молитву, нашто су се они увек давали у 
бекство. 

Затим демони прибегоше другој врсти борбе против Симеона, 
и то они најсиловитији међу њима - демони блуда, који не знају за 
одмор. Они почеше сваке ноћи два или три пута нападати Симеона 
помоћу својих сањарија, да би макар ранили срце његово слашћу 
телесне пожуде. Али Симеон беше добио од Бога такву благодат, да 



и у сну беше сав будан, или боље рећи, он им онда боље одолеваше 
него на јави. 

Побеђени и на овоме попришту, демони се не усуђују више да 
нападају Симеона на овај начин. Али, луди од беса, они се лаћају 
оружја зависти: наоружавају њоме и дижу против Симеона оне 
најнемарније међу братијом, па чак и игумана Петра. Међутим, 
храбри борац Христов, обучен у оклоп и шлем Светога Духа, не 
објашњава се са својим клеветницима, избегава све не мрзећи 
никога, и као чедо Христово савршених осећања он хита да се 
одмори у духовном загрљају свога духовног божанског оца, њему 
исповеда помисли своје, открива му сву душу; и од њега се, сав 
наоружан, враћа у борбу против демона. За време богослужења он 
стоји као стуб, не тумарајући очима; сваки дан лије потоке суза, ни 
најмање се не обазирући на присутне. Међу монасима који то виде, 
једни се радују хвалећи Бога, - то су они најпобожнији; други пак не 
могу да га поднесу, јер у њему виде осуду своје немарности. Овим 
монасима из манастира придружују се неки мирјани из света: сви 
они желе да омету Симеона у његовом врлинском живљењу, са 
циљем: или да га расхладе у побожности и одвоје од његовог 
духовног оца, и тако изједначе са собом по животу, или да га из 
манастира отерају у свет, кога се он свим бићем био одрекао. У том 
смеру они употребљавају све: и ласкања и претње, и похвале и 
покуде, и клевете и обећања, еда би поколебали победитеља демона 
и остварили своју намеру. 

Како се према свему томе односи храбри и мудри борац 
Христов? Потпуно равнодушно: њега нити ласкања заслепљују нити 
претње заплашују, нити похвале опсењују, нити покуде 
онерасположују, нити клевете разгневљују, нити обећања 
примамљују. При томе, њему је од огромне користи његов 
божанствени духовни отац. Својим богомудрим саветима он му 
силно ојачава, соколи и челичи душу, те је он непоколебљиво 
истрајан у својим духовним борбама. Дивни старац говорио је своме 
духовном сину: "Чедо моје, јуначки подноси искушења која ти 
демони приређују. То је проверавање наших врлина. Јер, знај добро, 
узалуд нам је јуначки се мучити у борбама за врлине, постити, 
бдети, и упражњавати сваку другу врсту подвига, све нам је то 



узалуд, ако се не боримо да душу своју начинимо безазленом, 
простом, нерадозналом, смиреном, кротком, благом. Јер једино у 
таквој души шири се, дише и обитава, као у неком врло пријатном 
обиталишту, благодат Светога Духа; нема другог начина видети је 
или примити је". 

На ове речи премудри Симеон, у својој пламеној жељи да 
прими благодат Светога Духа, пада ничице и грли свете ноге старцу, 
молећи га свесрдно и преклињући да га молитвама својим удостоји 
примити ову благодат, а не да је он очекује од својих сопствених дела 
и трудова. Дирнут овим, жалостиви отац говори своме ученику који 
лежи ничице: "Устани, чедо, и ја сам човек; али, уздајући се у 
човекољубље Божје, кажем ти, да ће ти Бог дати двоструко већу 
благодат него мени". - Ова реч запањи Симеона, но он је прими са 
вером, без икаквог двоумљења, и устаде очију пуних суза. Старац га 
загрли и отпусти с миром; а беше тада око девет сати увече. 

Но тек што се Симеон врати у своју келију, изненада сину 
светлост с неба, обасја га као муња, и проникавши му ум - 
περιδραξάρ-ενον τοΰ νου αύτοΰ περιδραξάρ-ενον τοΰ νου αύτοΰ - и 
захвативши га целог, испуни га неке преслатке радости. Ово још 
више окрили душу његову према љубави Божјој, и он запаљена духа 
и скрушена срца припаде Богу са исповешћу и захвалношћу; и док 
он тако ничице лежаше и плакаше, гле, он виде у духу- νοερως -где 
га један лучезарни облак покри целога, и сав беше за његову душу 
радост и сладост и испуњаваше је благодаћу Божјом, сводећи 
нинашта земљану јакост телесног умовања. 

Од тада христочежњиви Симеон увећа своју веру у свог 
духовног оца и своју жеђ за напредовањем. То виђење учини те му 
срце постаде извор непресушног умилења. Одонда му би дата таква 
реч мудрости и знања, да се сви чуђаху и питаху: Откуда овоме таква 
мудрост и знање? - Поред тога, сви беху запањени његовим 
смирењем и постојаним умилењем; јер његово жестоко подвизавање 
учини те он брзо узиће на такву висину, да надвиси чак и оне који 
беху године и године провели у подвизима врлине. 

Међутим опадачи, гледајући Симеоново напредовање у 
врлинама и у вери према духовном оцу, не прође много времена а 
они отидоше игуману, и веома распирише жар гњева његова на 



Симеона. И он призва к себи благородног Симеона, и покуша 
нешто обећањима а нешто претњама да га одвоји од његовог 
учитеља и привуче себи. Јер игуман, заборавивши на своју дужност, 
беше суревњив на узвишеног старца. Али када виде Симеонову 
чврсту одлучност и непоколебљиву веру према старцу он, побеђен 
силином и мудрошћу Симеонових речи, одмах издаде наређење, и 
блажени Симеон би истеран из манастира. 

Видећи завист игумана и осталих, велики духовни отац Симеон 
Богобојажљиви узе свога ученика, одведе га игуману оближњег 
манастира светог Маманта, знаменитом Антонију, чувеном по 
врлинама, и повери му Симеона као ризницу добара. Али 
нечастиви не хте мировати, него и тада подиже противу 
христочежњивог Симеона његовог оца по телу и неке чланове 
Сената: они рађаху да Симеона врате у свет. Но храбри јунак 
Христов остаде чврст и непоколебљив, сав горећи љубављу према 
Богу. Тада он упути своме оцу по телу речи које је требало да овај 
упути своме сину: поручујући му и саветујући му да ништа не треба 
претпоставити љубави Христовој. 

Међутим духовни отац, као добри пастир, често посећиваше 
свога ученика. И видећи га како сав гори божанском љубављу и 
сагорева од жеље за светом ризом, он га постриже и обуче у одећу 
радости. Од тада Симеон, пламено жудећи за врлином, даде се на 
још веће подвиге од пређашњих. Највише се посвећује молитви, 
безмолвију = ήόυχία - побожном тиховању, и изучавању Светога 
Писма; и сједињује се са Богом савршеније у светлости созерцања - 
έν φωτί νεωρίας за кога је живео и пре свога посвећења и који га је 
обасјавао још од колевке. 

Ево свакодневни начин живота овог човека крајње чистоте: 
причешћивао се сваки дан животворног Тела и скупоцене Крви 
Господа Христа, и јео једиво зеље и семење; тако је радио целе 
седмице; недељом пак и празником, пошто би се причестио, он је са 
осталом братијом обедовао у трапези, оборених очију и увек пун 
умилења. Затим је одлазио у своју келију, закључавао врата, и стајао 
на молитви. После тога је читао мало, па се онда кратко одмарао 
легнувши на земљу; јер он није имао ни кревета ни покривача нити 
икакву другу угодност за тело; сва његова постеља беше - асура, 



прекривена овчијом кожом. Али ни ту постељу он није користио 
сваке ноћи: јер недељом и о већим празницима његова га келија није 
видела да спава; од вечера до јутра он је проводио у бдењу, и чим би 
грануло сунце он би опет стао на молитву, купајући се у врелим 
сузама. Јер он ништа није претпостављао разговору са Богом. Он се 
такође много старао да ниједна празна реч не изађе из уста његових, 
јер је добро знао да прекршај једне заповести Христове, чак и 
најмање наизглед, претставља не малу опасност за душу у оном 
свету. Свакога дана он је огњене душе проходио заповести Христове: 
сав пажња, сав испуњен топлином Духа Светога он је ревносно 
правио у души својој саће врлина и пунио га медом врлина. Окупан 
сузама, и сав као пламен од молитве, он је читао катизме, затим 
Свето Писмо и Житија светих. После тога лаћао се ручног рада: 
преписивао свештене књиге. На звук клепала, одмах је одлазио у 
цркву, и пажљиво пратио богослужење; за време свете литургије он 
је са сузама, сав горећи божанским огњем, приступао Светим 
Тајнама и причешћивао се. По завршетку свете литургије он се 
враћао у своју келију, и прихватао се свог мршавог оброка. Затим се 
молио и изучавао Свето Писмо, све тако до поноћи; онда би 
прилегао да се мало одмори; и у један сат после поноћи он је на звук 
клепала устајао и одлазио на јутарње славословљење Бога са осталом 
братијом. По завршетку јутарњег богослужења он се враћјао у своју 
келију, и опет предавао својим светим подвизима. - Такав је био ток 
подвижничких борби чудеснога Симеона преко целог дана и ноћи. 

За време Свете Четрдесетнице, он ништа није јео у току сваке 
седмице, сем суботом и недељом. У ова два дана он је одлазио за 
општу трапезу, и јео нешто семења и куваног зеља. Никада није 
спавао лежеђи, но када би осетио велики замор своје природе, он би 
наслонио главу на руке, и тако седећи отспавао највише један сат. - 
Такви беху уводни и средишњи подвизи блаженог Симеона. 

Након две године христочежњиви Симеон постиже толико 
духовно савршенство и благодат Светога Духа толико га просвети и 
обогомудри, да он стаде произносити дивне говоре у цркви. А његов 
духовни отац, видећи да је Симеон достигао "у човека савршена, у 
меру раста висине Христове" (Еф. 4, 13), мудро смисли да га 
рукоположи за јереја, те тако свећу постави на светњак, да би 



светлила свима у Цркви Христовој. Но утом убрзо умре игуман 
манастира светог Маманта. Патријарх Никола Хрисоверг и братија 
манастирска изабраше блаженог Симеона за игумана. И он би 
рукоположен за јереја и постављен за игумана. Али не без похвалног 
одупирања са његове стране: смирени Симеон са плачем одбијаше и 
свештенички чин и игуманство, искрено сматрајући себе 
недостојним и једнога и другога. За време пак рукоположења, када 
Симеон клечаше и архијереј читаше молитву над његовом главом, 
христољубиви Симеон виде где Дух Свети као огромна светлост, 
проста и безоблична, сиђе на њега и покри његову свештену главу. 
Ту исту светлост он је виђао сваке свете литургије, у току четрдесет 
осам година свога свештениковања, где силази на жртву коју он 
приноси Богу. О томе је он сам говорио и писао, приписујући то, из 
појмљиве свештене смерности, неком другом лицу. 

Стога, често пута питан какав треба да је свештеник, он је 
скрушено и са сузама одговарао: "Авај мени, браћо! што ме питате о 
томе! Страшна је то ствар, страшна чак и мислити. Ја ни у ком 
погледу нисам достојан бити свештеник, када мислим на страхоту 
свештеничког звања. Но, иако сам несумњиво ништаван, ипак знам 
какав треба да је свештеник: он треба да је прво чист, не само телом 
него много већма душом. Али то није доста: он треба да је без икакве 
сенке греха - πάόης αμαρτίας αμέτοχος- смирен по понашању, 
скрушен по срцу. Када служи пред светим престолом, он треба 
умом - νοερώς - да гледа Бога а чулима - αισθητώς - предложене 
Дарове, и треба у срцу свом да има Онога који је нема сумње 
невидљиво присутан у Даровима, да би са поуздањем могао 
узносити своје молитве и као пријатељ са пријатељем разговарати са 
Богом и Оцем и беспрекорно говорити: "Оче наш који си на небу"..., 
као онај који има у себи, помоћу Духа Светог што обитава у Њему, 
истинитог Бога, Сина Божјег по природи". 

Говорећи то са много суза, светитељ је молио свакога од 
присутних да не желе ово звање недостојни, нити да журе са 
примањем ове узвишене тајне, страшне и Анђелима, пре но што 
стекну потребно савршенство помоћу многих напорних подвига, 
него да се сваки дан сресрдно труде да извршују заповести Христове, 
да се сваки час кају за своје грехе: јер ми, као људи, грешимо не само 



телом него и умом и невидљивим мислима душе наше. Стога, на 
такав начин, скрушена духа треба да приносимо сваки дан жртву 
Богу за себе и за ближње, молитве, сузе и молбе, што и јесте наш 
тајанствени принос, који је мио Богу и који Он прима у Свој свети и 
наднебесни и мислени жртвеник, и узвраћа нам за њега благодат 
Светога Духа. 

Тако је светитељ одговарао, и такве савете давао онима који су га 
питали. А кад је служио свету литургију, свети Симеон је сав 
блистао, и његово лице добијало је изглед анђелски, те човек није 
могао да право гледа у лице његово због блистања које се лило из 
њега, као што није у стању да гледа у сунце. 

Благодат Светога Духа, сва разливена по целом телу његовом, 
целог га преображаваше у огањ, те он беше скоро неприступан за 
људске очи у време свете литургије. Симеон Ефески, ученик 
светитељев, казиваше ово за свог светог учитеља: "Једном када 
служах са њим свету литургију, очи мога духа се отворише и ја га 
видех обучена у патријарашки омофор и одежде, и погружена у 
тајне Божије". - А Мелетије, постриженик светог Симеона, тврђаше 
ово за њега: "Ми смо често виђали где га светли облак обавија док он 
стоји у олтару, у време светог Приноса". 

Као игуман, преподобни Симеон обнови из темеља све 
манастирске зграде, сем цркве, пошто беху дотрајале. А црква, 
сазидана још од цара Маврикија,[2] била је у исто време и гробница 
у којој су сахрањивани многи. Преподобни очисти и њу од 
мртвачких костура, патоса је дивним мермером, украси је светим 
иконама и снабде многим другим свештеним предметима. 

Пошто обнови цео манастир, преподобни Симеон приону на 
духовну обнову својих ученика: учаше их монашком животу, тој 
уметности над уметностима и науци над наукама - την τέχνην τών 
τεχνών και την έπιότήμην των. Учаше их нешто својим речима, но 
много више својим делима, одушевљавајући их својим. примером 
на вршење заповести Божјих. Он установи заједничку трпезу за себе 
и своје ученике: кувано зеље и сочива; ученици јеђаху досита, а он се 
често уздржаваше, и задовољаваше се са нешто некуваног зеља и 
мало воде. Радећи тако, и учећи на такав начин своје ученике, у 
њему се помоћу прекомерног смирења умножаваше небески дар 
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умилења. То умилење му целог живота беше храна и пиће. Ради 
тога он беше одредио себи да три пута на дан посвећује себе томе 
подвигу, узору после јутрења, у време свете литургије, и увече после 
повечерја. У та три часа он издвојен стајаше на молитви и мољаше се 
Богу са сузама. 

Такво беше у тајности свакодневно подвизавање нашег јунака. 
Једне ноћи када он узношаше своје молитве Господу, гле, један 
облак светлости сишавши с неба кроз отшкринути кров куће стаде 
на његову чесну главу, и покриваше га целог неколико часова, 
испуњавајући га неком топлом и неисказаном радошћу, миљем и 
раздраганошћу. Тада он чу један тајанствени глас који га учаше 
чудним и сакривеним тајнама. Стога и када ова светлост ишчезе, он 
нађе срце своје у мудрости Божјој како лије из себе потоке благодати 
Божје. Од тада он не припадаше више себи, него благодат Божја 
овладавши целим његовим бнћем начини од његова језика перо 
брзописно, а од његовог ума - извор мудрости Божје = πηγην σοφίας 
θεοΰ. Стога он учаше и говораше о Богу као љубљени ученик 
Христов, свети Јован Богослов, и читаве ноћи посвећиваше 
богословљу. И писаше некад поуке, некад тумачење Светога Писма, 
некад божанствене химне, некад писма појединим ученицима. 
Притом, он потпуно победи сан, и глад, и жеђ, и друге телесне 
неопходности. Иако је бдео по читаву ноћ, он није осећао ни замор, 
ни глад, ни жеђ. Међутим, при свем том добровољном злопаћењу, 
он је, благодарећи благодати небеској, био здрав телом, и у лицу 
румен и свеж, и ведар као анђео. 

Због свега тога свети Симеон постаде чувен код свију, и његово 
се стадо увећаваше, али не без тешкоћа и искушења. Да споменемо 
само једно такво искушење. Једнога дана после јутрења, када 
светитељ даваше поуке монасима, саветујући, осуђујући, претећи, 
изненада око тридесет монаха раздреше хаљине своје, као некада 
Ана и Кајафа (Мт. 26, 65), и стадоше силно викати на светитеља. А он 
стајаше непомичан на свом месту, осмехујући се и озбиљан, погледа 
уперена на побуњенике. У тренутку пак када они са страховитом 
грајом полетеше на њега, они бише спречени вишњом силом да му 
приђу: јер благодат која обитаваше у Симеону задржаваше их 
подаље од њега и одгураваше их. Не знајући шта да раде, они трком 



изиђоше из цркве, сломише пријеворнице на капији манастирској, 
па као вансебни одјурише пут патријаршије. Блажени остаде сам са 
монасима побожног живота. Дотрчавши пред патријаршију, 
побуњеници стадоше грајати. Патријарх Синесије их позва к себи, 
испита их, и саслуша њихове бесмислене клевете против светитеља. 
Сутрадан патријарх позва код себе светитеља. Овај дође озбиљан и 
ведар, н изложи патријарху цео догађај. Патријарх би запрепашћен 
безумљем побуњеника и, пун праведнога гњева, осуди их све на 
прогонство. Али пастир добри, угледајући се на архипастира 
Христа, паде пред ноге патријарху, и са сузама га моли да им 
опрости. Патријарх једва пристаде на светитељеву молбу, повуче 
своју одлуку о прогонству, али не пристаде на њихов повратак у 
манастир, и они се разиђоше на разне стране, 

Вративши се у манастир, добри пастир неутешно туговаше и 
сузе проливаше за изгубљеним овцама. Желећи да их опет све 
приведе Богу, он се распита и сазнаде где се који од њих налази. И 
свима шиљаше намирнице за живот, и трућаше се много да омекша 
тврдоћу срца њихова. Поред тога, он сам смерно обилажаше свакога 
од њих посебно, молећи их да се врате и да му опросте, као да их је 
он увредио а не они њега. Његова љубав и речи коснуше се њиховог 
срца, те се они сви вратише у манастир. 

Такав беше Симеон, такав беше живот који он вођаше, такво 
беше увек његово упражњавање врлине. Живот његов у исти мах и 
врло делатан и врло созерцатељан, узвишен, савршен у речи 
богословља и у великој мудрости Божјој. Такво беше и његово стадо; 
оно постаде као друга заједница светих Студита, својим примерима, 
својим делима, својим држањем, и својим наравима, или боље рећи, 
то беше хор бестелесних анђела који певаху мудро и служаху Богу 
усрдно. Тако блажени напредоваше сваки дан и пружаше се ка 
бољем и, благодарећи њему, увећаваше се број његовог стада преко 
нових ученика које он постризаваше. 

Вреди овде споменути узгред врлину једног или двојице 
његових ученика, да би се и на тај начин обелоданила свима врлина 
њиховог учитеља. Један евнух, по занимању брзописац, презревши 
таштину овога света, дође к блаженом оцу са жељом да се 
замонаши. Блажени Симеон га испита, и видевши да свим срцем 



жели прибећи к Богу, прими га у манастир као искушеника, да би 
га помоћу разних послушања и злопаћења проверио је ли способан 
за монашки чин. Искушеник убрзо даде сјајне доказе о својој 
послушности и о своме пламеном ревновању за врлине, прошавши 
послушања најниже врсте. Блажени га онда замонаши и даде му 
име Арсеније. Он дакле ступи на поприште подвижништва и, 
одрекавши се своје сопствене воље, ухвати се у коштац са 
непријатељем. 

Видећи како је монах Арсеније свом душом ушао у духовну 
борбу, непријатељ ђаво скова план да га омете у томе и приреди му 
искушење. Знајући како је по самој природи својој љубав родитеља 
према деци и деце према родитељима силна и јака, ђаво потстаче 
Арсенијеву мајку да оде у Цариград и види сина. Дознавши у 
Цариграду у ком је манастиру њен син, она дође к манастиру, и 
пред капијом манастирском мољаше и плакаше да јој се допусти 
видети сина. Заокупљен њеном молбом и кукњавом, вратар најзад 
оде и извести Арсенија, рекавши му на крају: "Она вели да се неће 
маћи с места док не види свог милог сина". А Арсеније, истински 
ученик истинског учитеља и пастира, одговори: "Брате, ја сам већ 
умро свету, и како ћу ићи да видим мајку по телу? Ја имам духовног 
оца који ме је родио по духу и који ме сваки дан храни чистим 
млеком благодати Божје, - говорим о мом оцу по Богу; он је и моја 
мајка, јер ме је родио Духом, и крили ме и гаји као новорођенче. 
Стога ја нећу ићи да видим мајку по телу, чак и кад бих чуо да је 
издахнула пред манастирском капијом". - Вратар пренесе ове речи 
Арсенијевој мајци. А она остаде три дана пред манастирском 
капијом, плачући. Напослетку се врати кући својој, никада више не 
видевши сина. 

Свети Симеон, желећи да очеличи Арсенија, често пута му је 
додељивао разна тешка и најниже врсте послушања. А Арсеније их 
је са радошћу извршавао, као и друга добровољна злопаћења: у 
посту, у бдењу, у молитви, те је тако превазилазио сву братију који 
су се с њим подвизавали. Пред Велики пак пост он, још неискусан у 
подвизавању, замоли блаженог Симеона за допуштење да прве 
седмице не једе ништа. Светитељ се обрадова овој његовој пламеној 
ревности, али, пошто није хтео да се Арсеније управља по својој 



вољи, он одби његову молбу. Но како Арсеније упорно настојаваше 
са својом молбом, светитељ му најзад допусти, рекавши: "Арсеније, 
било би добро и врло корисно по тебе да се не управљаш по својој 
вољи. Али, пошто сматраш да је за тебе корисно да испуниш вољу 
своју у ономе што си одлучио, ја ти допуштам, мада против своје 
воље, да урадиш оно што желиш. Ти ћеш видети шта ће те снаћи и 
какав ћеш плод пожњети од своје непослушности". 

Наступи Велики пост, и Арсеније се свим жаром душе своје 
даде на тешке подвиге, иако почетник. У среду прве седмице Поста у 
три сата после подне сва друга братија обедоваше, само Арсеније, 
угледајући се на светог Симеона, не окуси ништа. Али на бденију 
истога дана, када Арсеније стајаше у хору, њему се изненада смучи и 
он се полеђушке сруши на земљу. Жртва непослушности и страшан 
пример за друге. Међутим, светитељ, знајући унапред шта ће се 
догодити, беше наредио једноме од ученика да има при руци 
бочицу вина и мало хлеба. А када се ово догоди Арсенију, светитељ 
нареди да га мало подигну и поткрепе вином и хлебом. То би 
учињено, и Арсеније устаде сав постиђен. Тада му светитељ рече: 
"Арсеније, да си у свему био као твоја браћа, не би те ништа слично 
снашло на бденију усред њих. Али, пошто си у својој уображености 
и непослушности журио да их пре времена превазиђеш, да би 
добио прву награду пре других, праведно је што не добијаш ни ону 
најмању". Због тога силно кајање обузе Арсенија, и он мучен 
савешћу зарони у дубоко смирење. Том његовом смиравању себе 
допринеше много још два догађаја. Арсеније вршаше дужност 
економа. Једнога дана он распростре влажно жито у претсобљу да се 
суши, при чему остави једна врата отворена ради ваздуха. Но 
однекуд долетеше вране, добро се наједоше жита, и скакутаху 
грачући. Арсеније чу грактање, дотрча, и кад угледа вране препуних 
гуша и жито растрвено, разјари се, затвори врата, и једном мотком 
поби све вране. Затим, сав поносан на овакав велики потхват, он оде 
блаженоме и исприча му све. Блажени, као одобравајући, рече му 
на то: "Хајдмо, да и ја видим то твоје добро дело". - А када отиде и 
угледа под покривен побијеним птицама, он зајеца од бола и муке 
на тако неразуман Арсенијев гњев. Онда нареди те донеше уже, 
повезаше све вране и обесише их о врат Арсенију. То би урађено 



врло брзо. Тада светитељ нареди да кривца вуку по целом 
манастиру и покажу га другим монасима на потсмех. Арсеније 
поднесе ову срамоту са осећањима тако смиреним, да он проли 
потоке суза и притом називаше себе убицом. 

Другом приликом дођоше светитељу у посету неки пријатељи. 
Један од њих због болести морао је јести месо од младих голубова. 
Жалостиван, блажени Симеон нареди да се за њега спреме пржени 
голубови. Када болесник јеђаше месо, Арсеније који такође беше за 
трпезом, погледаше га натуштен. Приметивши то, светитељ реши 
да Арсенију даде поуку и да у исто време покаже гостима његово 
огромно смирење, па рече Арсенију: "Зашто, ти, Арсеније, не гледаш 
себе, и погнуте главе не једеш хлеб свој у смирењу, него гледаш 
онога који због болести једе месо, и сматраш да си по побожности 
већи од њега зато што једеш зеље и семење, а не, као орлови, 
голубове и јаребице? Ниси ли чуо Христа где говори: Не погани 
човека што улази у уста; него што излази из уста оно погани човека: 
зле мисли, убиства, прељубе, блуд, крађе, лажна сведочанства, хуле 
на Бога (Мт. 15, 11, 19). Зашто ниси разуман, па да гледаш и 
расуђујеш како треба? Али у неразумности својој ти осуђујеш у себи 
онога који једе, жалећи свакако покољ ових птица, а заборавио си 
речи светог апостола: Који не једе нека не осуђује онога који једе (Рм. 
14, 3). Зато сада и сам једи од ових птица, и знај да си се далеко више 
упрљао таквим својим расуђивањем него да си јео од ових голубова". 
- И узевши једног голуба, светитељ га баци пред Арсенија, 
наређујући му да га поједе. Запањен оваквом наредбом (τοῦ 
έπτιμίου= казном), али и знајући да је непослушност пагубнија него 
појести месо, Арсеније, начинивши метаније и замоливши за 
благослов, узе и поче жвакати месо плачући. Када светитељ виде да 
је Арсеније довољно сажвакао залогај, и пре но што га је прогутао, 
рече му: "Доста, испљуј сада; јер ти си прождрљивац, и навалиш ли 
јести, цео те голуб неће моћи заситити; заустави јуриш своје 
прождрљивости". - Тако без предомишљања овај славни ученик 
великог оца и учитеља испуни свој завет послушности, за који је 
обећао пред Богом да ће га чувати до смрти. 

Таквих сјајних ученика преподобни отац наш Симеон имађаше 
много. Да споменемо неке од њих: премудри Лав, Јероним, 



Антоније, Јоаникије, Сотирих, Василије, Симеон. Стадо Христово, 
састављено и однеговано светим Симеоном, беше пуно свете духовне 
ревности и сведушно служаше Господу. Само свети Симеон 
туговаше због једне ствари: многи послови и бриге у управљању 
манастиром одвајаху га од узвишеног и милог безмолвија, 
молитвеног и побожног тиховања. И он, потстакнут Духом Божјим, 
намисли да себе ослободи игуманске дужности, да би се несметано 
могао предати безмолвном животу. Стога, уз пристанак патријарха 
Сергија[3] он се повуче са игуманског положаја, и на своје место 
постави за игумана свога ученика Арсенија, који већ беше Духом 
Светим узрастао у меру раста висине Христове, у човека савршена, 
способна да буде пастир стада Христова. И пред свом братијом он 
новом игуману изговори оваку поуку: Оче и брате, теби је добро 
позната моја љубав према теби и према свој осталој мојој деци и 
браћи. Немој никада заборавити моју љубав, моју оданост, моје сузе 
које сам двадесет пет година дан и ноћ проливао за вас пред Богом. 
Сећај се свега тога; и ти, знајући моје живљење, угледај се на моју 
веру у духовног оца мог и оца вашег - блаженог Симеона 
Богобојажљивог. Поуздано руководи твоје оце и браћу; старај се о 
њима као о удовима свога тела (ср. 1 Кор. 12, 26-27; Рм. 12, 5; Еф. 4, 
25); ако треба, и душу своју положи за њих; и немој ништа на свету 
претпоставити љубави њиховој. Јер Дух Свети између свију других 
изабра тебе на игуманство, и назначи те преко моје ништавности, 
стога ти треба, по речи Господњој, да будеш од свију најзадњи и 
свима слуга - по своме осећању и по својој смирености пред Богом 
(ср. Мк. 9, 35), да би на тај начин: као јак - носио слабости слабих, као 
лекар - лечио болести своје браће, као пастир - враћао заблуделе, 
васпитавао добре да буду плодни у врлинама, и уклањао из свог 
духовног тора неизлечиво шугаве овце, да оне не би своју болест 
пренеле на здраве овце. Живо ради, чедо моје у Господу, да увећаш 
стадо Господње, бринући се о разумним овцама. Немој мазити или 
разнежавати тело, гомилајући у манастиру благо себи или братији 
ради уживања. Немој често излазити из манастира; доста ти је 
једанпут месечно, и то ради манастирских потреба; нека те послове 
други обављају, а ти се неометано бави поучавањем братије и 
обрађивањем њихових душа. Немој да се одвојено кува за тебе; 
трпеза нека буде заједничка - сем у случају болести или посете 
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пријатеља - јер вам је исто живљење и исто звање, и теби и твојој 
деци; за све нека се спрема кувано зеље и семење, и једанпут риба у 
седмици, и то недељом, и о празницима Господњим. Немој се 
гњевити ни љутити на децу своју и браћу своју, сем ако се не ради о 
нечем опасном по душе њихове., Поучавај их кротко и благо како 
сваки треба да се влада и понаша у братству. Искуснима у 
подвижништву препоручуј мудро подношење искушења, 
смиреност, скрушеност, истрајну приљежност у молитви, вршење 
заповести Божјих ради назидања других. Свештеницима.саветуј 
побожност, безмолвије = молитвено тиховање, изучавање Светога 
Писма, проучавање апостолских канона и предања, тачност у 
догматима, непрекидну молитву и умилење, богобојажљиво вршење 
богослужења, те да би речју и делом били божанска со и светлост 
целоме братству и световњацима, јер су носиоци речи живота. 
Против неуредних треба некад употребити разуман гњев и прут 
карања (ср. Прич. Сол. 22, 15) ради искорењења некога зла и 
истребљења извесне рђаве навике, - то није туђе Цркви верних; јер 
све што чинимо да сузбијемо зло и помогнемо правду и врлину, 
похвално је и богоугодно. Од имовине твога манастира немој давати 
својим родитељима и својим рођацима, јер ти си једном за свагда 
прекинуо и заборавио ту везу; ти мораш бдети над манастирском 
имовином као над Господњом, и мораш је чувати као онај који има 
дати рачуна Богу за сваку стварчицу, па и за ону најнезнатнију. А ако 
су твоји родитељи у сиротињи, ти ћеш им уделити као сиромасима 
колико је најнужније , и само толико, не допуштајући ништа што би 
било на срамоту еванђелског живота и монашког позива. - Поред 
свега тога ти си дужан вршити врло тачно испитивање помисли 
свакога од братије, да би знао како ћеш кога руководити у духовном 
животу и какве коме прописивати подвиге: молитву, покајање, свето 
Причешће, и слично. Без тога ти ћеш цркву Божју, која је свети храм 
начинити пећином хајдучком. У том случају ти нећеш избећи 
страшну осуду гњева Божјег. И остало што је корисно по манастир и 
братију, наћи ћеш у учењу и предању светих Отаца. Ако то будеш 
држао, ако тако будеш радио, и душу своју из љубави полагао за 
своју братију, веран је Бог твојих Отаца: награда твоја биће велика на 
небесима, и наслеђе твоје биће са Христом, Архипастиром наше 
Цркве, и у будућем животу ти ћеш блаженствовати" са светим 



Антонијем, Јевтимијем, Симеоном и Теодором Студитом, нашим 
блаженим Оцима. 

После овакве поуке новом игуману, свети Симеон се обрати 
братији овим речима: И ви, чеда моја, браћо моја и оци моји, које 
сабрах са Христом, Богом мојим, и које родих Духом Светим 
помоћу наставе речи Божје, чујте и ви мене, вашег недостојног оца и 
учитеља. Мени који сам се доста намучио, дајте слободног времена и 
мало одмора од мојих трудова; допустите да одахнем и да се 
позабавим самим собом; а пред оним који је вишњом благодаћу и 
мојом ништавношћу постављен за игумана, преклоните колена своја 
и срца своја, молим вас Христом Исусом; примите га као мене сама 
који сам и њега и вас родио вишњом благодаћу; понизите се под 
моћну руку Божју (ср. 1 Петр. 5, 6) и пред оним који ће одсада бити 
ваш пастир, по вашем светом избору. Стога нека нико од вас не 
потцењује његову младост, његову невешту реч и његову поуку. Јер 
иако је невичан у говору, он то ни најмање није у знању које даје 
благодат. Нема сумње, реч заснована на искуству поседује небеску 
науку: она је мудрија од луде мудрости људске, колико је сунце 
сјајније и важније од звезда. Стога слушајте речи његове, и он ће вам 
казати мудрост староставну, коју је он чуо и научио и примио од 
Отаца. Нека му нико не противречи, него будите сви послушни, сви 
покорни, сви потчињени своме духовном оцу, пошто, по речима 
светог апостола, он бди и моли се за душе наше, да би он то чинио 
са радошћу а не уздишући (ср. Јевр. 13, 17). Када демони сеју у вама 
рђаве помисли, ви идите к њему и са вером му их исповедите. То је 
као са змијама: док се скривају по својим рупама, оне живе и рађају 
многе змије; а чим изађу из својих рупа и гамижу отворено, оне 
тиме саме себе проказују људима и они их уништавају. Тако исто и 
рђаве помисли - λογισμοί, чим их исповедимо и обелоданимо 
нашим оцима, оне се уништавају мачем речи самога Бога и не 
производе у нама наш пристанак на њих, пристанак који и одводи у 
рђава дела. Но ако наше рђаве помисли због нехата нашег прелазе у 
дело и ми чинимо нешто по нашој људској дремљивости, ни онда, 
молим вас, не задржавајмо се дуго у своме греху, него похитајмо и 
припаднимо к ногама нашег оца и без стида у срдачном покајању са 
сузама осудимо своје рђаво дело, и ми ћемо од њега добити лекове 



опоре, можда чак и жестоке, и убрзо ћемо се излечити. Не показујте 
незадовољство према ономе што игуман говори и ради, па макар то 
било и супротно мишљењу Отаца: приклоните пред њим главе своје 
за неко време. После тога, они међу вама који се одликују старошћу, 
жртвом и памећу, нека га насамо упозоре на те незгоде, као што 
прописује свети Василије Велики. Трпите га, Господа ради, у дан 
искушења и љутине, не противречећи му нити му се противећи. Јер 
који му противречи или му се противи, противи се власти Божјој, 
као што каже свети апостол Павле (Рм. 13, 2). У свему што не 
нарушава заповести Божје или апостолске каноне и наредбе, у свему 
томе ви сте свеобавезно дужни слушати га и покоревати му се као 
Господу. Међутим, у свему што представља опасност по Еванђеље 
Христово и по законе Цркве Његове, ви не треба да слушате не само 
њега када вам тако нешто препоручује и наређује, него ни анђела с 
неба ако сиђе и стане вам проповедати нешто супротно ономе што 
објавише очевици Бога Логоса, свети Апостоли. То дакле чувајте, 
децо моја и браћо моја, као аманет (παρακαταθήκην) Божји, као 
благо Божје у ризницама срца својих, и умножавајте га трудом 
својим, да бисте наследили Царство Божје, приправљено 
праведницима од постања света. - А сада, светим целивом целивајте 
и мене и вашег оца господина игумана. Нека вам Бог подари Свој 
божански мир који превазилази сваки ум; и нека вас води путем 
заповести Својих; и нека вас, стадо Своје, вас који чувате веру у своје 
оце по Богу, умножи и увећа у свето монаштво, у народ изабрани, у 
царско свештенство у Христу Исусу. То и много друго посаветова 
игунаму Арсенију и осталој братији свети отац наш Симеон. Онда 
изабра себи један издвојени кутак, очију упртих у руке ученика свог 
Арсенија и у руке свију других[4], смиравајући себе христоликом 
смиреношћу - δια ταπείνωίιν χριστομίμητον. Од тада његов ученик 
Арсеније преузе на себе старање о општежићу, а пастир и учитељ 
свију манастирских житеља одаде се побожном молитвеном 
тиховању и созерцавању логосног смисла твари - της θεαρίας των 
λύγων της κτίσες: тако, један је водио стадо, а други је молитвом 
подржавао водитеља, и руководио братију на путу унутрашњег, 
духовног узрастања и усавршавања. 
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Повукавши се у свој кутак, у радионицу безмолвија, свети отац 
наш Симеон са још више одлучности одаде се опет својој драгој 
философији - της φίλης φιλοσοφίας. Дуги пут подвижништва 
завршаваше се за њега: његово напредовање у усавршавању 
уздизаше његову душу на све божанскије висине: тешкоће светих 
борби измењиваху се у лакоћу или, да употребимо необичнију реч, 
у богослична одмарања Бестелесних Сила; природа тела његова, под 
утицајем једње узвишеније силе, прелажаше из своје унижености у 
нетрулежност (αφθαρόίαν); њега наново захватише виђења и 
откривења Господња[5], и он унапред посматраше будуће догађаје. 

Тако једном он стајаше на молитви чистој, и ево шта виде: 
ваздух поче да зрачи уму његовом; иако је био у својој келији, 
изгледало му је да се налази напољу; била је ноћ, око прве страже. 
Са висине поче да руди као праскозорје; кућа и све остало ишчезе, и 
он мишљаше да уопште није у кући. Потпуно у екстази, он целим 
умом својим посматраше светлост која му се показа: она мало по 
мало растијаше и чињаше те ваздух постајаше све светлији и 
светлији, и он се осети да је он сам, са целим телом својим, изашао 
изван земаљских ствари. Но како ова светлост продужаваше да сија 
све јаче и јаче, и изнад њега постаде по сјају слична сунцу у подне, он 
осети да се сам налази усред светлости и да је сав пун радости и суза 
од сладости која обузе васцело тело његово. Притом он виде како се 
та иста светлост на необичан начин сједињује са његовим телом и 
постепено продире у његове удове. Необичност овог призора 
отстрани га од малочашњег посматрања и учини те сш сву пажњу 
обрати на ово необично збивање унутар њега. И он посматраше све 
док ова светлост постепено не проже цело тело његово, срце и 
унутрашњост, и њега васцелог учини огњем и светлошћу. И као 
малочас за кућу, тако сада светлост учини те он изгуби осећај за 
облик, за положај, за тежину и за изглед свога тела. И из светлости 
дође му глас и рече: "Тако ће се изменити сви који се на земљи буду 
затекли живи када одјекне последња труба, и такви бити узнесени на 
сусрет Господу на небо, - као што каже Павле"[6]. 

Много часова тако проведе блажени, стојећи и непрестано 
славећи Бога тајанственим речима, и посматрајући славу која га је 
окруживала и будуће блаженство, приправљено светима на сву 
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вечност. И поче блажени размишљати и говорити у себи: "Да ли ћу 
се повратити у пређашње обличје мога тела, или ћу остати овако?" - 
Но тек што поче тако размишљати, он изненада распозна да још 
носи обличје тела: јер он стварно гледаше себе где је са целим телом 
својим постао сав светлост, светлост безоблична, безлична и 
невештаствена - άυλον: и он чврсто осећјаше да му је тело његово са 
њим, али некако бестелесно и као духовно -ασώματον πως και ώς 
πνευματικόν: јер оно не имаћаше нитежине, ни тврдође, и он беше 
запањен гледајући себе у телу као бестелесна. Но утом светлост што 
беше у њему рече му као малочашњи глас: "Такви ће после 
васкрсења бити у будућем веку сви свети, бестелесно обучени у тела 
духовна: или лакша и тананија и високолетнија, или тежа и тромија 
и к земљи устремљенија; од тога ће тада зависити свачије место и 
достојанство и блискост к Богу". 

Чувши то, и посматрајући неисказану светлост Божју, 
богоимани Симеон боговидац узнесе благодарност Богу који је 
прославио род људски и учинио га заједничарем Свога Божанства и 
Царства[7], и утом се потпуно врати у себе, и поново се нађе унутар 
своје келије на пређашњи начин и у пређашњем стању: човек у 
васцелом бићу свом. Само, као што он са заклетвом тврђаше онима 
којима повери и откри ове тајне, он много дана имађаше ову лакоћу 
тела, не осећајући уопште ни замор, ни глад, ни жеђ. Међутим, 
помоћу тих чудесности он постаде потпуно својина Духа Светога, и 
беше испуњен божанских дарова Његових: и сасвим је природно 
што он, очистивши до крајњих граница свој ум, имађаше као 
пророци у старини узвишена виђења и откривења Господња. Исто 
тако, имајући апостолски ум и живећи и делајући Светим Духом, 
он изливаше благодат речи из уста својих, и попут апостола 
говораше о Богу, и преко својих богонадахнутих списа учаше верне 
савршеној побожности. Будући такав Духом Светим, он написа 
подвижничке речи о врлинама и супротним им пороцима. То знање 
он стече помоћу своје практичне философије[8] -δίέηπράκτου 
φιλοσοφίας-и божанских сазнања; и у својим списима описа пут 
савршеног живљења за оне који воде философски живот - τοις 
άσκουσι τον έμφιλόσοφον βίον, тојест за монахе. 
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Тако молитвено тихујући, блажени Симеон се бављаше 
делатношћу својственом безмолвницима, исихастима и благодаћу 
Светога Духа толико се узвиси, да се по животу, по учењу и по знању 
изједначи са светим Оцима и богословима из старине. 

Зато је и било потребно да попут њих и он прође кроз огањ 
искушења и да се испита његово трпљење као и Јова. А то се догоди 
ево на који начин. Симеон Богобојажљиви, тај божанствени човек, 
духовни отац и учитељ нашег чудесног Симеона, достиже већ у лепу 
старост. Пошто проведе четрдесет пет година законито се 
подвизавајући у мученичком војевању савести[9] он се удостоји 
апостолске благодати: чињаше исцељења и чудеса, и по надахнућу 
Светога Духа састави, иако је био неписмен, књигу пуну сваке 
духовне користи. И кад је требало да се одмори од дуготрајних 
трудова подвижништва, он се разболе и отиде ка Господу, 
напустивши своје тело које се толико борило и толико пропатило. 
Наш блажени отац, као његов ученик, познаваше добро и њега и 
његове сјајне врлине и његов потпуно апостолски живот. И пошто 
није желео да се предаду забораву божанска дела и божански 
дарови него да се спомињу и славе, он, потстакнут једним 
божанским откривењем, састави у његову част духовне песме и 
похвале, и описа сав живот његов. А да би друге побуђивао да се 
угледају на врлине овог светог борца, он, сагласно апостолском 
предању, сваке године свечано празноваше његов спомен, као што се 
празнује спомен свију других светитеља, притом изради и икону 
његову. 

Глас о томе дође до ушију патријарха Сергија. Он позва светог 
оца и затражи од њега објашњење по овој ствари. Блажени му 
подробно изложи све; и каза му како је на основу једног божанског 
откривења написао духовне химне свом духовном оцу и описао 
његов живот. Патријарх зажеле да све то прочита. А када све 
пажљиво прочита, он се силно одушеви, веома похвали писца и 
замоли га да га пред празник потсети, те да и он пошаље свеће и 
тамјан да се прислужи свецу. Тако је светац празнован шест година. 
Празновањем слуге Божјег слављен је Бог; прослављајући 
праведника Божјег, народ се духовно радовао, сиротиња је храњена, 
храмови блистали, и многи људи били потстицани на подражавање 
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светитељевих врлина. Али мрзитељ добра, посматрајући све то, да 
ли заборави на своју урођену злоћу? О, не! Напротив, он се лати 
свога старог, опробаног оружја - зависти, и крену противу оца нашег 
Симеона читаву руљу искушења и јата сваковрсних невоља. А ево на 
који начин. 

У Цариграду живљаше митрополит никомидијски Стефан 
Алексина, човек врло учен и врло речит, који се из неких 
тајанствених разлога беше одрекао епископског престола. Због своје 
учености и речитости он је у Цариграду био врло цењен и утицајан 
код патријарха и цара; а и у народу је његов научни углед био 
велики. И отац наш блажени Симеон поседоваше науку, али 
истиниту науку Духа Светог (γνώσιζ; = знање), и сав га ондашњи свет 
вољаше и цењаше, и дивљаше се науци његовој; и сваки га 
поштоваше не само као мудраца по Духу него и као свеца. 
Митрополит Стефан који је врло високо мислио о себи а друге 
потцењивао, стаде критиковати и исмевати оне који блаженог 
Симеона сматраху за свеца и цењаху његову науку, и називаше 
светитеља незналицом и неучком. Најзад, запаљен завишћу, он се 
окоми на самог светитеља, трудећи се да му створи неку кривицу. Са 
том намером он потстаче неке клирике, а ови опет неке међу 
братијом светитељевог манастира, који почеше осуђивати светитеља 
што празнује свог духовног оца и учитеља Симеона Богобојажљивог. 
Глас о томе допре и до самог патријарха и осталих архијереја Светог 
Синода. Но и патријарх и архијереји, знајући да све то Стефан 
Алексина ради из зависти, не придадоше никакву важност томе. 
Притом они говораху: "Шта ту има несагласног са канонима 
Православне Цркве када неко, славећи јавно врлину, никоме не 
шкоди већ напротив користи душама?" 

Међутим Стефан не одустаде од своје намере: он је из дана у дан 
досаћивао патријарху и осталим архијерејима Светог Синода са 
оптужбом против блаженог Симеона, еда би изазвао Синод да 
светитеља стави под суд. Но ови нису то узимали у обзир. Тако је то 
ишло две године. Али напослетку - зло однесе победу: јер њему се 
понекад, и то привремено, допушта да надвлада добро. Тако и у 
овом случају: злоба, наоружана лажју против истине, однесе победу: 
својим упорним клеветањем светитеља Стефан поколеба душе 



патријарха и архијереја, и они му дозволише да поднесе тужбу 
против светитеља, да га не би осудили без разлога. 

Стефан се онда даде на посао. Проучавајући живот духовног 
оца Симеоновог, блаженог Симеона Богобојажљивог, он наиђе на 
ову стварну чињеницу из његовог живота: Симеон Богобојажљиви, 
пошто крајњим бестрашћем - έξ ἄκρας άπαθείας - умртви своје тело 
и потпуно угаси још овде на земљи све урођене унутрашње покрете 
тела, он према свакоме телу које му је приступало имађаше осећај 
као леш према лешу. Али, у жељи да скрије ризницу свога 
бестрашћа, он се прављаше као да је подложан страстима, еда би на 
тај начин, с једне стране, избегао похвале од људи, а с друге, извукао 
из провалије погибли и избавио од смрти неке душе и ако је могуће, 
све душе. - Стефан се окоми на овај чудесни начин спасавања душа, 
па то уписа у кривицу нашем блаженом оцу Симеону, оптужујући 
га што таквог човека празнује и слави као свеца. У тужби Светом 
Синоду он говораше: "Његов духовни отац је грешник, а он га слави 
као светитеља међу светитељима; још је и икону његову израдио, и 
одаје јој молитвено поштовање". 

Блажени Симеон би позван да одговара пред Светим Синодом. 
Патријарх га упита: Шта значи, господине Симеоне, твоја толика 
ревност у празновању твога духовнога оца, да се читав град слеже на 
те светковине? Такво прекомерно чествовање изненаћује, чествовање 
човека који је, као што видиш, горко оптужен од врло мудрог 
човека, који нема добро мишљење о њему. Нема сумње, ја лично 
одобравам и похваљујем твој потхват; али пошто је митрополит 
Стефан досадио и мени и Синоду, а и надаље ће викати против 
покојника, ја ти саветујем да престанеш са сувише свечаним 
празновањем покојника и да његов празник прослављаш само са 
својим монасима. На тај начин ти ћеш сасвим отклонити од себе 
страшни бес тужиочев, а и ми ћемо се спасти његовог досађивања. - 
Блажени на то одговори: Све што ја могу рећи о мојој вери у мог 
духовног оца и о празновању његовог спомена, све ти то, пресвети 
Владико, боље знаш од мене, слуге твог. Што се пак тиче оптужби 
врло уваженог господина против мене, ја ћу се онда бранити од њих 
када тужитељ докаже оно што каже. - Патријарх на то рече: Твој 
одговор је уместан и законски оправдан; него можеш ли нам сада 



бар укратко показати да ти, празнујући успомену свога духовног оца 
као што се празнују древни светитељи, поступаш сагласно 
прописима светих Отаца и светих Апостола? То је потребно, да 
бисмо на основу свештених закона установили да ти законски 
поступаш. 

Мудри Симеон, познавалац божанских ствари, одговори смеле 
душе: Ко не зна, Свети Синоде, јасне речи Спаситељеве у Еванђељу: 
Који вас прима, мене прима. Који прима светитеља у име 
светитељско, плату светитељску примиће. Који прима пророка у 
име пророчко, плату пророчку примиће (Мт. 10, 40. 41). А очевици 
Бога Логоса не кажу ли у својим Апостолским Установама ово: Ти 
ћеш славити онога који ти проповеда реч Божју; ти ћеш се сећати 
њега дан и ноћ; ти ћеш га чествовати као посредника твоје 
благодати. Јер где је наука о Богу, тамо је и сам Бог. - Још они веле: 
Када Бог наређује да поштујемо родитеље по телу: "Поштуј оца свог 
и матер своју, да ти добро буде на земљи"; и: "Који опсује оца свога 
или матер своју, да се погуби", - утолико нас више Свето Писмо учи 
да духовне родитеље поштујемо и волимо као наше добротворе и 
заступнике пред Богом. Они су нас препородили испунивши нас 
благодаћу Светога Духа; они су нас отхранили млеком речи Божје; 
они су нас утврдили својим саветима; они су нас разрешили наших 
грехова и учинили нас заједничарима и наследницима обећања 
Божјег. Њих поштујте и њима указујте сваку част, јер су они 
примили од Бога власт живота и смрти. - А божанствени Златоуст, у 
својој похвали светом Филогону, вели: Када се онај који опсује оца 
или матер кажњава смрћу, очигледно је да ће онај који их благосиља 
уживати живот; када наши родитељи по телу имају право на тако 
велику пажњу с наше стране, несравњено више то заслужују од нас 
наши духовни оци. Наше похвале не увећавају славу покојника, али 
чине бољима нас који их узносимо и слушамо и разумемо. 
Светитељу на небу нису потребне наше похвале, али оне користе 
нама живима, јер нас потстичу на подражавање његових врлина. - А 
да је пријатно Богу то што ја чиним, сведочи свети пророк Мојсије 
Боговидац, који је писао животе древних праведника, и свој властити 
живот. Свети Златоуст, који је изговорио многе похвалне беседе 
толиким светитељима, ево шта каже: Благодат Божја нам је оставила 



записане животе и врлине светаца, да би нам показала да су и они 
били људи као и ми, исте природе с нама, а упражњавали све 
врлине, те да би и нас побудила да их подражавамо. А тиме се Бог 
слави више неголи ма чим другим. - Укратко речено, оно што ја 
радим јесте и на славу Божју и на корист и благослов народу. Као 
што и вели премудри Соломон: Спомен праведниког јесте на 
благослов (Прич. Сол. 10, 7). Тако и празновање које ми чинимо 
сваке године моме духовном оцу јесте не само на славу Божју него и 
на велику корист народу. Доказ тога су и ове речи мудрога: Кад се 
славе праведници, весели се народ (Прич. Сол. 29, 2). А свети 
Василије Велики, величајући мученика Гордија, вели: Народ се 
радује духовном радошћу при самом спомену праведника и 
њихових подвига, и запаљује се ревношћу да се угледа на њихове 
врлине. - Штетно је не прослављати оне који су цео живот свој 
провели у многим светим подвизима. У потврду овога ја ћу се 
позвати на сјајног светог Григорија Богослова; он у својој похвали 
светом Атанасију Великом каже: Није добро и није безопасно 
прослављати успомену безбожника, а ћутке прелазити јунаке 
побожности. - Пошто, Свети Синоде, тако прописује Еванђеље, 
пошто тако уче свети Апостоли и свети Оци, како онда слушати 
човека који учи супротно томе? А ако мој тужитељ зна нешто дубље 
што сам ја или, можда, свети Оци и свети Апостоли превидели, нека 
изложи пред вама светим владикама. Што се мене тиче, ја ћу ћутке 
саслушати његово излагање, а и потчинити се његовим разлозима, 
ако су засновани на Светом Писму и учењу светих Апостола и светих 
Отаца. 

Међутим, тужилац Стефан не могаде навести ништа ни из 
Светог Писма ни из светих Отаца, чиме би могао обеснажити 
светитељеве разлоге. Но и при свем том Синод се благонаклоношћу 
својом показа на страни тужиочевој. Тако се заврши ово судско 
саслушавање блаженог оца нашег Симеона. 

Но, позната је истина: завист је зло које воли отимање о 
првенство. Побеђена, она не воли да се покори; победна, она се не 
смирује. Ко је захваћен њоме, оран је за борбу. Тако владика Стефан, 
запаљен завишћу, читавих шест година коваше планове против 
праведника и рађаше му о глави. Најзад успе да настроји против 



праведника све архијереје, па и самог патријарха. Поред тога Стефан 
придоби и у самој обитељи светог Синода неколико њих, болесних 
безумљем Јудиним, који, охрабрени Стефаном и држањем 
патријарховим, украдоше једне ноћи икону, на којој беше 
изображен свети Симеон Богобојажљиви са другим светитељима и 
са Господом Христом, и однеше у патријаршију. Владика Стефан 
онда издејствова, те Синод поново позва блаженог оца нашег 
Симеона на испитивање, да да објашњење поводом ове иконе. 
Блажени пред Синодом изјави: 

Сматрам да нисам учинио ништа необично и туђе предању 
светих Отаца и светих Апостола. Нама је наложено од све тих Отаца, 
који од почетка примише путем прејемништва обичаје и прописе 
Цркве, да изображавамо иконе светих Отаца, да их молитвено 
поштујемо и целивамо, пошто ово поштовање светих ликова 
прелази на Прволик, на Христа, којега и лик ми носима - и који није 
презрео узети на Себе наш лик. Ја сам дакле насликао ову икону 
једног слуге Христовог, једног члана тела Његовог, једног човека који 
је постао христолик - γεγονότος συμμόρφου της είχόνος αύτοϋ. 
Побожно поштујући њу, ја целивам и обожавам Христа у овом 
светитељу и овог светитеља у Христу Богу, пошто је он у Хриету 
Духом Светим, и Христос у Богу Оцу, и Отац у Христу Богу, по 
свештеној речи: "У онај ћете дан ви дознати да сам ја у Оцу, и ви у 
мени, и ја у вама" (Јн. 14, 20). Свети отац наш Јован Дамаскин, 
препоручујући свима вернима да молитвено поштују свете иконе, 
вели: У псалмима и појању и песмама духовним одајимо поштовање 
светима, јер тиме на првом месту ми одајемо поштовање самоме 
Богу; правимо иконе светаца, да бисмо, побожно гледећи у њих, 
подражавали њихове врлине, те тако и сами постали живе иконе 
њихових врлина. Ако дакле ја, овако говорећи, изопачавам благовест 
спасења, изопачавам истину и веру; ако сам ја, поступајући овако, 
урадио нешто што нико од верних није досад урадио у Цркви, - нека 
ми се то докаже. Ако пак то, напротив, чине сви верни широм целе 
Цркве, а ја једини због тога треба данас да одговарам као преступник 
и да ми се суди као кривцу, реците ми, где је онда правда? 

Рекавши то, свети отац наш Симеон на очи свих начини 
метаније пред иконом свог духовног оца, целива је, и обрати јој се 



овим речима: "Свети Симеоне, ти који си заједничарењем Духа 
Светога постао сличан икони Господа мог Исуса Христа; ти који си 
славио Њега у удима својим умртвљењем страсти; ти који си 
дуготрајним подвизавањем обукао себе у светлу одећу бестрашћа; 
ти који си обилним сузама омио себе као у купељи крштења; ти који 
у себи носиш Христа, кога си чежњиво волео и Он тебе веома љубио 
и чудотворства те удостојио; ти који си гласом с неба посведочио 
своју равноапостолну светост, - притекни у помоћ мени ништавном, 
мени коме као што ви диш данас суде тебе ради, издејствуј ми снаге 
да за тебе и за икону твоју, или боље рећи Христову, јуначки 
поднесем понижавања, ругања и злостављања, да бих и ја постао 
заједничар славе коју си ти још за живота у телу имао, као што си ми 
по казао онога дана када си ме узнео и ја стајао с десне стране Бога, 
славе коју ти сада још јаче уживаш заједно са свима светима". 

Завршивши ову молитву, блажени се окрете, некако весело 
погледа свога тужиоца и рече: "Честитам ти, красни мој владико, на 
твојој упорној борби против праведне ствари. Нашто још чекати? 
Нашто одлагати моју осуду? Све је уз тебе: престоли, власти, слуге, 
уши свију; све ти стоји на расположењу: учини употребу од оног 
што ти припада. Ево ја сам готов да поднесем све што ми је твоја 
злоба припремила". 

Чувши ово Стефан се јеђаше од муке, не знајући шта да ради, 
јер он примети да се Синод још колеба оним остатком поштовања за 
Еванђеље и за оптуженог праведника, који се са таком чистотом 
држи Еванђеља и позива на њега. Но он ипак учини оно што је тада 
могао учинити: приђе икони, и приволе патријарха и архијереје 
Светог Синода да се на икони избрише натпис: Свети. То би 
учињено; седница Синода завршена, и икона враћена блаженом 
Симеону. 

Блажени се врати у свој манастир. Међутим, упорна злоћа 
настави свој посао: владика Стефан успе да приволи патријарха да 
пошаље људе у обитељ блаженог Симеона, да тамо униште све 
иконе духовног оца његовог, светог Симеона Богобојажљивог. И не 
сетише се светог Јована Дамаскина и ових светих речи његових: Нека 
сваки човек добро зна ово: који се год усуди уништити икону 
Христову, или икону Мајке Божје, или икону неког светитеља, - 



непријатељ је Христов, свете Мајке Божје и Светитеља, а сарадник 
ђавола и његових демона[10]. - Послани људи прионуше на посао: 
секирама лупаху иконе по глави, по грудима, по ногама, по 
слабинама, унакажујући их и уништавајући их и претварајући их у 
прах; а неке на зидовима премазаше кречом и чађу. Гледајући то, 
свети отац наш Симеон и остали монаси и мирјани плакаху и 
јецаху. 

Видећи како пожар злоће постаје све јачи, блажени Симеон 
написа своју прву Апологију - Одбрану, да му буде при руци ако га 
по други пут позову на суд. И заиста, не прође много, а он би поново 
позван на суд. На суду, светитељу би предложено: или да престане 
празновати свог покојног духовног оца, или да буде прогнан из свог 
манастира и престонице. Блажени тада предаде своју Апологију 
патријарху; и она би прочитана Светом Синоду; читање је трајало 
дуго. Силина мисли, лепота језика, достојанственост стила, сјајна 
примена навода из Светога Писма, сједињени са ненадмашном 
снагом истине - проламаху се као грмљавина по уму слушалаца. Но 
они немајући начина да обеснаже јачину светитељевих разлога, 
устадоше са својих архијерејских престола, ставише ствар на 
гласање, и осудише праведника на прогонство. 

И светитељ би усред зиме прогнан далеко од Цариграда у пусто 
место, звано Палукитон, и тамо остављен без ичега, па чак и без 
хране макар за један дан. Но светитељ, без љутине у души на своје 
гонитеље, узнесе благодарност Богу који је допустио све ово. И 
ходајући по страховито кршевитом брежуљку, он са истинском 
радошћу у души, читаше псалме: Гласом својим ка Господу вичем, 
гласом својим Господу се молим. Изливам пред њим мољење своје, 
тугу своју пред њим казујем, кад изнемогне у мени дух мој. Ти знаш 
стазу моју. На путу, којим ходам, подметнуше ми замку. Погледам 
на десно, и видим да ме нико не зна... Гле, Бог је спасење моје, уздаћу 
се и нећу се бојати, јер ми је сила и песма Господ Бог, Он ми би 
Спаситељ (Пс. 142, 1-4; Ис. 12, 2). 

Сишавши у подножје брежуљка, он нађе тамо једну цркву у 
рушевинама, посвећену светој Марини, уђе у њу и прочита Девети 
час. И пошто се мало одмори, он написа писмо своме гонитељу 
Стефану, у коме говораше: "Преосвећени Владико, погледај какву је 
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жетву дало семе твојих врлих борби и говора, какву ми радост и 
славу прибавило, колике ми венце сплело, каквим ме миљем 
испунило! И још ме на врх духовног знања уздигло, на камену ноге 
ума мога чврсто поставило, у сами ме гранит обукло. Из тог гранита 
у мени кључа вода жива, која ме покреће и која ми говори и која ме 
гони да ти пишем. Она ме целог испуњује весељем, и не допушта ми 
да уопште осећам ова смртоносна искушења, него као што је Три 
Младића сачувала неопаљенима у ужареној пећи, тако и мене чува 
неожалошћеним и неоштећеним. За све то ја ти захваљујем, и нећу 
никада престати да ти захваљујем и да се молим за тебе. Стога ако 
имаш још нешто да додаш радости и слави оних који те воле, немој 
оклевати да то учиниш, да би увећао своју плату и учинио 
обилатијом своју награду од Бога". 

Примивши светитељево писмо, Стефан му не одговори речима 
већ делима. Не часећи ни часа, он се сав даде на посао да 
несавитљивог заточеника из даљине устрели стрелама своје злоће и 
пакости. Стога одмах оде к патријарху и стаде га уверавати како 
Симеон, тобож, мора имати неко сакривено благо у свом манастиру, 
пошто је годинама онако свечано прослављао празник свога 
духовног оца и онаке обилне милостиње давао сиромасима. И он 
приволе патријарха да пошаље људе, да пронађу тобожње благо и 
да у исто време одузму сву имовину светитељеву: књиге, одело и 
остале ствари. Послани људи претресоше сву келију блаженога, и у 
њој ништа не нађоше сем његове власенице, горње хаљине и 
покриваче, јер светитељу) изнуреном врло суровим 
подвижништвом, било је тешко носити и само бреме свога тела. 
Онда људи раскопаше под у келији блаженога, избушише зидове, 
развалише кров, али од тобожњег блага не беше ни трага. Тада 
покупшпе све што нађоше у келији: књиге, горњу хаљину и 
покриваче, неопходне за болешљивог човека, и још неке бедне 
најпотребније стварчице. И све то однесоше. 

Када блажени отац наш Симеон сазнаде за то, његова се 
апостолска душа сва испуни радошћу, и он поново написа писмо 
гонитељу Стефану. У њему писаше: "Дивне венце дивни Венац[11] 
додао је мојим венцима, Но чиме ћемо ти узвратити за сва 
доброчинства која си нам чинио, која нам чиниш, и која ћеш нам 
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још чинити, свакодневни добротвору наш ево већ пуних седам 
година. Како ћемо се оправдати пред тобом, који тако ревносно и 
тако вично снабдеваш своје пријатеље слатким лековима? Али не, 
ми те молимо, немој застати са својим потхватом, немој престати са 
својим делима: додај овима друге лекове који ће нам јачином својом 
учинити патње још слађима. Ти си увећао у мени светлост, радост, 
сладост: оне у мени кроз мир помисли чудесно точе неисказану 
веселост Духа; ти их и надаље увећавај у мени на све могуће начине 
чинећи и надаље своје, и тако ћеш нас пре сјединити са љубљеним 
Господом, ради кога радосна срца подносим све, и ради кога ме ти и 
гледаш у ланцима заточења, у које си ме ти оковао". 

Споменута црква свете Марине и место где се налазила 
припадали су једноме човеку високог положаја, по имену 
Христифор Фагура. Он беше ученик блаженог Симеона. Дознавши 
за прогонство свога светог учитеља и за место његовог заточења, он 
одмах отпутова тамо. И затекавши свога учитеља само са једним 
учеником, без ичега најнужнијег за одржање телесног живота, он 
заплака горко и паде му пред ноге купајући се у сузама због 
злопаћења свога светог учитеља. Свети Симеон му исприча све 
подробно. Овај онда замоли светитеља за допуштење да га снабдева 
свима потребама за одржавање телесног живота. Светитељ му 
одговори: Шта нам треба више сем свакодневне хране: хлеба, соли и 
воде? То ће нам бити драгоценије него најскупоценија јестива. Но 
ако имаш у срцу жељу да нама који смо те духовно родили већма 
послужиш, ти нам поклони ову цркву, да са временом, ако Бог 
милостиво погледа на моју тугу, овде устројимо манастир - кућу 
спасења. Тиме ћеш ти стећи заслугу пред Богом и награду од Бога, а 
ми ћемо имати радионицу за молитву и вршење заповести 
Христових. Чувши то, захвални ученик сав срећан одмах поклони 
цркву светом учитељу свом, и посвети је тог часа Богу. 

Глас о светитељевом заточењу допре у многа места. И многи 
долажаху да га посете. Неки су знали ради чега је у заточењу, а неки 
нису: но свима је била туга у срцу што је он у заточењу. Светитељ их 
је тешио, казујући им разлоге свога заточења. Али, да би то било 
јасније свима, и посетиоцима и будућим поколењима, светитељ 
написа малу књижицу, у којој искрено и отворено и јасно изложи 



сву истину о своме прогонству. Уз књижицу написа и писмо на 
адресу патријарха Сергија. И то посла сенатору Генесију и другим 
великодостојницима, којима он беше учитељ духовни - εύσεβείας 
διδάσκαλος, да однесу патријарху и архијерејима. Веома угледни 
великодостојници одоше к патријарху и поведоше прво разговор о 
светитељевом прогонству; они указаше на неправедност овакве 
осуде, и тиме уплашише патријарха; онда му предадоше књижицу 
и писмо. Видећи овако велики број знаменитих великаша, патријарх 
се побоја да ова ствар не дође до цара и заврши се зло по њега, он 
нареди да се и књижица и писмо одмах прочитају пред Синодом. 
Чим се читање заврши, патријарх рече велемоћним ученицима 
светитељевим: Што се мене тиче, ја никада нисам имао рђаво 
мишљење о господину Симеону; штавише ја сам од самог почетка 
читао оно што је он писао у част своме духовном оцу, и био сам 
задовољан што сам упознао његово житије; и ја сам наредио да се то 
по црквама пева, неизмерно хвалећи веру његову. Међутим ја не 
знам због чега је настао спор између Симеона и владике Стефана, те 
је овај дигао против њега и његовог духовног оца безброј тужби, које 
су чисте клевете. А оно што је доживео од нас, доживео је не што је 
грешио у догматском учењу Цркве, него што упорно није хтео 
престати са сувише свечаним празновањем празника свога духовног 
оца, и што су нам његови тужиоци због тога досађивали сваки дан. 
То је разлог што сам га удаљио из његовог манастира и из града. А 
сада, ако само хоће, он се може одмах вратити и преузети 
старешинство у свом манастиру, и уз једнодушну сагласност Светог 
Синода ја ћу га хиротонисати за архијереја једне од најважнијих 
епископија. На тај начин ће се достојно исправити неправде и наше 
поверење у њега остаће неугасиво. 

После ове изјаве патријарх посла да доведу светитеља из 
његовог заточења. Ова вест о повратку светитељевом брзо се разнесе 
на све стране и силан се свет слеже да га дочека: мирјани и монаси, 
свештеници и клирици, и сви знаменити сенатори којима светитељ 
беше познат по својим врлинама и којима он беше учитељ и отац. 
Сви га они дочекаше, и допратише до патријарха. Патријарх изаће 
и прими заточеника, праћеног високим личностима; и обрати му се 
овим речима: "Високопреподобни господине Симеоне, шта си 



мислио бацајући себе у ове недаће? Тиме си нама задао муке, а 
ожалостио ове твоје пријатеље и ученике. Пропатити оно што си ти 
пропатио, доликује осуђенику, али никако не човеку ученом и 
врлинском као ти. Бог ми је сведок, ја сам о теби увек имао високо и 
лепо мишљење; и смислио сам нешто врло повољно по тебе, само 
ако мало попустиш у својој жестокој упорности. Али засада 
послушај ме макар у овоме: врати се у свој манастир, где си толике 
трудове уложио; што се тиче свакогодишњег празновања твога 
духовног оца, ми ти нећемо сметати, само ти препоручујемо да 
празновање буде мање свечано, и да траје мање дана, и да се обавља 
једино у кругу твојих монаха и пријатеља са стране, и то док се не 
смире или не помру твоји завидљивци, а после тога празнуј како се 
теби најбоље свиђа, теби и Богу". 

Светитељ на то одговори: "Што се тиче недаћа и невоља о 
којима говориш, свети Владико, нисам ја крив за њих већ учени 
Стефан; на њему је одговорност за то. А што се тиче страдања која 
сам поднео, и која ћу можда још подносити, захваљујем Богу моме и 
теби, свети Владико, што нисам допао њих као блудник или 
злочинац већ као слуга Христов, веран апостолским канонима и 
прописима. Стога се ја не само не стидим што сам пострадао због 
држања заповести Божје, него се радујем и осећам се блажен што 
сам се удостојио да тога ради будем осуђен на правди и претрпим 
прогонство, попут старих Отаца. Што се пак тиче твојих негдашњих 
наклоности према мени, сведок сам не само ја него и истина која 
влада међу нама: ти си ми често указивао почасти више но што сам 
заслуживао; ти ниси имао довољно похвалних речи за моју веру 
према мом духовном оцу, дивећи се ономе што сам ја чинио у овој 
ствари. Да, ја признајем, Владико мој, та твоја расположења према 
мени. Али злоћа Сатане - не знам како да се изразим - учинила је 
оно што није требало допустити: она је изменила твоје срце, 
претворила слаткоћу у горчину и светлост претставила као таму. А 
што се тиче твојих планова са мном, које ћеш ти извести ако ја 
пристанем на твој предлог, ево мог одговора: ако су то привремена 
блага, људска слава и земаљске почасти, то не преставља за мене 
никакву вредност. Ја, слуга твој, одавно сам створио себи ову 
философију: срамоту од људи сматрам као залог небеске славе, а 



славу од људи примам као увреду и ругање. Но ако се ради о 
стварима које су пријатне Богу и корисне по душу, онда ћу се свим 
срцем покорити твојим наредбама. Јер ко ти не би одобравао, 
Владико мој, када учиш да се држи оно што су Христос и Његови 
ученици проповедали и наредили? То је сагласно са речју Сина 
Божјег: Научите их да држе све што сам вам заповедио (Мт. 28, 20). 
Пристани дакле да нас учиш сагласно Светоме Писму, следећи 
ранијим светим Оцима, и ми ћемо те примити као равног 
Апостолима, и бићемо ти земља и прах под твојим светим ногама, и 
да будемо гажени тобом, ми ћемо то, као што сам ти већ писао, 
сматрати за посвећење, за хиротонију - αγιασμον ήγησόμεθα. И не 
само то, него ћемо твоја наређења испуњавати до смрти, и ти ћеш 
нас неизмерно волети као слуге и захвалне ученике Христове. Али 
ако ти нећеш да нас учиш тако како би нас побудио да се 
покоравамо твојим наредбама, него нам обећаваш славу људску и 
земаљску: да ме начиниш архијерејем, под условом да се одрекнем 
свог духовног оца, светитеља који ме је просветио и који и сада 
посредује за мене и штити ме непрестано у тегобама живота, као 
отац препун љубави, и тиме хоћеш да увредим Христа који је рекао: 
Ко се вас одриче, мене се одриче (Лк. 10, 16). У овом случају ми не 
можемо ништа друго рећи до оно што и ученици Христови: Већма 
се треба покоравати Богу неголи људима (Д. А. 5, 29). Јер када бих ја 
овако радећи хтео да угађам људима, онда не бих био слуга Христов 
(ср. Гал. 1, 10). Нека се добро зна ово: од сада ја ништа не 
претпостављам прогонству које сам поднео за правду Божију, 
ништа: ни манастир, ни богатство, ни славу, нити ишта друго око 
чега се људи паште у овом животу. Не, ништа од свега тога , па ни 
сама смрт ни живот неће ме моћи раздвојити од љубави моје према 
Христу и према моме духовном оцу. Откако сву бригу 
игуманствовања поверих моме ученику Арсенију, кога место себе 
поставих за старешину братије, ја сам се држао потпуно ван свих тих 
послова и тегоба; иако бејах у њиховој средини, ја као да сам био у 
својој осами безизлазно. И пошто сам ради правде и ради држања 
заповести Бога живога прогнан отуда, ја се тамо нипошто нећу 
вратити док сам жив, него ћу умрети са Христом држећи заповест 
Његову и не одричући се Њега, потпуно убеђен да нећу бити лишен 
Његових божанских блаженстава. Јер је Он рекао: Блажени сте ако 



вас узасрамоте и успрогоне и реку на вас свакојаке рђаве речи 
лажући, мене ради (Мт. 5, 11)". 

Када патријарх чу овакав одговор који није ни најмање 
очекивао, рече: "Заиста си прави Студит, пун љубави за свога оца, 
господине Симеоне; ти имаш њихову упорност, и можда је она 
достојна похвале и законита". - После тога он у неколико речи 
изрече своју одлуку: "Што рекох, рекох да би ти мало поткресао 
своју упорност у овој ствари; али ти си остао исти и ниси се ни 
најмање променио; ти неотступно стојиш за празновање свога 
духовног оца и за веру у њега. То изгледа и мени и свима другима 
похвално и законито. Но ти си се показао сасвим непослушан према 
мојим речима. Стога отсад борави где хоћеш: буди са својим 
ученицима и ради по своме нахођењу; ми ти нећемо сметати, 
празнуј свога духовног оца било у вароши било ван вароши, 
радујући се заједно са својим пријатељима". - Рекавши то, патријарх 
их отпусти у миру. 

Блажени Симеон, који се показа добровољни мученик и без 
гоњења и мучеништвом савести и подношењем искушења која га 
снађоше због држања заповести Божје, изађе радостан из 
патријаршије са својом милом децом, моћним великодостојницима, 
и са свима њима би угошћен у дому Христофора Фагуре. И тамо 
остаде не мало дана. За то време он би од огромне духовне користи 
најпре домаћину свом и његовој двојици браће, а затим се његовим 
божанственим поукама користише многи и многи: свештеници, 
клирици, великаши, обични грађани, људи и жене, деца и старци, 
једном речју, сви који га познаваху и љубљаху. 

После тога блажени се врати у своју омиљену пустињу, са 
жељом да тамо подигне себи келију за молитвено тиховање. И Бог 
који орлићима даје гнезда и људима хлеб, учини те са свих страна 
почеше стизати обилни прилози у новцу; у томе су предњачили 
великаши. Тако се накупи много злата. Тада светитељ, пун поуздања 
у Бога, и молећи се Богу за успех потхвата, отпоче зидати манастир. 
Али онда навалише на њега искушења са много страна, и од демона 
и од суседа. Демони невидљиво а људи видљиво шкргутаху зубима 
на њега, чињаху му сметње, прављаху тешкоће, еда би га заплашили 
и он престао са зидањем. Али преподобни Симеон, чврст као стена, 



одолеваше бесним олујама искушења са непоколебљивом 
постојаношћу. И на крају крајева светитељ са много мука ипак 
заврши зидање манастира, начини башту и засади виноград. И око 
њега се опет сакупи ново стадо монаха. И он сада прослави празник 
свог духовног оца много свечаније него раније, уз учешће клира 
Велике цркве, мноштво монаха и мирјана. Празновање је трајало 
читавих осам дана. 

Пошто одахну од свих ових трудова, блажени опет пригрли 
своје усамљеничко молитвено тиховање, и није га напуштао чак и 
када је бивао опхрван многим пословима. Он се потпуно предаде 
својим уобичајеним созерцањима. Савлађујући материју и тежину 
тела, он се духом све потпуније сједињаваше са Богом; његов језик 
постаде језик огња, и он стаде писати Божанствене химне, и преко 
воље своје, гоњен унутрашњом силом духа, објављивати оно што је 
видео путем откривења Божјих и сорзецавао у својим виђењима 
када је бивао изнад природе - υπέρ την φύσιν. Деловањем божанског 
огња он с дана на дан постајаше сав огањ, сав светлост, Бог по 
благодати, и као Син Божји. Од тада њему би откривена личност 
Бога Оца; он разговараше са Богом као Мојсије, и вођен прстом 
Божјим[12] он као по таблицама писаше мастилом деловања 
божанског огња. Тада он написа и многе друге Речи своје, пуне 
мудрости и силе. 

Међутим ђаво, гледајући то, потстаче против њега бес суседа 
манастирских, те га они понекад засипаху увредама и грдњама и 
горким исмевањима; понекад и руке дизаху на њега, изнемоглог 
старца, једном га неки крволок баци на земљу с намером да га убије; 
а некада и камење бацаху на њега. Тако једнога дана неко од тих 
људи баци огроман камен на место где је светитељ обично седео и 
писао; камен проби стакло и пролете поред саме главе светитељеве. 
Да га је погодио, светитељ би сигурно остао на месту мртав. 
Светитељ позва једног свог ученика, показа му камен и рече му: 
Видиш ли, брате, чиме нам грозе? Молим те, уљем доброчинства 
утоли љутину тога човека; подај му што више од наше сиротиње. 

Такав бејаше овај велики ученик Христов; у свему - веран 
следбеник светих Апостола и подражавалац Господа Христа: гоњен, 
он трпи; ружен, он благосиља; у невољама, он се радује радошћу 
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неисказаном, јер види себе како доживљује блаженства Христова.[13] 
Водећи еванђелски живот, он осећањем својим беше изнад света; 
боравећи телом међу људима на земљи, он душом бејаше са Богом 
и међ анђелима на небу помоћу божанске светлости. Заиста он 
беше земаљски анђео и небески човек: јер као небески човек он 
сијаше добрим делима својим међ људима на земљи, и небеским 
знањем и божанском мудрошћу просвећиваше душе које му са 
вером приступаху; а као земаљски анђео он предвиђаше и 
предсазнаваше понекад будуће догађаје и пророчки унапред 
говораше о њима, што се све у своје време и збивало. Тако, 
знаменитом великодостојнику на двору цара Василија Јовану он 
претсказа невољу која га је након десет година имала снаћи од цара, 
која га стварно и снађе. 

Треба нешто рећи и о чудесима светог оца нашег Симеона. 
Разуме се, највеће чудо његово јесте - сам живот његов, и још више - 
његова богомудрост и његово богопознање, којима се он апостолски 
обогати надахнућем Светога Духа. 

У манастиру који светитељ подиже не беше воде, и његови 
ученици по цену тешких напора доношаху издалека воду на леђима. 
То већма жалошћаше светитеља неголи његове ученике. И он се са 
сузама помоли Богу да му тајно покаже место у манастирској порти 
где би се могла пронаћи вода. И Бог му показа такво место. Али, 
избегавајући славу од људи он то за живота свога не хте казати 
никоме. Тек кад се разболе на смрт, и унапред сазнаде дан свога 
упокојења, он нареди те га на носилима однесоше у манастирско 
двориште. Тамо заиска мотичицу, и рекавши: "Благословен Бог!" 
удари трипута на месту усред дворишта, и нареди монасима да зову 
бунарџије да копају на том месту. Бунарџије копаше бунар врло 
дубоко, али не пронађоше никакву воду, већ наиђоше на огромну и 
врло тврду стену, и стадоше са копањем. Обавештен о томе у 
тренутку када је своме писару говорио у перо своју последњу вољу и 
своје завештање, свети старац рече: "Кажите онима што копају 
бунар: разбијте врх стене, и више нећете имати никакве муке, јер ће 
из ње одмах покуљати вода у изобиљу". - Бунарџије тако урадише, и 
стена, коју су дотада узалуд покушавали да разбију, одмах се разби, 
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и из ње потече врло бистра и питка вода. Ту направише бунар, који 
још постоји као сведок светитељевог моћног посредовања код Бога. 

Ана, игуманија Вардениска, би на чудесан начин исцељена 
светим оцем Симеоном. Сама она причаше ово: "Једном добих 
жестоку грозницу; страшна ватра сагореваше ме изнутра и 
растапаше ми тело као восак; кости ми гораху као суво грање, и сви 
састојци тела онемоћаше. Због силне ватре ја врло много дана нисам 
могла окусити ништа. Лекари, видећи да ми од свих лекова њихових 
бива само горе, и да моје тело напуштају последње снаге, дигоше 
руке од мог лечења и оставише ме саму мојој мајци као леш који је 
још дисао. А мајка, видећи да сам на умору, узе ме у крило, и горко 
плачући чекаше да ми мртвој склопи очи. Налазећи се у таквом 
стању и не знајући шта се са мном збива, ја одједном угледах ово: 
блажени Симеон, са руком испруженом према његовом духовном 
оцу Симеону Богобојажљивом, у великој слави иде к мени. А кад 
дође близу мене он ми благо рече: Здраво да си, госпоћо Ана! Каква 
те то страшна болест снашла? и зашто непомично лежиш у 
постељи, не говорећи ништа ни својој мајци ни нама пријатељима 
твојим, нити ишта узимаш од хране? - Глас светитељев као да ме 
поврати к себи, ја подигох очи, и с муком отварајући уста рекох: 
Умирем, мој врло поштовани оче. - Тада свети Симеон Студит, 
окрећућји се према свом блаженом ученику, нашем светом 
Симеону, рече: Господине Симеоне, узми је за руку и подигни је, и 
дај јој да једе. - Овај то уради, и учини ми се нахрани ме храном коју 
заиска од моје мајке. Пошто ме нахрани из својих светих руку, ја 
добих снагу, устадох са постеље, дозвах своју мајку и испричах јој 
своје виђење. И ја, која до тог часа бејех нема и мртва, потражих од 
ње хране, слатко се наједох, и потпуно оздравих". 

Никифор, који у својој четрнаестој години постаде ученик 
преподобног оца нашег Симеона, био је очевидац многих чудеса 
његових. После упокојења светог учитеља свог Никифор се 
замонаши, и као јеромонах, призивајући Бога за сведока, казивао је 
следећа чудеса светог оцг.. нашег. Прво чудо односи се на њега сама. 
Од малена, причао је Никифор, ја нисам могао јести рибу. И кад би 
ме натерали да поједем парче рибе, ја сам све то повраћао. Но у 
манастиру једнога дана светитељ ми за трпезом пружи својом руком 



парче печене рибе, ја му прићох, али одбих да примим. Он ме 
упита зашто одбијам, и ја му објасних. Он поћута неко време, 
вероватно молећи се Богу по овој ствари, па ми онда нареди да му 
поново прићем. Кад му прићох он ме узе за руку, благослови парче 
рибе, и дајући ми га да га поједем рече ми: "Узми у име Христа Бога 
и једи, и убудуће ти ћеш са вољом јести оно што нам је Бог дао као 
храну". Чим то светитељ рече, ја, дејством благодати Божје и 
молитвама мога оца, добих вољу да једем рибу. И отада ја слаће 
једем рибу неголи месо док сам био у свету. 

Пошто у току времена уђох у светитељеве навике, причао је 
даље Никифор, он ме веома заволе, и никоме другоме сем мени није 
допуштао да обитава са њим у његовој келији. Он је то чинио, ја не 
знам тачно због чега, али вероватно: или због моје дечачке 
безазлености и незлобивости, или што му је због старости било 
потребно моје прислуживање, или по промислу Божјем да бих ја 
био очевидац и сведок његовог светог живљења. До тада он никада 
никоме није дозвољавао да обитава са њим у његовој келији. Тако 
дакле ја сам спавао у једном углу његове келије на патосу. У келији је 
о зиду висила велика икона Деисис[14] и додиривала плафон; пред 
њом је горело кандило. Једне ноћи, мене као да неко пробуди око 
поноћи, и ја потпуно будан угледах запањујући призор: видех - 
Христос ми је сведок истину говорим - светитељ стоји у ваздуху 
према икони, отприлике четири лакта изнад земље, са рукама 
пруженим к небу, и моли се, сав светлост и сав блистање. - Када ја 
видох ово страшно и поражавајуће чудо, мене, неискусног дечака, 
обузе страх, и ја завукох главу под покривач и сакрих лице. Ујутру, 
још под утицајем мога страха , ја насамо испричах старцу своје 
виђење. Он ме изгрди и забрани ми да никоме ништа не рекнем о 
томе. 

Једна сирота жена, настављао је казивати Никифор, имађаше 
четворогодишње дете, које беше узето и непокретно. Она своје дете, 
измучено болешћу и скоро на издисају, однесе у манастир к 
светитељу. Кидана двоструким јадом, сиротињом и тешком 
болешћу детињом, она путем проливаше потоке суза. Дошавши у 
манастир, она кришом уђе у манастирску цркву, остави дете на 
поду, па се трком врати натраг. Када монаси нађоше дете у цркви, 
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које је једва показивало знаке живота, известише о томе 
преподобног оца Симеона као о нечем ужасном и невероватном. 
Свети старац узе штап и потштапајући се оде да види дете. Када га 
угледа онако јадно, он жалостивни заплака и од срца зајеца. Затим 
се окрену присутној братији и упита их: "А ви, шта мислите радити 
са овим дететом?" - А ми сви, као да смо се договорили, 
одговорисмо: "Свакако, треба га сахранити и предати земљи; то је 
леш; оно само што није издахнуло". - "Нипошто, рече на то 
светитељ, ваш одговор је непромишљен". - Рекавши то, он се саже, 
узе дете у руке и метну га у свој трон. Затим нам нареди те 
спустисмо кандило које је горело пред иконом свете Марине, и он 
зејтином из кандила помаза ово мајушно и страховито сасушено 
створење, помоли се Богу и руком га прекрсти, и дете тог часа дође к 
себи, живахну, поврати му се снага и здравље од самог додира ових 
светих руку, и оно стаде на своје ноге, и поче ходати по цркви и 
скакутати, и потражи да што једе. А кад се прихвати хране, оно 
постаде потпуно здраво, и би враћено његовој мајци. 

Друга једна жена имађаше сина, лепог младића, у коме беше 
нечисти дух. Потстакнута промислом и благодаћу с неба, она доведе 
сина у манастир к светитељу, и ставши пред вратима цркве стаде се 
молити Богу за свога сина. Пошто је желела да види светог старца, 
ова њена жеља би му достављена. И он, приступачан свима: и 
људима и женама и деци и старцима и странцима и познаницима и 
свакоме човеку уопште, изађе пред њу кораком мирним и 
спокојним. Она му се коленачки поклони са сузама и вером. А 
младић упери очи у анђелску појаву светога старца, и одмах га 
нечисти дух баци на земљу мучећи га ужасно, и јадни младић 
бацаше пену, шкргуташе зубима и вречаше као јаре. Потресен овим 
болним призором, светитељ зајеца из дубине душе, и пошто се 
наплака пред иконом Христовом, насликаном изнад улазних врата 
црквених, он рече пред свима нама: "Зли и нечисти душе, наређује 
ти Господ Бог мој: изаћи из овог створења Божјег!" - Рекавши то, он 
узе јелеј из кандила које је горело пред иконом, помаза страдалника, 
и узевши га за руку подиже га и даде га потпуно здрава његовој 
мајци, и посла их кући њиховој. И од тада злобни демон му никада 
више није досађивао. 



Једном путујући у своју постојбину к својој родитељској кући, 
светитељ стиже на реку Галос у Витинији. Крај реке виде једног 
рибара и упита га да ли има да му прода рибе. Овај му се пожали да 
од ране зоре ево читавих дванаест сати лови, и ништа није уловио. 
Светитељ му онда предложи: "Баци удицу у име моје, и ако што 
Божјом помоћу ухватиш, ти ћеш ми продати". Рибар баци удицу, и 
тог часа упеца велику рибу, узе је и стрпа под своју кабаницу. 
Светитељ му онда рече: "Ево ти новац као што смо уговорили, и дај 
ми рибу коју си ухватио у име моје". Рибар му на то одговори: "Она 
треба мени за једног сенатора, и нећу да је продам". Светитељ 
настави свој пут, и тек се одмаче, а рибару се отрже риба испод 
кабанице, бућну у реку и изгуби се. 

Пријатељ светитељев Орест, човек врло имућан, изненада се 
тешко разболе: уста му се искривише до ушију, изгуби моћ говора и 
ослепе. Обавештен о томе, светитељ узе свој штап, и ми кренусмо, 
прича ученик Никифор. При улазу у кућу срете нас Орестова 
супруга, и кроз сузе рече светитељу: "Ето, оче, твој пријатељ, кога ти 
љубиш и који тебе љуби, умире, и ја ћу остати удовица а моја деца 
сирочићи. Него молим те, помози мени, слушкињи твојој". - 
Ушавши унутра и угледавши свог пријатеља где на постељи лежи 
нем, слеп и без свести, светитељ заплака од туге, и рече: "Авај! 
Пријатељу Оресте, у каквом те стању видим! Шта је то с тобом?" - 
Рекавши то он стаде на молитву, и подижући очи душе своје ка 
Господу који услишује његове молитве, стави руку на болесникову 
главу, очита молитву која се чита болесницима, закрсти му уста и 
сву главу, и болесник одмах потпуно оздрави, и поздрави се са 
светитељем, и стаде разговарати са свима. И отада Орест није 
престајао слати светитељу даре своје захвалности. Примајући дарове 
из љубави, свети отац говораше Оресту: "Брате, захвалност треба 
узносити само Богу, који једини може чинити чудеса свима који се 
надају у Њега. Јер ми смо Његова творевина; Он нас је из небића 
увео у биће; ми смо створени да чинимо добра дела у славу Његову 
доброте; но, као што видиш, ми смо људи грешни и у свему 
подложни истим слабостима. Зато је потребно да марљиво бдимо 
над својим живљењем, да не бисмо, несвесно или драговољно, 
чинили ништа што је супротно побожности и противно вољи 



Божјој, и на тај начин дали места пакосном ђаволу да нас уплиће у 
тешка искушења. Стога, брате, пошто си благодаћу Божјом 
оздравио, немој се више подавати злоумљу и греху - κακοφροσύνη 
και αμαρτία, да те не снађе нешто горе но што те снашло, јер је у 
Својој доброти Господ ону реч у Еванђељу упутио не само узетоме 
него и свима нама: Ето си здрав, више не греши, да ти не буде горе 
(Јн. 5, 14)". 

У суседству манастира живљаху два рођена брата, који 
страховито нападаху светитеља што је подигао манастир, наношаху 
му увреде, чињаху му неправде, жестоко му прећаху. Свети отац им 
на све то одговараше благо, мољаше их, преклињаше их, чињаше и 
говораше све оно што би могло унети мир у душе њихове. Али се 
огањ гњева њиховог против светитеља распаљиваше све више и 
више, и они га просто засипаху увредама. Тада им светитељ поче 
предочавати страшни суд Божји који постоји за оне који вређају и 
руже служитеље Божје. Један од њих, Дамјан, не могући више 
владати бесом гњева свога, подиже своју злочиначку руку на 
светитеља, удари га и овај паде на земљу. Али се онда трже, и 
уплашивши се да се гњев Божји не сручи на њега, покаја се, па се 
саже и подиже са земље светог јереја Божјег који му рече: "Нека ти, 
брате, Бог опрости овај грех и нека ти га не задржи". 

Брат пак Дамјанов Антес, просто бљуваше на светитеља погрде, 
увреде, псовке, и називаше га лицемером и варалицом. Видећи 
његову неизмерну безочност која нема обзира ни према даровима 
Божјим, ни према врлинама, ни према подвижничкој седини и 
благости, светитељ се запали од Духа Светога небеском ревношћу и 
рече Антесу: "Ако сам ја, као што тврдиш, лицемер; ако сам ја, као 
што кажеш, варалица који вештачким бледилом лица свога 
обмањујем људе који долазе к мени у посету и на разговор, онда и ти 
добиј тако бледило у лицу, нека се и твој стомак надује, па савршено 
варај људе као што их ја варам". - То преподобни рече, и гле, те 
вечери несрећни Антес леже у постељу своју да спава, али се више 
не диже с ње: њега снађе тешка болест, он се сав страховито наду, 
лице му пожуте као лимун, и кроз неколико дана он умре од ове 
болести, или тачније - од гњева Божјег. А ово се догоди, да би се 
неуки и неразумни људи заплашили, да не потцењују светитеље и 



благодат Божју што је у њима. И тако се испуни оно што је речено у 
Апостолским Установама о духовним оцима нашим: "Они су 
примили од Бога власт живота и смрти: да суде грешнике и осуђују 
на вечну смрт, и да разрешавају од грехова и повраћају у живот оне 
који се кају". 

Пред крај свога земаљског живота светитељ се разболе од 
срдобоље, која га прикова за постељу. Ова га болест толико изнури, 
да се сам није могао помаћи у постељи, него су га морали окретати 
и померати. Он није хтео да има поред себе другог прислужитеља 
сем мене, прича Никифор. Али ја бејах још врло млад и страховито 
подложан дубоком сну. Зато се пожалих светом старцу да нећу бити 
у стању да га сам гледам, пошто сам роб дубоког сна. Он ми на то 
рече: "Лези на овај сандук поред мене и отпочини, па ћеш се 
ослободити те слабости". - Ја тако урадих наредне ноћи: преспавах 
на сандуку, и од тада, благодарећи благодати Божјој и молитвама 
светог оца мог, ја постадох не само лакосан него и у сну будан, по 
оној речи Светога Писма: Ја спавам, а срце моје бди (Песма над 
песм. 5, 2). Но једне ноћи када прилегох на сандук и задремах, ја се 
изненада тргнух као да ме неко зовну, и угледах ово: равноапостолни 
светитељ, који се од силне ослабелости и изнурености није могао сам 
ни помакнути у постељи, стоји поново у ваздуху у својој келији на 
висини од једно четири лакта и нешто више у неисказаној светлости, 
и моли се Богу. Поучен ранијим оваквим призором, ја га не мичући 
се пун свете језе посматрах са дивљењем. И овако размишљах у себи: 
све до синоћ овај човек није био у стању ни помаћи се сам у постељи 
ни окренути ни подићи, а како је сада могао устати и овако лебдећи 
у ваздуху молити се? - V оваквом размишљању и чуђењу ја и преко 
своје воље заспах дубоким сном, оставивши светитеља који је и даље 
лебдео у ваздуху и молио се. Но ускоро се изненада пробудих, - срце 
ми је још силно куцало од малочашњег необичног и невероватног 
призора и видим светитеља где лежи у својој постељи и покрио се 
покривачем. Ново изненађење усковитла ми мисли; и ја у чуду 
говорах себи: гле, болесника узетог и непокретног благодат Божја, 
која одавно обитава изобилно у њему, испунила је целог својом 
снагом и моћи, подигла га са земље у ваздух ради божанственог 
молења! Божанска сила, која од младости његове борави у њему, 



показала се јача од разорне силе болести и немоћи! Но таква је сила 
која силази с неба на светитеље наиласком Светога Духа. Та је сила 
јача не само од болести и немоћи које разарају тело, него је јача и од 
мука и од смрти и од пакла. - А када свану, прислужујући светитељу 
ја се усудих и испричах му насамо ноћашњу тајну. Он ми на то рече: 
"Имај језик завезан Богом и мојом ништавношћу, да никоме не 
казујеш што си видио док не изађем из тела". - Овог наређења сам се 
држао све до сада, и никоме нисам открио ову тајну. - Овим се 
завршавају казивања светитељевог ученика Никифора, у монаштву 
Симеона. 

Знајући да ће се убрзо растати са телом и на колесницама 
врлина узнети на небо у свеблажена обиталишта, свети отац наш 
сазва своје ученике, даде им поуке и утехе, и у исто време каза им 
унапред дан и час свога одласка из овога света. А кад их виде где 
плачу, он им рече: "Зашто оплакујете мој одлазак^ Дванаестог марта 
ви ћете ме погрепсти; и дванаестог марта ви ћете ме поново видети 
где излазим из гроба, да бих остао са вама који ме љубите". - 
Дванаестог марта блажени отац наш се причести Светим Тајнама 
Христовим, као што је то по обичају свом чинио сваки дан, и пошто 
рече "Амин" он нареди својим ученицима да певају погребне песме. 
Они певаху са очима пуним суза, а он подиже своје свете руке и 
помоли се кратко, уколико му је допуштало оно мало преостале 
телесне снаге, па онда рече благо и мирно: "У твоје руке, Христе 
Царе предајем дух свој". При овим речима славни и многопобедни 
борац Христов изиђе из свог трпељивог и непобедивог тела, да 
после сјајних борби отиде ка Господу свом[15]. И тако се праведник 
придружи праведницима, светитељ светитељима, богослов 
богословима, преподобномученик и исповедник и велики учитељ 
Цркве Христове - исповедницима и учитељима и 
преподобномученицима. А након тридесет година од дана 
светитељевог престављења, према његовом пророчанству, његове 
мошти бише откривене нетљене дванаестог марта, пуне благодати и 
миомира. Оне блистају чудесима, окупљају многе и многе око себе, 
освећујући њихове душе својим присуством и целивима који им се 
дају. 
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Но не само свете мошти блаженог оца нашег Симеона точаху 
миомир из себе, него, како казује писац Житија његовог, ученика 
његов Никита Стифат, и тело његово и саме хаљине његове још за 
живота његова на земљи мирисали су необичним и изузетно 
дивним мирисом. Од изобилне благодати Божје што је обитавала у 
његовој души и његовом телу преносио се миомир и на тело његово 
и на хаљине његове, па се тим путем преносио и на оне који су 
долазили у додир са њим. Који год је приступао њему са вером, 
осећао је како му тај дивни мирис од његових хаљина испуњује 
радошћу и умилењем сву душу и срце. Ово сам богато доживео не 
само ја, ученик његов који ово пишем, вели писац Житија Никита, 
него и други. Ево шта ми је причао Теодул, ученик његов: "Једнога 
дана светитељ ми поклони један свој хитонић.[16] Ја поклон примих 
са вером: свукох са себе свој хитонић, и обукох светитељев на своје 
наго тело. Лежући у постељу на спавање ја осетих изванредан мирис 
од њега; и да бих што боље уживао у овом мирису, ја завукох главу у 
хитонић, и просто нисам могао да се наситим тог миља. Иако сам 
овај хитон врло често прао, он је стално мирисао истом јачином, и то 
све тако док се од употребе и оветшалости није распао". 

Треба да кажем, вели писац Житија Никита, и о светитељевом 
наређењу које ми је дао односно његових списа преко виђења и 
пророштва. За живота свог на земљи блажени је, чак и невољно - 
ακοντως, писао дању и ноћу тајне које је Дух Божји поверавао уму 
његовом. Дух Божји који је у њему делао и потстицао га, није му 
никако давао мира док он не би ставио на хартију оно што је Дух 
унутар њега говорно и творио. Те рукописе светитељ ми је давао и ја 
сам их преписивао у свеске, и враћао му их. Једном ја задржах код 
себе један од његових рукописа. Светитељ то примети и потражи 
објашњење од онога по коме сам рукопис вратио. Овај није знао да 
му то објасни. Светитељ се онда расрди на њега и отера га. Чувши за 
то ја се побојах да светитељ не помисли да је посреди нека превара 
са моје стране, зато му написах писмо и објасних ствар извинивши 
му се. Он ми на то одговори следећим писмом: "Твоје писамце 
примио сам, драго моје духовне чедо, али га не одобравам. Та 
како^си могао претпоставити да сам ја помислио како си ти 
задржао мој рукопис у циљу неке преваре? Ја појма имао нисам да 
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си ти рукопис задржао, већ сам стварно мислио да га је слуга својом 
непажњом изгубио путем. Због тога сам се расрдио на њега. Што се 
тебе тиче, ја сам једном за свагда изјавио да тебе имам као себе, и 
теби сам поверио све што је у мени, надајући се да ћеш ти упознати 
са тим друге људе, по речи Христовој Његовим ученицима: Што вам 
се шапће на уши, проповедајте с кровова (Мт. 10, 27). Како сам онда 
ишта рђаво могао претпостсавити о теби? Напротив, разлог због 
кога те молим да моје рукописе преписујеш у свеске јесте, да би они 
остали код тебе као наслеђе. Како ти је уопште могло пасти напамет 
да сам тако што могао и помислити о теби? Али Бог нека ти 
опрости овај грех што си поверовао да је у мени престала љубав која 
"никад не престаје" (1 Кор. 13, 8), сем ако је неко својевољно не удаљи 
од себе. Не, она остаје цела целцата, недељива; она радосно прима 
све који јој се изнова обраћају и враћају; и ја желим, чедо моје, да се 
и ти сјединиш са њом, како би био у стању не мислити зло, ни оно 
које постоји ни оно које не постоји, и тако заувек остати не 
саблажњујући се нити о мене нити о друге". 

Добивши ово писмо од светог старца, ја га, млад и незрео у 
својих седамнаест година, нисам могао добро ни разумети; само га 
преписах, као и сва остала која сам добијао од њега. Прође шеснаест 
година а ја опхрван многим недаћама и искушењима заборавих не 
само на ово писмо него и на све друге светитељеве богонадахнуте 
списе. Но једнога дана, благодарећи молитвама светог оца мог, мене 
посети доброта Божја и ја се несметано вратих у наш Студитски 
манастир, пошто нестаде свих непријатеља наших. Тамо се предадох 
својој омиљеној осами, покајању, сузама, умилењу. И у почетку 
друге седмице Великог Поста мене снађе екстаза и измени ме свега 
десница Вишњега, и ја имађах узвишено виђење. Екстаза измени сва 
моја чула, сву моју природу, све састојке и унутрашња збивања тела 
мога; и ја сав постадох - сведок ми је Христос Истина - као без тела, 
јер ово које ношах на себи изгледаше ми лако и као духовно- 
ώςπνευματικον. И ја не осећах ни глад, ни жеђ, ни замор, ни 
несаницу, услед слободе и лакоће које настадоше у мени, у 
неисказаној тишини свих моћи душе моје и свих мисли ума мога и у 
неизразивој стишаности срца мога. Јер љубав Божја, изливена у моју 
душу, узнесе на небо сва осећања душе моје, и ја бејах у некој тихој 



светлости као неко бестелесно биће; неизмерна милина и 
неизрецива радост испуњаваху читавих седам дана моју душу, коју 
не узнемираваше више никаква страст, никаква помисао .никаква 
телесна потреба; у исто време свако осећање овога света беше од 
мене одбегло или отстрањено или ишчезло у небиће. У том 
блаженом стању ја се с преслатким умилењем почех сећати љубави 
мога блаженог и светог оца Симеона који ме је просветио и на пут 
живота извео. И ја имађах осећање као да ме неко тајно потсећа на 
ствари које сам потпуно био заборавио: на побожност овог блаженог 
оца, на његово беспримерно упражњавање врлина, на његово вечито 
умилење, на његове свакодневне сузе, на његову смиреност, благост, 
љубав нелицемерну, молитву чисту и непрекидну; на његово 
уздржање, пост, свуноћно бдење, трпељивост у искушењима, 
захваљивање у свима напастима; на његову милостињу, 
жалостивост, дуготрпељивост, благост, доброту и искреност; на 
његову непоколебљиву храброст, упорно стајање за правду и истину, 
несвадљивост, трезвеност, целомудреност, кротост, праведност, 
православност; на његово братољубље, спокојство, чистоту срца, 
просвећеност ума, милу приступачност, блистање и свечистоту 
душе, од чега му је и лице сијало као сунце; како он беше питом, тих, 
стрпљив у невољама, несреброљубив, неразметљив, несујетан, 
незлобив, смеран, убогољубив, нежан према духовној деци својој, 
незлопамтљив, весео, умиљат, добротољубив, врлинољубив. Свему 
томе треба додати и оно што је још савршеније и узвишеније од 
тога: мудрост речи његове, познавање неисказаних тајни Божјих, 
узвишеност богословља његова, дубину смиреноумља његова, 
потресна виђења његова попут светог апостола Павла, тајанствена 
откривења, созерцавање безграничне светлости божанске, 
херувимско држање његово за време свете литургије када је он јасно 
посматрао где Дух Свети силази да освети њега и Дарове, 
претсказивања његова, пророчанства његова, прозорљивост његову; 
и још: његове поуке, његове катихезе уједно практичне и теориске, 
његове списе, његова тумачења Светога Писма, његове говоре етичке 
и поучне, његова писма, његове апологетске говоре, његове 
Божанствене химне. 



Неискусан у стварима овакве чудесне делатности Светога Духа, 
ја нисам знао откуда ми долази све ово, и ко ме то потсећа и учи, док 
ми благодат Божја не рече: "То је дејствовање Духа Светога који је 
сишао и теши те, по речи Христа Бога Његовим апостолима и преко 
њих свима вернима: Утешитељ Дух Свети, кога ће вам Отац послати 
у име моје. Он ће вас научити свему и напоменуће вам све што вам 
рекох (Јн. 14, 26). - Док се ово са мном збивало, ја сам осећао, Бог ми 
је сведок, како ме нешто изнутра приморава, гони и потстиче да 
опишем славно врлинско живљење мога духовног оца, и да у његову 
част саставим химне достојне велике светости његове. Међутим ја 
сам то дуго одлагао, пошто се нисам тиме бавио раније, а и нисам 
имао потребну спрему за то, јер сам се у четрнаестој години својој 
био одрекао света и напустио своје школовање. Али, ја ни дању ни 
ноћу не имађах мира од Духа који ме је изнутра распаљивао и силно 
ме потстицао и гонио на овај потхват. Најзад, пошто нисам више 
могао да се одупирем овом силном наваљивању, ја као покушај и 
пробу саставих најпре химне канона - ύμνους κανόνων (=песме 
канона) светом оцу нашем Теодору Студиту Исповеднику. Тада нека 
неисказана милина испуни ми душу, и ја саставих погребно слово 
блаженом оцу нашем великом Симеону, химне и похвале. При 
састављању тога моја рука није стизала да стави на хартију све мисли 
које су јој обилно биле диктиране из ума мог. Пошто ове саставе 
дотерах како сам најбоље знао и умео, ја их дадох на преглед и оцену 
једном човеку врло ученом и у духовној и у световним наукама. 
Прочитавши их он ми рече да ови састави нису недостојни старих 
химнописаца. Онда ја одох на гроб мог блаженог духовног оца 
Симеона и тамо, у присуству других побожних људи, опевах 
величину његове светости, прочитах посмртни говор, и одадох му 
према својим моћима поштовање у свештеним песмама. 

Пошто то обавих са много љубави и вере, ја једне ноћи имадох 
овакво виђење. Учини ми се да ме неко зовну и рече ми: Брате, зове 
те твој духовни отац, хајде за мном. - И ја са радошћу и журно пођох 
за њим јер откако је мој свети духовни отац отишао ка Господу, ја 
још не бих удостојен видети га. И тако идући ми дођосмо до једне 
величанствене и сјајне царске палате; мој водич отвори капију и рече 
ми да ућем. Унутра, у једној пресјајној одаји на високом и 



раскошном дивану сећаше мој свети духовни отац, и као неки 
преславни цар одмараше се. Лице му је блистало, и он као да се 
осмехивао гледајући ме. И даде ми руком знак да му приђем. Ја сав 
радостан притрчах му, начиних прописно метаније пред њим, и он 
ме загрли и пољуби у уста, и рече ми веселим и слатким гласом: "Ти 
си ми радост причинио, чедо моје мило и многожељено". Онда узе 
моју десну руку, метну је под десно стегно своје, а у другој руци 
држаше неку исписану хартију и показујући ми је рече ми: "Зашто 
си заборавио Апостола који каже: Ово предај верним људима, који 
ће бити кадри и друге научити" (2 Тм. 2, 2). - При овим речима ја се 
пробудих, иако сам ово виђење имао на јави а не у сну, и ја нађох 
себе у таквој радости и милини душевној и блаженству, да сам 
пожелео скинути са себе своје тело и наге душе отићи тамо где је 
обиталиште мог светог оца међу свима отпамтивека светитељима у 
нематеријалном блаженству. 

Ово своје виђење ја испричах једном веома мудром духовном 
старцу, врло искусном у божанским и човечанским стварима, и он 
ми га овако протумачи. Светитељеве речи: "Ти си ми радост 
причинио, чедо моје мило и многожељено", показују његово 
признање теби за химне и похвалне речи које си му саставио; и још 
показују да светитељи, живећи у Богу, и после смрти са радошћу 
примају и потпуно одобравају химне и похвалне речи у спомен 
њихов. Пољубац који ти је дао означава присност и пријатељство 
светитеља према онима који пишу у њихову част, и благодат коју им 
они дају због тога. Метањем пак десне руке твоје под десно стегно 
своје, светитељ је циљао на заклетву којом је Аврам заклео 
најстаријег слугу свог да испуни његову вољу, када му је рекао: 
Метни руку своју пол стегно моје и закуни ми се Богом неба и земље 
(ср. 1 Мојс. 24, 2-4). Тако и тебе, духовно чедо своје, светитељ заклиње 
да његове списе, написане уз помоћ Светога Духа, ти препишеш и 
предаш верним људима на корист свима који их буду читали. То је 
он хтео да ти каже потсећајући те на речи светог апостола Павла. 

Добивши овакво бојашњење мога виђења, ја се сетих писма које 
ми светитељ некада беше упутио сетих се и његових богонадахнутих 
списа. И као што ми беше прорекао тада, тако се све и зби у своје 
време. Јер сви његови списи опет дођоше у моје руке; а били су 



тринаест година код једног човека, који умало што их није продао. 
Поставши на тај начин наследник богатства светитељевих дарова, 
дарованих му од Бога Духом Светим, ја све списе преписивах и 
шиљах на разне стране на добро и корист душама људским. И 
надам се да ћу за то примити награду од Бога, молитвама блаженога 
и светога оца мога. 

А сада да кажемо што и о чудесима која светитељ учини после 
своје смрти, и непрекидно их чини. Један јеромонах би примљен од 
братије у братство манастира свете Марине, основаног светим Оцем 
нашим Симеоном. И он стаде са осталом братијом учествовати у 
богослужењима и служити свету литургију. У олтару цркве у једном 
углу висијаше икона светог Симеона. Једнога дана при погледу на 
ову икону помисли неверја захватише овог јеромонаха и он поче 
сумњати у светост божанственог оца нашег Симеона , и говораше у 
себи: Откуда овај, и каквим је то знацима и чудесима посведочио 
своју светост, да бих га ја могао познати као свеца и признати за 
свеца? Где су докази за то, као што их у Цркви има за све свеце из 
старине? - Решетан таквом сумњом и неверицом, он једнога дана 
после јутрења остаде сам у цркви, и на своју несрећу стаде исмевати 
светитеља. И ђаво му толико помрачи ум да он бестидник приђе 
икони светитељевој, пружи руку према њој и безочно са охолошћу и 
презиром рече: "Овога никада ја нећу признати за свеца и славити 
га, нити му се уопште молити као свецу". Но тек што лакомисленик 
изговори ове речи, он осети како му се десна рука коју беше пружио 
према икони осуши, и тако у том положају остаде укочена, и он је не 
могаше ни савити ни спустити. У том га спопадоше страховити 
болови, те он и против своје воље стаде јаукати и викати. На његову 
вику дотрчаше монаси, и он им запомажући објасни како га снађе 
ова казна Божја. Братија се сажалише на њега и обратише се 
молитвом Богу и божанственом оцу Симеону да несрећника 
ослободе ове страшне казне. Ради тога узеше зејтина из кандила што 
гораше пред светитеељвом иконом, помазаше сасушену руку и једва 
умилостивише Бога и светитеља, те рука би ослобођена од 
невидљивих окова гњева Божја. 

Нешто слично догоди се и о самом празнику светог оца 
Симеона. Поред осталог света, на празник у манастир дође и чвуени 



певач из царског манастира Космидије монах Игњатије. У току 
бденија када Игњатије дивно певаше једну песму састављену у част 
светитељеву, и певајући погледаше на светитељеву икону, њему у то 
време Сатана убаци у душу помисли неверја односно блаженог оца. 
А светитељ желећи да му излечи душу од тих рђавих помисли, 
учини те његово лице на икони плану као пожар и икона се стаде 
сама клатити десно и лево. Када Игњатије то виде, њему се одједном 
пресече глас, и он умуче, неспособан да реч проговори. Но када се 
мало прибра, упитан од осталих певача шта му би, он им 
покајнички и са великом скрушеношћу отворено исприча и своје 
помисли неверја односно светитеља и о чуду које виде на његовој 
икони. 

Два побожна човека, Јован и Филотеј, договорише се, па се 
заједно одрекоше света, заједно замонашише и добровољно 
ступише у подвижничке борбе. Помоћу Божјом они у близини 
Цариграда на обали морској подигоше диван и величанствен 
манастир. Јован, слабијег телесног здравља, узе на себе економију 
манастирску, а Филотеј сагради себи одвојену келију да се у њој ода 
молитвеном тиховању и тешким затвореничким подвизима. Али 
пре но што би се затворио у својој келији, он крену да се поклони 
светињама по Цариграду, и да посети духовне људе ради саветовања 
са њима о својој намери. Тако он посети и чувени манастир 
Студитски, нарочито да иште савета од Никите Стифата, ученика 
светог оца нашег Симеона Богослова. У разговору са Филотејем, 
Никита му исприча живот светога Симеона, његове подвиге, његова 
страдања, његове дарове од Бога, и много му каза и о 
богонадахнутим књигама које он написа и остави на назидање Цркве 
Христове. Слушајући ово, у души Филотејевој се разгоре љубав 
према светом Симеону, и Филотеј затражи и доби једну од његових 
књига. Сав радостан, Филотеје оде да се затвори у својој келији. Али 
пре но што уђе у свој добровољни затвор, он се стаде топло молити 
Богу, да му да трпљења, снаге и разума да чврсто поднесе невоље и 
тегобе затвореништва. Једне ноћи он чу куцање на врата, и кад их 
отвори он угледа пред собом старца дивног ангелског лика, који је 
зрачио обилном благодаћу Божјом. На Филотејево питање, ко је и 
шта тражи, старац одговори гласом слатким као мед: "Ја сам 



Симеон који обитава у манастиру свете Марине , и дошао сам овде 
да останем са тобом". А кад га Филотеј упита што му је хаљина 
подерана, светитељ одговори: "Рћави људи то учинише без икаквог 
разлога". И онда настави говорити Филотеју: "А што се ти, драги 
Филотеје, толико бринеш за себе? Ево о чему треба да се бринеш и 
мучиш, знај добро ово: ко жели да ступи у општење са узвишеним 
тајнама треба да се одрече од многог једења и пијења, и да увече пије 
само три чаше. А пошто се причести, да чини то исто 
задовољавајући се умереном трпезом". - Шта је светитељ хтео тиме 
да каже Филотеју? Ево шта: Када ступаш у борбе подвижништва и 
молитвеног самовања и тиховања - άόκήσεως και ησυχίας, треба да 
очишћујеш себе уздржањем и сузама и молитвом, да би сваког дана 
био готов примити Тајне Христове. Примањем пак Тајни, ти ћеш и 
побожно тиховати и молити се без расејаности, и твој ум биће 
просвећен πεφωτισμένον (=обасјан, озарен, просветљен) богатим 
заједничарењем Духа Светога и созерцавањем сакривених тајни 
Божјих, према писаноме: Дух испитује све, и дубине Божје (1 Кор. 2, 
10). - Говорећи тако Филотеју, светитељ му додирну руком стомак 
као желећи да му га смањи. Затим, опраштајући се с Филотејем он 
му рече: "Ако хоћеш, доћи к нама, и ми ћемо опет видети и 
загрлити нашег драгог Филотеја". - При овим речима светитељ 
нестаде из очију Филотејевих, и Филотеј, дошавши к себи, осети како 
му је сва душа испуњена радошћу; и од тада њему уздржање постаде 
природно, и он вођаше свој затворенички живот строго и у 
драговољној оскудици. И да би изразио своју захвалност светитељу 
за овакву помоћ, он оде на светитељев гроб, паде ничице на земљу и 
одаде му молитвено поштовање као што доликује светитељу. Тамо 
доби и икону светитељеву, и преписа службу његову, те и он сваке 
године празноваше његов празник. 

Никита Ститат, прави ученик светог оца нашег Симеона 
Богослова, једном за време свете Четрдесетнице, док је водио 
уобичајене свештене борбе, би по промислу Божјем спопаднут 
демоном блуда. И он беше у недоумици, откуда да га то снађе у 
време свештеног војевања, сваковрсног уздржања и добровољног 
самомучења. И марљиво истраживаше откуда су се и услед чега 
увукле у њега ове прљаве и нечисте помисли, у време када му се тело 



беше сасушило од подвига поста, и скоро потпуно умртвило од 
прекомерног уздржања и бдења. Не налазећи објашњење, он се 
веома ожалости, клону духом, утолико више што није знао шта да 
ради да би се излечио од овога зла. Сав утучен, он стаје на молитву и 
топло се моли Богу и светитељу. И тако призивајући и молећи Бога 
и светитеља, он се једнога дана, после свог мршавог оброка, опружи 
тужан у својој подвижничкој јами, јер је имао и подземно 
обиталиште под једним сводом. И таман да заспи, али још 
отворених очију и будан, он јасно види светитеља где долази к њему, 
седе поред његове постеље, затим га ухвати за мантију зовнувши га 
по имену и рече му: "Ти не знаш, чедо моје, откуда су се и услед чега 
увукле у тебе те сладострасне помисли?" - Видећи и слушајући 
светитеља изненада ученик се прибра и са страхом одговори: 
"Трудио сам се, свече Божји, на све могуће начине да пронађем 
узрок ове моје муке, али још нисам успео". Светитељ му на то рече: 
"Ево мене, ја сам и дошао да ти то откријем. Обрати дакле пажњу на 
моје речи: знај, чедо моје, да ти је то дошло од гордости твоје и од 
уображене самодовољности разума твог. Смири мисао своју мерећи 
себе и све своје заповестима Христовим, и искушење ће брзо побећи 
од тебе". - Рекавши то светитељ ишчезе. А Никита дошавши к себи, 
скочи и потрча за светитељем, и упита свог прислужитеља: "Јеси ли 
видео да је овуда изашао свети Симеон?" - После тога Никита 
брижљиво испита свој ум - το λογιξόμενον (= разум, мисао, расудак), 
и пронаће, као што му светитељ беше рекао, очигледан узрок ове 
своје невоље која га неочекивано снађе за време светог Поста. И он 
смири мисао своју -το φρόνημα (=разум, ум дух), не мерећи више 
постигнућа своја ничим другим до страдањима Христовим и 
ружењима која је Он поднео; и одмах би ослобођен својих искушења 
и својих тешкоћа; и утеха Светога Духа дође му кроз сузе и умилење. 
На свему томе он силно благодараше свом светом духовном оцу 
Симеону, и његова вера и љубав према њему још више порастоше. 

Бог желећи да покаже колико је пријатно Њему и Његовом 
слузи Симеону, и колико ће бити корисно по верне, да се 
богонадахнути списи светог Симеона Богослова препишу, показа то 
виђењем које приреди Никитином ученику Јовану, као што то 
некада беше урадио са учеником светог Златоуста Проклом. Пошто 



Никита би потстакнут од светог Симеона преко једног откривења да 
преписује његове богонадахнуте списе, он се свим жаром душе своје 
одаде томе послу. А ученик Никитин Јован имаде у сну овакво 
виђење: учини се Јовану као да по обичају свом улази у келију свога 
учитеља Никите, да од њега потражи и чује коју реч корисну по 
душу своју. Када се приближи вратима одаје у којој је Никита у 
тишини радио, он угледа свога учитеља где седи и врло марљиво 
преписује богонадахнуте списе светог оца нашег Симеона, а преко 
пута њега види самог божанственог богослова светог Симеона који 
такође седи, леву руку ослонио на свој штап а десну пружио према 
Никити и прстом као да му показује речи у свом рукопису; притом 
му од срца говори и објашњава дубине узвишених созерцања и 
свештеног богословља, које је он, попут древних богослова, оставио у 
наслеђе Цркви Христовој као извор који непрекидно точи из себе 
исцељење душама. Видевши то, Јован распознаде светитеља, иако га 
никада није био видео за живота његова на земљи; но засењен 
ангелоликим изгледом светитељевим, и обузет страхом, он се не 
усуди ући унутра. Затим после мало времена светитељ изађе и 
мирним кораком крену путем који је водио навише; утом Јован 
изненада чу где га светитељ зовну по имену и рече му: "Јоване, реци 
моме Никити: пожури, чедо моје, да завршиш са преписивањем 
мојих дела, па ће ти се потпуно остварити и испунити оно што 
желиш". 

Тако Бог прославља оне који Њега славе, и чини да им Црква 
Његова указује велико молитвено поштовање. Стога свака слава, 
част и поклоњењу Богу нашему: Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и 
увек и кроза све векове. Амин. 

  
* * * 
  
Свом душом, свим срцем, свом снагом, свим умом - сав у Богу, 

свети Симеон сваку мисао своју, свако осећање своје изводи и своди 
на Бога. Зато је сав живот његов - благовест о Богу, и свака мисао, и 
свако сећање, и свака реч. Стога је и удостојен назива Богослов: он 
трећи у Цркви Христовој, после двојице светих Богослова: Јована и 
Григорија. Његово Еванђеље? - Увек исто, увек чудесно и увек 



чудотворно Христово Еванђеље, које се непрестано пише Духом 
Светим кроз свете Божје људе, и писаће се све до скончанија света, 
према пророштву првог светог Богослова[17]; и са изузетном 
божанском силом се пише и кроз светог Симеона Новог Богослова. 
По откривењима и по виђењима која је имао од Бога, он стоји међу 
првима иза светог, и по свему ненадмашног, апостола Павла 
Боговидца и христољубљеног Јована Тајновидца. У своме 
христочежњивом живљењу, у своме свесрдном доживљавању 
еванђелских благовести и блаженстава Христових, он је сав 
серафимски огњен и полетан, херувимски видовит и будан. Ако ико, 
он је благодатном светошћу својом прозрео до дна тајну овог 
видљивог света, и савладао тежу и тежину његову, и сву материју 
његову. Он херувимски видовито гледа и сагледа како пролази 
обличје овога света: не остаје ни камен на камену, ни атом на атому, 
и рађа се ново небо и нова земља где правда живи и где Христов 
човек царује и влада. Благодатним подвизима његова се мисао 
преображава у богомисао, његово осећање у богоосећање, његов 
живот у богоживот: на наше очи његова се душа разраста у све 
бесконачности и бескрајности божанске, и његова мудрост извија у 
богомудрост. 

Доживљујући веома снажно Спаситељеве благовести, свети 
Симеон доживљује своје спасење на најдубљи и најшири начин: 
доживљује га и као очишћење, и као облагодаћење, и као 
преображење, и као освећење, и као просветљење, и као 
охристовљење, и као обожење, и као отројичење. У самој ствари, 
спасење све то и јесте; сваки који се спасава доживљује све то по 
мери свога труда, своје вере, своје љубави, своје молитве, свога поста, 
своје смирености, своје кротости, свога уздржања, свога трпљења, и 
осталих еванђелских врлина; а свети Симеон доживљује то у највећој 
могућој мери, јер је и труд његов изузетно велики, и вера његова, и 
љубав, и молитва, и пост, и смирење, и све остале свете врлине. Шта 
је спасење? Спасење је сједињење са Спаситељем помоћу светих 
тајни и светих врлина, Да, спасење и није друго до доживљавање 
Спаситеља помоћу светих тајни и светих врлина. Доживљавајући 
Бога и Спаситеља Христа као своје спасење, човек се испуњује 
божанским силама Његовим и, тако постаје "Бог по благодати". 
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Господ Христос је Бог по природи, а хришћанин постаје "Бог по 
благодати". То је стожерна истина целокупног еванђелског учења 
светог оца нашег Симеона Богослова: а то уствари основна истина 
целокупног богочовечанског домостроја спасења Христовог. Ради 
тога је Господ и Бог наш Исус Христос и постао човек. То је не само 
истина него свеистина Еванђеља Христова, свеистина која у Цркви 
Христовој стално живи, бесмртује, чудотвори и вечнује од светих 
Апостола преко светих Отаца, и све тако до Страшнога суда, и преко 
Страшнога суда у све бесконачне векове. А тиме је осигурано 
бескрајно и безгранично усавршавање људског бића, његово 
рашћење "растом Божјим", његово развиће "у човека савршена, у 
меру раста висине Христове"[18], и у овом и у оном свету, јер бива 
Богом, у Богу, по Богу, који је сав безграничан и бесконачан и 
бескрајан. 

Ми ћемо овде изнети известан број богомудрих мисли из учења 
овог пресветог Богослова, које могу много користити гладнима и 
жеднима Христове истине, увек божанске, увек вечне, увек 
свепреображујуће и свеобожујуће, увек свепобедне и свебесмртне. 
Поред тога, све његове мисли миришу на бесмртност и вечност , и 
уколико се човек ревносније уживљује у њих, оне све јаче и јаче 
миришу, и душа се испуњује милином која надлеће херувимске 
радости ... 

Господ Христос се, вели свети Симеон, назива Спаситељем зато 
што пружа спасење свима с којима се сједини. А спасење је 
ослобоћење од свих зала и вечно обретење свих блага у Њему, које 
дарује место смрти живот, место таме светлост, место робовања 
страстима и срамним делима савршену слободу свима који су се 
сјединили са Христом, Спаситељем свих. И они онда стичу сваку 
неодузимљиву радост, свако весеље и свако радовање. Ту радост 
неће познати, ни схватити, ни угледати нико од оних који се нису 
истински и свесрдно прилепили уз Христа и сарастворили се с Њим 
у неисказаном сједињењу - άνακραθέντων τε αύτψ εν ένωσι 
άρρήτω).[19] 

Бог хоће да од нас људи начини богове. Бог то тако силно жели, 
да је Он ради тога једино сишао на земљу и оваплотио се. Стога ако 
само усхтеднемо, ништа нас неће моћи спречити у томе, - само 
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прибегнимо к Њему с ватреним покајањем. Довољна је само наша 
добра воља да нас узведе на такву висину. Јер где има добре воље, ту 
већ нема никакве сметње[20]. 

Који је циљ оваплоћења Бога Логоса? Овај: да нас учини 
заједничарима онога што је Његово, пошто Он прво постаде 
заједничар онога што је наше. Син Божји зато постаде Син Човечији, 
да нас људе начини синовима Божјим, уздижући род наш по 
благодати у оно што је Он сам по природи, рађајући нас одозго 
Духом Светим и одмах нас уводећи у Царство небеско, или боље 
рећи, дарујући нам да имамо ово небеско царство унутра у нама (ср. 
Лк. 17. 21)[21]. 

Бог поставши човек сједини се с људима, и узевши удела у 
човечанству даде свима који верују у Њега и показују веру од дела да 
узму удела (μετουσίας) у Његовом Божанству. Јер спашће се само 
они који узму удела у Његовом Божанству, као што Он, Творац 
свега, узе удела у нашој природи[22]. Ради тога је сав богочовечански 
домострој спасења, ради тога је силазак Сина Божјег на земљу: да 
нас учини заједничарима и наследницима свога Божанства и свога 
Царства помоћу вере у Њега и држања заповести Његових[23]. - 
Који строго држе заповести Божје удостојиће се видети Бога, по 
мери труда свога који чине у томе, и постаће богови по благодати - 
θεοί καιάχάριν, и синови Божји, у Христу Исусу Господу нашем[24]. 
- Благодат Христова даје се за веру у Њега, у њој је спасење. Стога се 
нико друкче не може спасти него на овај начин: да прими божанску 
благодат и да се њоме обожи, тојест да постане Бог по 
благодати.[25]. 

По мери очишђења срца добија се божанска благодат; и 
обратно, по мери благодати бива и очишћење срца; а када се то 
заврши, онда човек скроз наскроз постаје бог по благодати τότε ό 
άνθρωπος γίνετα όλως δί όλου θεός κατά χάριν.[26] Благодат Све 
Духа чува се, држи се вршењем заповести Божјих, а испуњавање 
заповести поставља се као темељ за добијање благодати Божје, те 
нити је могуће да благодат Светога Духа остане у нама без вршења 
заповести, нити је вршење заповести Божјих корисно без благодати 
Божје.[27] 
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Ако хоћеш да знаш шта је својствено Божанској природи, тојест 
какав је Бог, шта је око Бога, шта је из Бога и шта у Богу, онда чуј: Бог 
је светлост, светлост безгранична, несхватљива; и што је у Богу јесте 
светлост, сједињавано јединством природе и нераздељиво дељиво по 
Лицима. Отац је светлост, Син светлост, Дух Свети светлост, - три 
Лица су једна светлост, проста, несложена, безвремена, савечна, 
равночесна и равнославна. Тако исто и све оно што је од Бога јесте 
светлост, јер нам се дарује од светлости; наиме: живот је светлост, 
бесмртност - светлост: љубав, мир, истина, врата царства небеског, 
само царство небеско јесте светлост; рај, милина рајска, земља 
кротких, венци живота, саме ризе Светих - јесте светлост; Христос 
Исус, Спаситељ и Цар свега - јесте светлост; хлеб пречистог тела 
његовог - светлост; Чаша пречасне крви Његове - светлост; васкрсење 
Његово - светлост; лице Његово - светлост; рука, прст, уста, очи 
Његове - светлост; глас Његов - светлост, пошто произлази из 
светлости; благодат Свесветога Духа - светлост; Утешитељ - светлост; 
бисер, зрно горушично, виноград истинити, квасац, нада, вера - јесте 
светлост. Ово и све друго што чујеш од Пророка и апостола о 
неизрецивом и надсуштаственом Божанству, јесте суштаствено један 
Беспочетни Почетак, у јединству Тројичне светлости слављен. Јер 
један је Бог у Оцу, Сину и Светоме Духу; Он је светлост неприступна 
и превечна, која има многа имена и назива се на горе набројане 
начине, и на још многе друге, и не само назива се него и производи 
то у нама, као што нас томе научише они који то искуством 
сазнадоше и утврдише. Поред споменутих, да ти набројим и друге 
светлости Божје: доброта Његова јесте светлост, милост - светлост, 
жалостивост - светлост, целив Његов - светлост, благост Његова - 
светлост, жезал Његов и утеха - светлост. Много шта од овога говори 
се и о нама, али о нама се то говори као о људима а о Њему као о 
Богу. Ево примера за то: Бог се назива Оцем, и људи се називају 
оцима; Христос се назива Сином Божјим, и ми се називамо 
синовима људским; Дух Свети назива се Духом Божјим, и наше 
душе називају се духовима; Бог је живот, и ми имамо живот; Бог је 
љубав, љубав имају међу собом и многи грешници. Шта дакле? за 
љубав људску можеш ли рећи да је Бог? Настрану са таквом хулом! 
И мир који ми имамо међу собом када се не грдимо и не свађамо 
због нечега, можеш ли назвати миром који превазилази ум? Не. 



Речи људске су пролазне и празне, а реч Божја је жива, постојана и 
делатна. Исто тако и истина Божја је изнад ума и речи људске, Бог 
неизменљиви, вечни и живи. Најзад, ни вода коју ми имамо није као 
она вода жива, нити хлеб овај који обично једемо није као онај хлеб 
живота. Него, као што рекосмо, све је оно светлост, и Бог је једна 
светлост, и ко узима удела у тој светлости самим тим узима удела и 
у свима оним добрима која споменусмо: постаје кротак и смирен и 
готов на свако добро, јер и та добра заједно са другима јесу светлост, 
и ко има светлост, тај заједно са светлошћу има и та добра. Тада Бог 
потстиче на свако добро душу у којој обитава, и Он постаје за њу 
свако добро; и таква душа у којој обитава Бог, не оскудева ни у 
каквом добру, него се испуњује и изобилује свагда у свима оним 
неисказаним добрима Божјим, веселећи се заједно и боравећи 
заједно са Небеским Силама.[28] 

Где је дубоко смирење, тамо је и изобиље суза; а где тога има, 
тамо је и долазак Светога Духа; када пак дође благодат обожаванога 
Духа, тада у ономе у коме Он дела настаје свака чистота и светост, и 
он види Бога и Бог погледа на њега. Јер Господ каже: На кога ћу 
погледати? на онога ко је кротак и смирен и дрхће од мојих речи 
(Ис. 66, 2).[29] 

Човек може победити страсти, али их не може потпуно 
искоренити. Он је добио власт не чинити зло, али не и не 
помишљати на њега. Побожност пак јесте не само чинито добро, 
него и не помишљати на зло. Стога ко помишља на зло, не може 
стећји чисто срце, јер се оно прља од нечистих помисли, као што се 
огледало прља од прашине. Чисто срце имати значи не само не 
бити узнемираван никаквом страшћу него и не помишљати ништа 
рђаво, и имати у себи једино сећање на Бога са незаустављивом 
љубављу. Јер око душе, ум, када ништа не смета његовом созерцању, 
у чистој светлости чисто види Бога.[30] 

Мила моја браћо, велико је и неизмерно снисхођење и 
човекољубље Божје према људима. Дивећи се неисказаној доброти 
Божјој и дрхтећи зборим: потресно је чудотворна сила заповести 
Божјих, и у како чудесно расположење уводи оне који их извршују и 
држе! И ја почех једном испуњавати заповести Божје, када нешто 
мадо бејах кренуо из дубине грехова и малкице се ослободио таме 
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што ме је покривала. Но често притешњиван рђавим навикама 
својим, ја сам се бојао за себе, али су ме љубав и жудња за добром 
много чешће упућивали ка добру. У почетку све што сам радио 
било је само удаљавање од зла, али то ме затим баш и стаде 
потстицати да чиним добро. У то време велику ми је муку задавала 
рђава навика сластољубља, која се уништава читањем Светога Писма 
и навикавањем на добро. Јер као што изјутра када се рађа сунце 
мрак постепено отступа и ишчезава, тако и када врлина засија, 
одгони се грех као тама, и најзад се потпуно уништава. Тада ми 
постајемо добри и добродетељни у свему, као што смо раније били 
зли и рђави. Тако, помоћу малог трпљења и мајушне добре воље, 
или боље - помоћу Бога живога, ми прерађујемо себе и обнављамо, 
пошто се очистимо душом и телом и умом. Услед тога ми постајемо 
оно што раније нисмо знали због наше помрачености страстима, и 
још добијамо оно чега нисмо достојни. Од тога добих нешто и ја 
непотребни и ништавнији од свију. Јер добро је да са великом 
благодарношћу објавим доброчинства која примих од 
човекољубивог Бога благодаћу Искупитеља нашег Исуса Христа. Ја 
добих благодат на благодат, и доброчинство на доброчинство, и 
огањ на огањ, и пламен на пламен. Моме узлажењу и напредовању 
бише дати и друга узлажења и напредовања, и на крају узлажења - 
светлост; тој светлости - друга светлост пресветла; и усред те 
светлости засија блиставо Сунце, из кога се појави зрак који испуни 
све и сва. Умом схватити то, беше немисливо. Ја у то време само 
проливах преслатке сузе дивећи се неисказаноме. Тада 
Божанствени, Први Ум стаде беседити са мојим сопственим умом и 
овако га поучавати: Схваташ ли у какво те је чудесно стање увело 
моје човекољубље и сила због вере твоје, и малог трпљења твог које 
сведочи о љубави твојој? Гле, ти, подложан смрти, постаде бесмртан; 
ти, овладан трулежношћу, постаде нетрулежан. Гле, живећи у свету, 
ти боравиш са мном. Гле, носећи тело, ти ниси тлачен од телесних 
сласти. Ти си мали по телу, али умом (νοερόος) гледаш све. На то ја 
са страхом и радошћу у исто време одговорих: Ко сам, Господе, ја 
грешни и нечисти те си погледао на ме и спустио се до разговора са 
мном? И Ти, пречисти, невидљиви и неприступни за све, како се 
мени показујеш приступачан и сладак и прелеп у благодати и слави 
која Те обасјава? 



Што чух би ми речено на тајанствен начин, и ја одговорих 
некако необично. Надприродност созерцања испуни ме дивљењем, 
али страховитост његова као да ме разлучи од тела. Неисказана 
красота Јавившег се рани ми срце и уведе ме у љубав безграничну; а 
љубав ми не даваше да се више обазирем на оно што је доле, него се 
ја радовах као да сам се потпуно отргао из окова тела, па ипак сам 
цео целцит човек. Давано ми је уверење да су ми опроштени сви 
греси, па ипак ја видим себе како сам грешнији од сваког човека. 
Нисам могао не веровати Ономе који ми говораше, па ипак сам се 
бојао да верујем, да не бих пао у охолост. Често узлазим на висину 
созерцања без моје воље, па ипак силазим са ње по својој вољи, да не 
бих заборавио меру човечјости, и да бих сигурније сачувао 
смиреност. Ја знам много чега што врло многи не знају, па ипак сам 
неукији од свију. Радујем се што ми је Христос, у кога сам поверовао 
подарио царство вечно и непокрлебљиво, па ипак, као недостојан 
тих блага, ја плачем, и нећу никада престати да плачем. Не смем да 
отворим уста да иштем опроштај грехова мојих, па ипак, потстицан 
љубављу, ја добијам смелости и молим Бога за другу браћу и - по 
безумљу говорим - бивам услишен. Са смелошћу стојим пред Богом 
и молим се као син, а у срцу кружи осећање као да сам туђ и несмео. 
Чујем: "Добро, слуго добри и верни! У малом био си ми веран, над 
многим ћу те поставити; ући у радост господара свога",[31] а осећам 
се ваистину тако као да нисам сачувао ниједан талант од свих оних 
дарова који су ми дати. Изгледа ми да сам достигао крајњу висину 
врлина, и у исто време осећам да оборен лежим у понору грехова 
мојих и тонем у очајање. И када по самоосећању бивам нижи од 
свих, тада се уздижем изнад небеса и љубављу се опет сједињујем са 
Исусом Христом, Богом нашим, у кога се надам да ћу, када са себе 
скинем ово земљано и тешко тело, стати ближе Њему, и просвећен 
Њиме познати јасније вечну радост и ликовање тамошње љубави. 

Ово написах, браћо моја, не да стекнем славу од људи - не дао 
Бог! - него да бисте увидели и познали неизмерно човекољубље 
Божје и како је веома лако бреме заповести Спаситеља нашег Бога, а 
како је опет огромно и несравњиво веће уздарје благодати Његове. 
Ово написах још и зато да бисте познали висину смирености и знак 
савршене љубави. А написах и зато, да бисте познали дело 
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снисходљивости Божје и дар божанске благодати Његове, тојест ону 
размену коју Он учини са нама људима узевши човечанство и давши 
нам за то Божанство - λαβών την άνθρωπότητα και άντιδούς την 
θεότητα; и да бисте познали потресан начин обновљења нас 
земљаних бића, и како живе они који верују у распетога Христа, 
тојест они који се угледаше на Његову послушност и смиреност, и 
решише да крену од најгорег на најбољем, од греха ка врлини, од 
земног ка небеском, од телесног ка духовном, од људског ка 
божанском; и још да бисте увидели како се измењују они који 
остављају све из љубави према Богу који нас љуби, па ипак се не 
лишавају ничега ни од садашњега ни од будућега, тојест како 
помрачени чудесно улазе у светлост, приближавајући се Великој 
Светлости, и како се они сједињују са горњим и постављају за богове 
над доњим, као што се то десило у давнини са Мојсијем, и како они 
налазећи се усред свију ни најмање не прљају себе од општења са 
њима, и чинећи добро ближњима не трпе никакав губитак у добру, 
него указујући милост другима сами добијају више него што дају, и 
како се они смиравају по мери узвишавања, и како се узвишавају по 
мери смиравања; из смирености лишавају себе свега неопходног за 
живот, па ипак не оскудевају ни у чему, будући храњени вечним 
животом свете љубави.[32] 

Говорећи о невољама и искушењима што су га сналазили и од 
видљивих и од невидљивих непријатеља његовог спасења, и о борби 
његовој са њима, свети Симеон Нови Богослав описује милост и 
помоћ које је добио од сусрета са Господом Христом. И вели: Једнога 
дана Ти ме срете на путу, и тада по први пут Ти блесну у слабе очи 
моје пречистим сјајем божанског лица Свог, и ја тог часа изгубих и 
ону малу светлост, коју сам, како ми се чинило, имао, не могавши Те 
познати. И како сам могао видети Тебе и познати ко си, када ја ни 
сам сјај лица Твога нисам могао гледати и схватити? - Од тада Ти си, 
Најснисходљивији, благоволео често долазити к мени у време када 
сам ја стајао крај извора; и Ти си главу моју погружавао у воду, и 
давао ми да чистије видим светлост лица Твога, па си одмах одлетао 
постајући невидљив, и не дајући ми да схватим ко си Ти што ово 
чиниш, откуда долазиш и куда одлазиш; а то ево ни до сада не дајеш 
ми да схватим. И на такав начин долазећи к мени и одлазећи доста 
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дуго време, Ти си ми се мало помало јављао све јасније, и омивао ме 
водама Својим, све више и више, и даривао ми да видим светлост све 
чистије и чистије и све обилније и обилније. Радећи то за мене дуго 
време, Ти ме најзад удостоји да видим страшну тајну. Једном када Ти 
дође и перијаше ме и омиваше ме, како ми се чинило, водама, и 
много пута ме погружаваше у њих, ја видех муње које ме 
облиставаху, и зраке лица Твога који се мешаху са водама, и 
гледајући себе омивена пресветлим и блиставим водама ја постадох 
вансебан - έκστατικος. Како то би и откуда, и ко беше давалац тога, 
не знам, - само, омиван ја се радовах, растући у вери, окриљујући се 
надом н узлећуђи до неба ... Провевши тако благодаћу Твојом дуго 
време, ја опет видех другу страшну тајну. Ја видех: Ти ме узе, узиће 
на небеса, и мене узнесе са Собом, - само не знам да ли ме узнесе са 
телом или без тела, то знаш једино Ти који учини ово. И пошто 
проведох тамо доста времена дивећи се величини славе, ја постадох 
ван себе од неизмерне висине њене и уздрхтах сав. Али Ти ме опет 
остави самог на земљи, на којој стајах пре. Дошавши к себи, ја наћох 
себе где плачем и чудим се осиромашењу своме. Затим, кратко 
време после тога како стадох доле, Ти изволе показати ми горе на 
небесима која се отворише лице Своје као сунце, без обличја и вида. 
Но и тада Ти ми не даде да познам ко си Ти ... 

Тако, Ти си се на такав начин опет јављао мени често, и опет не 
рекавши ништа скривао се, и ниси се више појављивао. А ја 
гледајући у водама, као што сам гледао и пре, муње и блистање 
лица Твог, који ме опет окружаваху и које ја никако нисам могао 
ухватити, често сам се сећао како Те једном видех горе, и мислећи у 
своме незнању да је то био други, ја сам опет са сузама тражио да Те 
видим. Када најзад, потиштен огромном жалошћу и тугом, ја 
потпуно заборавих и себе самог, и сав свет око себе, и све што је у 
свету, не држећи у уму ништа од свега видљивога, тада ми се опет 
јави Ти невидљиви, неопипљиви, неухватљиви. Ја сам тада осећао 
како Ти очишћујеш ум мој, отвараш више очи душе моје, и дајеш 
ми да боље видим славу Твоју, и да сам Ти постајеш све већи и већи 
и блистањем се шириш све више и више, и мени је изгледало да се с 
удаљавањем таме Ти приближујеш све ближе и ближе, - као што то 
често доживљујемо и у материјалним стварима. Јер када месец сија 



и облаци јуре гоњени ветром, тада изгледа како и месец путује брже, 
иако уствари он не путује брже од свог уобичајеног тока. Тако је, о 
Господе, и мени изгледало да се Ти непокретни крећеш, да се Ти 
неизменљиви мењаш, да се Ти безоблични уобличујеш ... А када Ти 
потпуно очисти ум мој, Ти ми се јасно јави у светлости Духа; и док 
Те је ум мој гледао јасније и чистије, мени је изгледало као да Ти 
излазиш однекуда, и појављујеш се пресветао, и дајеш ми да видим 
црте безобличног обличја Твог. Тада Ти учини те ја изађох из овога 
света; мени изгледа, и из тела мог, јер ми Ти не даде да ово схватим 
тачно. Но Ти си сијао неизмерно и, како ми се чинило, јавио си се 
сав мени целом који сам добро видео. И када Те ја упитах: О 
Господе, ко си Ти? тада Ти први пут удостоји мене блудног да чујем 
и преслатки глас Твој, и тако си слатко и благо разговарао са мном, 
да ја постадох вансебан - έκστατικος, и чуђах се, и дрхтах, и 
помишљах у себи и говорах: каква је ово слава, и какво ово огромно 
блистање? и како се и због чега удостојих ја таквих блага? - А Ти ми 
рече: Ја сам Бог који из љубави према Теби постадох човек. И пошто 
си Ме тражио од све душе своје, то ћеш од данас бити брат Мој, и 
пријатељ и сунаследник. - Слушајући ово ја сав уздрхтах, ишчиле сва 
снага моја, и умало што ми и душа не изађе. Прибравши се мало, ја 
одговорих: И ко сам ја, Господе, и какво сам добро учинио ја бедни и 
кукавни те ме удостојаваш толиких блага и чиниш ме саучесником и 
сунаследником славе Твоје? - И ја притом сматрах да је ова слава и 
радост изнад свакога ума. А Ти ми, Владико мој Христе, опет рече: Ја 
говорим с тобом као пријатељ с пријатељем преко Духа Светога, 
који заједно са мном говори теби. Ово ти даровах једино за добру 
вољу твоју и за веру твоју; и даћу ти још више од тога. Јер ти кога сам 
ја саздао нагим, шта друго сем добре воље[33] имаш као своје 
сопствено, или си икада имао, да бих ја то примио од тебе и у 
замену за то даровао ти ово? Уосталом, док се не разрешиш од тела 
потпуно, нећеш видети оно што је савршено - το τέλειον, нити ћеш 
моћи да га васцелог уживаш овде. - А када ја на то рекох: Господе, и 
шта је друго сјајније и веће од овога? бићу захвалан да будем у 
оваквој слави и после смрти, - Ти ми онда одговори: Сувише је мала 
душа твоја, човече, када се ти задовољаваш само са оваквим благом. 
Јер се оно, упоређено са будућим, разликује од овога као што се 
небо нацртано на хартији разликује од правога неба; но и 
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несравњено више се будућа слава разликује од ове коју сада гледаш. 
- Рекавши то Ти заћута, и мало-помало се сакри из очију мојих, 
слатки и дивни Господе мој. И ја не знам, да ли се ја удаљих од Тебе 
или Ти отиде од мене. Уосталом, мени се учини као да дођох 
однекуда и уђох у своје пређашње обиталиште, и утом потпуно се 
вратих у себе. После тога, сећајући се дивоте славе Твоје и речи 
Твојих, Господе, ја сам плакао; плакао сам и када сам ходао, и када 
сам седео, и када сам јео, и када сам пио, и када се молио, и имао 
сам неисказану радост што сам познао Тебе, Творца свеколике 
творевине. Та и како сам могао не радовати се? - Па ипак затим опет 
наиђе жалост, жалост што Те одавно видео нисам. У тој силној жељи 
да Те опет видим, ја једном пођох ка светој икони Пресвете Мајке 
Твоје да је целивам, и припадох к њој молећи јој се, а Ти, пре но што 
ја устадох, јави се унутар бедног срца мог, начинивши га сво 
светлошћу - κάμνοντας αυτήν ώσαν φως. Тада ја сазнадох да Те 
заиста имам у себи. И од тада ја стадох љубити Тебе не само због 
успомене, тојест не само што сам се сећао Тебе и славе Твоје, него 
што сам истински веровао да унутра у себи имам Тебе, Ипостасну 
љубав: јер истинска љубав јеси Ти - Бог. Пошто се дакле нада засади 
у вери, и напоји се покајањем и сузама, и просвети се Твојом 
властитом светлошћу, и укорени се и узрасте добро, - тада дође Ти, 
сјајни уметник и стваралац, и ножем искушења, тојест смиреношћу 
одреза сувишне изданке помисли који беху изђикали високо, и 
накелеми на наду, као на неко младо дрвце, свету љубав Твоју. И ја, 
видећи како ова љубав расте из дана - у дан и разговара са мном 
увек, или боље рећи, видећи како ме Ти преко ње учиш и обасјаваш 
и просвећујеш, радујем се и веселим као онај који је већ превазишао 
сваку веру и наду, као што и свети апостол Павле каже: Кад ко види 
што, како ће му се надати? (Рм. 8, 24). Стога, ако ја имам Тебе, чему 
другом више да се надам? - И Ти ми, Господе, опет рече: Чуј чему да 
се надаш. Као што ти, када гледаш сунце у води не видиш само 
сунце, јер тада гледаш доле, - тако разумеј и оно што бива у теби: 
затвори себе сама, и старај се да свагда видиш Мене чисто и јасно 
унутра у себи, као сунце у чистој води. Радећи тако, ти ћеш се затим 
удостојити да после смрти видиш Мене, као што сам ти раније 
рекао.[34] 
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Крстивши се Свесветим Духом, сви смо ми постали заједничари 
Божанске и неисказане природе, деца Оца а браћа Христова... Ако 
Син Божји стварно постаде сином човечјим, онда Он несумњиво и 
тебе чини сином Божјим у самој стварности - εργφ. Ако дакле Он 
постаде тело не провидно, онда и ми свакако постајемо дух не 
мислено. Али пошто Бог Логос заиста беше тело, тако Он и нас 
неизрециво преображава и истински нас чини децом Божјом. 
Неизменљив Божанством Логос постаде човек примањем тела; 
сачувавши човека неизменљивим по души и телу, Он и мене целог 
начини Богом - πεποίηκε θεόν με όλον. Узевши моје осућено тело, 
Он ме обуче у цело Божанство - θεότητα όλην ένέδυόέμε. Јер, 
крстивши се, ја се обукох у Христа, разуме се не на чулни већ на 
духовни начин. И како није Бог по благодати и усиновљењу онај који 
се осећањем, знањем и созерцањем обукао у Сина Божјег? Ако Бог 
Логос знањем, делом и созерцањем сав постаде човек, онда треба 
расућивати православно, да и ја кроз заједничарење са Богом сав 
осећањем и знањем постадох Бог, свакако не по суштини него 
узимањем удела. Јер као што се Бог не изменивши се роди човеком у 
телу и би видљив за све, тако Он и мене рађа духовно на неисказан 
начин и, премда ја остајем човек, Он ме чини Богом - θεόν ποιεί με. 
И као што Њега, видљивог по телу, народ не позна да је Бог, тако и 
нас људи виде као људска бића, али шта смо ми постали благодаћу 
Божјом, то од људи виде само они у којих је око душе очишћено, и 
то виде нас као у огледалу; они пак који нису очистили себе, не виде 
ни Бога ни нас, и никако не верују да смо икада стварно постали 
такви... Стога, ако желиш да постанеш Бог по благодати, не речју, не 
уображењем, не мишљу, не само вером лишеном дела, него опитом, 
делом и умним созерцањем, и најтајнијим знањем, онда ради што ти 
Христос заповеда и што Он тебе ради претрпе. И тада ћеш угледати 
најблиставију светлост где се појављује у потпуно пречишћеном 
ваздуху душе, на невештаствен начин јасно угледавши 
невештаствену суштину, која стварно прожима сву душу наскроз, и 
од душе разлива се кроз цело тело, пошто се душа као бестелесна 
налази по целом телу; и засијаће тело твоје као и душа твоја. А душа 
ће опет, попут јавивше се светлеће благодати, заблистати као Бог. 
Ако пак не будеш подражавао смиреност, страдања и понижења 



Христа Господа, и не пожелиш да их претрпиш, онда си остао у 
мраку и тартару тела свог, тела које је трулеж[35]... 

Говорећи о делатности благодатне светлости Духа Светога, 
свети Богослов благовести: Светлост неприступна, светлост све 
извршујућа јавља се на кратко време и скрива, и изгони из срца 
страсти једну по једну. Јер човек не може победити страсти ако му 
она не дође у помоћ; но и тада их не изгони све одједном, јер је 
немогуће телесном човеку одједаред примити целога Духа и 
постати бестрастан. Али када човек учини све што може: пригрли 
уздржање, ослободи се страсне привржености овоме свету, одвоји се 
од својих, отсече своју вољу, одрече се света, трпи искушења, моли се 
и плаче, сиротује и смирава себе према својим моћима, - тада на 
кратко време као нека слабачка и најмања светлост, окруживши 
изненада ум, узнесе га у вансебност (= у екстазу), али да он не би 
умро, она га ускоро остави са тако великом брзином, да је човеку 
који ју је видео немогуће ни схватити ни сетити се лепоте њене, да 
он, још неискусан, не би окусио од хране људи савршених, и очас се 
распао или нашкодио себи, повративши је. И тако, од тада светлост 
руководи, окрепљује и поучава; када нам је потребна, она се 
појављује и бежи; појављује се не када ми желимо, - само се 
савршенима она појављује на њихову жељу - него када смо у 
неприликама и потпуно онемоћали, она долази у помоћ, раћајући 
се издалека, и чини да је осетим у своме срцу. Запањен и задихан ја 
хоћу да је задржим. Али наоколо је све сама ноћ. И ја празних и 
јадних руку, заборављам све, седим и плачем, не надајући се да је 
други пут видим на такав начин. А када се добро исплачем, и хоћу 
да престанем, тада она долази и тајанствено се дотиче мога темена, 
.и ја се купам у сузама не знајући ко је то; и тада она силно озарава 
мој ум слатком светлошћу. А када је распознам. она одмах одлеће, 
остављајући у мени огањ божанствене љубави к њој, који не 
дозвољава ни смејати се, ни гледати на људе, ни желети ишта од 
видљивога. Малопомало он се трпљењем разгорева и разбуктава у 
велики пожар који досеже до неба. Њега гасе доколица и брига око 
житијских ствари. А мрзети сваку славу, газити себе као ћубре, он то 
воли, и помоћу тога нас учи свемоћној смирености. И тако, када ја 
то радим и постајем смирен, тада он остаје неодвојив од мене: 
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разговара са мном, просвећује ме, гледа ме, и ја га гледам. Он се 
налази и у моме срцу и на небу. Он ми тумачи Свето Писмо и 
умножава знање у мени. Он ме научава тајнама које ја изрећи не 
могу. Он ми показује како ме је узнео из света, и наређује ми да 
будем милостив према свима који се налазе у свету. И тако, мене 
опкољавају зидови и задржава тело, но ја се, не сумњај, ваистину 
налазим изван њих. Ја не осећам тутњаву и не чујем гласове. Ја се не 
бојим смрти, јер сам је превазишао. Ја не знам шта је јад, иако ме сви 
ожалошћују. Сласти су горке за мене; све страсти беже од мене, и ја 
стално ноћу и дању видим светлост. Дан ми се показује ноћ; и ноћ је 
дан. Ја и не желим да спавам, јер то је губитак за мене. А када ме 
опколе сваковрсна зла, и прете да ме оборе и надвладају, тада ја, 
обретајући се изненада са светлошћу изван свих радости и жалости 
и сласти овога света, наслађујем се неисказаном и божанском 
радошћу, уживам у красоти њеној, често је грлим, целивам и 
обожавам, осећајући велику благодарност према онима који ми 
дадоше могућност да видим оно што сам желео, и да узмем удела у 
неисказаној светлости, и да постанем светлост, и да отсад 
заједничарим у дару њеном, и да стекнем Даваоца свих блага.[36] 

Врлина није ништа друго до испуњење воље Божје.[37] Свако 
добро дело које бива по заповести Божјој назива се врлина.[38] Пре 
сваке друге врлине долази преко вере благодат Божја, као темељ 
сваке врлине, а са благодаћу Божјом долази и свака врлина, и остаје, 
и делује. Свака врлина која бива без благодати Божје, пред Богом је 
нижа од свакога зла, јер таква врлина је демонска... Добра дела која 
бивају без благодати Светога Духа, Бог ниушта не рачуна. Јер добро 
није добро када не бива на добар начин.[39] А да се добро учини на 
добар начин, немогуће је без благодати Христове.[40] 

Богонадахнута благовест светог апостола Павла: "Ми ум 
Христов имамо",[41] нашла је своје богонадахнуто објашњење у 
речима светог Симеона Новог Богослова, које он упућује Господу 
Христу: Ко, видећи Тебе, Господе, и осећајући себе озареним Твојом 
славом и Божанском светлошћу Твојом, није се изменио умом, 
душом и срцем, и није се удостојио и друкчије гледати и друкчије 
слушати? Јер ум, погружавајући се у Твоју светлост, просветљује се и 
постаје светлост, слично слави Твојој, и назива се Твојим умом. Ко се 
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удостојио постати такав, удостојава се онда и ум Твој имати и постаје 
са Тобом нераздељиво један. И како неће он све гледати и слушати 
бестрасно - άπαθως - као Ти? Поставши Бог по благодати, како ће он 
уогапте пожелети ишта материјално, ишта пролазно и трулежно, 
или ишта што припада празној слави? Јер онај који се уздигао изнад 
свега видљивога и приближио се Богу, или боље, који је сам постао 
Бог по благодати, како би пожелео да тражи славе или раскоши од 
онога што је земаљско? Та све је то за њега ваистину - срам и увреда 
и понижење и бешчешће. За њега је слава и радост и богатство - 
Бога Тројица и све што је Божје и од Бога.[42] 

Ко је вољу своју сјединио са Божанственим Духом, постао је 
боголик - θεοειδής έγένετο примивши у срцу Христа, он је постао 
хришћанин од Христа, имајући у себи уобличеног Христа, који је 
потпуно недостижан и заиста неприступан тварима уопште.[43] 

Ми смо удови Христови, а Христос удови наши. И рука моја и 
нога моја - Христос. И рука Христова и нога Христова - ја бедни. 
Покрећем руку? - такође и Христос, јер рука моја то је Он: 
Божанство је недељиво. Покрећем ногу? и гле, она блиста као Он. Не 
реци да ја богохулим, него признај то и обожавај Христа који те 
начинио таквим. Јер и ти ако пожелиш, постаћеш уд Његов. И на тај 
начин сви удови свакога од нас посебно постају удима Христовим и 
Христос - удима нашим; и све ружне удове Он ће учинити лепима, 
украшавајући их лепотом и славом Божанства Свога; и ми ћемо 
једновремено с тим постати Богови - et fiemus simul dii, присно 
сједињени са Богом, не примећујући никакву мрљу у телу нашем, 
већ сви уподобивши се свему телу - Христу, а сваки од нас - уд његов, 
јесте сав Христос.[44] 

  
 
 
 
 
  
ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ТЕОФАНА СИГРИЈАНА, ИСПОВЕДНИКА 
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ИСТОРИЈЕ живота Светих, о! христољупци, увек су за дивљење 

и погодне су за усвајање од душа које их с вером слушају. Јер опис 
житија Светих распаљује у душама ревност и старање да им се 
подражава. Зато и ја, вели свети патријарх Методије, писац овог 
Житија,[45] узех да опишем ово што се збило у наше дане, и да 
изнесем чудеса која сам сопственим очима видео а која се и још могу 
видети, а то је - живљење и чудеса овог богојављеног оца нашег 
Теофана.[46] 

Завичај овог преподобног Теофана беше Цариград, родитељи 
угледни: Исакије и Теодотија.[47] А Исак беше сродник цара Лава 
Исаврјанина и сина му Копронима.[48] И добијаше Исак велике 
положаје у царској палати, и беше за царовања Копронимова 
управитељ острва на Егејском мору. А тада иконоборна јерес 
притискиваше Цркву, и велико гоњење беше на побожне. Исак са 
својом супругом Теодотијом, будући побожни, тајно се држаху 
правоверја. И удостојише се постати родитељи таквог сина, који је 
као зора имао засијати Цркви Христовој. И дадоше му име Теофан, 
што значи богојављен. А то учинише стога што се он роди на 
Богојављење, које се на грчком зове Теофанија, и што га Бог по 
промислу свом, као некада пророка Јеремију, још у утроби мајке 
изабра и освети да буде велики светилник Цркве. Блаженог Теофана 
називали су и очевим именом Исак, а то му назвање беше дао сам 
цар Константин Копроним. Али тако је било до његовог пострига у 
монаштво, за којим му је још од малена жудило срце. 

По рођењу блаженог богојављеног детета Теофана родитељ 
његов Исак поживе само три године, па пређе у живот бесконачни. 
Умирући он написа завештање, у коме он свог трогодишњег сина са 
његовом мајком повери на старање и чување самом цару 
Константину Копрониму, као своме рођаку. И дете растијаше телом 
и разумом, учећи се Светом Писму и доброј нарави. А кад му би 
дванаест година, један сенатор који имађаше осмогодишњу кћер по 
имену Мегалу, видећи како је дечак Теофан диван, паметан, веома 
богат и царев сродник, жељаше да му своју кћер заручи као невесту. 
На то и мајка Теофанова Теодотија врло радо пристајаше. Али 
пошто се та ствар није могла извршити без царева пристанка, онај 
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сенатор много моли цара поводом тога. Јер је сенатор желео да се 
ороди с царем, дајући своју кћер за његовог рођака. И кад цар даде 
свој пристанак, би извршено обручење деце какво приличи 
њиховом узрасту, а сама свадба би одложена док не постану 
пунолетни обоје, и женик и невеста. Уто умре цар Копроним, и на 
престо дође његов син Лав, четврти са тим именом, по мајци 
називан Хазар[49], јер му мајка беше кћи хазарског кнеза Кагана, 
која се као незнабошкиња звала Хазара, а на крштењу добила име 
Ирина. А после неколико година умре и Теофанова мајка Теодотија, 
и остави своме сину огромно богатство. 

У дому Теофановом беше један служитељ, богобојажљив и 
целомудрен, по имену Прандије, кога Теофан вољаше због његовог 
врлинског живота, и у коме имађаше свог најприснијег саветника. 
Честим корисним разговорима са њим побуђиван, а нарочито 
Духом Божјим упућиван, Теофан заволе целомудрије, и 
размишљаше на који би начин очувао своју девственичку чистоту. И 
свим срцем жељаше монаштво и живот монашки, и стаде раздавати 
своја богатства ништима и убогима. Када за то дознаде његов таст, 
одмах предузе све, иако женик није хтео, да се венчање обави што 
пре, јер и заручници већ беху пунолетни. На сам дан свадбе 
богојављени јуноша Теофан, свим умом погружен у Богу, мољаше се 
тајно у срцу свом да му Господ благодаћу својом сачува девственост 
неповређеном. И када се са невестом повуче у ложницу, седе на 
одар, и уз дубоке уздахе стаде јој казивати своју тајну заветну мисао: 

О жено, ти знаш да је наш земаљски живот кратак, дан смрти 
наше непознат, и немилостив суд очекује оне који често гневе Бога 
проводећи овај живот у сластима и изобиљу. И мада је брак 
установљен самим Богом, ипак световне бриге у брачном животу 
удаљују ум људски од Бога, осујећују му богоугодне мисли, и не 
допуштају светлим очима душе гледати ка будућем животу. Знамо 
да Лазар за привремено злопаћење би однесен од Анђела у наручје 
Аврамово, а богаташ који у сластима проведе живот би вргнут у 
адске муке, и не могаше у пламену добити кап воде да расхлади 
језик свој. И коме су обећана еванђелска блаженства што су на 
небесима припремљена? Не богаташима који живе у весељу овога 
света и у свакој удобности него онима који су сиромашни, који 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0312.htm%23note49


плачу, који су гладни, који су жедни, који Христа ради подносе 
гоњење и срамоту. Кратко речено: тесан је и мучан пут што води у 
живот, а широка врата и широк пут што воде у пропаст (Мт. 7, 13-
14). Знајмо дакле насигурно: ако у овом свету поживимо нашироко у 
таштим сладостима, онда ћемо несумњиво у оном свету допасти 
вечних мука и горчина. Друкчије и не може бити. Због тога, о мила 
моја невесто! ако пристајеш, сачувајмо себе од телесног брачног 
општења, и останимо једнодушно у беспрекорном девичанству. Али 
због твог оца, који је сурове нарави, живећемо неко време тобож у 
телесној вези, но под видом супружништва ми ћемо бити као брат и 
сестра. Касније пак, када нам Бог пружи згодну прилику, отићи 
ћемо у манастир, ја у мушки а ти у женски. И предаћемо себе 
Господу на сав живот, да бисмо се у оном свету удостојили удела 
светих угодника његових. 

Света невеста његова, примивши корисне речи женикове као 
добра земља добро семе, дубоко их увуче и укорени у срцу свом, и 
весела лица и радосне душе одговори блаженом Теофану: 

Мили господине мој, ни мени нису непознате еванђелске речи 
Спаситеља нашег: Ако ко не мрзи на свога оца, и на матер, и на 
жену, и на децу, и на браћу, и на сестре, није мене достојан. И ко не 
узме крста свог и за мном не иде, није мене достојан (Лк. 14, 26. 27; 
Мт. 10, 38). Зато, да бисмо се обрели достојни Спаситеља нашег, 
оставимо сву сујету, ако тако желиш. Јер што ти волиш, волим и ја; 
што је теби по вољи, и мени је по вољи. Хоћеш ли да останемо у 
девствености? Хоћу и ја. Изведимо себе беспрекорне пред Небеског 
Женика, сачувавши чистима не само душе него и тела наша. Јер 
каква ће нам бити корист, ако овај краткотрајни живот проживимо 
у сујети, а лишимо себе вечних блага? Нарађамо ли децу, ми ћемо 
се заплести у бриге о њима, дан и ноћ паштећи се око њиховог 
васпитања и извођења на пут. И упашћемо у Густе световне мреже. 
А кад нам дође неизвесни завршетак овом животу, где ћемо се после 
њега обрести не знамо. Стога, поживимо чисто у тајно чуваној 
девствености својој, док нас Господ не приведе монашком чину. 

Чувши такве речи своје целомудрене невесте, блажени јуноша 
Теофан се удиви њеној благоразумности, и павши на земљу узнесе 
благодарност Богу, говорећи: Благодарим Ти, Господе Исусе Христе, 



Сејачу чисте и невине разумности, који си савечан са Оцем и Светим 
Духом, који Духом својим Светим упути ову слушкињу Твоју на 
такву одлуку, сагласну са мојом намером. И сву ноћ ту они 
проведоше у молитвама, просећи помоћи одозго, да би овакав 
њихов саживот добио добар и савршен завршетак. А пред зору 
заспаше мало, и обоје видеше исти сан: видеше у виђењу једног 
јуношу пресветла лица који се смешио на њих и с љубављу им 
говорио: Господ усвоји вашу одлуку, и посла ме да вас утврдим на 
такав живота, на какав се сада сагласисте, да себе целе и беспрекорне 
принесете Њему. Рекавши то, он им обојима крсним знаком осени 
цело тело, и постаде невидљив. 

Пробудивши се одмах, они испричаше један другоме своје 
сановиђење, које је било потпуно исто. Усто осетише и неисказано 
диван мирис, који је долазио од невидљивог присуства анђеловог. И 
удивише се. И падајући на земљу пред Богом, узношаху Му срдачну 
захвалност. А небески мирис тај дуго се осећаше, не само у њиховој 
ложници, него га многи осећаху и у целоме дому. 

И живљаху ова света двојица анђелски у телу, као два светњака 
пламтећи пред Богом пламеном љубави божанске, творећи молитве 
и псалмопјенија и држећи све постове. Као две маслине, они точаху 
јелеј милосрђа. Јер сваког дана чињаху безбројне милостиње, 
дарежљиво раздајући своје имање невољнима. 

После извесног времена таст сазнаде за живот зета и своје 
кћери: да у девствености живе и да богатства своја раздају ништима. 
И ожалости се веома. Па отиде к цару, те га извести о томе. И 
жаљаше се на зета, говорећи: Тешко мени несрећноме! тешко бедној 
старости мојој због ништавног зета мог! јер богатство улудо расипа, 
и упропашћује нинашта младост кћери моје, не живећи са њом 
супружнички, и нема наде да ћу се тешити унучићима. Зашто је 
узе? Зашто пре венчања не раскину веридбу, и не одрече се ње, да је 
не би младу завео у такву пропаст, и моју старост бацио у двоструку 
жалост? Јер ме две ствари ожалошћују: кћер која, иако удата, нема 
мужа, нити може постати мајка деце; и лудо расипање имања, 
пошто мој зет не само своје богатство расточи, него и немали део 
мираза што му је моја кћи однела. - И мољаше цара да изгрди и 



усаветује његовог зета да живи по закону брачности, и да улудо не 
расипа имање. 

Цар се због тога наљути, позва к себи блаженог Теофана, и 
бесно гледајући у њега прећаше му грозно, и нареди му да промени 
такав начин живота. Не учини ли то, онда ће му очи извадити, и на 
заточење га послати. 

Ускоро после тога Теофан доби наређење од цара да ради неких 
народних послова отпутује у Кизички крај[50]. А овај пут би 
намерно удешен од његовог таста, с једне стране, да свога зета отргне 
од уобичајеног подвига молитве, поста и уздржања, а с друге, да не 
раздаје имање, чији је надзорник и чувар постао таст. А када је 
требало да отпутује у Кизик, би и његовој супрузи наређено од оца 
јој и цара да иде са њим, јер отац није желео да му кћер буде 
одвојена од мужа ма и на најкраће време. 

И они кренуше Јна пут, и то реком Риндакос, коју народ потом 
прозва Велика. С једне стране те реке налази се Олимпијска 
покрајина, а с друге Сигријанска[51]. Блажени Теофан одлучи да 
путује овом реком до Кизика, а не сувим путем, пошто беше оболео, 
па му изгледаше да је боље за њега путовати воденим него сувим 
путем. А то би по Божјем промислу. Пошто дакле Теофан посла 
сувим путем у Кизику своје пријатеље и слуге с коњима и колима, 
он седе на лађу са својом блаженом супругом и с нешто слугу, и 
крену на пут. За време пловидбе он је посматрао дивне Сигријанске 
горе, хумове и пустиње, и гораше духом ка молитвено-испосничком 
житију у њима. На једном месту угледа он међу горама једну дубоку 
и широку долину, и у њој дивну шуму. И то му се место веома 
допаде. Стога приставши тамо уз обалу да се одморе, он нареди 
свима да остану на обали поред лаће, а сам крену у ону долину. 
Обилазећи то пустињско место душа му беше пуна миља. И он 
застаде на једном месту у густој шуми. И стаде се усрдно молити 
Богу, и са сузама па дати на земљу, и мноштво поклона чинити, и 
говораше: Господе, покажи ми пут, којим да идем! (Пс. 142, 8). Јер 
обузет силном жељом за пустињачки живот, он мишљаше да одмах 
остави све, и да се у овој пустињи сакрије. Али, уморивши се од 
молитве, и севши да се одмори, он би као у усхићењу, и угледа оног 
светловидног Анђела, кога у ложници са својом невестом беше 
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видео, и показујући му прстом на ту пустињу, Анђео му рече: Ти 
треба да се овде настаниш. Али почекај још мало, док се са земље 
живих узму они који ти препречавају пут. А они ће се ускоро узети, 
и ти ћеш несметано отићи куда желиш. 

Веома обрадован овим виђењем, свети Теофан се врати 
радостан на лађу, и продужи свој пут. И виде по тим Сигријанским 
горама пустињачке манастире и испоснице, и посети их заједно са 
целомудреном супругом својом. У једноме пронађе неког 
прозорљивог старца Григорија. Он живљаше у месту званом 
Полихонија. И када му Теофан откри мисао и жељу срца свог, он чу 
од њега оно исто што и од Анћела који му се беше јавио. Јер тај 
старац, који је анђелски живео, био је удостојен од Бога дара 
предзнања, и он рече Теофану: Почекај мало, добри младићу, јер ће 
ускоро и цар и таст твој бити истребљени са земље, и отићи ћеш за 
благом намером својом. - А чесној невести његовој онај свети старац 
тихо шану на уво, да ће њен љубљени брат господин Теофан 
примити у своје време и венац мученички. 

Потом свети Теофан стиже у град Кизик, и по царевој наредби 
сређиваше неке државне послове. А често одлажаше са слугама 
својим и у горе Сигријанске, које не беху веома удаљене. Тамо 
посећиваше свете оце, удостојаваше се њиховог благослова и 
молитава, и коришћаше душу своју њиховим богонадахнутим 
речима. А нарочито често одлажаше к прозорљивцу Григорију, и ка 
Христифору игуману тога манастира. Једном пак приликом када по 
горама Сигријанским обилажаше оце пустињаке, задржа се на 
неком месту и одоцни, а беше велика жега, за време жетве. И 
ожедне и он и они што беху с њим, а место беше пусто и безводно, и 
дан је нагињао заходу. И беху приморани да ту заноће. А беху 
изнемогли од жећи сви они и њихова стока. Стога блажени Теофан, 
пошто се помоли Богу, седе под једним брегом, да мало отспава, и 
на тај начин донекле утоли жеђ. Но кад он задрема, изненада изнад 
његове главе потече извор живе воде, и окваси га. Јер не заборави 
слугу свога Бог, који је неблагодарном роду јеврејском из камена 
извео воду у пустињи; утолико пре благодарном слузи свом 
благоволи учинити то у време такве невоље. А светитељ, пробуђен 
изненадним жубором воде и поквашеношћу, устаде, сазва оне што 



беху с њим, и они се сви слегоше. И дивљаху се том изненадном и 
неочекиваном чуду, и слављаху Бога. И напише се воде сви, и стока 
њихова. И сви преноћише на том месту. А сутрадан не беше извора 
оног, и оно место беше суво, и ни трага од воде не беше. Овоме се 
веома удивише, и величаху чудесну силу Божију, јер у време жећи 
Бог изведе извор из земље безводне; а кад престаде потреба, Он 
пресуши воду. То јасно показује, да је Бог готов на сваком месту дати 
оно што је потребно ономе који најпре иште царства Божјег и 
правде његове. 

Свети Теофан се задржа у Кизику, док не обави све послове које 
му.цар беше наложио. А кад све то добро сврши, он се врати у 
Цариград. Тада се зби реч Божјег Анћела и пророштво преподобног 
Григорија: Умре цар Лав Хазар, син Копронимов, а унук Лава 
Исаврјанина; умре и таст Теофанов. А зацари се благоверна царица 
Ирина.[52] И тада бише слободни обоје: и Теофан и света невеста 
његова. И одмах\ без икакве сметње, по својој вољи раздадоше своја 
богатства и имања. Потом Теофан постриже невесту своју у једном 
од девичанских манастира на острву Принкипу (у Мраморном 
мору) крај Витиније, и даде манастиру томе доста имања за 
издржавање госпође своје. На постригу она доби име Ирина. И у 
монаштву свом она угоди Богу потпуно, и чудеса изврсна сатвори: 
јер доби од Бога дар да исцељује од сваке болести и да ђаволе 
изгони. Чудеса њена потом описа пресвети патријарх цариградски 
Методије, хвалећи житије обојих, као што смо већ рекли. 

После пострижења госпође своје блажене Ирине девице, свети 
Теофан раздаде невољнима и остатак имања у Цариграду. А 
оставивши нешто злата, он оде гореспоменутом оцу свом Григорију 
прозорљивом у гору Сигријанску, на место звано Полихонија. И 
тамо би пострижен од њега у монашки облик. И подиже му тамо 
манастир од злата што беше донео. И дуго време поживе поред 
њега, обучавајући се у монашким подвизима. 

Затим по старчевом савету он оде на острво Калонимос, где 
имађаше неко мало очево село, што му беше преостало од продатих 
и раздатих имања. Тамо основа манастир и позва братију из 
обитељи Теодора, званог Монохерарија, и постави им за игумана 
добра и искусна човека. 
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А када се после неколико година игуман престави, братија 
наваљиваху многим молбама на преподобног Теофана да им он буде 
игуман. Али он не хтеде, него се сам затвори у келију, и 
преписиваше књиге, јер беше краснописац[53]. И продајући те 
књиге он издржаваше не само себе него и друге. 

Пошто проведе тако шест година, он оде од њих опет у гору 
Сигријанску. Сетивши се оног пустињског места где виде појаву 
Анђела, када воденим путем иђаше у Кизик, оде тамо, и настани се 
у тој пустињи. И живљаше Богу, и насели богоугодним 
пустињожитељима ту пустињу као град Божји, јер многи долажаху к 
њему и остајаху да живе поред њега. Отуда се јави потреба да се 
оснује манастир. А у тој пустињи једна њива звана Мегалос Агрос (= 
Велика њива) припадаше неком земљоделцу. Преподобни позајми 
злата од својих познаника, купи ту њиву, и подиже манастир. Уз 
помоћ Божју, који по своме божанском промислу даје све што је 
потребно, он одужи дуг, и имађаше у обитељи довољно свега 
потребнога за издржавање братије. И преподобном Теофану беше 
немогуће да се не прими игуманства у овој својој обитељи, јер га сви 
оци наговараху, а и потреба беше велика. И он би такав игуман, 
какав треба да је старешина по еванђелској заповести Господа 
Христа, која гласи: Који хоће да буде већи међу вама, нека вам 
служи; и који хоће да буде први међу вама, нека вам буде слуга (Мт. 
20, 26- 27). И работаше преподобни Теофан игуман својим рукама, 
служећи потребама свију, јер му Бог тада дарова телесну снагу, и у 
сваком манастирском послу он се трућаше више од свих. И би свима 
пример врлинског житија у трудољубљу. 

У то време састаде се у Никеји против иконобораца Седми 
Васељенски Сабор светих Отаца (787. г.), за царовање Константина, 
сина Лавова а унука Копронимова, и матере његове благочестиве 
Ирине, а за патријарховања пресветог патријарха цариградског 
Тарасија (787-806. г.). На овом Сабору свети Оци проклеше 
иконоборску јерес, а утврдише опет да се свете иконе побожно 
поштују. На овај Сабор би позван и преподобни Теофан, игуман 
Сигријанске обитељи. И међу светим Оцима он сијаше као сјајна 
звезда, утврђујући с њима правоверје. А долазак његов тамо беше 
многима на корист. Јер док многи тамо имађаху лепу одећу и кола и 
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коње, он дође на једном мршавом магарцу, и имађаше на себи вету 
одећу, подерану и са много закрпа. И видевши га у таквом смирењу 
и немаштини, све обузе умилење, и користише се духовно, јер су 
знали његов ранији живот, како је био богат и угледан, цару близак, 
и сенатор, а како се ради Бога толико понизи и осиромаши, да је све 
сматрао за ђубре. 

По завршетку тог светог Сабора, преподобни се врати, 
доносећи својој обитељи као најдивнији накит - побожне догмате 
праве вере на светом Сабору одређене. И упражњаваше своје 
уобичајене подвиге, примером свог врлинског житија просвећујући 
не само ту своју обитељ, него и све крајеве оне. Јер глас о њему 
брујаше свуда, и њега ради слављаше се Отац небески. А ради 
чистоте живота његова даде му се од Бога благодат чудотворства, те 
исцељиваше болести међу људима, и ђаволе изгоњаше. 

Једном када преподобни беше заспао, ђаво, желећи да му 
напакости, појави се као дивљи вепар, и уједе светитеља за палац од 
руке. Светитељ осети силан бол, трже се од сна и виде на прсту 
трагове од непријатељевих зуба. И пошто га прст веома бољаше, он 
хтеде да га откине. Али се предомисли, узе миро што је имао код 
себе од животворног Крста, помаза њиме свој болесни прст, и одмах 
се исцели. Од тога доба он доби власт над ђаволима, и изгоњаше их 
речју из људи бесомучних које су му доводили. 

Једном приликом преподобни Теофан, људе који лађом 
путоваше некуда, њих 53 на броју, спасе од смрти, а други пут кад он 
сам путоваше лађом, претвори буру у тишину. 

Многобројни посетиоци и убоги који су долазили у манастир 
преподобнога, сви су обилно добијали хлеб и осталу храну. И учини 
преподобни да се брашно и храна никада не умањи, као што некада 
учини Илија пророк да се брашно из зделе удовичине не потрошц. 
Једном узнегодова против светитеља манастирски економ, што се 
толика храна даје посетиоцима, када недостаје и за братију 
манастирску. Онда светитељ нареди том економу да прегледа и 
измери сву храну у манастиру, и нађе се да се ништа ни од једних 
намирница није смањило. И сва братија прославише Бога, а економ 
паде на земљу и мољаше опроштај. 



Када преподобном би педесет година, разболе се тешко од 
бубрега; и паћаше се много. И од тада он све остале дане свога 
живота проведе на болесничком одру. И он који је молитвом 
исцељивао друге болеснике, не хте се помолити Богу за оздрављење 
своје него трпљаше с благодарношћу. 

Затим, њему тако болесном дође време да страда и 
исповеднички сконча за правоверје, према пророштву оног 
прозорљивог старца Григорија, које овај старац шану на уво светој 
девици невести Теофановој, по коме пророштву, он је у своје време 
имао добити венац мучеништва. Пошто се неколико царева грчких 
измени, цар Лав Јерменин[54] заузе престо грчког царства. Овај цар 
обнови иконоборску јерес, и опет веома смути Цркву Христову. Он 
протера са престола правоверног патријарха светог Никифора[55], 
такође и преподобног Теодора Студита[56] са његовим ученицима; а 
многе друге љуто мучаше и убијаше због поштовања икона. 

О светом Теофану пише се и ово: Када свети Никифор, 
патријарх цариградски, вођен на заточење, пролажаше лађом на 
мору поред краја где беше Теофанова обитељ, то преподобни 
Теофан прозорљивим очима душе виде, и нареди ученику да му 
донесе кадионицу са жаром. И запаливши свеће, и ставивши тамјан 
у кадионицу, он се поклони до земље, и разговараше као са неким 
лицем које пролази мимо. Упитан од ученика: Шта радиш, оче; 
коме се то клањаш, и с ким разговараш? Преподобни одговори: Ево, 
пресвети патријарх Никифор, неправедно протеран за 
Православље, иде на заточење, и лађом пролази поред нашег краја. 
И ја због њега упалих свеће и тамјан, да одам дужно поштовање 
патријарху. - А то провиде и пресвети патријарх Никифор налазећи 
се на лађи, јер изненада преклони колена, и на поклон одговори 
светоме старцу поклоном, и подигавши руке благосиљаше. А један 
од пратилаца његових на лађи упита га: Кога то благосиљаш, 
пресвети оче? и пред ким се то поклони до земље? Свјатјејши 
одговори: Ево, Теофан Исповедник игуман поздрави нас и одаде нам 
поштовање упаљеним свећама и тамјаном; и ја му узвратих 
поклоном, јер ће и он као ми скоро пострадати. 

Тако и би. Јер потом непобожни цар Лав Јерменин, у жељи да 
преподобног Теофана придобије на своју страну, посла к њему 
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изасланство (око 816. г.), с почастима га позивајући и лукаво 
поручујући: Претстоји ми рат са непријатељима, и потребно ми је 
да се пред одлазак у рат наоружам твојим светим молитвама, зато не 
одреци да дођеш к нама, чесни оче. - И преподобни Теофан, иако 
прозре царево лукавство, и тешко болестан, ипак пристаде да иде, 
желећи да страда за праву веру. А кад лађом стиже у Цариград, не 
одведоше га пред цара, јер се цар стидео чесног лица његовог и бојао 
се изобличења од њега. Но цар посла к њему угледне људе, да га 
многим обећањима придобије за своје зловерје. Преко њих цар му 
поручиваше: Ако пређеш на нашу страну, ја ћу грађевинама од 
камена украсити твој манастир, и сваким га изобиљем обогатити, и 
бићеш код мене у већој части него сви други, а твојим блиским 
сродницима даћу велике положаје. - А уз то беше послао и овакву 
претњу: Будеш ли пак противу нас, сам ћеш бити крив за муке што 
ће те снаћи. 

Светитељ одговори цару преко његових изасланика: Мени не 
треба ништа од богатстава овога света. Јер када у младости својој 
ради љубави Христове оставих све што сам имао: злато. сребро и 
огромна имања, зар ћу их у старости својој зажелети? Не дао Бог! А 
о манастиру мом и о ближњима мојим Бог промишља више него 
цареви и кнезови земаљски. Зашто ме цар плаши претњом као мало 
дете прутом? Нека спреми за мене свакојаке муке, нека распали 
огањ, и ја ћу, иако, као што видите, не могу сам да идем, ипак 
скочити у огањ за Православље. 

То и многе друге речи светитељ смело изрече царевим 
изасланицима. Ови одоше цару и известише га о томе. Цар се 
зачуди таквој неустрашивој смелости светитељевој, и нареди неком 
јеретику Јовану софисту, човеку вешту разговорима, лукаву и 
мађионичару, да иде да се препире с преподобним.[57] Али и овај 
пред богоглагољивим устима преподобног оца беше као нем. И 
побеђен, врати се са стидом ономе који га је послао. Тада цар, сав 
љут, нареди да преподобног Теофана затворе у једну мрачну и 
тескобну кућу поред такозване Елевтериске палате, и да се постави 
стража. У том тескобном затвору преподобни, стар и болестан, 
проведе две године. Ту су му сваки дан слали нарочито злобне 
јеретике, који су покушавали да га придобију за иконоборство час 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0312.htm%23note57


ласкама, час претњама, злостављањима и грдњама. Једном 
приликом цар посла к светитељу нарочито ласкаву поруку, да 
потпише изјаву о одбацивању икона. Светитељ отписа цару овако: 

Ти знаш, царе, Онога који ти подари царство, Онога којим 
цареви царују и тирани владају на земљи. Ти знаш како Бог, који је 
неописан, ипак изволи да буде описан, узевши на себе нашу 
природу и поставши као ми у свему осим греха. И Он том 
природом, обоженом у Њему, васкрсе мртве, просвети слепе, 
очисти губаве, и учини остала чудеса Своја редом. И том истом 
природом Он добровољно прими смрт од завидљивих Јевреја и, 
васкрснувши у трећи дан, са славом се узнесе на небо, и од Оца се 
никада не одваја. О тој човечанској природи у Христу Богу сведочи 
нам књига Еванђеље, коју ми чесно примамо. А примајући чесно 
књигу Еванђеље, и верујући написаном у њој, ми верујемо чудесним 
делима Христовим, као и самога Христа у тој књизи поштујемо. И 
када нас не осуђују што примамо ту књигу Еванђеље, у којој су дела 
Христова описана речима и словима, зашто онда да нас осуђују што 
примамо и поштујемо историју тих истих еванђелских речи 
изображену иконама? Помоћу икона и варвари, који нам због вере 
долазе, лако упознају цео Христов живот на земљи међ људима и 
чудесна дела његова. Врло многи неписмени људи, гледајући очима 
на иконама престављена чудеса Христова и његово добровољно 
страдање, прослављају пострадалог за нас Господа. А ти, одбацујући 
свете иконе, ниси ли позавидео њиховом спасењу? Који то Сабор 
икада објави да је грех и скврнављење светиње - поштовати свете 
иконе? Еда ли сам Христос не посла нерукотворни лик свој на 
убрусу кнезу едеском Авгару ради исцељења? Еда ли нам свети 
апостол Лука не остави бојама израђену икону Пречисте 
Богородице Дјеве? А шта ћеш иставити против предања и учења 
светих Отаца? Јер свети Василије Велики, испитивач неисказаних 
тајни, каже: Поштовање, које се указује икони, прелази на оригинал. 
Слично каже својим златним устима и Јован: Ја волим и од воска 
начињену свету икону. Тако исто и Кирил, гусле Светога Духа, 
изјављује: Гледајући изображење страдања Христовог на икони, 
често нисам могао без суза проћи поред те иконе, итд. Када првих 
шест Васељенских Сабора, који су били пре Седмог, не забранише 



да се поштују свете иконе, нити их одбацише, сматраш ли ти да си 
мудрији од њих? Твоје је, царе, да ратујеш против иноплеменика. А 
црквене догмате и законе треба да расматрају свети Оци, а не 
цареви. 

Када цар прочита ово писмо преподобнога, он просто побесне 
од јарости, и одмах посла једног суровог дворјанина у Сигријански 
крај, да разори и потпуно спали обитељ преподобног Теофана, а да 
све ученике његове немилосрдно разјури. А другог, не мање 
свирепог, посла к преподобноме у онај мрачни затвор крај 
Елевтериске палате, у коме је две године држан. Овај скину одећу са 
светог старца, чије тело беше измождено од многих постова, трудова 
и друге болести. И би га немилосрдно воловским жилама по леђима 
и стомаку. И пошто му удара триста батина, он га поново баци у 
онај затвор, и оде. Сутрадан, по наређењу царевом, дође опет тај 
исти бездушник, изведе преподобномученика из затвора, и би га по 
други пут немилосрдно као и јуче. 

Затим га посла цар на заточење на острво Самотрак,[58] што 
преподобни прозорљивим очима раније предвиде и рече 
тамничарима. Дошавши тамо, преподобни Теофан поживе тамо 
још само двадесет и три дана, и пређе из земаљског заточења у 
небеску отаџбину, украшен венцем исповедничког страдања. И 
његово чесно тело би сахрањено тамо у дрвеном сандуку. 
Преподобни Теофан се упокоји 817. године. 

Бог прослави светог угодника свог не само у животу, него и по 
престављењу његовом, јер чесним моштима његовим дарова 
целебну силу, и добијаху исцељење врло многи болесници, који се 
дотицаху чесне раке његове. 

А кад злочестиви цар Лав Јерменин би убијен (820. г.), расејани 
ученици светитељеви опет се вратише у Сигријанску гору, обновише 
спаљени манастир, пренесоше свете мошти преподобног Теофана 
оца свог са острва Самотрака у своју обитељ (у Мегало Агро = Велика 
Њива), и чесно их у цркви положише. И од њих се догађаху 
безбројна чудеса у славу Христа Бога нашег, са Оцем и Светим 
Духом слављеног вавек, амин. 
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ЖИТИЈЕ СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
ГРИГОРИЈА ДВОЈЕСЛОВА, 
папе Римског 
  
ПАПА римски[59] свети Григорије Двојеслов или Сабеседник, 

тако прозван због дивних беседа својих, би рођен у самом Риму око 
540. године, од оца Гордијана и матере блажене Силвије, обоје 
високог сенаторског рода, угледни и богати. Но порекло овог светог 
Григорија би чесно, не толико због сенаторског корена, него због 
богоугодних и светих личности које су се налазиле у том роду. Јер 
блажени Феликс III, папа римски, беше му дед; а света Тарсила, која 
је на самрти својој видела Господа Исуса где јој долази, такође и 
блажена Емилијана која се с Тарсилијом удостоји вечног живота 
небеског, беху му тетке; а и мајка његова Силвија убројена је у 
Римској цркви међу свете: Такав свети род још више украси својом 
светошћу блажени Григорије, који још од младости навикну на 
врлину и богоугађање. 

Григорије је још из детињства ревновао за књигу, и постаде 
изврстан философ и паметан човек, пун знања и разбора, због чега 
би изабран за претора.[60] Али не к световном него к духовном 
стремљаху му и душа и срце, јер је желео да буде монах. Но пошто 
му родитељи беху живи, он одлагаше монашење за згоднија 
времена. Али и у свету живећи, он беше монах расположењем и 
чистим у девствености живљењем. А кад му се затим престави отац, 
он стаде огромно имање употребљавати на давање милостиње и 
зидање светих обитељи. Тако у Сицилији подиже шест манастира, и 
снабде их свим потребама. А у самом Риму свој дом претвори у 
манастир у част светог апостола Андреја, који се налазио близу 
цркве светих мученика Јована и Павла, крај брежуљка званог Сквара. 
И у том манастиру он при пострижењу свом са косом остави 
златоткану световну одећу и обуче се у костретну ризу монашку. И 
руковођаху га у монашком животу искусни старци, Иларион и 
Максимијан. Затим, после доста времена он постаде и игуман те 
обитељи. 

А блажена мати његова Силвија обитаваше тада близу врата 
светог апостола Павла, у удовиштву свом служећи Господу постом и 
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молитвом, дан и ноћ живећи на прагу дома Господњег. Храна њена 
беше сирово градинско зеље, које и сину свом блаженом Григорију 
сваки дан шиљаше. А према ништима и убогима беше веома 
милостива, и раздаде им најзад сву своју имовину. Такође и син њен 
блажени Григорије беше толико милостив, да и последње што је 
имао није штедео, него је одмах давао просјаку. Једном, када је седео 
у келији својој и по обичају свом писао књиге, дође му један 
сиромашак, - беше то Анђео Господњи у обличју сиромаха - и рече 
му: Смилуј се на мене, слуго Бога вишњега! Ја сам морепловац, али 
претрпех бродолом на мору, и изгубих не само своје што имађах 
него и туђе. 

- Сиромахољубац и истинити слуга Христов, свети Григорије 
сажали се на овога човека, дозва свога келејника и нареди му да 
овоме човеку да шест златника. Сиромашак их узе и оде. Но после 
кратког времена тог истог дана опет дође исти сиромашак к 
блаженоме, говорећи: Смилуј се на мене, слуго Божји, јер сам ја 
много изгубио, а ти си ми мало дао. Блажени опет дозва келејника и 
рече му: Брате, иди и дај му још шест златника. Брат учини тако и 
сиромашак онај за један дан доби од светитеља дванаест златника, и 
оде. Али после кратког времена опет и по трећи пут дође тај исти 
сиромашак, вапијући к светоме: Сажали се на мене, оче, па ми дај 
још од милостиње твоје, јер веома много туђег блага изгубих на 
мору. Блажени Григорије рече своме келејнику: Иди, брате, те подај 
овоме што иште још шест златника. А брат одговори: Веруј ми, 
чесни оче, да у клијети не остаде ниједан златник. Блажени га упита: 
Немаш ли нешто друго да му даш: одећу неку или сасуд? Брат 
одговори: Другог сасуда немам осим једног сребрног тањира, у коме 
ти велика госпођа мати твоја посла расквашено сочиво. Рече му 
угодник Божји Григорије: Иди, брате, дај сиромашку и тај тањир, да 
не би отишао од нас жалостан, јер утехе тражи у својој невољи. 
Добивши сребрни тањир, убоги оде весео. И више не дође јавно као 
сиромах да проси милостињу, него невидљиво борављаше поред 
блаженог Григорија, чувајући га и помажући му у свему. Јер Анђео 
Господњи би постављен уз светитеља са силом чудесне благодати, 
којом се потом свети Григорије прослави, јер се у његовој обитељи 
многа чудеса чињаху. 



После неколико година (око 579. г.) епископ Римски Пелагије II 
(578-590. г.) узе Григорија из манастира, рукоположи га за ђакона и 
посла га као свога апокрисара у Цариград. Тамо он проведе око 
шест година живећи у једном тамошњем манастиру. Ту он научи и 
грчки језик, и црквене обичаје. А потом се врати у Рим. 

Пошто папа римски Пелагије умре, сви једногласно изабраше 
за папу светог Григорија, игумана манастира светог Андреја. Али он, 
избегавајући тако високо звање и поштовање људско, побеже из 
града, и скриваше се по пустим местима. И сви се житељи Рима 
дадоше на тражење жељеног пастира Григорија, и пошто га не 
нађоше, настаде велика жалост због тога. Тада стадоше приносити 
Богу усрдне молитве, да им открије где се налази слуга његов. И 
појави се огњени стуб од земље до неба, који сви видеше, на оном 
месту где се свети Григорије скривао у једној пустој гори. И свима би 
јасно да се тај небески стуб односи на Григорија, и одмах похиташе 
тамо, и нађоше траженога. О! са како неисказаном радошћу они 
поведоше њега отуда, ма да он није хтео. И би свети Григорије 
постављен за папу римског за царовања Маврикијева.[61] И беше 
неисказано његово милосрђе према ништима и убогима, сирочади и 
удовицама, и странцима. Он подиже многе гостопримнице и 
сиротишта не само у Риму него и по другим местима. У Јерусалим 
нарочито посла аву Прова са потребном количином злата, да тамо 
подигне гостопримницу. На Синајску Гору је сваке године у току 
свога живота слао велике прилоге за издржавање монаха. Имао је 
спискове свих сиромаха и болесника у Риму, и сваки дан их је 
хранио. Много пута је за трпезу своју посађивао странце и сиромахе, 
и сам им служио. Једном нареди своме сакеларију да позове на 
трпезу дванаест странаца, да обедују с њим. И кад седоше, свети 
папа виде да их је за трпезом тринаест. Он дозва сакеларија и тихо 
му рече: Не рекох ли ти да позовеш дванаест. Зашто си мимо моју 
вољу позвао тринаест? Уплашен, сакеларије му одговори: Веруј ми, 
пречасни владико, нема више од дванаест. - Јер тринаестог не 
виђаше ни он ни ико други, само папа. И за време обеда папа често 
погледаше на тринаестога који је седео на дну софре, и виде како се 
лице његово мења: час је изгледао стар и сед, час опет млад јуноша. 
А кад устадоше са трпезе, свети папа Григорије отпусти све, само 
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задржа оног тринаестог. И узевши га за руку, уведе га у своју собу и 
рече му: Заклињем те великом силом Бога Сведржитеља, кажи ми 
ко си и како се зовеш. А он му одговори: Зашто ме питаш за име? 
Оно је чудно. Али знај, ја сам онај сиромашни морепловац, који дође 
к теби у манастир светог Андреја, када си ти у својој келији седео и 
писао. И ти ми даде дванаест златника и сребрни тањир, на коме ти 
блажена мати твоја Силвија беше послала расквашено сочиво. И 
нека ти је ово знано: од оног дана у који ми ти то с љубављу и 
широка срца даде, Господ те означи да постанеш епископ свете 
Цркве Његове, за коју Он проли крв Своју, и наследник светих 
врховних апостола Пегра и Павла, чије и врлине подражаваш. 

Блажени Григорије га упита: Како ти знаш, да ме Господ онда 
означи да постанем папа? Он одговори: Знам зато што сам Анђео 
Господа Сведржитеља, јер ме тада беше послао Господ к теби да 
испитам твоје расположење, да ли ти из човекољубља или из 
славољубља твориш милостињу. - Чувши то, блажени се препаде, 
јер дотле још не беше видео јасно анђела, и што му се обраћао као 
обичном човеку. А Анђео рече светитељу: Не бој се, јер ме ево посла 
Господ да целог живота твог будем с тобом и да молитве твоје 
приносим Богу, да би добио све што са надом иштеш у Њега. 

Тада свети папа Григорије паде лицем на земљу, и поклони се 
Господу говорећи: Када ми због малог, ништавног дара сиромаху, 
свемоћни Господ узвраћа толиким добрима, да ме и епископом 
свете Цркве Своје начини и Анђела ми Свог светог даде да ме чува, 
коликим ли ће тек добрима узвратити онима који живе по 
заповестима Његовим и творе правду? - И Анђео постаде невидљив. 
А светитељ узнесе неисказану благодарност Господу своме. И стално 
свим срцем чињаше добро људима и твораше вољу Божју. 

Опет једнога дана, служећи странце за трпезом, он хтеде, по 
смирености својој, да полије једнога од њих да опере руке. И док се 
окрену да узме суд са водом, нестаде оног кога је хтео да полије. И 
пошто га брижно потражи, и не нађе, чуђаше се веома. Идуће ноћи 
јави му се у сну Господ, говорећи: Других дана гостио си удове моје 
које сачињавају сиромаси, а јуче си мене сама примио. 

О великој смирености светог Григорија сведочи и свети 
Софроније, патријарх Јерусалимски, у својој књизи Лимонару. Он 



тамо пише: Једном приликом посетисмо аву Јована Персијанца. И 
он нам исприча о великом и блаженом Григорију, папи Римском, 
говорећи: Једном зажелех да се поклоним гробовима светих 
врховних апостола Петра и Павла, и одох у Рим. Налазећи се у 
средини града, ја чух где се пронесе глас у народу да ће папа проћи 
туда. И ја остадох чекајући да га видим. И кад он наиће поред мене, 
ја хтедох да му се поклоним. Но он, браћо, Бог ми је сведок, пре 
мене паде на земљу и поклони ми се, и не устаде са земље док не 
виде да сам ја прво устао. И пошто ме веома срдачно загрли, даде 
ми три златника, и нареди да ми се да све што ми је потребно. А ја 
прославих Бога који му даде толику смиреност и љубав и милосрђе 
према свима. 

Но не треба прећутати страшно чудо са пречистим Тајнама 
Христовим, које се догоди на молитве овог великог архијереја 
Божјег. А то би на овај начин: Нека угледна жена у Риму донесе 
просфоре за свету литургију. И сам папа пресвети Григорије 
служаше божанствену службу. И када даваше народу божанствено 
Причешће, приступи и та жена да се причести светим Тајнама. Но 
чувши где свјатјејши папа говори: "Животворно тело Господа нашег 
Исуса Христа даје се...", она се насмеја. Папа повуче своју руку и 
упита је, што се смеје. Она одговори: Чуди ме, владико, да хлеб који 
сам својим рукама од брашна умесила и испекла, ти називаш телом 
Христовим. - Светитељ, видећи њено неверје, помоли се Богу, и 
одмах се изглед хлеба измени у изглед правог тела човечјег, и жена 
гледаше крваво месо људско. И не само та жена, него и сви присутни 
у цркви људи видеше то чудо. И слављаху Христа Бога, утврђени у 
вери, да је у Пречистим Тајнама под видом хлеба - истинито тело 
Христово, и под видом вина - истинита крв Христова. И кад се 
светитељ поново помоли Богу, претвори се изглед тела човечјег у 
изглед хлеба. И причести се жена са страхом и чврстом вером, 
примивши хлеб као тело Христово, а вино као крв Христову. 

Ово велико светило света, свјатјејши Григорије, украси Цркву 
Христову не само равноангелним житијем и дивним чудесима, него 
и многим књигама врло потребним православној вери. А када је 
писао, тада је Дух Свети у облику голуба летео над њим. То је много 
пута видео његов архиђакон Петар, човек врлинаст, са којим је свети 



Григорије водио разговоре, који сачињавају четири књиге, веома 
корисне и поучне; у њима су кратка житија светих који су у Италији 
богоугодно поживели.[62] 

Пошто је свети Григорије пасао Цркву Божју тринаест година, 
шест месеци и десет дана, престави се Господу 604. године. 

 
  
  
СПОМЕН СВЕТИХ 
ДЕВЕТ МУЧЕНИКА 
  
ОВИ свети мученици пострадали за Христа у огњу. 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ ПРАВЕДНОГ 
ФИНЕСА 
  
УНУК старозаветног просвештеника Арона; био свештеник, па 

затим првосвештеник. Праведан и правдољубив, избегавао зло а 
поступао по закону Божијем, и тиме одвратио гнев Божји од синова 
Израиљевих, а себи стекао од Бога, наследно свештенство (4 Мојс. 25, 
1-18). 

  
  

 
  
  
НАПОМЕНЕ: 

1. Превод извршен према грчком тексту "Житија св. Симеона 
Новог Богослова" од Никите Ститата: Vie de Symeon Le 
Nouveau Theologien (949-1022) par Nicetas Stethatos. Texte grec 
inedit publie avec Introduction et notes critiques par le p. Irenee 
Hausherr S. I. et traduction francaise en collaboration avec le 
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Gabriel Horn S. I. Orientalia Christiana, vol. XII, No 45 - Iulio et 
Septembri 1928, Roma 1928. 

2. Свети Маврикије царовао од 582 - 602 год. 
3. Свети Сергије II патријарховао у Цариграду од 999 до 1019 г. 
4. Ср. Псал. 123, 2. 
5. Ср. 2 Кор. 12, 1. 
6. 1 Сол. 4, 17; 1 Кор. 15, 51. 
7. Ср. 2 Петр. 1, 4 
8. Тојест помоћу подвижничког еванђелског живота у светим 

тајнама и светим врлинама, који човека начини истинским 
философом, истинским мудрацем, те зна божански смисао 
света, човека и свеколике творевине Божје. 

9. Ср. 2 Тм. 2, 5. 
10. Слово II о Иконама (Р. Gr. t. 94, со1. 1296 АВ) 
11. Стефан је грчка реч и значи: венац; круна. 
12. Ср. 2 Мојс. 31, 18 
13. Ср. Мт. 5, 3-12; Лк. 6, 20-23; 1 Кор. 4, 9-13 
14. Деисис је грчка реч и значи мољење. Тако се назива икона, на 

којој су изображени Пресвета Богомајка и Свети Претеча где се 
моле Спаситељу, који се налази у средини. 

15. Упокојио се 1022 године. 
16. Хитонић (=χιτωνίσκος) - у старо време кратка бела, вунена или 

ланена хаљина без рукава, која се носила на голом телу (као ми 
кошуљу) и препасивала појасом. Преко ње би се обично 
огрнула кабаница, или друге дугачке хаљине 

17. Ср. Јн. 21, 25. 
18. Ср. Кол. 2, 9; 1, 28; Еф. 4, 13. 
19. Део други, Логос, 14, стр. 24 (види примедбу на крају овог 

текста) 
20. Део први, Логос 78, стр. 429 
21. Део први, Κεφαλ, πρακτ, και θεολ. 120; стр. 544 
22. Део други, Логос 14; стр. 245 
23. Део први, Лог. 1, 2; стр. 265 
24. Тамо, Лог. 61; стр. 322 
25. Тамо, Лог. 18, 3; стр. 106 
26. Κεφαλ. 94; отр. 540. г 
27. Тамо, 95; стр. 540 



28. Део први, Лог. 62; стр. 325-326 
29. КвсраХ. 162; стр. 550 
30. тамо, 163 и 164; стр. 550-551 
31. Мт. 25, 21. 23 
32. Део први, Лог. 92, стр. 224-226 
33. Εξω άπό την προαίρεσίν σον = сем слободне воље. 
34. Део први, Лог. 91; стр. 520-522 
35. Део други, Лог. 46; стр. 70 и 71 
36. тамо, Лог. 38; стр. 52. 54 
37. Део први, Лог. 4; стр. 43 
38. тамо, Лог. 88; стр. 504 
39. Το γάρ καλόν ούκ έστι καλόν, όταν μή καλώς γίνεται. 
40. тамо, Лог. 88; стр. 504 
41. 1 Кор. 2, 16 
42. Део други, Лог. 12; стр. 21 
43. тамо, Лог. 6; стр. 13 
44. Divin. amor. liber, cap. XV; Migne, P. gr. t. 120, col. 532 BC. 

Превод извршен са грчког - новогрчког, издање дела Светог 
Симеона Новог Богослова, године 1886 (преиздано затим више 
пута у Атини): Τοῦ όσίου και θεοφόρου πατρός ήμων ΣΥΜΕΩΝ 
ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ, διηρηρένα εις δύω, 
μεταφρασοέντα εις την κοινήν διάλεκτον παρά του κυρίου 
Διονυσίου Ζαγοραίου, εν Σύρψ, 1886 

45. Св. Методије, патријарх Цариградски (843-847 г.) и исповедник 
у борби против иконоборства; празнује се 14. јуна. Ово њиме 
написано Житије преподобног Теофана (које овде дајемо у 
нешто скраћеном виду), издано је од Д. Спиридонова у 
"Еклисиастикос Фарос", 12 (1913), у Александрији, а затим од В. 
Латишева: Мефодiя Патрiарха Константинопольскаго, Житiе 
преп. Феофана Исповедника, у Петрограду 1918 г. - - Похвалу 
преподобном Теофану написао је и св. Теодор Студит (+1826 
г.), који је имао и личну преписку са њим 

46. Теофан, на грчком: Θεοφάνης; значи: Богојављени, или онај 
кроз кога се Бог јавља 

47. Преподобни Теофан се родио око 760. године. По некима, он се 
родио не у Цариграду, него на једном од острва Егејског мора 
(највероватније на Митилени = Лезвосу) 



48. Цар Лав Исаврјанин (717-741 год.) био први иконоборац; цар 
Константин Копроним (741-775 год.) силно подржавао 
иконоборачку јерес. Исаврија, одакле су пореклом били и цар 
Лав и отац Теофанов Исак била је незнатна покрајина у Малој 
Азији, граничила се Ликаонијом и Ликинијом 

49. Цар Лав IV, прозван Хазар, царовао је од 775 до 780 год.; био 
такође иконоборац 

50. Кизичка област, са главним градом Кизиком, налази се у 
северозападном делу Мале Азије, на јужној обали Мраморног 
мора. 

51. Сигријанска покрајина је део Мале Азије, који се пружа од 
Мраморног Мора између река: Риндака и Езепа. 

52. Царица Ирина владала (са својим сином Константином VI) од 
780 до 802 године. Она одржа св. Седми Васељенски Сабор (787 
г.) који осуди иконоборачку јерес. 

53. Од овог преподобног Теофана остала је она чувена хроника. 
"Хронографија" која описује историју од Диоклецијана до 813. 
год. 

54. Цар Лав Јерменин царовао од 813. до 820. године. 
55. Свети Никифор патријарховао у Цариграду од 806. до 815. 

године; скончао у заточењу 828. године: спомен његов празнује 
се 13. марта и 2. јуна 

56. Преп. Теодор Студит, исповедник, споменути настојатељ 
Студијског манастира у Цариграду (упокојио се 826 г.); 
празнује се 11. новембра 

57. То је био потоњи јеретички (иконоборачки) патријарх Јован VII 
Граматик (832-843 г.) 

58. Самотрак- оствро у Јегејском Мору, на пет и по миља од 
Тракијске обале. 

59. Титула "папа" (грчки παππας; = отац) употребљавала се до 
краја петога века као почасни назив за епископе уопште; од 
краја петога века она се, углавноме, односи на римског и 
александријског епископа. 

60. Претор (латински praetor) се код Римљана називао чиновник, 
коме је поверавана највиша судска власт. 



61. Цар Маврикије царовао од 582. до 602. године. Свети Григорије 
је постао епископ Римски 590. године у остао до своје смрти, 
604. године. 

62. За име св. Григорија Двојеслова везује се и Литургија 
Преосвећених Дарова, али је познато да је та Св. Литургија 
много старија од његовог времена; могуће је једино то да је св. 
Григорије, вративши се из Цариграда, увео ову Литургију у 
римско богослужење. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. МАРТ 
  
  
ПРЕНОС МОШТИЈУ СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
НИКИФОРА, 
патријарха Цариградског 



  
ВЕЛИКИ архијереј Божји свети Никифор, патријарх 

цариградски, за побожно поштовање светих икона би од 
злочестивог цара Лава Јерменина протеран са престола на острво 
Проконисос.[1] На том острву беше манастир, који сам Никифор 
беше саградио у част светог мученика Теодора. И ту овај исповедник 
вере проведе у оскудици и злопаћењу тринаест година, а потом се 
престави и оде ка Господу 828. године. И би сахрањен у манастиру 
свом поред цркве светог Теодора. 

Пошто с хуком изгибоше сви цареви иконоборци: Лав 
Јерменин, Михаило Валвос, и син овога Теофил, на царски престо 
седе благочестива царица Теодора са својим врло малим сином 
Михаилом.[2] Исто тако истребише се са земље живих и 
псевдопатријарси цариградски: Теодор Каситер, Теодор 
Спатарокандилат, Антоније Касимат, и Јован Аниј[3], по занимању 
мађионичар. Овај последњи, као неканонски би збачен од стране 
верних, и на престо би повраћен канонски патријарх свети 
Методије. Тада, 846. године, и чесне мошти исповедника Христова 
светог Никифора бише пренесене са Прокониса у Цариград. Јер 
пресвети патријарх Методије саветова то побожној царици Теодори. 
Он јој говораше: 

Није лепо да најизврснији међу патријарсима свети Никифор, 
који је због правоверја протеран са престола, и после смрти буде у 
изгнанству. Треба свето тело његово вратити на престо његов. 
Нећемо избећи грех, ако га оставимо у заточењу. Изгледаће као да 
пристајемо на његово изгнанство, и као да мислимо да је с правом 
био протеран. Није нам непознато каквог се благослова удостоји 
племе Јосифово, што кости оца свог после четири стотине година 
пренесоше из Египта у земљу Хананску. А ми, синови побожности, 
хоћемо ли трпети да и даље будемо лишени присуства оца нашег, 
који нас је божанским законима васпитао у Православљу? Јер и овај 
престони град, најлепши под сунцем, жуди за чесним моштима 
свога светог вође и пастира, готов да их побожно чува. Нека се 
обрадује опет невеста Црква женику свом, кога је жива лиши 
неправедна рука царева! Нека она добротом пастирољубиве царице 
загрли тело женика свог који се у Господу упокојио! О благочестива 
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царице, народ успокојен тобом у Православљу, силно чезне да 
макар духом чује глас умрлог пастира свог. Види ли народ само 
сенку његову, он ће сматрати да види њега жива, и као жива ђе га 
примити, и чуваће га као најдрагоценије благо. 

На овај савет и предлог свјатјејшег патријарха Методија 
христољубива царица Теодора одмах пристаде, говорећи: То ће и 
душама нашим бити корисно, и за име наше у последња времена 
славно. 

Не оклевајући, пресвети патријарх узе презвитере и монахе, и 
пође на острво Проконис, праћен мноштвом народа. И кад стиже у 
манастир светог мученика Теодора, отвори гроб светог Никифора, и 
сви видеше чесно тело његово, после деветнаест година од дана 
сахране, потпуно читаво, без икаквог знака труљења и пушта из себе 
диван мирис. Пошто отслужи свеноћно бденије и божанствену 
литургију, свети Методије сиђе у гроб, и загрливши чесне мошти 
светог Никифора говораше му као живоме: 

О мужу преблажени, ти си се уподобио светом Јовану 
Златоусту! јер си сличне подвиге узео на себе, и сличне муке поднео. 
Као он, тако си и ти због неустрашивог изобличавања безакоња 
доживео неправедно изгнанство. И ево где се више од тридесет 
година налазиш у заточењу, најпре као жив а затим као мртав. А 
сада дај себе нама, синовима твојим који те воле, и врати се међу 
своје, да те народ који те воли с радошћу прими и сада као некада. 
Безбожни цар који те безаконички отера са престола, доби 
заслужену казну по делима својим, јер је бедно лишен и царства и 
живота. А сада побожни цареви теби мртвоме предају као живоме 
твоју цркву, коју као еванђелска чеда заједно са мном очистише од 
јеретичких поганштина, и учинише је онаквом какву си је ти најпре 
својим трудом био украсио, и оставио је дивну и беспрекорну. 
Погледај и види сакупљена чеда своја, која су ти из оближњих 
градова дошла, а остала из удаљенијих крајева, којих је много много 
више, жељно очекују твој повратак. Њих осиротеле и уцвељене 
немој презрети и остати далеко од њих! Нека град твој добије твоје 
свете мошти, тај најскупоценији дар, да би се, украшен њима, више 
величао и славио него царском круном! 



Рекавши то, свјатјејши патријарх Методије подиже са земље 
светитељеве мошти, положи их у нови кивот, па са осталим 
свештенством узе их на раме и са псалмопјенијем унесе у лађу. Лађа 
крену, и они брзо стигоше у Цариград. А благочестива царица 
Теодора са сином Михаилом, и целим Сенатом, и свештенством, и 
целокупним грађанством престонице, са свећама, кадионицама и 
појањем, веома радосни и весели изиђоше на пристаниште у сусрет 
чесним моштима патријарха свог, светог Никифора. И узевши чесне 
мошти однесоше их најпре у саборну цркву свете Софије, из које 
некада би прогнан. А овај повратак светих моштију би тринаестог 
марта, тојест у исти дан у који би изгнан. Јер тринаестог марта беше 
свети Никифор изгнан из Цариграда, и опет тринаестог марта, 
после деветнаест година, мошти му пренете у престоницу. Истога 
дана увече би саборно одслужено свуноћно бденије у цркви свете 
Софије над чесним моштима светитељевим. А сутрадан их однеше 
из свете Софије у цркву светих Апостола, и тамо их чесно 
положише. И установи се да се ту врши главно празновање у част и 
спомен исповедника Христова светог Никифора, а у славу Христа 
Бога нашег, слављеног са Оцем и Духом Светим вавек, амин. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА 
ПУПЛИЈА, 
епископа Атинског 
  
ОВАЈ свештеномученик беше прејемник у епископству славнога 

Дионисија Ареопагита у Атини. Као епископ мучен од неверника и 
посечен у другом столећу. За кратковремене муке наследи живот 
вечни. 

  
  
СПОМЕН СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ 
ХРИСТИНЕ ПЕРСИЈАНКЕ 
  



ЗА непоколебљиво исповедање вере Христове била љуто 
мучена у Персији у четвртом столећу. Толико су је мучитељи 
шибали бичевима да је изнемогла и скончала. Душа њена растави се 
од измученог тела и усели у вечну радост Христа Цара и Господа. 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
АФРИКАНА, ПУПЛИЈА и ТЕРЕНТИЈА 
  
ПОСТРАДАЛИ за Господа у трећем веку. Њихов се сабор врши 

у Павло-петровском храму. 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
АЛЕКСАНДРА 
  
СВЕТИ Александар сијаше као лучезарна звезда у тами 

незнабожачке заблуде. Проповедајући хришћанску веру, он 
изобличаваше безумље идолопоклоника, а умног ђавола, који се 
хвалио заблудом, он устрељиваше речима својим као стрелама. 
Заблудели незнабошци, не подносећи смелост и храброст 
светитељеву, покушаваху да савладају његову неустрашивост на 
разне начине и помоћу разних ласки. Пошто у томе не успеше, они 
му мачем отсекоше свету главу. Али га Бог награди даром 
исцељивања: јер свете мошти његове исцељују од свих болести оне 
који им са вером прибегавају. 

Свети мученик Александар живео, делао и пострадао у граду 
Пидни, за време цара Максимијана Галерија.[4] 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
АВИВА 
  
И3 Ермупола. Пострадао за веру у Христа - са каменом о врату 

бачен у реку. 
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НАПОМЕНЕ: 

1. Проконисос - острво у Мраморном Мору; сада се назива 
Мармара. 

2. Цар Лав Јерменин царовао од 813 до 820 године; Михаил 
Валвос царовао од 820 до 829 године; Теофил царовао од 829 до 
842 године. Цар Михаил ступио на престо у својој четвртој 
години, зато је до 855 године државом управљала његова мати, 
света царица Теодора (она се слави 11. фебруара). 

3. Ови патријарси држали патријаршијски престо од 815 до 
842године. 

4. Зет цара Диоклецијана и његов наследник, од 305 до 311 
године. Гоњење хришћана почело при Диоклецијану у 303 
години. 

 
 

14. МАРТ 
  
  
ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
БЕНЕДИКТА[1] 
  
БЛАГОСЛОВЕН именом и благодаћу Божјом, свети Бенедикт[2] 

беше из детињства стар умом, превазилазећи свој узраст 
понашањем зрела човека. Јер у цвету младости своје, када је могао 
слободно наслађивати се светом, сваку телесну жељу он сматраше 
као плеву. Рођен би у Нурсијској области у Италији 480. године, од 
родитеља богатих и знаменитих. Родитељи га дадоше у Риму на 
школовање, да изучи световну философију. Но видећи многе ђаке 
како живе поквареним животом и развратно, он се не задржа дуго у 
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школи, јер се побоја да због незнатног књижног учења не изгуби 
велики разум душе, и да се у друштву покварених сам не поквари и 
пропадне. И изиђе из школе (око 496. г.) ненаучен мудрац и разуман 
незналац, презревши световну философију, да сачува унутрашњу 
целомудреност. И не само он остави школу, него и огромна 
богатства својих родитеља, који већ беху отишли из овог света. И 
жуђаше за монашким чином и пустињачким животом. За њим пође 
једна чесна старица, његова бивша дадиља, јер је много волела 
његову добру нарав. И када стиже у место, звано Афиле, близу горе 
Симбрунил, с љубављу га задржаше неки познаници, и он 
борављаше тамо при цркви светог Петра. Побожни људи, стекавши 
духовну љубав према блаженом јуноши, веома га поштоваху. Једном 
приликом његова дадиља узе од комшике наћве да се послужи за 
кратко време, и метнувши их на сто оде некуда. Али наћве некако 
падоше са стола и разбише се напола. Када се старица врну и виде 
суд разбијен, веома се ожалости и плакаше, јер беше туђ. А блажени 
јуноша, видећи своју дадиљу како плаче због разбијеног суда, узе оба 
дела разбијеног суда и повуче се на усамљено место. Ту паде на 
земљу пред Богом и, после једног сата уставши са молитве, нађе суд 
читав, без икаквог трага од разбијености. Однесе га и даде својој 
дадиљи. 

За ово чудо чуше тамошњи житељи. И узеше те наћве, и 
обесише их о зид цркве крај врата, на видном месту, у славу Божју а 
у похвалу богоугодном јуноши Бенедикту. Али он, не трпећи 
поштовање и славу од људи, тајно се извуче одатле да нико не зна, 
оставивши и своју дадиљу, и крену у пустињу. Кад дође до места, 
званог Субјако, на четрдесет попришта од Рима, срете га, по Божјем 
промислу, неки инок Роман, који је ишао из оближњег манастира, 
којим је управљао игуман Теодот. И они седоше и стадоше 
разговарати о душевној користи. Блажени Бенедикт му откри своју 
мисао и жељу срца свог, и у њему наће подржаваоца своје намере. 
Роман замонаши Бенедикта у пустињи. И пошто у једној великој 
провалији пронађоше једну пећину, којој је врло тешко било прићи, 
Роман ту смести Бенедикта. И доношаше му храну из манастира. И 
три године не каза никоме у манастиру за Бенедикта, него крадући 
за време обеда помало хлеба, он му ношаше у одређене дане. Но 



пошто је прилаз Бенедиктовој пећини био врло тежак, јер је требало 
читаву планину обилазити, па се спустити у провалију и прићи 
пећини, то је Роман са врлетне стене над пећином спуштао 
Бенедикту хлеб помоћу једног врло дугачког конопца. А о крај 
конопца привезивао је једно мало звонце, да би светитељ чуо кад му 
спушта хлеб. Али враг, ненавидећи слуге Божје, одлучи да омете 
братољубиво служење Романово, и да глађу примора Бенедикта на 
малодушност. Стога једнога дана када Роман по обичају свом 
спушташе са стене хлеб ка пећини, он се баци каменом и разби 
звоно. Али ништа не успе. Јер чесни инок Роман не преста служити 
брату све док Господу не би воља: и да Романа одмори од његовог 
богоугодног труда, и да слугу свога Бенедикта, светило сакривено у 
пећини, објави свету на корист многима. - Недалеко од тога места 
где се подвизавао преподобни Бенедикт, подвизавала се и његова 
сестра Схоластина, која такође беше постала монахиња. 

Пошто прођоше три године, једноме презвитеру који је далеко 
живео, а који за Ускрс беше обилна јестива спремио себи, јави се 
Господ у виђењу, и рече му: Ето, ти си многа јела спремио за себе, а 
слуга мој Бенедикт у оној пећини малаксава од глади из љубави 
према мени. - Презвитер одмах устаде, узе јестива, и пође да тражи 
Божјег човека. И пошто прође гудуре планинске и потоке долинске 
и провалије земаљске, стиже до указане му пећине, и пронађе 
траженога. И пошто га целива у Господу, обојица седоше и 
духовним разговором душе своје на хранише. Затим презвитер моли 
светога, говорећи: Оче, да се прихватимо хране благодарећи Бога, 
јер је данас Ускрс. А Божји човек му одговори: Мени је данас Ускрс, 
пошто се удостојих да те видим. - Јер преподобни није знао да је 
Ускрс, пошто је живео далеко од људи и нико није знао за њега осим 
инока Романа. - Презвитер на то рече: Оче, данас је заиста празник 
Васкрсења Господњег, и не треба да постиш. Мене је Бог послао к 
теби ради тога, да се обојица наситимо Његовим даровима. -Онда 
заблагодаривши Богу, једоше обојица; и утешивши се духовним 
весељем, презвитер отиде своме дому, славећи Бога што се удостоји 
видели слугу Божијег. 

После тога чобани пронађоше преподобног Бенедикта. И од 
тада многи сазнадоше за њега, и стадоше му долазити доносећи му 



хране, а преподобни отац им узвраћаше хранећи их духовном 
храном. 

Видећи такво житије преподобног Бенедикта ђаво се распадаше 
од зависти, и смишљаше како да га омете. И једнога дана, 
преображен у црну птицу, звану кос, он стаде слободно летети око 
његове главе тако, да је свети Бенедикт рукама могао ухватити ту 
птицу да је хтео, али он није марио за то. Него познавши да је то 
ђаволова замка, он се прекрсти, и она птица нестаде. 

После тога одмах, по дејству ђавола, на светога нападе таква 
телесна пожуда као никада раније. Јер једну жену, коју свети некада 
као млад беше видео у свету, демон блуда тако наслика пред 
његовим духовним очима, и у умртвљеном телу његовом толико 
распали телесну страст, да умало не паде у душевно униније, у 
душевну чамотињу. Јер му долажаше мисао, убацивана од лукавога, 
да се врати у свет. Али га благодат Божја одозго укрепи, и начини 
победитељем страсти. Јер дошавши себи, и угледавши у близини 
много коприва и трња, преподобни се скиде наг, и врло дуго се 
ваљаше по оштром трњу и љутој коприви, и силне болове трпљаше, 
све док не виде да му је цело тело обливено крвљу. И избавивши се 
тако од прљавих помисли и блудне похоте, он веома благодараше 
Бога. Отада благодаћу Божјом он би толико укрепљен у својој 
чистоти, да се демон блуда никада више не усуди да га у току целог 
живота узнемири, као што сам доцније каза о себи ученицима 
својим ради њихове користи. 

Глас о преподобном пуче на све стране. Тада се догоди те умре 
игуман једног манастира у том крају. Монаси тога манастира 
дојурише к преподобном Бенедикту и усрдно га мољаху да им буде 
наставник и пастир. А он, не желећи и одбијајући старешинство, 
називаше себе грешним и недостојним, рекавши им и ово: Моји 
обичаји неће се слагати са вашим обичајима. - Али, савладан 
њиховим молбама он, и против воље, пристаде, и постаде игуман 
тога манастира. 

Као игуман, свети Бенедикт будно управљаше устројством и 
поретком манастирским, чврсто држаше устав подвижничког 
живота, и не допушташе никоме да живи по својој вољи. И покајаше 
се монаси што изабраше ееби таквог игумана, који се не слаже са 



њиховим посувраћеним обичајима. И договорише се они најгори 
међу њима, те ставише у вино смртоносни отров, налише у стаклену 
чашу, и за време обеда усудише се дати преподобноме то 
смртоносно пиће. А он, пруживши своју чесну руку, прекрсти чашу, 
и чаша прште од силе светитељева крста као од ударца каменом. И 
по томе човек Божји познаде да је та чаша била смртоносна, пошто 
није могла поднети животворни знак крста. И одмах уставши, позва 
братију, и са осмехом на лицу и незлобивим срцем рече им: Нека се 
милостиви Бог смилује на вас, децо, што ми ово приредисте. Не 
рекох ли вам у почетку да се моји обичаји неће слагати са вашим 
обичајима? Зато потражите себи оца према својим обичајима, а ја с 
вама не могу бити. 

И поздравивши се с њима, он отиде у своје првобитно 
обиталиште - пећину, и тамо живљаше сам пред очима Бога 
свевидца. И Господ, који све мудро устројава, не желећи да његов 
угодник Бенедикт сам греде путем спасења него да и друге упути к 
спасењу, даде му место малог велико стадо, и место једног 
остављеног манастира даде му дванаест манастира. Јер се глас о 
његовом равноангелном животу пронесе, и к њему хитаху са свих 
страна: једни, желећи да се удостоје његових молитава и благослова; 
други, да користе душу његовим богонадахнутим поукама; трећи са 
жељом да живе поред њега. И многи, оставивши свет и што је у 
свету, направише себи келијице крај његове пећине, и живљаху од 
труда руку својих. И за неколико година толико се умножи братија, 
да се нису могли сместити у тој пустињској дубодолини. Стога 
светитељ раздели братију на дванаест манастира, и одреди да у 
свакоме манастиру у почетку живи по дванаест монаха. И свакоме 
манастиру постави игумана од најискуснијих ученика својих. А 
почетнике задржа код себе, да би их упутио у монашки живот. 

Долажаху к преподобноме и неки знаменити римски грађани, 
и повераваху му своје синове да их духовно васпита и спреми за 
служење Богу. Такав беше Евтихије, човек утледан и високог 
порекла; он доведе светоме свог младог сина Мавра, и посвети га 
Богу. Тако исто и патриције Тертулије, приносећи на дар Богу свога 
сина Плакиду који још беше мало дете, предаде га у свете руке 
преподобном Бенедикту. Мавр дакле служаше светоме, помажући 



му у пословима; а дете Плакиду преподобни одгајаше, хранећи га 
више духовном него телесном храном. 

У једном од манастира преподобног Бенедикта беше неки брат 
лењ. Он је волео да за време богослужења излази из цркве. Иако га је 
игуман саветовао и поучавао, он се не поправљаше. Када за то 
сазнаде преподобни Бенедикт, позва га к себи и, пошто га дуго 
саветоваше, отпусти га. Али се он ни после тога не поправи. Потом 
дође у тај манастир сам преподобни отац. И стојећи у цркви на 
богослужењу, он погледа на тог брата, и виде поред њега ђавола у 
облику једног црног дечка, како га је ухватио за крај одеће и вуче га 
напоље из цркве. И рече преподобни онима што стајаху близу њега: 
Видите ли ко вуче оног брата са молитве напоље? Они му 
одговорише: Не, оче. - Тада се светитељ помоли Богу да им отвори 
душевне очи. И идућег дана неки од њих видеше где мали црнац 
изводи из цркве оног брата, и казаше светоме шта виде. После 
отпуста кротки отац ради спасења тог брата допусти себи малу 
суровост, јер га не само речима него и штапом добро поучи, и 
одагна од њега ђавола, који као да сам доби батине, никада се више 
не поврати к ономе иноку, а инок отада постаде исправан. 

Један манастир који се налажаше на високој гори, није имао у 
близини воде. Морали су силазити по воду у дубодолину, и са 
великом су муком износили воду у манастир. Због тога црноризци 
тога манастира дођоше к преподобном оцу, молећи га да им 
допусти да манастир пренесу на друго место, где има воде. 
Преподобни им нареди да се мало претрпе. А ноћу сам са малим 
Плакидом оде на ту гору где беше манастир и, преклонивши колена 
и помоливши се, изведе извор воде, који не само изобилно 
задовољаваше манастирске потребе, него од њега не мали поток 
течаше с горе у долину. 

У једном другом манастиру његовом деси се ово: један брат 
копаше мотиком у градини на обали реке, и случајно му спаде са 
држаље гвожђе од мотике, и паде у реку. Брат се стаде кидати од 
муке, јер није могао да извади гвожђе, пошто је река била врло 
дубока и брза. Но догоди се да баш тада наиђе у ту градину 
преподобни Бенедикт. И видевши да се брат много једи што му је 
мотика пала у воду, он учини чудо слично Јелисејевом: узе држаљу 



од мотике, спусти је у воду на месту где гвожђе беше пало, и грожђе 
се тог часа диже само са дна реке и навуче на држаљу. И 
преподобни даде брату читаву мотику, говорећи му: Труди се и не 
тугуј! 

Једнога дана преподобни сеђаше у својој келији. Дете Плакида 
узе крчаг и оде на реку по воду. Захватајући воду са обале, Плакида 
се заједно с крчагом омаче и паде у реку која га далеко однесе. 
Видећи то својим душевним очима, преподобни дозва свога 
келејника ученика Мавра и рече му: Трчи, трчи брзо, јер Плакида 
паде у реку, и вода га већ однесе далеко! Мавр отрча, и угледавши 
где се далеко од обале Плакида дави, потрча по реци као по сувој 
земљи, и дохвативши дете за косу извуче га на обалу, и обрнувши се 
назад, познаде да је по реци ишао као по суву, јер док је ишао по 
води, сматрао је да трчи по земљи. Но он се тек од тога препаде и, 
дошавши с Плакидом к оцу, исприча му то. Али он то не 
приписиваше себи него сили ревносног послушања Мавровог. А 
Мавр приписиваше то његовим родитељским молитвама. Плакида 
пак рече: Ја угледах над главом својом мантију очеву, и видех како ме 
ти сам, оче, дохвати за косу и изведе на суво, а Мавра угледах тек на 
обали. 

Док је преподобни Бенедикт био тако прослављан од Бога 
великом благодаћу чудотворства, и сви к њему прибегавали, неки 
презвитер у том крају, по имену Флоренције, нахушкан од ђавола, 
паде у завист, и стаде у народу грдити и осуђивати преподобног, 
трудећи се да љубав народну одврати од светитеља. Али у томе не 
успе ни најмање, јер нико није веровао његовим хулним речима, 
нити га слушао. Тада овај бедник намисли да отрује светитеља. Он 
начини просфору са смртоносним отровом, па је посла на поклон 
преподобном Бенедикту. Но прозорљиви муж, иако познаде да је 
просфора пуна отрова, прими је са захвалношћу. У оно доба дана 
када је преподобни отац обедовао, један гавран је по обичају свом 
долетао из оближње шуме, и из руку светога оца добијао хлеба. Тог 
дана у доба обеда долете по обичају свом гавран по своју храну. 
Преподобни Бенедикт узе отровну просфору Флоренцијеву, метну је 
пред гаврана и рече му: У име Исуса Христа Сина Бога живога узми 
овај хлеб и однеси у такво пусто место, где га не може наћ^ никакав 



човек нити икаква птица. Гавран стаде са отвореним кљуном ходити 
око просфоре и грактати, показујући јасно да жели испунити очево 
наређење, али не може због ђаволског отрова у њој. А човек Божји 
опет рече птици: Узми, узми, не бој се, јер ти неће нашкодити, и 
носи у непроходну пустињу. Тада гавран, испуњујући наређење, са 
великим страхом узе у кљун смртоносну просфору, и одлете, па се 
после три сата поврати и доби из руку светитељевих своју 
уобичајену храну. А незлобиви отац, видевши Флоренцијеву злобу и 
непријатељство, мољаше се Богу да му ово не постави у грех него да 
га поправи. Али Флоренције, остајући непоправљив, стремљаше ка 
нечем горем: јер пошто не могаде тајним отровом убити тело 
Бенедиктово, он намисли да сатанским лукавством убије душе 
ученика Бенедиктових. 

Пошто су ученици сваки дан радили у градини, Флоренције 
најми седам лепих девојака и посла их до градине да тамо, потпуно 
обнажене, чине бестидности пред очима младих монаха: скачу, 
играју и певају, да би на тај начин млада срца њихова побудиле на 
прљаву похоту. Преподобни отац Бенедикт, видевши то побоја се за 
душе својих младих ученика, и одлучи да са својим младим 
монасима отпутује одатле, дајући на тај начин места Флоренцијевом 
гневу и уклањајући младиће од саблазни. Стога сазва братију и 
игумане својих манастира, постави им искусног аву, и предаде их 
Богу. А сам, смиреномудро се уклањајући од мржње и 
непријатељства људског, отиде одатле са најмлађим ученицима. 

Када презвитер Флоренције сазнаде за одлазак преподобнога, 
веома се радоваше. Али Господ, Бог одмазде, освећујући слугу свог, 
наведе изненадну смрт на рђавог презвитера. Јер кад је Флоренције 
седео на чардаку своје куће и веселио се, изненада се сруши чардак и 
затрпа злобника. И нико други од његових укућана не пострада, 
једино он тада погибе. 

Чу се то одмах у манастирима Бенедиктовим. И блажени Мавр, 
возљубљени ученик светитељев, који беше остављен у манастиру, 
посла по оца поручујући му: Врати се, оче, јер презвитер који је 
низашта непријатељевао против тебе, зло погибе. А преподобни, 
чувши за такву смрт Флоренцијеву, веома се ожалости, и плакаше 
много за њим. А на ученика свог Мавра се наљути што се обрадовао 



Флоренцијевој смрти, и наложи му за то покајање. Сам пак не 
пристаде да се врати у првобитно обиталиште, већ се пресели у 
друга места. Али, иако обиталиште промени, врага не промени. Јер 
проналазач зла, ђаво, врло многе нападе чињаше на њега. Но 
уколико он војеваше против њега, утолико се угодник Божји помоћу 
Христовом показиваше непобедив. 

Када преподобни Бенедикт крену са свога првобитног места, он 
дође у Кампанијску област[3] у околину града Касина (око 529. 
године). Тамо на једној високој гори пронађе идолски храм 
Аполонов, око кога беше шума унаоколо. Он онда идола разби, 
храм поруши, шуму посече и спали, и на том месту временом 
подиже цркву у име светог Јована Крститеља, и манастир устроји, и 
многобројну братију сабра. Но у тим крајевима беше још врло много 
људи неверника, који су се клањали идолима, и муж апостолски, 
силан делом и речју, обраћаше их ка Христу, потврђујући чудесним 
делима своју свету проповед. А демони, не подносећи његово 
присуство тамо и своју пропаст од њега, нападаху на њега отворено, 
дишући пламеном јарости и зовући га по имену: Бенедикте, 
Бенедикте! А када им светитељ не одговораше, они опет викаху: 
Маледитке,[4] маледикте! а не Бенедикте! тојест: проклети, 
проклети, а не благословени! Шта је теби до нас? зашто нас гониш? - 
А благословени Бенедикт их молитвом и крсним знамењем 
одгоњаше од себе као ветар прашину. 

Док су братија зидали од камена манастир и трудили се да буде 
што већи, светитељ се у својој усамљеничкој келији упражњавао у 
молитви, и видевши ђавола где пролази, упита га: Куда идеш, 
враже? Ђаво одговори: Идем к монасима што зидају. - Светитељ 
одмах посла те извести братију да се добро пазе од неке неочекиване 
напасти вражије, пошто им је ђаво овог часа отишао. И док је 
послани испоручивао ову поруку братији, гле, изненада паде зид 
што су зидали и уби једног младића. Смрт овога брата веома 
ожалости монахе, и они плачући одоше к светитељу и обавестише 
га о томе. А он нареди да му га донесу. Но беше немогуће да га 
донесу на рукама, пошто му зид беше све кости размрскао. Зато га 
метнуше у једну велику врећу, и донесоше оцу у келију. 
Преподобни нареди да га положе на рогозу, на којој се обично 
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молио, и да сви изађу напоље. А он се затвори сам, и својом усрдном 
молитвом Богу васкрсе мртваца читава и здрава, и истог дана посла 
га, као човека који је од сна устао, на посао к братији. 

У својој обитељи преподобни написа своја монашка правила, 
која имађаху велики значај за монаштво на Западу.[5] Озакони и ово 
правилно предање: да братија, која се неким послом шаљу на пут, не 
једу нити пију док се не врате у манастир. И ово се правило држало 
врло строго. Но једном се догоди да нека братија, послани на неки 
посао, велики део дана проведоше пешачећи, па изгладнели 
свратише у кућу једне посвећене девице добродетељне. Она их 
угости, те они једоше и пише. Затим се касно вратише и одоше к 
оцу по благослов. Он их упита: Где једосте? Они одговорише: Нигде 
нисмо јели, оче. Светитељ им рече: Што лажете? Зар не једосте код 
оне доброљубиве девице? Не једосте ли то и то јело? Не пописте ли 
толико чаша? - А кад они то чуше, запрепастише се како 
прозорљиви отац зна шта се на даљини чини, и павши казаше 
истину молећи за опроштај. 

Исто тако преподобни изобличи једног брата који је тајно јео. 
Уопште, његове прозорљиве очи виделе су и многа друга дела која су 
кришом чињена. И сваки се бојаше да ма где чини или говори ма 
шта ружно, јер су знали да је свуда са њима дух оца њиховог, и на сва 
њихова дела и речи гледа, и изобличава оне који греше. 

Цар готски Тотела, који се тада налазио у Кампанијској области, 
чувши за прозорљивост преподобног Бенедикта, зажеле да га 
посети. Али не оде одмах сам, него посла царски одевена једног свог 
достојанственика, по имену Рига. А то учини, да би опробао 
прозорљивост препободнога, да ли ће познати да му није дошао сам 
цар. И када Рига, царски одевен и праћен мноштвом велможа и 
војника, ићаше, преподобни Бенедикт угледавши га издалека 
довикну му: Чедо, скини са себе ту царску одећу, јер није твоја него 
онога који те посла к мени. - Рига се уплаши од тога, поклони се 
светитељу, и одмах се врати. Онда сам цар Тотела дође са смирењем, 
и поклони се прозорљивцу Божјем. А овај га много изобличи и 
изружи због насиља и многих злих дела његових, и изрече му ово 
пророчанство: По попуштењу Божјем заузећеш Рим, и прећи море, 
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али ћеш у десетој години свога царовања умрети. - И ове се 
пророчанске речи преподобног Бенедикта збише у своје време. 

Поред пророчког дара преподобни отац наш Бенедикт имао је 
од Бога силу против демона. Тако, аквинејски епископ Констанције 
имађаше једног клирика кога мучаше ђаво. И шиљаше га епископ у 
разна света места ка гробовима Мученика, али га свети Мученици 
као недостојна не хтедоше исцелити. А кад га доведоше к човеку 
Божјем Бенедикту, он молитвама његовим одмах доби исцељење. 
Пошто истера ђавола из клирика, свети Бенедикт издаде том 
клирику овакву заповест: Меса не једи, нити се усуђуј да примиш 
свештенички чин. - Исцељени клирик врати се дома, и дуго држаше 
ове две заповести: меса не јеђаше, и свештенички чин не примаше. 
Али после много година, видећи да на места неких помрлих 
свештеника долазе људи нижи од њега, он то схвати као увреду, и 
као заборавивши заповест светог Бенедикта, заиска свештенички 
чин. И када би посвећен, тог истог дана, по попуштењу Божјем, 
нападе на њега љути ђаво. И пошто га немилосрдно измучи, он га 
уби. 

Неки високородан човек Теопров, угледни грађанин града 
Касина, који богомудром поуком светог Бенедикта би од 
идолопоклонства обраћен к Богу, због врлинског живота свог 
уживаше велику љубав код свог духовног оца и учитеља. И кад 
једном уђе у келију његову, затече преподобног где горко плаче и 
рида. И стојећи дуго и посматрајући како силне сузе лије, он би у 
неприлици, јер га беше затекао да плаче не у молитвено време. А 
преподобни је имао обичај да плаче за време молитве. Но овом 
приликом је био тужан, кукао је и јецао. Уплашен, Теопров га најзад 
упита зашто плаче. Тада светитељ, једва се уздржавши од суза и 
јецања, рече: Видиш манастир који Божјом помоћи подигох, и шта у 
њему за братију уредих. Ето, све ће то. по суду свемоћног Бога, бити 
предато незнабошцима на разрушење и пљачку. И ја једва умолих 
Бога да ми поклони душе братије моје који живе у манастиру. 

Ово пророштво преподобнога испуни се, пошто се преподобни 
престави. Јер једне ноћи, када братија почиваху, Лонгобарди[6] 
нападоше изненада на манастир. Али не могоше ухватити ниједног 
од братије, јер сви побегоше читави, чувани од варварских руку 
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молитвама оца свог преподобног Бенедикта. А манастир 
Лонгобарди опљачкаше и много порушише, док је за живота овог 
светог оца обитељ његова имала од Бога све што јој треба. 

Неки побожан човек посла преподобном Бенедикту два крчага 
вина. А слуга сакри негде уз пут један крчаг с вином, а други донесе 
оцу. Прозорљиви старац, отпуштајући слугу рече му: Пази, синко, 
да не пијеш из оног крчага што си сакрио на путу, него проспи оно 
вино и видећеш шта је у њему. Постидевши се од овог укора, слуга 
се поклони светоме и отиде. А кад стиже до сакривеног крчага, он, 
да би проверио старчене речи, стаде загледати у крчаг, па изли вино, 
и са вином испаде змија. Он се веома уплаши, и кајаше се због 
учињеног греха. 

Недалеко 6а обитељи преподобнога беше село, које раније 
служаше демонима својим идолопоклоничким безбожјем. Но са 
доласком у те крајеве светог Бенедикта, и његовим приљежним 
старањем цело се село обрати ка Христу Богу. У том селу беше 
манастир чесних девица монахиња, и преподобни имађаше обичај 
да им шаље искусну братију, да их уче речи Божјој. Једном 
приликом један од братије, који беше послан к монахињама ради 
тога, сврши поуку. И кад хтеде да пође у свој манастир, монахиње га 
умолише да прими убрусе. Он их узе и метну у недра. А кад стиже 
пред преподобног оца, преподобни га љутито погледа и с гневом 
упита: Брате, зашто безакоње уђе у недра твоја? Овај се препаде, и 
од страха заборави на убрусе у недрима, и не схваташе о чему га 
отац пита. Светитељ му поново рече: Еда ли ја не бејах тамо поред 
тебе, када ти од свештених сестара прими убрусе, и сакри их у 
недра? Чувши то, брат паде пред ноге светитељу, молећи опроштај 
за свој грех. 

Једнога дана преподобни, по обичају свом, касно увече јеђаше 
за трпезом, а млад монах, син неког богатог властелина, стајаше крај 
трпезе са свећом и свећаше му. И монах стаде у гордом уму свом 
мислити: Ко је овај пред којим ја стојим, и држећи свећу служим му 
као роб? Зашто овом мршавом старцу служим? Док је он тако 
помишљао у уму свом, његова се мисао не утаји од прозорљивог 
старца, и он га очински прекори кротко му говорећи: Чедо, осени 
крсним знаком срце своје, јер се у теби појављују горде помисли. 



Пази на себе! И дозвавши друге послушнике, нареди да узму свећу 
из његових руку. А он изишавши из келије, сећаше плачући. И 
упитан од братије зашто га отац одасла, он им каза за своје горде 
помисли. И сви се дивљаху прозорљивости очевој, да се пред њим 
ни мисли срца не могу сакрити. 

Једне године беше глад у области Кампанијској. И у обитељи 
преподобнога настаде оскудица у хлебу, јер остаде само пет хлебова, 
што многобројној братији није било доста ни за један оброк. И 
братија се веома сневеселише, не знајући где ће наћи храну за време 
глади. А светитељ им рече: Зашто се ожалостисте, маловерни, што 
оскуђевамо у хлебу? Зар се не уздате у Бога који не оставља оне који 
Му служе? Не сећате ли се Спаситељевих речи у Еванђељу: Иштите 
најпре царства Божјег, и ово ће вам се све додати; јер зна Отац ваш 
небески оно што вам треба пре но што заиштете (Мт. 6, 33. 32). Стога 
не падајте духом! Данас оскуђевате, а сутра ћете имати у изобиљу 
оно што вам треба. - И сутрадан, по Божјем промислу, обрете се 
пред манастирским вратима двеста модија[7] брашна у врећама. И 
нико не могаде сазнати откуда и ко им донесе толико брашна. И 
увидеше да им Бог на невидљив начин посла храну молитвама оца 
њихова. 

Неки богољубиви муж моли преподобнога да нареди да се 
подигне манастир на његовом имању које се налазило у близини 
грала Тераканије. Преподобни посла потребан број својих ученика 
зидара, наредивши им да очисте место и спреме све што им треба за 
зидање. А ја ћу, рече, сам доћи у тај и тај дан, и показати на коме 
месту треба зидати здање. Они отидоше, све припремише, и 
очекиваху оца. А када дође указани дан, у свитање јави се 
преподобни ученицима зидарима који су још спавали, и показа им 
места где ће зидати цркву, где трпезарију, где келије, и где све остале 
манастирске зграде. И пробудивши се, ученици казиваху један 
другоме своје виђење у сну. И чуђаху се како сви имађаху једно исто 
виђење; и очекиваху оца. Али пошто он не дође тог дана, ни идућег, 
они се ожалостише, и одоше к њему тужни, и упиташе га: 
Преподобни оче, ми очекивасмо твој долазак, као што си нам био 
обећао, да нам покажеш места за зграде, зашто ниси дошао? 
Светитељ одговори: Шта говорите, браћо, зар вам нисам долазио? А 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0314.htm%23note7


они тврђаху, говорећи: Не, оче, ниси долазио. Тада им светитељ 
рече: Заборависте када вам се јавих док сте спавали, и руком вам 
показах сва места на који ма ћете шта зидати? Идите дакле и зидајте 
зграде на оним местима на којима вам у виђењу наредих да зидате. 
Они се онда поклонише светитељу, вратише се и поступише по 
наређењу. 

У том крају неке две девојке високог рода обећаше се Христу 
сачувати своје девство, и живљаху у дому свом подвижнички. Оне 
живљаху чедно, али им језик беше необуздан, јер друге осуђиваху, 
оговараху и укораваху. Сазнавши за то, преподобни Бенедикт посла 
им овакву поруку: Поправите језик свој. Не учините ли то, одлучићу 
вас од божанског Причешћа. - Али оне не одступише од свога 
безумља, нити одговорише на поруку очинску, и после мало дана 
обе умреше у чистом девству. И бише заједно сахрањене у цркви. А 
када се служила света литургија и ђакон произносио јектенију о 
оглашенима да се не могу причестити већ изаћи напоље, неки су 
видели обе ове девојке како излазе из свог гроба и из цркве, јер не 
могу бити унутра за време свете литургије. И ово се догађало сваке 
свете литургије. А када о томе обавестише светог Бенедикта, он се 
сажали на њих, узе просфору и посла је у ту цркву да се принесе на 
свету жртву за душе обеју девојака оних. И пошто би принесена 
света жртва, више се не видеше да излазе напоље, и веровало се да су 
добиле опроштај од Бога због свете жртве и молитава преподобнога. 

Неки млад монах у обитељи светога Бенедикта, прекомерно 
волећи своје родитеље по телу, често је без благослова преподобног 
оца одлазио њиховом дому. А кад једном, по обичају свом, потајно 
изиђе из манастира и уђе у дом са родитељима, он тог тренутка 
паде и умре. Сазнавши за то, монаси узеше тело његово и по 
прописима сахранише. А сутрадан обрете се тело тога монаха 
избачено из гроба. И поново га сахранише. Но идућег дана опет га 
нађоше избачено. Тада родитељи његови с великим плачем 
припадоше к ногама преподобног Бенедикта, просећи милост да он 
божанском благодаћу што је у њему помилује њиховог умрлог сина 
и нареди земљи да држи његово тело. Видећи патње срца њиховог, 
преподобни узе малену частицу Пречистих Тајни, и нареди да је 



чесно метну на груди умрлога, па да га сахране. Када то би урађено, 
тело његово остаде у гробу и земља га више не избациваше. 

Преподобни беше према свима веома милостив, жалостив, 
сиротољубив, и дарежљив, и све што Бог слаше његовој обитељи он 
нештедице раздаваше ништима и невољнима, а сам н братија 
његова живљаху у сиротињи. Једнога дана неки осиротели 
хришћанин беше притешњен великом невољом од зајмодавца коме 
је дуговао дванаест златника. Он са сузама дође к светитељу молећи 
га, да му да дванаест златника, да се откупи од дуга, пошто га 
зајмодавац силно кињи да му дуг врати. Преподобни, који тада у 
свом манастиру није имао ни пребијене паре, рече томе човеку: 
Опрости нам, брате, сада немамо толико колико тражиш, него доћи 
опет после два дана. - У току пак та два дана светитељ упражњаваше 
уобичајене молитве, просећи у Бога откупљење дужнику. И кад 
трећег дана дође опет овај јадни дужник, и клањаше се угоднику 
Божјем просећи обећани откуп, тада се у манастиру на једном суду 
пуном сочива изненада поврх сочива обретоше тринаест златника 
молитвама светитељевим. Жалостиви отац их узе и све даде 
ојађеном човеку, говорећи му: Иди, чедо, дај зајмодавцу свом 
дванаест златника, а један задржи, нек ти се нађе за домаће потребе. 

Изиђе једном човек Божји са братијом на имање да раде у 
градини. А земљоделац неки, сав уплакан, дође у манастир носећи 
на рукама свог умрлог сина малог, и тражаше преподобног оца 
Бенедикта. Рекоше му да он са братијом на имању ради и да ће 
доцкан доћи. Тада човек тај, положивши мртвог сина пред вратима 
манастирским, потрча к преподобном, и срете га на путу где се већ 
враћа с рада у манастир, и стаде са сузама вапити к светоме, 
говорећи: Дај ми сина мог, оче, дај ми сина! А човек Божји зачуђен 
упита га: Еда ли ја узех сина твога? Човек одговори: Син мој умре, 
него дођи и васкрсни га! Чувши ове речи, преподобни се веома 
ожалости и рече к братији: Бегајмо браћо, бегајмо! јер васкравати 
мртве није наш посао, него посао светих Апостола. - А човек од 
силне душевне патње заклињаше се говорећи: Нећу отићи одавде 
док сина мог не васкрснеш! - Тада преподобни приђе к телу умрлог 
детета преклони с братијом колена на молитву, и говораше к Богу: 
Господе, не гледај на моје грехе него на веру овог човека, који се 



моли да му син васкрсне, те врати душу овоме телу! - - Светитељ још 
не беше завршио молитву, а мртво тело поче показивати знаке 
живота и мицати се. Тада га светитељ узе за руку, подиже дете живо 
и здраво, и даде га оцу његову. - И сви слављаху Бога за овакво 
преславно чудо, А и многа друга предивна чудеса учини овај 
чудотворни отац, о којима опширно пише свети Григорије 
Двојеслов, папа римски. Но потребно је прећи на крај ове повести. 

Преподобни Бенедикт имађаше рођену сестру, која се звала 
Схоластика. Родитељи је још од повоја посветише Богу. И она сав 
живот свој проведе у девству и подвижништву, и потпуно угоди 
Богу. Она је имала обичај да сваке године једанпут посети свога 
брата, овог угодника Божјег. Он ју је примао, не у манастиру него на 
једном манастирском имању недалеко од манастира. И тамо је 
разговарао с њом о душекорисним стварима. А кад последње године 
свога земаљског живота блажена Схоластика дође у посету своме 
брату, преподобни проведе цео тај дан са њом у светим разговорима 
и богонадахнутим поукама и корисним повестима. Увече би 
постављена трпеза, а они и за време вечере не престајаху са 
богонадахнутим разговорима. И тако зађоше дубоко у ноћ. Онда 
света девица рече преподобноме: Молим те, брате мој, да сву ноћ 
ову до сванућа проведемо у разговору о небеској радости и вечном 
животу. Блажени јој одговори: Шта кажеш, сестро? Мени је 
немогуће да сву ноћ проведем изван своје келије. - А ноћ беше чиста 
и ведра, нигде облачка на небу. Кад света девојка виде да брат неће 
да јој испуни молбу, склопи руке, метну их на сто, па спусти главу 
своју на њих, и тајно у срцу свом принесе свемоћном Богу молитву 
са сузама. И чим подиже главу, изненада се разлеже страховита 
грмљавина, и удари силна киша, и падаху громови уз севање муња, 
тако да чесни човек Божји Бенедикт, и братија што с њим беху 
дошли, не само што нису могли изићи, него ни на врата нагвирити. 
Толику је силу имала пред Богом молитва ове свете девојке. А 
преподобни, познавши да она тајном молитвом својом низведе 
изненада ову кишу, рече јој: Сестро, зашто ми то уради? Света 
одговори: Ја те молих, брате, и ти ме не хте послушати; а ја замолих 
Господа мог, и Он ме одмах услиши. Сада, ако можеш изађи и иди у 
свој манастир, а мене остави. - И тако преподобни, и против воље, 



остаде са сестром сву ноћ у разговору о вечном животу. А кад свану, 
они се опростише, и разиђоше се. 

После три дана, стојећи на молитви, преподобни подиже очи 
своје к небу и виде душу своје преподобне сестре где у облику 
голубице, у великој светлости, лети ка небу и тамо је са славом 
дочекују у небеском царству. По томе сазнаде њен излазак из тела, и 
испуни се велике радости и весеља што се душа њена удостојила 
такве славе. И заблагодаривши дубоко Богу, он каза братији да му се 
сестра преставила. И посла те донесоше свето тело њено у манастир 
његов, и као скупоцено благо положи га у гроб који беше 
припремио за себе. 

После неког времена дође преподобноме у посету ђакон 
Серванд, игуман манастира у Кампанијској области подигнутог од 
патриција Либерија, муж пун небеске благодати. И проведоше у 
корисним разговорима о преслаткој храни у небеском царству, коју, 
иако још не могаху потпуно примити, ипак се делимично њоме 
причешћиваху честим уздасима и богомислећим умом. А када је 
требало и телесну храну кушати, они су то с уздисањем чинили, 
стално носећи у срцу сећање на непролазну храну. Ради ноћног 
одмора преподобни отац Бенедикт попе се у своју келију на спрату, 
а блаженом госту ђакону Серванду предоставише келију у 
приземљу. Пошто преподобни Бенедикт отпочину мало, устаде 
пред поноћ на молитву. И стојећи крај прозорца и молећи се, 
изненада угледа велику небеску светлост, и ноћ постаде виднија него 
дан. А што је чудније, као што сам отац касније казиваше, изгледало 
ми је да видим целу васељену како се сабрала под ту сунчану 
светлост као у једну лопту. Гледајући брижљиво ка тој светлости, 
преподобни виде како Анђели на огњеном кругу носе ка небу душу 
блаженог Германа, епископа капуанског. Тада преподобни 
Бенедикт, желећи да његов гост Серванд буде учесник и сведок тог 
страшног виђења, громко га два-трипут викну по имену. Овај се 
уплаши од тако необичног позивања, хитно оде к њему у келију, и 
виде не цело виђење, него угледа мали део оне неисказане светлости. 
А све остало му исприча човек Божји Бенедикт. 

Свети одмах посла у град Касино код љубљеног ученика свог 
Теопрова грађанина, молећи га да се брзо распита у граду Капуа за 



светог епископа Германа. И овај га одмах обавести да се епископ 
преставио, и када се преставио. И видеше да се свети Герман 
преставио оне поноћи и у онај час, када преподобни Бенедикт виде 
где Анђели носе на огњеном кругу душу његову ка небу. 

Потом дође време и самом преподобном Бенедикту да се 
разлучи од тела и отиде ка Господу. И сазнавши на шест дана раније 
час своје кончине он нареди да се отвори гроб који он беше 
припремио за себе. И разболевши се телом, лежаше на одру, 
поучавајући братију, за које беше и правила написао о монашком 
животу. А у дан престављења свог он нареди да га носе у цркву 
светог Јована Крститеља, коју он подиже, као што је напред речено, 
на месту разореног идолишта Аполоновог. И причестивши се тамо 
Божанским Тајнама, он подиже руке своје к Богу, и молећи се 
разлучи се од тела, 547. године, и отиде к Богу у пресветла небеска 
насеља, која виде док још у телу беше. 

У то време, кад је преподобни Бенедикт имао да се раздреши од 
телесних уза, два инока, један на путу, а други у другом манастиру у 
келији својој, молећи се видеше једно исто виђење: пут од земље до 
небеса застрт скупоценим тканинама, и по странама осветљен 
многобројним пламтећим свећама; на врху тога пута стајаше неки 
човек неописане красоте и светлости, који им рече, да је тај пут 
спремљен за Бенедикта, Богу омиљенога, и да ће он њиме овога часа 
узићи на небо. 

Ово исто виђење видеше та два брата, који телом беху далеко 
један од другога; а и себе саме видеше где заједно стоје у тој визији. И 
кад дођоше на сахрану свога светог оца, они свој сакупљеној братији 
испричаше. Јер се слегоше иноци из свих обитељи преподобнога, и 
из других манастира, и мноштво народа из целе те области. И са 
многим сузама чесно опеваше преподобног оца. И положише свето 
тело његово у цркви светог Крститеља, коју он беше подигао, 
славећи Оца и Сина и Светога Духа, једног у Тројици Бога, 
слављеног од целокупне твари вавек, амин. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ЕВСХИМОНА ИСПОВЕДНИКА, 



епископа Лампсакијског 
  
ОВАЈ преподобни живео је у време иконоборачко. Од малена 

лепо васпитан, кад одрасте у зрелог човека, он постаде храм Светога 
Духа. Пошто се замонаши, он доби и узвишени свештенички чин, и 
испуни се благодати Духа. Рањен божанском ревношћу, он 
посрамљиваше јеретичке свештенике, чинећи необична чудеса. 
Тако, васкрсе и у живот поврати једно умрло одојче. Он чак и 
зверовима беше страшан, јер им само нареди, и они више не 
долажаху да му пустоше градину. 

Бачен од иконобораца у тамницу као заштитник чесних и 
светих икона, он својим учењем убеди тамничке стражаре да 
молитвено поштују свете иконе. У њега беше и то чудесно, што се он 
и у тамници и у изгнанству бринуо о сиротињи, и помагао их 
колико је могао. Скончавши у миру, он и после смрти није престао 
чинити безбројна чудеса, јер је исцељивао најразноврсније 
болеснике који су му са вером прибегавали. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
ТЕОГНОСТА 
митрополита Кијевског 
  
ГРК по пореклу и прејемник св. Петра Кијевског. Страдао много 

у монголској орди од Џинибека. Јер беше оклеветан код монголског 
цара од својих људи, Руса, како не плаћа цару никакав данак на свој 
чин. Кад га цар дозва и упита о том он рече: "Христос Бог наш 
искупио је Цркву Своју од незнабожаца чесном крвљу Својом". На 
што сад плаћати данак незнабошцима? Најзад се некако ослободи и 
поврати дома. Управљао црквом 25 година. Упокојио се у Господу 
1353. године. 

  
  

 
  



  
НАПОМЕНЕ: 

1. Житије препод. Бенедикта написао је римски папа Св. 
Григорије I (590-604), у својим Дијалозима, а на грчки га је 
превео папа Захарије (741-772). 

2. Бенедикт, на латинском benedictus, значи благословен. 
3. Кампанија - јужна област Италије, лежи око Напуљског залива. 
4. Маледикте (maledictus) латински значи: проклети. 
5. Правила Св. Бенедикта писана су по угледу на монашка 

правила Св. Василија Великог, Св. Јована Касијана и Бл. 
Августина. 

6. Лонгобарди - ратнички народ, припадао Германском племену. 
7. вићење 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15. МАРТ 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
АГАПИЈА, ПЛИСИЈА, ТИМОЛАЈА, РОМИЛА, 
ДВА АЛЕКСАНДРА И ДВА ДИОНИСИЈА 
  
ОВИ свети многострадални мученици пострадаше у време цара 

Диоклецијана[1]. Агапије беше из града Газе, Тимолај из Понта 
Евксинског, два Дионисија из Трипола Финикијског, Ромил беше 
ипођакон диосполске цркве у Палестини, Публије и два Александра 
беху из Египта. Они страдаше у Кесарији Палестинској од царског 
намесника Урбана, пошто би свуда објављена безбожна заповест 
царева да се хришћани морају поклонити идолима поганим и 
принети им жртве. О једном идолопоклоничком празнику у граду 
Кесарији бише приређене велике свечаности, за време којих су 
имали бити мучени хришћани. Зато се и из околних села слеже у 
град силан незнабожачки свет. Тада први би мучен свети мученик 
Тимотеј (види 19 август), и после многих мука у огњу спаљен; затим 
свети мученици Агапије и Текла бише бачени зверовима (види 19 
август). Гледајући овај крвави призор, шест храбрих хришћанских 
младића: Публије, Тимолај, Ромил, два Александра и један 
Дионисије, распалише се ревношћу за Христа, везаше сами себи 
руке наопако у знак тога, да неустрашиво желе страдати за Христа, и 
да су готови да их за љубав Христову баце у огањ или пред зверове. 
И тако везани изађоше усред гледалишта пред Урбана, громко 
изјављујући: И ми смо хришћани! 

Намесник Урбан, видећи их младе, не хте да их одмах погуби, 
него их дуго ласкаво наговараше да се поклоне идолима и не погубе 
сами себе у цвету своје младости. Затим нареди те их у тамницу 
вргоше. 

После неколико дана овим сужњима Христовим би придружен 
свети Агапије, човек угледан међу хришћанима и славан због свог 
страдалачког подвига, јер је и раније у разна времена показивао 
велику храброст у исповедању имена Христова и разне муке већ 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0315.htm%23note1


поднео. И сада он би са слугом својим Дионисијем Египћанином 
ухваћен, и бачен у тамницу међу шест светих младића, И тако их 
постаде осам. Дуго су они у оковима тамновали, и много пута 
испитивани, и на разне муке стављани, али они све јуначки 
претрпеше и Христа се не одрекоше. Најзад бише осуђени на 
посечење мачем. И сви они у овај дан, петнаестог марта 303 године, 
положише главе своје за главу Цркве - Господа Христа, коме свете 
душе своје у руке предадоше и победничке венце од Њега добише у 
Цркви на небу. 

  
  
СТРАДАЊЕ СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА 
АЛЕКСАНДРА ЈЕРЕЈА 
  
ЗА време гоњења хришћана под царем Аврелијаном[2] царски 

намесник Памфилијске области Антонин дође у памфилијски град 
Сиду. Ту ухапси презвитера градског Александра. И кад овог 
служитеља Христовог изведе на суд преда се, он га најпре упита ко је 
он и шта је. Александар одговори: Хришћанин сам, свештеник по 
чину, пастир стада Христовог. А где је то стадо Христово? упита 
намесник. Светитељ одговори: све људе у свету саздаде Христос Бог; 
они од њих који верују у Њега јесу овце његове, а сви отпали од свог 
Створитеља, који робују створењима и направама руку људских, 
мртвим идолима, као ви, ти су отуђени од стада његова, и на 
Страшном Суду Божјем поставиће се на лево, са козама. 

Намесник му на то рече: Ставићу те на муке за две ствари: прво, 
да ми покажеш оне који верују у Христа, и друго, да боговима 
нашим принесеш жртву. 

Затим намесник Антонин опет упита светог Александра: Ко је 
Христос? Светитељ одговори: Христос је Спаситељ света, светлост и 
живот онима који се у Њега уздају. Намесник упита: Како може 
бити Спаситељ онај који би распет на дрвету и горко умре? 
Александар одговори: То и јесте чудесно, што Он добровољно телом 
поднесе крст и смрт, а Божанством разори ад, и у њему раздреши 
сужње од уза умртвивши смрт, и васкрсе из гроба. Па не само сам из 
мртвих устаде, него и друге мртваце васкрсе: Јер усташе многа тела 
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светих који су помрли; и изишавши из гробова по васкрсењу 
његовом уђоше у свети град Јерусалим (Мт. 27, 52-53); и сав род 
људски са собом оживе и саваскрсе. 

Намесник на то рече: Глупости говориш, безумниче! Јер како је 
могао помоћи другима онај који не помаже себи кад су га Јевреји 
мучили? Светитељ одговори: Ти си безумник, јер су ти очи душе 
ослепљене, па не можеш ни да погледаш ка тајни спасења нашег, 
извршеног Господом Христом. 

Тада нареди намесник да се Александар стави на муке: најпре га 
воловским жилама бише, па на точку истезаше, па у казан вреле 
смоле и зејтина вргоше, па најзад и у пећ огњену бацише, али у свим 
тим мукама он благодаћу Христовом остаде без икакве повреде. А 
кад од безбожника би бачен у силно ужарену пећ, видеше се у 
пламену два дивна младића која са светим мучеником ликоваху. А 
то беху Анђели Божји, који пламен расхлађиваху светитељу. И 
чуђаше се народ: један би бачен у пећ, а виде се тројица. 

А намесник и они с њим сва ова преславна чудеса приписиваху 
мађијама, јер не вероваху свемогућој сили Христа Бога нашег. Само 
један од мучитељевих слугу поверовавши, паде ничице клањајући се 
издалека светом мученику, и молећи се да буде примљен од Христа. 
Намесник одмах мачем посече тог слугу. А светог Александра, који 
неповрећен изађе из пећи, нареди те обесише и ноктима гвозденим 
стругаше дотле, док му се цело тело не претвори у једну једину рану. 
Зачуђени гледаоци се у ужасу питаху: Како овај толике муке трпи? 
Јер од светог мученика само голе кости остадоше. Затим га по други 
пут бацише у велики огањ, али му опет ништа не нашкоди. Потом 
му гвозденим кукама извлачаху утробу. Па га усто и зверовима 
бацише да га поједу, али га зверови не дарнуше. Онда на друге љуте 
муке стављаху страдалца Христовог; и у свим тим мукама он остаде 
непобедив и несавладљив, тако да су сви били запрепашћени 
гледајући толика страдања његова, и дивили се толиком трпљењу 
његовом које превазилази природу људску и ум. Најзад нареди 
намесник те Христовом свештеномученику Александру одсекоше 
главу. Но тек што намесник Антонин изрече пресуду, ухвати га зли 
дух и он побесни, мучен од својих богова - ђавола, којима служаше. 



Урличући страшно он би поведен од слугу његових кући његовој, 
али он уз пут изврже из себе своју злу душу. 

Свети Александар настани се у царству небеском са Господом 
Христом и светм Анђелима Његовим, а царски намесник Антонин 
би бачен у муку вечну код Сатане и слугу таме. Пошто свети 
Александар би посечен, угледни хришћјанин Евстатије узе 
многострадално тело мучениково и чесно га погребе, славећи 
Христа Бога. 

Свети Александар пострада између 270 и 275 године. 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
НИКАНДРА 
  
У ВРЕМЕ цара Диоклецијана беше у Египту свети Никандар, 

човек богоугодан, по занимању лекар. Његов посао беше ово: стално 
посећивати по тамницама свете мученике - сужње за Христа, лечити 
им ране, давати им потребну храну, и тела светих сахрањивати. 

Једном он виде тела светих мученика, која беху разбацана по 
пољу да их поједу пси и звериње и птице, али им не смеде прићи 
дању да и њега не би ухапсили. Јер као слаб човек, он се бојаше 
љутих мука, док не би на то позван и укрепљен од Бога. А кад паде 
ноћ, он изађе у поље сам, и тела светих једно по једно ношаше на 
својим леђима до једног забаченог места, тамо их завијаше у чисте 
плаштанице, и у земљу сахрањиваше. Док је он то радио, примети 
га један идолопоклоник, па оде и оптужи га кнезу. Тада свети 
Никандар би ухваћен, и страшно мучен дуго, али се Христа не 
одрече. И муке, којих се раније бојао, сада, окрепљаван одозго, он 
јуначки и радосно трпљаше за Господа свог и жељаше да буде још 
страшније мучен. А мучитељ, видевши га да је постојан у вери као 
непоколебљив стуб и непокретна планина, нареди да га живог 
одеру, па му затим главу одсеку. И тако свети мученик, свукавши 
старог земљаног човека, обуче се у новог небеског. Пошто му глава 
би одсечена, он се као чесни уд придружи свечесној Глави - Христу 
Господу своме, са којим, после привременог страдања свог, царује 



вечно, славећи Свету Тројицу са хоровима светих мученика. Свети 
Никандар чесно пострада 302 године. 

  
  
СТРАДАЊЕ СВЕТОГ НОВОМУЧЕНИКА 
МАНУИЛА КРИЋАНИНА 
  
СВЕТИ мученик Мануил беше из Сфакије са Крита. Још као 

младића Турци га заробише приликом једне побуне у Сфакији. 
Видећи у Мануилу честитог и вредног младића, они га насилу 
потурчише и по обичају свом обрезаше. Али побожни Мануил нађе 
начина и побеже одатле на острво Микон. Тамо исповеди пред 
свештеником? свој грех, би миропомазан, и тако опет постаде 
хришћанин. Потом се он ожени, и у браку имађаше петоро деце. 
Међутим једном га неки пакосни човек проказа једном аги како је он 
био муслиман па се понова вратио хришћанској вери. Ага стаде 
претити Мануилу: или да поново прими муслиманску веру или ће 
га избити на мртво. Мануил, окрепљен с неба божанском силом, ни 
најмање се не уплаши агине претње, већ му мирно одговори; 
Хришћанин сам се родио, хришћанин сам, и хришћанин хоћу да 
умрем. - Ага се на то страховито разјари и стави Мануила на жестоке 
муке. И тако га мучаше много дана. После тога ага предаде светог 
мученика паши. Паша га узе на истјазавање, па и он захтеваше од 
мученика да се врати турској вери. Блажени мученик му одговори да 
је по рођењу хришћанин, а да су га Турци још као малог насилу 
потурчили. А сада, настави мученик, сада сам хришћанин, и хоћу да 
останем хришћанин. 

Тада паша нареди да мученику отсеку главу. Мученик подиже и 
руке и очи к небу и узвикну: Хвала Ти, Боже! - Онда клече, сави 
главу, са великом радошћу очекујући смрт. Џелат стаде ударати по 
врату блаженог мученика, али му никако не могаше отсећи главу. 
Онда дохвати светог мученика, обори га на земљу, и закла га као 
овцу, праву овцу Христову. 

Сутрадан, паша чувши да се хришћани радују јуначкој и 
блаженој смрти мученика Мануила, нареди да се о тело мучениково 
веже тежак камен, па тело баци у море. То би учињено уз радоено 



халакање Турака. А душа светог мученика узиће на небо, и 
предстаде Господу Христу, и доби од Њега неувенљиви венац 
мучеништва, и сада са осталим светим Мученицима на небу 
непрестано слави Оца и Сина и Светога Духа, једног у Тројици Бога, 
коме приличи слава, част и поклоњење кроза све векове. Амин.[3] 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
НИКАНДРА ГОРОДЕНСКОГ 
  
КРАЈЕМ шеснаестог века он је основао у Новгородској 

губернији, у срезу Боровицком, крај језера Городног манастир, у 
коме је и био први настојатељ, дајући својим подвижништвом 
узвишени пример братији. Преставио се преподобни 1603. године. 
Свете мошти његове почивају у Никандровској пустињи. 

  
  

 
  
  
НАПОМЕНЕ: 

1. Диоклецијан, римски цар, царовао од 284 до 305 године и 
управљао источном половином Римске царевине, а 
Максимилијан је управљао западном половином. 

2. Римски цар Аврелијан царовао од 270 до 275 године. 
3. Свети Мануил пострада 1792. године. 

  
 

16. МАРТ 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ АПОСТОЛА 
АРИСТОВУЛА, 
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епископа Британског 
  
СВЕТИ апостол Христов Аристовул, један од Седамдесеторице, 

рођен на Кипру, беше брат светог апостола Варнаве. По Вазнесењу 
Господњем пратио светог апостола Павла, учитеља васељене, и 
заједно с њим проповедајући Еванђеље проходио разне земље. 
Свети Павле га спомиње у својој Посланици Римљанима, пишући: 
Поздравите оне од Аристовулових (Рм. 16, 10), тојест домаће 
Аристовулове или сроднике, који су тада боравили у Риму. Пошто је 
Аристовул био са Павлом кад је Павле писао Посланицу 
Римљанима, то и поздравља Аристовулове сроднике од своје и 
Аристовулове стране. А када свети Павле постављаше многе 
епископе и слаше их у разне градове и земље да проповедају реч 
Истине, тада и Аристовула постави за епископа, и посла га у 
Британију, к људима незнабожним и дивљим. Тамо свети 
Аристовул, трудећи се на Еванђељу Христовом, много пострада од 
тих свирепих људи, јер су га понекад тукли немилосрдно, понекад 
по улицама вукли и исмевали. Он поднесе од њих безбројне пакости 
и злостављања, док их благодаћу Христовом просвети, и научи вери 
у Христа, и крсти, и Цркву уреди, и презвитере и ђаконе посвети. Он 
тамо најзад и сконча у миру[1]. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
САВИНА ЕГИПЋАНИНА 
  
СВЕТОМ мученику Савину отаџбина беше Египат, а родно 

место град Хермопољ. Као угледан човек, он беше старешина своме 
граду. У време Диоклецијановог гоњења цео се Египат узнемири, 
многи хришћани беху мучени и убијани. Тада свети Савин остави 
свој дом, имање и ближње, и са многим другим хришћанима удаљи 
се у једно забачено село. И тамо се затвори у једну колибу, где 
провођаше време у посту и молитви. Идолопоклоници су много 
трагали за старешином хермопољским Савином, да би га ставили на 
муке, али га дуго не могоше пронаћи, што им падаше врло тешко. 
Но проказа га неки просјак, кога је блажени Савин хранио и велика 
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му добра чинио. Као Јуда издајник тако и овај бедник оде к 
идолопоклоницима, и рече им: Шта ћете ми дати да вам покажем 
где се налази Савин кога тражите? Они му дадоше два златника. И 
он их одведе у село, показа им колибу Савинову, они је опколише и 
закуцаше на врата. У колиби са светим Савином беху још шест 
хришћана. Мислећи да им неко од браће хришћана долази неким 
послом, они отворише колибу. Идолопоклоници одмах улетеше 
унутра, ухватише их све и везаше. Светог Савина везаше посебно 
двема тешким веригама, и одведоше га пред судију Аријана. 
Истјазаван на безбожничком суду, и дуго примораван да идолима 
принесе жртву, он се не одрече Христа. Због тога би жестоко мучен, 
ноктима гвозденим струган, огњем паљен, и најзад у реку Нил бачен, 
где оконча свој мученички подвиг 287 године, и оде к 
подвигоположнику Христу да прими венац, победе. Тако исто и они 
шест хришћана, с њиме ухваћени, бише мучени, и у мукама 
скончаше, и исту славу од Господа на небу добише. 

  
  
СТРАДАЊЕ СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
ТРОФИМА И ТАЛА 
  
У КАРИЈСКОЈ области[2] у граду Лаодикији беху два 

презвитера, Трофим и Тал, браћа рођена. Они беху родом из града 
Стратоника, те исте области. Беху то људи јаке вере, ревнитељи за 
Христа и проповедници речи Божје. Обраћајући заблуделе душе на 
пут спасења, они се стално противљаху незнабошцима и 
изобличаваху њихово богомрско служење демонима. Разјарени због 
тога, незнабошци их једном ухватише, и у окове бацише. 

У то време, за царовања Диоклецијанова и Максимијанова, дође 
у Каријску област царски намесник Асклипиодот, и задржа се у 
граду Босфору, недалеко од града Лаодикије. Тада лаодикијски 
првосудија, са осталим својим градским саветницима, посла 
царском намеснику извештај о двојици ухапшених презвитера 
хришћанских, тражећи упутства шта да с њима ради, и молећи за 
одговор. И одговор дође: обојицу камењем побити. Свете мученике 
Трофима и Тала изведоше на место погубљења, и поставише их да 
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их камењем побију. Али уто и Божја помоћ пристиже светима, која 
их заштићаваше од камења. Јер када бацаху камење на свету браћу, 
камење се повраћаше и удараше на саме нападаче, а браћа осташе 
неповређена. Неколико сати незнабошци су се бацали камењем на 
њих, док најзад не изнемогоше сами изударани, и престадоше. Ова 
необична појава удиви првосудију и оне с њим, и они пустише 
браћу на слободу. 

А света браћа опет неућутно и неустрашиво проповедаху свима 
веру Христову, а изобличаваху јелинско неверје. И после неког 
времена, градоначелници их ухватише, и к намеснику у град Босфор 
одведоше. И рекоше му: Ове по твоме наређењу бисмо камењем, 
али их камење не додирну. Зато их доведосмо к твојој власти. 

Намесник нареди да свете обесе о дрво, и да им без икакве 
милости стружу тело гвозденим ноктима. Тако стругани, они громко 
викаху: Хришћани смо, и не клањамо се идолима, и не покоравамо 
се безбожном наређењу царева земаљских! 

После таквог мучења намесник их осуди на распеће, говорећи: 
Да се распну, као што би распет онај мађионичар у кога верују! 

И кад светитеље вођаху изван града ка месту где крстови беху 
спремљени, они иђаху са великом радошћу, благодарећи Христа 
Бога што их удостојава да на крсту скончају, и тако буду налик на 
његово страдање и распеће. А за њима иђаше много народа, и људи 
и жена, који су желели да виде њихову кончину. Када стигоше до 
места где беху крстови, неки хришћани им беху донели мало 
понуда, и молише их да се прихвате. Не одбијајући молбу, они се 
мало прихватише, а остало разделише присутнима. Затим их 
гвозденим клинцима приковаше за крстове, и бише распети слично 
распећу Христовом. 

И висећи на крсту, они много говорише народу, учећи их 
познању Бога и светој вери. И настаде велика граја у народу, јер 
једни ружаху намесника због насилништва, што тако невине људе 
предаде тако љутој смрти, а други викаху: Хвала Теби, Боже, што се 
сила Исусова показа и у наше време! - И жена нека Јеврејка клањаше 
се светима на крсту, вичући: Благо мајци која их роди! А стајаше 
тамо и мајка њихова, и јуначким срцем посматраше страдање својих 
синова. И многи од присутних сабираху крв светих која је капала: 



једни квашаху своје убрусе, а други умакаху своје прсте у крв, ради 
исцељења од својих душевних и телесних недуга. А мученици 
Христови Трофим и Тал, пошто се помолише Богу, предадоше свете 
душе сво је у руке Господа свог, шеснаестог марта 300 године. 

И верни спремише чисте плаштанице и дивне мирисе за 
сахрану чесних тела њихових. А дотрча тамо и тамнички стражар и 
клањаше се мученицима Христовим, казујући свему народу како 
виде обојицу светих мученика где узлазе на небо заједно са три 
Анђела који разговараху с њима. 

Народ оде пред намесников двор, и мољаше га да допусти да се 
тела мученика скину са крстова и сахране. Намесник се најпре 
разљути и нареди војницима да бију оне који су дошли и граје. Али 
се после кратког времена одљути, и допусти да могу узети тела 
умрлих. 

И бише скинути с крстова свети мученици, и у нови ковчег 
положени. Усто настаде распра међу хришћанима где да их сахране. 
Једни жељаху на једном, други на другом месту да их погребу. Утом 
се смрче и хришћани остадоше сву ноћ са свећама крај тела светих и 
у појању духовних, песама. А кад свану, дође жена царског 
намесника са прекрасним мирисима, које изли на тела светих 
мученика, покри ковчег врло скупоценим покривачем, и рече пред 
свима: Прошле ноћи ја у сну видех ова два човека са Анђелима где 
их Бог посла да одмазде моме мужу што их невине уби. - И кидаше 
се много, осуђујући насилништво и зверскост свога мужа. 

Затим мајка светих мученика и два угледна човека, Зосим и 
Артемије, суграђани и суседи светих мученика у граду Стра тонику, 
узеше ковчег са телима светих мученика, однеше у свој завичај, и 
чесно погребоше у близини града Стратоника. 

Потом дође дан Рођења цара Диоклецијана, који незнабошци 
свечано прослављаху. Ради тога допутова у Лаодикију царски 
намесник, и начини велику гозбу поводом царевог рођендана. И гле, 
неочекивано га постиже Божја казна за невино проливену крв 
мученика: јер изненада паде на земљу, и као бесомучан трзаше се, 
дршћући целим телом. И велики страх спопаде све присутне и 
гледаоце. А он мучен викаше: Где је бог Зевс? Где је бог Херкулес? 
Где је бог Хермес? Где су остали богови и богиње, да ми помогну? - И 



још говораше: Узалуд им се клањах, јер ево предаје ме вечноме огњу 
Бог који је на небесима, и његове слуге Трофим и Тал. - Тако 
говорећи, он силно урликаше, да се урликање његово надалеко чуло. 
А зубима кидаше тело своје, и језик свој гризаше и жвакаше, и у 
тако страшним мукама изврже своју бедну и погану душу. И са 
горким ридањем оде к нечестивим боговима својим у ад да се вечно 
мучи. А свети мученици Трофим и Тал кличући од радости 
пређоше ка Христу Богу свом, да вечно царују стојећи пред 
пресветлим престолом Оца и Сина и Светога Духа, једнога Бога, 
коме слава вавек, амин. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
ПАПЕ 
  
СВЕТИ Папа беше родом из Ликаонског града Лоранде (у 

Малој Азији) и живљаше у време цара Максимијана (285-305 г.). 
Гледајући како је сав свет угрожен од идолопоклонства, он изађе 
пред тамошњег кнеза Магна и неустрашиво га изобличи 
исповедајући Христа Бога. Због тога би стављен на муке. Страдање 
његово отпочело је у граду Лоранди, продужило се у Диокесарији, а 
окончало у Селевкији Исавријској. Светог Папа мучише на разне 
начине: бацише га на земљу и тукоше моткама по целом телу; затим 
га бише по лицу; онда га обесише о високу греду и стругаше 
железним ноктима; потом му обукоше гвоздене чизме и клинцима 
приковаше, па га натераше да тако превали дуг пут; напослетку га 
везаше за једно суво неродно дрво које одмах олиста, расцвета се и 
донесе род, и свети мученик ту предаде душу своју у руке Божје, и 
доби венац мучеништва. А Ликаонија, имајући његове свете мошти, 
радује се и весели. 

  
  
ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ХРИСТОДУЛА ПАТМОСКОГ[3] 
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КАО што је Бог, једном створивши свет из ничега, створио 
сунце и остале звезде да обасјавају видљиви свет и наша људска тела, 
тако Он непрестано обасјава душе наше дајући нам друге 
светилнике - Светитеље Своје, као светилнике који просветљују 
нашег унутрашњег човека. 

Јер ма колико ђаво изналазио средстава и начине да људе 
заводи у зло, још више Бог показује и даје нама људима живе 
Светитеље Своје, који побеђују лаж и зло ђавоље, и разгоне таму 
греховну светлошћу светости своје и благодатних врлина својих. 
Такав један богодани светилник беше и преподобни отац наш 
Христодул, ваистину слуга Христов[4]. 

Преподобни Христодул се родио у једном селу Витинијске 
области, у близини славне митрополије Никејске, где би одржан 
Први Васељенски Сабор против јеретика Арија (325. године). 
Родитељи му беху угледни и благочестиви, и зваху се Теодор и Ана. 
Они провођаху време живота свог у пажењу на себе и у хођењу по 
заповестима Господњим. К њима прибегаваху многи невољни и 
ожалошћени ради утехе и помоћи у добру. Пошто им се роди овај 
благословени син, они га крстише и дадоше му име Јован. Видећи 
дете своје да је добро и смирено и мудрошћу од Бога обдарено, 
родитељи га дадоше једном граматику, тј. учитељу, да се научи 
писмености. Млади Јован научи брзо да чита, и од тада стално 
читаше Свето Писмо. Читајући га, он зажеле вечна и непролазна 
блага небеска, а не мараше низашта земаљско и пролазно. Овакво 
његово понашање не би ипак мило родитељима, јер се бојаху да не 
постане монах, а они жељаху да им син буде наследник имовине коју 
имађаху. Зато га и против његове воље принудише на веридбу са 
једном девојком коју му они изабраше. 

Желећи девичанство већма него брак, и Богу посвећену 
безбрижност више него брачне бриге, млади Јован тајно напусти 
родитељски дом, у чему му поможе и један врлински подвижник 
који туда беше наишао. Овај подвижник одведе Јована на 
Витинијску гору Олимп, где се тада налажаше велико мноштво 
манастира и монаха. Ступивши у један од тамошњих манастира, 
блажени јуноша нађе једног честитог и врлинског старца, који му 
постаде учитељ и руковођ у подвизима врлине и у борбама са 
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ђавољим искушењима. Од овог старца он прими и монашку одећу 
смирења. Пошто прими монаштво и доби монашко име Христодул, 
он се упражњаваше у строгим подвизима поста и молитве и 
свеноћних бдења. Потчињујући тело духу, он по неколико дана 
провођаше а да не узме у уста никакву храну. 

После три године заједничког живљења, упокоји се у Господу 
старац, духовник преподобнога, оставивши га сиротог и 
ожалошћеног. Плашећи се да то сада родитељи његови не дознају и 
врате га натраг у свет, Христодул напусти Олимп и крете на пут у 
Јерусалим, са жељом да се поклони оним светим местима где 
живљаше и хоћаше Господ наш Исус Христос. Дошавши у 
Јерусалим и поклонивши се тамошњим светињама, он се удаљи у 
један од тамошњих пустињских манастира. А беше му тада двадесет 
и пет година. У том манастиру он настави своје подвиге, и 
напредоваше већма од других, особито у послушању игуману и 
братији и у уздржању од јела, пића и сна. 

После неког времена, у ове пустињске крајеве Палестине где 
беше манастир, стигоше хорде дивљих Сарацена, који опљачкаше 
све манастире, а монахе или побише или у ропство одведоше. Само 
неколицина монаха успе да се спасе, међу њима и блажени 
Христодул. Бежећи од Сарацена из Свете Земље, преподобни 
доплови лађом до града Милета на Јонској обали Мале Азије. Из 
града Милета отиде у оближњу гору звану Латрос, где се тада 
подвизаваху многи ревносни подвижници. Блажени Христодул 
реши да овде настави своје богоугодне подвиге. Особито велике 
подвиге он чињаше у уздржању, тако да га многи од братије почеше 
сматрати за бестелесног. Али, да не би неко помислио да и он 
сасвим избегава или се гади да једе сир и јаја, као што то чињаху 
познати јеретици Манихејци, којих у то време беше и у Малој Азији, 
он о великим празницима Христовим јеђаше и од тога по мало. 

Видећи његове велике врлине и духовну мудрост и 
просветљеност, монаси са горе Латроса сабраше се и замолише 
преподобнога да им он буде игуман и духовни вођа ка спасењу. 
Преподобни то одлучно одбијаше. Али они отидоше у Цариград 
патријарху Козми I (1075-1081 г.), и умолише га да он убеди 
преподобног Христодула да се прими старешинства над њима. А 



свјатјејши патријарх Козма, уверивши се у врлинскост и 
благоразумност преподобнога, постави га за архимандрита (= 
старешину стада) целе горе Латроса, због чега преподобни 
Христодул и би назван Латринос. Под његовим опитним духовним 
руководством братија напредоваху духовно, јер је позната истина да 
добро руковођени воле да се уподобљавају своме руководиоцу. 
Живот на Латросу беше тада у свему верно оживљавање и 
понављање древног монашког житија и поретка. Братија живљаху 
негде по два и три, а негде и по више њих, недељом се сви заједно 
окупљаху на заједничку свету Литургију. Мећу њима владаше љубав 
и доброта, и поврх свега врхунац свих врлина - смиреноумље. 

Непријатељска искушења, међутим, ни овде не оставише слугу 
Христовог на миру. Јер и до ове горе стигоше хорде Агарјанске и 
натераше преподобнога да напусти и то место. За напуштање своје 
игуманске дужности правдаше се касније и сам светитељ, говорећи: 
Људска слабост, која се увек обраћа човекољубљу Божјем (јер коме 
ће другом?), и једино се на њега нада, она учини да отидем далеко 
испред ових страшних непријатеља. Том приликом са преподобним 
пођоше и неки од његових монаха. Они стигоше најпре у место 
Стровилос на малоазијској западној обали, а затим пређоше на 
јегејско острво звано Ко. На том острву преподобни са братијом 
основа, на имању свог познаника, монаха Арсенија, један манастир 
који посвети Пресветој Богоматери. У томе му помогоше и околни 
сељаци, који манастиру поклонише и нека своја имања, а цар 
Никифор Вотанијат (1078-1081 г.) обезбеди манастир царским 
повељама. 

Пошто и на овом месту беше доста метежа, а преподобни 
жељаше већу тишину и самоћу, - јер душа која се кроз превелику 
врлину сједини са Богом, не може да подноси одвојеност од Њега -, 
он зато реши да са братијом пређе на једно пусто острво у Јегејском 
Мору, звано Патмос.[5] На то га је гонила и велика љубав коју 
имађаше према Светом апостолу и еванђелисту Јовану Богослову, 
који некада живљаше на Патмосу. Да би добио острво Патмос, на 
коме тада нико не живљаше, блажени Христодул отиде у Цариград 
и изађе пред самог цара и изнесе му своју молбу. Цар _у то време 
беше благочестиви Алексије I Комнен (1081-1118 г.). Он са 
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поштовањем и љубављу прими преподобнога, и саслуша га 
пажљиво. Али са своје стране цар замоли преподобнога да би било 
боље да се он прихвати игуманства над монасима и манастирима у 
Келијама и Загори (у данашњој Бугарској), и да тамо исправи неке 
недостатке и нереде. На молбу цареву преподобни одговори да би 
се много штошта од тога могло исправити ако би били написани 
монашки устав и правила. Цар се на то сагласи, те преподобни 
одмах напише монашки устав и правила. 

У монашком уставу или руководству које он написа, 
преподобни говораше најпре о двострукој монашкој борби, то јест о 
борби са грехом у нама самима и о борби са демонима. Затим 
преподобни поучаваше монахе савршеном сиромаштву и 
избегавању посећивања градова. Јер говораше: као што риба кад 
напусти воду умире, тако и монаху који често напушта свој 
манастир бива велика штета. У својим правилима он даље учаше о 
поштовању светих икона и о осталим догматима православне вере, 
које сви треба да држе[6], и још о другим корисним стварима. 
Саставивши тако монашка правила, преподобни их предаде цару. У 
међувремену, сам преподобни примети да монаси из тих манастира 
не пристајаху да живе по правилима монашког живљења, и да се не 
слажу са његовом вољом, те зато не пристаде да буде њихов 
старешина. Притом он опет замоли цара да му подари споменуто 
острво Патмос. На то на крају и цар пристаде: написа му царску 
повељу којом додели цело острво Патмос преподобном Христодулу 
са још два мала оближња острвца. Притом цар обећа да ће сам 
снабдевати годишње манастир преподобнога житом. Том приликом 
он преподобноме поклони и једну велику икону Светог апостола 
Јована Богослова и Тајновидца. За узврат за то, преподобни предаде 
у надлежност цареву све оно имање на острву, Ко, које раније 
поседоваше са братијом. 

Са царском повељом у рукама преподобни доплови на острво 
Патмос. Прво што учини на острву то беше рушење преосталог 
кипа богиње Артемиде. Пронашавши затим једну малу црквицу, 
која беше посвећена Светом апостолу Јовану Богослову, од је обнови 
и прошири, јер не беше довољно велика за сву братију. Затим 
отпоче зидање већег, зидовима ограђеног манастира око те цркве. 
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Како је изградња ишла споро и тешко, јер место беше брдовито и 
пусто, неки од братије стадоше гунђати и говорити међу собом да 
тајно напусте острво, што неки од њих заиста и учинише. Својом 
љубављу и мудрошћу, а затим и сопственим трудом и физичким 
радом, и још - предсказивањем будуће славе новог манастира, 
преподобни успе да задржи братију и да се грађење манастира 
настави и заврши. У тој изградњи учествоваше и сам блажени 
Христодул: сопственим рукама полагаше камење у темеље и зидове 
грађевине. 

Када би довршено грађење манастира, сва братија слављаше 
Бога. А народ из даљине поче притицати преподобноме тражећи од 
њега и духовне и телесне помоћи и утехе. Јер преподобни 
Христодул чињаше обе врсте доброчинства, и духовна, тј. молитве, 
поуке и савете, и телесна, тј. милостињу. Тако, када једном беше 
завладала глад велика у читавом крају, тада гладни са свих страна 
похиташе преподобноме молећи га за помоћ и избављење од 
смрти. Светитељ нареди економу да се за све који долазе постави 
трпеза. Економ се противљаше и указиваше светоме на немаштину 
и на неплодност земље на којој живе. Но верни слуга Божји укори 
економа за маловерје и за немање поверења у силну и богату 
Десницу Божју, која може и за најмање учињено добро да узврати 
стоструко. И заиста, чим преподобни изговори ту поуку економу, 
истога часа сс трпеза на чудесан начин испуни јелима, те сви гладни 
једоше и наситише се. А економ се од тога уразуми и више не 
противречаше преподобноме. 

Пошто тако проведе пет година на Патмосу у миру и спокојству 
и духовном делању, преподобнога понова снађоше старе невоље и 
искушења. Јер у то време, пошто западни освајач Роберт Гвискар 
беше напао на западни део царства, те је цар Алексије морао са 
војском да му изађе у сусрет, искористише отсуство царево обесни 
Агарјани и са обала Мале Азије дођоше бродовима и на Патмос. 
Преподобни Христодул би принуђен да са братијом бежи на острво 
Евију близу Атике. У овим невољама и потуцањима преподобни 
тешаше своју братију монахе да све беде смирено подносе и да имају 
веру и поверење у премудре судове Божје. Али један од монаха, не 
хотећи да подноси заједно са братијом трудове и подвиге, одвоји се 



од братства и купи себи један врт, који поче обрађивати. Но на њега 
нападе љути демон, и мучаше га веома. Чувши за тако страдање 
свога ранијег ученика, преподобни отиде к њему једну ноћ поневши 
са собом и Свето Еванђеље. Дошавши до њега он отпоче читање 
молитава и речи Духа Светога из Еванђеља. Од тога бесомучни брат 
брзо оздрави по благодати Божјој, и одмах се поврати здрав у 
братство и заједно са другима настави обрађивање земље врлина. 

Не прође много времена од тог догађаја, светитељ прорече 
братији да ће ускоро отићи Господу, али да Агарјани неће остати да 
живе на Патмосу, јер љубљени Христов ученик и апостол Јован неће 
напустити стадо своје, него ће их повратити у своју обитељ. Зато 
замоли братију да, када се буду враћали на Патмос, узму са собом и 
тело његово и погребу га у храму манастира светог Апостола и 
Богослова, на чијем грађењу се он беше толико трудио. Ово 
претсказање преподобнога ускоро се и зби, и он предаде душу своју 
у руке Господа шеснаестога марта 1093. године. 

Одмах потом братија се поврати на своје острво Патмос, као 
што преподобни беше претсказао. Житељи тога места, сазнавши за 
намеру монаха да са собом однесу и свето тело преподобнога, 
успротивише се, говорећи да они неће допустити да им неко однесе 
ово духовно благо, то јест мошти светог Христодула, кога сви 
уважаваху и преко чијих моштију многи добијаху исцељења. Но реч 
преподобнога се испуни. Јер монаси успеше ноћу да побегну, и 
носећи тело преподобнога срећно стигоше на Патмос. Ту са 
великим слављем и свечаношћу положише тело преподобнога у 
храму. Од тога времена до данас свете мошти преподобног 
Христодула почивају у манастиру Светог апостола и еванђелиста 
Јована Богослова, и од њих бивају многа исцељења болнима и велика 
заштита манастиру и житељима острва Патмоса. Од њих се 
догодише и друга чудеса, од којих ћемо нека и споменути овде. 
Тако, дође једном приликом на Патмос један Латин, који иђаше 
бродом у Јерусалим, и сврати у манастир да се поклони моштима 
преподобнога. Када приступи светим моштима и целиваше их, он 
се дрзну да зубима одгризе један прст од десне руке светога. Истога 
часа на мору се подиже таква бура да он никако не могаше 



отпловити све док се не покаја и не поврати одгрижени прст од 
светих моштију преподобнога. 

Другом приликом, када морски пирати једном похваташе 
манастирске овце и поједоше их, и онда дођоше у манастир и с 
покајањем признаше свој грех, монаси им, по угледу на свог оца и 
учитеља, тај грех опростише. Али они касније опет дођоше, и 
извршише исту отмицу. Тада их снађе казна Божја, јер наиђоше 
римске лаће и све их заробише. - Исто тако, другом једном 
приликом преподобни заштити свој манастир и монахе од гњева 
једног силника, који беше скупљач пореза на острву Самосу, па беше 
дошао и на Патмос, али га сила преподобнога отера одатле. 

Многа друга још чудеса учини преподобни Христодул, а и до 
данас их чини, на славу Бога нашег и на спасење вернима. А његов 
манастир Светог апостола Јована Богослова и његово острво Патмос 
и до данас су обиталиште светих и ревносних подвижника 
Христових. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА 
АЛЕКСАНДРА, 
папе Римског 
  
ЗА исповедање Господа Христа спаљен у пећи, по наређењу 

цара Андријана, 3. маја 119. године. 
  
  
 
 
 
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
РОМАНА 
  
ПОСТРАДАО за веру у Христа мачем посечен. 
  



  
СПОМЕН СВЕТИХ 
ДЕСЕТ МУЧЕНИКА 
  
ПОСТРАДАЛИ у Финикији мачем посечени. 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
ЈУЛИЈАНА АНАЗАРВСКОГ 
  
ОВАЈ свети мученик беше из града Аназарва у Киликији 

(Сирија). Отац му беше незнабожац а мајка хришћанка, која га и 
научи хришћанској вери и мудрости Светога Писма. У својој 18. 
години буде он ухваћен као хришћанин и изведен пред начелника 
Маркијана. Пошто се не хтеде одрећи вере, би бачен у тамницу. 
Оснажен саветима мајке он остаде чврст у вери Христовој, због чега 
би стрпан у џак са песком и отровним гмизавцима, и бачен у дубину 
морску, задобивши тако венац мучеништва. Пострадао за царовања 
Максимијана (285-305. г.), у Антиохији Сиријској. Свете мошти 
његове у Антиохији чудотвориле у време светог Златоуста, који му 
одржа похвалну беседу.[7] 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ 
ЈОВАНА РУФИАНСКОГ 
  
У МИРУ се упокојио. 
  
  
 
 
 
СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
СЕРАПИОНА, 
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архиепископа Новгородског 
  
РОЂЕН близу Москве; од младости жудео за монашким 

животом. По жељи родитеља он се ожени и прими свештенички 
чин. Кроз годину дана жена му умре, Серапион раздаде своје имање 
сиромасима, и ступи у манастир Дубенски Успенски, у 
Владимировској губернији, где се и замонаши. Због узвишеног 
врлинског живота он би изабран за игумана у тој обитељи. И много 
се потруди око ње, због чега она и би названа његовим именом. 
Године 1506. он би изабран за архиепископа Новгородског. 
Преставио се 16. мар та 1516. године, унапред обавештен о својој 
смрти. После годину дана његове свете мошти бише обретене као 
нетљене. Још за живота, свети Серапион би удостојен дара 
прозорљивости. 

  
  

 
  
  
НАПОМЕНЕ: 

1. Св. апостол Аристовул у Цариградском Синаксару спомиње се 
15. марта. Он се слави још и 31. октобра, заједно са св. 
апостолима Стахијем, Амплијем, Урваном, Наркисом и 
Апелијем. 

2. Карија - малоазијска покрајина, граничила на северу Лидијом, 
на истоку Фригијом 

3. Житије препод. Христодула изложио је донекле сам Св. 
Христодул у своме манастирском завештању - типику. 
Опширније пак житије, које овде нешто скраћено износимо, 
написао је Јован, митрополит Родоски, савременик 
преподобнога. Прво штампано издање тог Житија и Службе 
преподобнога било је у Венецији 1755. године, а последње 1957. 
у Атини (изд. манастира Св. Јована Богослова са Патмоса, чији 
је ктитор сам преподобни Христодул). 



4. Име Христодул (на грчком: Χρίστόδουλος) значи: слуга 
Христов. 

5. Патмос је омање острво међу Дванаест острва (Додеканеза) у 
Јегејском мору, на страни малоазијске обале. На то пусто 
острво римски цар Дометијан (93-96 г.) беше прогнао на 
заточење Св. Апостола и Еванђелиста Јована. На истом острву 
у једној пећини Св. Апостол доби од Господа у визији 
откривење које затим и записа (Апк. 1, 10 ид.). У тој пећини 
данас постоји његов храм. 

6. Очигледно је то преподобни Христодул чинио зато што се у то 
време у Малој Азији и на Балкану ширила јерес Павликијанска 
и Богумилска, која је извртала и порицала скоро све догмате 
Православне Цркве. 

7. Опширније о Св. мученику Јулијану видети под 21. јуном. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

17. МАРТ 
  
  
ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
АЛЕКСИЈА, 
човека Божја 
  
У ВРЕМЕ благочестивих царева Аркадија и Хонорија у Риму 

живљаше висок царски достојанственик Јевтимијан, врло угледан и 
врло богат. Имао је три хиљаде слугу, који су носили златне појасе и 
свилене хаљине. Деце имао није, у јер му жена беше нероткиња. А 
беше то побожан и добар човек, врло брижљиво држаше заповести 
Божје, пошћаше сваки дан до три сата по подне, и свакодневно 
постављаше у дому свом три трпезе за сирочад, удовице, убоге, 
странце и болеснике. А сам је обедовао у три сата по подне са 
страним монасима. И кад би се неког дана десило да буде мање 
убогих за трпезом која се трипут давала, и стога мање милостиње 
учинио него обично, он би тада падао на земљу пред Богом и 
говорио: 

Нисам достојан да ходим по земљи Бога мог. 
Супруга се његова зваше Аглаида. Беше то жена велике вере и 

пуна страха Божја, милостива и дарежљива према ништима. Пошто 
није имала деце, она се мољаше Богу говорећи: Господе, сети се 
мене, недостојне слушкиње твоје, и разреши нерађање моје, да се 
удостојим назвати се мајком детета. Дај нам сина, да бисмо муж мој 
и ја могли имати утеху у животу нашем и потпору у старости нашој! 



И сети је се Бог по милости својој, даровавши јој пород. Јер она 
заче, и роди сина. Обрадова се муж њен; и крстише дете, и дадоше 
му име Алексије. А кад Алексију би шест година дадоше га у школу. 
И он убрзо изучи граматику и реторику и црквене књиге. Изучи 
добро и цело Свето Писмо. И постаде мудар младић. И 
расмотривши таштину света, он донесе одлуку у души својој, да се 
одрекне овдашњих житејских блага краткотрајних, да би наследио 
вечна блага. И стаде умртвљивати тело своје, тајно носећи на себи 
оштар кострет. 

А кад Алексије постаде пунолетан и зрео за брак, Јевтимијан 
рече жени својој: Да оженимо сина нашег. Аглаида се обрадова овом 
предлогу мужа свог, и павши му пред ноге рече: Нека Бог потврди и 
испуни реч твоју, да видим Алексија ожењена, и да видим децу 
његову! И веселиће се душа моја, и ја ћу онда моћи још више да 
помажем убоге и невољне. 

И милом сину свом Алексију родитељи заручише девојку из 
царског рода, и венчаше их у цркви светог Бонифација. И свадба 
беше веома весела и свечана све до касно у ноћ. Тада Јевтимијан рече 
женику: Ући, синко, к невести својој, и познај супругу своју. - Он уђе 
у ложницу и затече невесту своју где седи у златној наслоњачи. Он 
скиде свој златни прстен и скупоцени појас, уви их у порфиру, и 
даде јој говорећи: Чувај ово! и Бог нека буде између мене и тебе, док 
благодат његова не устроји нешто ново у нама. 

Рекавши то, он је остави, оде у своју собу, скину са себе 
златоткане хаљине, обуче неко старо одело, узе нешто од свог злата 
и драгог камења, изиђе кришом по ноћи из својих палата и из града, 
и дође на морско пристаниште. Нашавши ту лађу која иде за 
Лаодикију,[1] седе на њу и плати пут. И путоваше молећи се Богу и 
говорећи: Боже, Ти си ме сачувао од утробе мајке моје, спаси ме сада 
од сујетног живота овога света, и удостоји ме да на Суду твом стојим 
сдесна са свима онима који су Ти угодили! 

Кад лађа стиже у Лаодикију, свети Алексије изиђе на копно, и 
нашавши путнике који иду у Месопотамију, пође с њима у 
месопотамски град Едесу,[2] где се чувао нерукотворни лик Господа 
нашег Исуса Христа, што га сам Господ пре Свог добровољног 
страдања посла едеском кнезу Авгару. Видевши тај лик Христов, 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0317.htm%23note1
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0317.htm%23note2


блажени Алексије се веома обрадова. И распродавши све 
драгоцености што беше од куће понео, он раздаде злато 
просјацима, сам се обуче у просјачке рите, уврсти се међу просјаке, 
и прошаше милостињу. И борављаше у паперти цркве Свете 
Богородице, стално се постећи. Јео је по мало хлеба и пио по мало 
воде, и сваке се недеље причешћивао пречистим Тајнама 
Христовим. И ако је коју милостињу примао од христољубаца, он ју 
је раздавао другим старим, изнемоглим просјацима. Погнурене 
главе, он је умом био горе, бавећи се богомислијем. И великим 
уздржањем толико исуши своје тело, да увену лепота лица његова, 
вид му се замагли, очи упадоше, и беше само кожа и кости. 

По одласку светог Алексија из куће оне свадбене ноћи, његови 
родитељи сутрадан чим свану уђоше у ложницу, али не нађоше 
сина већ само невесту где седи утучена и тужна. И нађоше се у чуду. 
И свуда га тражише, али га не пронађоше. И стадоше горко 
плакати; и тако се сва њихова радост претвори у жалост. Мајка онда 
уђе у ложницу, затвори прозоре, распростре кострет, посу главу 
пепелом, паде ничице плачући и ридајући, молећи се и говорећи: 
Нећу се дићи одавде, нити ћу изаћи из овог затвора, док не сазнам 
шта би са мојим сином јединцем, где се сакри, и шта му се догоди. - 
А невеста стојећи поред ње, са сузама говораше: Ни ја нећу отићи од 
тебе, него ћу се уподобити грлици пустињољубивој и једномужној, 
која кад изгуби свога супруга, тражи га по горама и долинама, 
тугујући кроз дирљиво певање. Тако ћу и ја стрпљиво чекати, док не 
чујем што о мужу мом, где се налази, и какав живот изабра себи. 

Отац пак, силно ожалошћен, разасла слуге своје на све стране 
да му траже сина. Неки од њих дођоше и у Едесу, и видеше онога 
кога траже, али га не познаше, него му као просјаку дадоше 
милостињу. А свети Алексије их познаде, и заблагодари Богу што га 
удостоји да прими милостињу од домаћих слугу својих. И слуге се 
вратише, и казаше господину свом да су свуда тражили сина 
његовог, али га нису нашли. 

А свети Алексије проживе у Едеси при цркви Свете Богородице 
седамнаест година, и постаде мио Богу. Затим о њему би откривено 
црквењаку, јер виде црквењак у виђењу икону Свете Богородице која 
му говораше: Уведи у моју цркву човека Божја, достојан је небеског 



царства, јер молитва његова као миомирисни кад узлази пред лице 
Божје. И као круна на глави царевој, тако на њему почива Дух Свети. 

После тог виђења црквењак потражи таквог човека, али га не 
пронађе. Стога се обрати икони Богородичиној молећи Владичицу 
да му тачно покаже човека Божјег. И чу опет у виђењу реч Пресвете 
Богородице да је човек Божји онај просјак што седи крај врата 
црквене паперте. Тада га црквењак пронаће, и уведе у цркву да у њој 
борави. И многи сазнадоше за свето житије његово, и стадоше га 
поштовати. А свети Алексије, избегавајући људску славу и 
поштовање, оде из града Едесе нико није знао куда. И дошавши на 
морско пристаниште, нађе лађу која иде за Киликију.[3] Он седе на 
ту лађу, говорећи у себи: Отићи ћу у град Киликију, где ме нико не 
познаје, и тамо ћу остати у храму светог апостола Павла. Док је лаћа 
путовала, изненада, по промислу Божјем, настаде бура на мору, и 
она много дана ношаше лађу, и ова најзад доплови до Рима, иако се 
то није желело. 

Изишавши из лађе, свети Алексије рече у себи: Жив ми Господ 
Бог мој, никоме нећу бити на терету, него идем дому оца мог као 
непознат. И кад се приближи дому свом, срете оца свог где се у 
подневно време враћа из царске палате дома, праћен мноштвом 
слугу који су ишли пред њим и за њим. Поклонивши му се до 
земље, Алексије узвикну говорећи: Слуго Господњи, смилуј се на 
мене убогог и јадног, и допусти ми да станујем у једном углу 
дворишта твог, да бих се могао хранити мрвицама што падају са 
твоје трпезе, а Господ ће благословити године твоје, и даће ти 
царство небеско, и ако имаш кога од својих да негде странствује, нека 
ти га врати здрава! 

Јевтимијан, чувши просјака где говори о странствовању, одмах 
се сети милог сина свог Алексија, и ударише му сузе. И он се одмах 
сажали на просјака, и допусти му да живи у дворишту његовом. А 
својим домаћим слугама рече: Који од вас жели да послужи овоме 
просјаку? Буде ли му угодио, тако ми Господа Бога, биће слободан у 
све дане живота свог, и добиће наслеђе од дома мог. А овоме 
просјаку начините кућицу поред капије моје палате, да бих га видео 
кад одлазим и долазим. И са трпезе моје нека му се даје храна. И 
нека му нико не чини нажао. 
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И стаде свети Алексије живети у малој кућици поред капије 
очеве палате. Јевтимијан му сваког дана слаше храну са своје трпезе. 
Но он је раздаваше другим просјацима, а сам јеђаше само хлеб и 
воду, и то по мало, тек да не би умро од глади и жеђи. Сваку пак 
ноћ провођаше у молитви без сна, и сваке недеље причешћиваше се 
у цркви Божанственим Тајнама. Чудесно беше трпљење овог човека 
Божјег. Слуге му стално чињаху пакости и злостављаху га: једни га 
шамараху, други за косу вуцијаху, трећи га по врату удараху, 
четврти му помије на главу сипаху, а други га на разне начине 
исмеваху. А непобедиви страдалник све то ћутке подношаше, јер је 
знао да му они то чине нахушкани ђаволом. И наоружан молитвом 
против самог ђавола, он трпљењем побеђиваше његово лукавство. 

А беше још и овај разлог његовог чудесног трпљења: у кућицу 
његову гледао је прозор палате у којој живљаше његова невеста, која 
као друга Рута не хте отићи из дома оца његовог, него са свекрвом 
сеђаше и плакаше. И много пута слушао је свети Алексије невесту 
своју како кука за њим; такође и матер своју. И тужно нарицаху и 
једна и друга: невеста оплакиваше удовиштво своје, а мајка кукаше 
за несталим сином. И то му жалошћу параше срце. Но светитељ, 
љубављу коју имађаше к Богу побеђиваше телесну љубав к невести и 
к родитељима, и Бога ради радо подношаше неподношљиву тугу. 

Тако Алексије проведе у дому родитељском седамнаест година, 
и нико га не распозна, него га сви сматраху за просјака и странца, 
њега - сина и наследника и господара дома! исмеван од домаћих 
слугу као туђинац и придошлица! А када Господу би воља да га узме 
из тако мучног живота у беди и трпљењу и преведе у вечни покој, 
Он му откри дан и час исхода његовог. И свети Алексије измоли од 
слуге који му је прислуживао, хартију, мастило и перо. И описа цело 
своје житије, и неке тајне, само родитељима познате, по којима би га 
они могли познати. Описа и оно што рече невести својој када јој 
предаде прстен и појас, умотане у порфиру. Најзад додаде и ово: 
Молим вас, родитеље моје миле и чесну невесту моју, да се не срдите 
на мене што вам толику жалост зададох напустивши вас. Но и мени 
се кидало срце због патњи ваших. И много сам се пута молио Богу за 
вас, да вам подари трпљење, и да вас удостоји царства свог. И уздам 
се у доброту Његову, да ће испунити моју молбу, пошто се и ја из 



љубави према Њему показах толико немилосрдан према болу 
вашем и толико суров према себи. Јер сваки треба да више слуша 
Творца и Спаситеља свог, него родитеље своје. Верујем да, уколико 
вас више ожалостих, утолико ћете већу радост примити у небеском 
уздарју. - Пошто ово написа, он проведе у молитви к Богу све до часа 
престављења свог. 

Једнога дана када је свјатјејши папа Инокентије[4] служио свету 
литургију у саборној цркви светих Апостола, и цар Хонорије 
присуствовао, на завршетку литургије дође из светог олтара чудан 
глас који сви чуше где говори: Ходите к мени сви који сте уморни и 
натоварени, и ја ћу вас одморити! - Чувши то, присутни се 
препадоше, и дрхћући падоше ничице на земљу и вапијаху: 
Господе, помилуј! - Затим се по други пут чу глас где говори: 
Потражите човека Божјег, који ће отићи из тела, да се помоли за 
град, и све ће вам се добро устројити! 

Према овом откривењу људи се по целом Риму дадоше на 
тражење таквог човека, али га не могоше пронаћи, и беху у великој 
недоумици. Затим се у четвртак увече сабраше са царем и папом у 
саборну цркву светих Апостола, сатворише свеноћно бденије, 
молећи Христа Бога да им сам покаже угодника свог. А кад освану 
петак, свети Алексије човек Божји разлучи се од тела свог, и отиде га 
Господу. И би глас у цркви из олтара, као и први пут, који говораше: 
Човека Божјег тражите у Јевтимијановом дому. А цар, обраћајући се 
Јевтимијану, рече му: Имајући у дому свом такву благодат, зашто 
нам ниси казао? Јевтимијан одговори цару: Тако ми Господа Бога, ја 
ништа о томе не знам. - И призвавши најстаријег слугу свог, упита 
га: Знаш ли ти некога од дружине твоје који има неку врлину и 
угаћа Богу? Овај одговори: Тако ми Бога, не знам, јер су сви тући 
врлинама и живе небогоугодно. 

И поћоше сами цар и папа, да у Јевтимијановом дому потраже 
човека Божја. Јевтимијан пожури испред њих, намести у својој 
палати престоле цару и папи, и другим кнезовима, и изађе им у 
сусрет са свећама и кадионицама. А супруга Јевтимијанова, која у 
својој соби туговаше, чувши метеж и грају у дворишту и палатама, 
упита: Шта је то? - А кад сазнаде да су цар и патријарх дошли, и због 
чега су дошли, она се чуђаше. Исто тако и невеста, налазећи се на 
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чардаку, виде цара и папу где са мноштвом народа долазе, чуђаше 
се, и питаше се: Шта ово има да значи? 

А кад цар, папа и кнезови седоше, и настаде тајац, тада онај 
слуга што је прислуживао светом Алексију, рече Јевтимијану: 
Господине мој, није ли човек Божји онај просјак кога си мени 
поверио? Видим велика и дивна дела његова: пости се сваки дан, 
ретко кад касно увече узме хлеба и воде, а ноћи проводи у молитви 
без сна. Но и неки наши момци му пакости чине, шамарају га, вуку 
за косу, поливају помијама, а он све то са радошћу и великом 
кротошћу подноси. 

Чувши то, Јевтимијан одмах похита у просјакову кућицу, викну 
га трипут кроз прозорче, али не доби одговора. Тада уђе унутра и 
нађе човека Божја где благољепно лежи мртав, лице му беше 
покривено, у десној руци је држао пресавијену хартију. А када му 
откри лице, он сијаше благодаћу као лице анђела. И хтеде да му 
хартију узме из руке и види шта је написано на њој, али је не могаде 
извући, пошто ју је рука чврсто држала. Онда се хитно врати к цару 
и папи, и рече им: Нађох кога тражимо, али је већ умро, и хартију 
држи у руци и не даје ми је. Тада цар и патријарх наредише да се 
направи скупоцен одар и дивно постављен. И изнесоше из одаје 
свето тело човека Божјег, и чесно га положише на спремљени одар. 
Затим цар и патријарх преклонише колена, целиваше свете мошти, 
и са сузама му се обратише као живоме: Молимо те, слуго Христов, 
дај нам ову хартију, да видимо шта је написано на њој, да бисмо 
сазнали ко си. - И рука отпусти хартију цару и папи. Они је узеше, и 
пружише је Аецију, библиотекару велике цркве. И кад настаде 
потпуна тишина, стаде библиотекар громко читати ту хартију. А кад 
дође до оног места где се говори о родитељима и о невести, и о 
прстењу и појасу што Алексије беше дао невести својој у ложници, 
познаде Јевтимијан Алексија сина свог, паде му на груди, и грлећи га 
и љубећи са сузама нарицаше: О страхоте за мене, чедо моје 
премило! зашто си нам приредио ово? зашто си нас толико 
уцвелио? Авај мени, чедо моје, ти си толико година провео у дому, и 
гледао родитељске патње, а ниси нам открио себе, нити утешио 
старост нашу у горкој тузи која нас је због тебе притискивала! О 
тешко мени, сине мој жељени, љубави моја, утехо душе моје! шта 



сада да чиним? Да ли да твоју смрт оплакујем, или да ликујем што 
сам те нашао. - И ридаше Јевтимијан неутешно, чупајући своје седе 
косе. 

А супруга његова Аглаида, чувши ридање мужевљево, и 
сазнавши да је онај просјак - син њен Алексије, отвори врата 
добровољног затвора свог, и полете чупајући своје расплетене власи. 
И раздравши хаљине своје, она преклињаше народ, који се беше 
слегао, да јој начини пут: Дајте ми пут, дајте, да видим мило чедо 
своје, да загрлим јединца свог! - И притрчавши, паде на чесно тело 
сина свог, грљаше га и љубљаше, и нарицаше: Куку мени, господине 
мој! куку мени, чедо моје слатко! што си то урадио? зашто си толико 
јада души нашој задао? Куку мени, светлости очију мојих! Како те не 
распознасмо кад си толико година живео с нама? како се ниси 
сажалио слушајући стално наша горка кукања за тобом, и ниси нам 
се казао? 

Тако исто и невеста, која је тридесет и четири године провела 
без женика, носећи црнину, паде на свете мошти, лијући силне сузе 
и топећи њима чесно тело драгог свог; и с великом љубављу га 
целиваше, и горко и неутешно ридаше: Авај мени! тешко мени! куку 
мени! - и друге дирљиве речи говораше тако, да све расплака и 
разрида, и сви плакаху заједно са родитељима и невестом. 

Затим цар и папа наредише да се одар са чесним телом човека 
Божјег носи и постави у средини града, како би га сви видели и 
дотакли га се. И говораху народу: Ето нађосмо кога тражаше вера 
ваша! - И слеже се цео Рим, и сви се дотицаху светитеља целивајући 
свете мошти његове. И који год беху болесни, сви се исцељиваху: 
слепи прогледаху, губави се очишћаваху, ђаволи се из људи 
изгоњаху, и ма каква болест и недуг да беху на људима, свима се 
даваше потпуно исцељење од целебних моштију угодника Божјег. 

Цар и патријарх, видевши таква чудеса, сами узеше одар и 
понеше у цркву, да би се осветили од додира светога тела. А 
родитељи и невеста иђаху за одром плачући. Но тако много беше 
народа који се хтео коснути чесног тела светитељевог, да је од 
тискања и навале било немогуће носити одар. Стога цар нареди да 
се међу народ баца златан и сребрн новац, како би се људи одбили 
од одра и дали пут до цркве. Али нико и не обрати пажњу на злато 



и сребро, јер сваки жуђаше да види човека Божјег, и да га се додирне 
и целива. 

Папа онда стаде саветовати народ да се одбије, обећавајући да 
свете мошти неће одмах сахрањивати, него ће чекати док их сви не 
целивају и не косну их се. И једва се народ даде усаветовати, те се 
одбише мало, и свете мошти бише донесене у велику цркву. И 
оставише их недељу дана несахрањене, како би им се сваки који 
жели поклонио и коснуо их се. А родитељи и невеста целе те недеље 
остадоше поред чесних моштију плачући. Цар пак нареди да се 
начини ковчег од мермера и смарагда, и украси златом. И у њега 
положише човека Божјег. О одмах истече из светих моштију 
благоухано миро, и испуни ковчег. И помазиваху се сви тим миром 
ради исцељења од сваковрсних недуга. И светом Алексију човеку 
Божјем приредише чесну сахрану, славећи Бога. 

Свети Алексије се престави седамнаестог марта 411. године, за 
царовања Хонорија у Риму а Теодосија Млађег у Цариграду, док над 
свима влада Господ наш Исус Христос, са Оцем и Светим Духом, 
коме слава вавек, амин. 

  
 
 
 
 
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
МАРИНА 
  
РОЂЕН од родитеља хришћана. Био војник. Гледајући како 

идолопоклоници приносе жртве не само људима него и гмизавцима 
и гадним животињама, њега захвати пламен божанске ревности. И 
кад једнога празника незнабошци приношаху жртве мртвим 
идолима, он јурну, обори жртвеник, разбаца жртве што беху на 
њему, и ногама их изгази, објављујући да је хришћанин. 

Идолопоклоници га одмах ставише на муке: најпре га тукоше 
дебелим моткама, па му камењем зубе и вилице поломише, и онда 
за косу обесише. Затим га оковаше, и кнезу предадоше. Овај га стави 



на многе муке, и најзад нареди те му мачем одсекоше главу, у 
трећем столећу. И тако блажени Марин прими венац мучеништва. 

Неки сенатор Астерије, обучен у скупоцену белу одећу, 
посматрао је страдање светог Марина. И толико се одушеви вером у 
Христа, који толику храброст даје својим следбеницима, да сам узе 
тело мучениково на своја леђа, однесе и чесно сахрани. Видевши то 
незнабошци и њега убише као хришћанина. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
МАКАРИЈА КОЉАЗИНСКОГ 
  
ПРЕПОДОБНИ Макарије Кољазински води порекло од 

племићког рода тверских бојара Кожиних. Родио се у селу 
Грибкову, на десетак километара од града Кашина;[5] сада се то 
насеље назива Кожино. Његови родитељи: отац Василије који се 
прославио ратним подвизима при великом кнезу Василију 
Васиљевичу Тамном,[6] и мати Ирина, одликоваху се побожношћу 
и васпитаваху децу своју у добрим обичајима. До пострижења у 
монаштво Макарије се звао Матеј. У седмој години родитељи га 
дадоше да учи књигу. Маломе Матеју књига иђаше лако, и он убрзо 
страсно заволе читање. Читајући Божанске књиге, он понираше у 
њихову садржину и примаше к срцу прочитано. Видећи то, 
родитељи се радоваху. Матеј избегаваше дечје игре, и када 
поодрасте он стаде размишљати о таштини световног живота и 
помишљати на удаљење од њега. Њему непрестано беху на уму 
Спаситељеве речи: Ако хоћеш савршен да будеш, иди продај све 
што имаш и подај сиромасима; и имаћеш благо на небу; па хајде за 
мном (Мт. 19, 21). Он жељаше да следује овим речима. Но родитељи 
његови нису желели да се он замонаши, иако су видели да је то 
његова искрена жеља. Они су му говорили да се човек може спасти и 
у свету, потсећали га на беседу светог Јована Златоуста: "Против 
оних који забрањују брак", наводили му библијске примере и 
новозаветне светитеље који су се спасли у свету и живели у браку. 
Иако је пламено желео да се удаљи из света, Матеј је ипак схватао 
јачину родитељских разлога, и као послушан син није хтео да их 
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љути, и рекао је: Нека буде воља Господња, ја се не противим вашој 
жељи. 

Родитеље обрадова оваква одлука сина, и они га оженише 
девојком Јеленом, из породице племића Јахонтових. Ступивши у 
брак, Матеј ипак не престаде мислити о томе да се доцније удаљи од 
света. Проводећи у браку побожан и чист живот, он се договори са 
женом да онај од њих, који надживи другога, не остане у свету, не 
ступа у други брак, већ прими монаштво. 

Годину дана после женидбе Матеју умреше родитељи; а две 
године после тога, по вољи Божјој, престави се и његова супруга 
Јелена. Сада Матеј ништа друго није желео него да испуни своју 
давнашњу намеру: да остави свет и прими монашки постриг. Ништа 
му сада није сметало да оствари своју жељу. И он одмах, по 
заповести Христовој, раздаде своје имање сиромасима и отиде у 
оближњи манастир Клобуковски,[7] крај града Кашина, и постриже 
се у монаштво са именом Макарије. И с огњеном ревношћу стаде он 
проходити манастирска послушања, повињујући се са највећом 
смиреношћу и кротошћу не само игуману него и најмлађима 
између братије. Неизоставно посећујући храм Божји и неуморно се 
трудећи у разним манастирским радовима, он остало време 
посвећиваше молитви и бдењу, усрдно читајући Житија светих и 
друге божанствене књиге, старајући се подражавати примере 
пређашњих подвижника и чувајући у срцу поуке, извучене из 
прочитаних књига. Подвизи младога монаха изазиваху дивљење код 
све манастирске братије. 

Пошто поживе не мало година у Николајевском Клобуковском 
манастиру, Макарије стаде помишљати на усамљенички живот. 
Утврдивши се у овој мисли, он је откри игуману и стаде просити 
његов благослов. Игуман, видећи искрену жељу Макаријеву, даде му 
очинску поуку и благослови га на нови пут подвижничког живота. 
Макарије пронађе место које одговараше његовим жељама, 
недалеко од Кашина, на дваестак километара, на реци Волги, 
између два осредња језера, у густој шуми. Ту он направи себи келију 
и стаде се подвизавати у посту, молитви и бдењу. Нико му не 
сметаше у усамљеничком подвигу. Дивље звери га не нападаху него 
се умиљаваху, и он дељаше с њима своју сиротињску храну. 
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Али Макарије се није дуго подвизавао у потпуној усамљености. 
Ускоро се к њему стадоше сабирати други подвижници; а најпре 
дођоше седам стараца из Клобуковског манастира. Сабра се не мало 
инока и из других места. Око келије Макаријеве никоше нове келије 
и образова се пустињско братство. Овом новом братству беше 
потребан храм Божји ради заједничке молитве и примања Светих 
Тајана. Преподобни Макарије са својим саподвижницима сагради са 
благословом тверског архипастира осредњу дрвену цркву у име 
Животворне Тројице. 

Пустињска братија се стално умножаваше, те се појави прека 
потреба да имају свештеника и игумана. Сам Макарије по 
смирености својој није хтео да се прими тога звања, него је то 
предлагао другима, ма да је сам руководио подвижничким животом 
нове обитељи. Он заведе строги поредак манастирског општежића 
са строгим уставом. Он прописа правило да се у обитељи не држи 
алкохолно пиће, да се не једе и не пије по келијама већ само за 
заједничком трпезом. Сам он даваше пример строгог живота, 
трудољубља и смирења. Са свима се он опхоћаше просто и љупко. 
При сусрету са ма којим од своје братије, без обзира на узраст, он 
говораше: "старчићу добри", и називаше га по имену. 

Устав манастирског живота, уведен преподобним Макаријем, 
беше тако строг да га нису могли држати онако како је то желео 
оснивач обитељи. Један за другим били су смењени два игумана због 
нарушавања овога устава. Братија најзад умолише преподобног 
Макарија, да он сам прими свештенички чин и власт игумана. После 
дугог одбијања преподобни напослетку пристаде; и праћен од 
неколико монаха он се упути у Твер, где и би епископом Мојсијем 
постављен за игумана. Братија беху неисказано обрадована када 
сазнадоше да се преподобни Макарије враћа у манастир у чину 
игумана, па му приредише свечан радосни дочек. И као игуман, 
преподобни Макарије вођаше најпростији начин живота, иђаше у 
бедној одећи и даваше пример у свима манастирским трудовима. 

Основање Макаријем нове обитељи, иако у пустом месту и 
дивљој шуми, ипак не беше свима пријатно. Власник околног 
земљишта, неки Иван Кољага, од самог почетка гледаше на 
Макарија не благонаклоно. А када црква би подигнута, и братство се 



умножи, и Макарије постаде игуман, онда се та нељубав претвори у 
злобу и отворено непријатељство. Кољага се бојао да његова земља 
на неки начин не пређе у посед нове обитељи, па се реши да 
Макарија уклони по сваку цену, макар убиством. Али по промислу 
Божјем, таква зла намера се не само не оствари него послужи на 
корист обитељи и на славу преподобног Макарија. С почетка смрт 
задеси Кољагину породицу, па потом и сам Кољага тешко се 
разболе. У таквој несрећи он најзад увиде да је то Божје наказање за 
његов тешки грех - злу замисао противу Макарија, раскаја се и 
нареди да ге носе к преподобноме. Крај ногу Макаријевих он са 
сузама исприча о својој замисли и мољаше опроштај и молитве. 
Видећи искрено кајање свога непријатеља, преподобни рече: "Бог 
нека ти опрости!" и поучи га, дуго му говорећи о пролазности 
земаљских блага и о таштини света. Кратка поука преподобнога 
тако делова на Кољагу, да он одлучи да сам остави свет, постриже се 
код преподобног Макарија, и сву земљу своју поклони манастиру, 
који од тада сам преподобни Макарије, из смирености, стаде 
називати Кољазинским. 

Глас о строгом монашком животу Макаријевом у новој обитељи 
стаде се ширити не само по околини већ и по удаљеним местима. К 
Макарију се стадоше стицати из ближих и даљих места разни људи, 
мирјани и монаси, жељни спасења. Једном дођоше к њему два 
младића бојарскога рода, које он одавно познаваше. Примивши их у 
својој келији као обичне путнике, он их стаде распитивати куда и 
ради чега иду. Путници одговорише да имају жељу оставити свет и 
настанити се у некој пустињи. "Знајући те од детињства, говораху 
они, и сећајући се твоје пређашње љубави и поука из Божанског 
Писма, и слушајући сада о твом строгом монашком животу, ми 
дођосмо к теби да те молимо да нас примиш код себе на 
послушање". 

Преподобни, желећи да их стави на пробу, рече: "Ја сам грешан 
човек, зато сам се и настанио у пустињи, да се молим Богу за 
опроштај грехова својих, а ви се вратите к родитељима својим, да их 
не би ожалостили". Но младићи беху дошли са одлучном намером 
да остану у манастиру под руководством славног, ма да и смиреног 
подвижника; и они га са сузама стадоше преклињати да их прими у 



заједницу. Видећи код младића искрену и нелицемерну жељу да 
себе посвете монаштву, преподобни их прими у свој манастир, и 
после потребног искушеништва он их удостоји монашког пострига. 

Мудро управљајући братством које се увећавало, преподобни 
Макарије провођаше време у посту, молитви, труду и бдењу. Он 
усрдно читаше Свето Еванђеље и друге књиге Светога Писма, и 
непрестано поучаваше спасоносном путу како братију тако и све 
долазнике. 

Очевидац и сведок подвижничког живота Макаријевог и 
строгости његовог манастирског општежићног устава био је 
знаменити подвижник монаштва тога доба - свети преподобни 
Јосиф Волоколамски[8]. Имајући намеру да оснује нови манастир по 
правилима строгог општежића, преподобни Јосиф крену на пут из 
Пафнутијевог Боровског манастира[9] да обиђе северне руске 
манастире, да види монашки живот и проучи манастирске поретке 
и уставе. У томе странствовању он наврати и у Макаријев 
Кољазински манастир, виде преподобног Макарија, разговара са 
њим и остави следеће казивање у свом "Сказанију о свјатих отцах": 

"Ја видех, - каже преподобни Јосиф - и блаженог старца 
Макарија, игумана, оснивача Кољазинског манастира. Он ми 
казиваше ово: "Кад ја дођох на ово место, са мном дођоше седам 
стараца из Клобуковског манастира. Они беху тако савршени у 
врлинама и у постничком и монашком животу, да сва братија 
долажаху к њима ради поуке и душевне користи: и они, 
просвећујући све, учаху их корисноме; оне који су проводили живот 
у врлинама, они утврћиваху; а оне који су скретали у недоличност, 
њих кораху, изобличаваху и не допуштаху им да раде по својој 
вољи". Таква беше тада, по речима Макарија, побожност у 
манастиру и благоустројеност; све се радило сагласно отачким и 
општежићним предањима, тако да се дивио велики старац 
Митрофан Биваљцев. Он тада беше допутовао са Свете Горе 
Атонске, где је провео девет година. Он говораше братији: "Бадава 
сам се мучио и без успеха превалио тако далек пут у Свету Гору, 
када имамо Кољазински манастир: јер је могуће спасти се и онима 
што у њему живе; у њему се све ради као по општежићима која се 
налазе у Светој Гори". 
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Из Кољазинског манастира, који се одликовао тако побожним 
животом, изишло је, још за живота преподобног Макарија, 
неколико оснивача нових манастира. То су: Јефрем Перјекомски[10] 
основао Перјекомски Николајевски манастир у Новгородској 
области на језеру Иљмену; и преподобни Паисије Угљички[11], 
рођени сестрић преподобног Макарија, основао Покровски 
манастир, близу града Угљича, на левој обали Волге. 

Побожни живот Макаријев беше славан пред људима и по 
вољи Богу. Молитва његова бејаше чудотворна. По моћи ове 
молитве Бог многима дарова утеху у невољама и исцељења од 
недуга и болести. У Кашинском срезу беше, и сада постоји, село 
Кесово, или Кесова Гора. Тамо живљаше неки Захарија, који дуго 
боловаше и беше узет. Он је много слушао о моћи Макаријеве 
молитве пред Богом, па стаде молити своје блиске да га одвезу к 
преподобном игуману Кољазинском. Када га одвезоше, он горко 
плакаше пред игуманом и преклињаше: "Преподобни оче Макарије, 
помози мени узетоме!" Преподобни одговори: "Брате, тебе су 
донели да пробају моју немоћ. Како молиш помоћ од грешника, 
који је на једвите јаде стекао нешто мало за своје поправљење!" Али 
узети продужи запомагати: "Знам, слуго Божји, знам да молитва 
твоја пред Богом за мене грешног и јадног неће остати узалудна!" 
Видећи искрену и дубоку веру болесникову, Макарије рече: "Чедо, 
преблаги Бог не жели смрти грешника, него живот и обраћење ка 
спасењу, и Он зна на који ће га начин привести спасењу кроз 
покајање. Тебе је Бог посетио, и ако се покајеш и оставиш пређашње 
навике, Бог ће ти послати исцељење; а не покајеш ли се, онда ћеш 
пострадати још више". - Болесник тада са сузама исповеди пред 
преподобним Макаријем грехе своје од младости. И преподобни, 
помоливши се, даде му благослов, а са благословом уједно му 
поврати и здравље. Потом он постаде свештеник у своме селу, и 
целог живота није заборављао поуке преподобног Макарија. 

Кроз извесно време к преподобноме доведоше јуношу 
бојарскога рода, Василија Рјасина, који је патио од лудила. 
Преподобни, видећи патње болесникове и туту људи који га беху 
довели, би тронут и стаде служити молебан за његово здравље. Када 
после молитве преподобни осени болесника крсним знаком, он се 
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тог тренутка исцели; и обрадован милошћу Божјом не хте више да 
се враћа родитељском дому него одлучи да остане у манастиру и 
прими монашки постриг од преподобног Макарија. 

Једном лопови ухватише манастирске волове које братија 
употребљаваху за пољске радове. Таман крадљивци хтедоше да 
потерају свој плен, али изненада бише поражени слепилом и дуго 
лутаху у околини манастира. На крају крајева они се опет обретоше 
са пленом код манастира. Преподобни Макарије, обилазећи 
манастирско домаћинство, угледа крадљивце и, као да не зна шта је 
по среди, упита их зашто су они ту и откуда им волови. Злочинци 
признадоше своју злу намеру и, бацише се пред ноге преподобноме, 
молише за опроштај. Преподобни им опрости грех, молитвом их 
избави од слепила и запрети им да убудуће не помиљшају на 
слична зла дела. 

Устројивши строго манастирско општежиће, и светошћу свога 
живота и непрекидним трудом привукавши многобројну " братију, 
преподобни Макарије још за живота свог успе да материјално 
осигура издржавање братије. Он поклони своју очевину 
новооснованом манастиру. Осим споменутог земљепоеедника Ивана 
Кољаге беху и други постриженици преподобног Макарија, који 
своја имања преписиваху манастиру и прилагаху ствари и новац. 
Слава Макаријевих подвига побућивала је многе богате људе те су 
манастиру поклањали земљу. 

Но преподобни Макарије се бринуо не толико о материјалном 
благу обитељи колико о свом душевном спасењу и о указивању 
другима пута спасења примером и поуком. Он је поступао по 
еванђелској речи: Иштите најпре царства Божијега и правде његове, 
а остало ће вам се све додати (Мт. 6, 33). У таквом живљењу 
преподобни достиже дубоку старост. Не обазирући се на то што 
телесне силе његове слабљаху, он продужи предавати се бденију и 
молитви: ноге његове, као чврсти стубови, стајаху на молитви дан и 
ноћ. У марту 1483. године он се тешко разболе. Он осети да му се 
приближује крај и стаде безмолствовати, молитвено тиховати. 
Потом дозва к себи братију и рече: "Возљубљени оци и чеда! ја, као и 
сви земнородни, одлазим на пут отаца мојих, а вас предајем Господу 
Богу, који вас може руководити и дати вам вечно наслеђе. На све 



могуће начине старајте се о свом спасењу; будите свагда у послу, 
бдењу и непрестаној молитви; чувајте чистоту душе и тела; не 
враћајте зло за зло или увреду за увреду. Знајте, братије, ако будем 
имао слободу пред Господом, онда по одласку мом обитељ ова неће 
оскудевати него ће се проширити". 

Пошто благослови и изгрли братију, преподобни се удостоји 
причешћа Светим Тајнама, и рекавши: "Слава Богу за све, амин!" он 
предаде дух свој Господу, у осамдесет првој години свога живота, 17 
марта 1438 године. Оплакан од братије, преподобни Макарије би 
погребен близу дрвене цркве, њиме подигнуте. На његовом гробу би 
начињена дрвена капела и украшена светим иконама. 

Подвизи преподобнога за живота створили су поштоваоце 
њиме основаног манастира и после његове блажене кончине. 
Прилози су стизали непрестано. У 1521 години трговац Михаило 
Воронков Дмитровски изјави жељу да на месту старе дрвене цркве 
подгне цркву од камена. Са благословом епископа Тверског и 
Кашинског Нила, а при игуману Кољазинског манастира 

Јоасафу приступи се овоме послу. При раскопавању земљишта 
налажаху кости раније погребене братије. Но на месту где бејаше 
погребен преподобни оснивач манастира, нађоше читав ковчег: из 
њега се шираше миомир. Не смејући га дирати, радници одмах 
известише игумана Јоасафа, који са умилењем и сузама стаде 
целивати откопани ковчег, ни за тренутак не сумњајући да је овај 
драгоцени проналазак - ковчег преподобног Макарија. По наређењу 
игумана одмах зазвонише у звона, те се сабраше братија и мноштво 
народа из околине. Одмах направише поред старе цркве шатор и, 
побожно подигавши ковчег из земље, пренеше га тамо и 
одслужише парастос над њим. Затим отворише ковчег; из њега се 
разли још већи миомир, и тело преподобнога, које је тридесет и 
осам година лежало у земљи, показа се нетрулежно, чак ни ризе не 
беху натрулеле, и седине старчеве беху светле. Ово се догоди 26 маја 
1521 године. Народ са умилењем прослављаше Господа који дивно 
прославља Своје избранике. Многи болесни и немоћни, који са 
вером притицаху к новопронаћеним моштима, добијаху исцељење. 

Игуман и братија, обрадовани оваком благодаћу, похиташе те 
известише о томе Дмитровскога кнеза Јурија Ивановича. Послани 



јеромонах усмено обавести кнеза о свему. Обрадован, кнез стаде 
чекати писмени извештај од игумана о исцељењима која су се 
чудесно догодила од моштију. Игуман Јоасаф се постара те бише 
записана најважнија чудеса од моштију, са именима исцељених, и те 
записнике посла кнезу. Јуриј Иванович одмах отпутова у Москву, и о 
свему што се збило у Кољазину извести свога брата, великог кнеза 
Василија Ивановича, и митрополита Данила. Велики кнез и 
митрополит наложише кнезу Јурију Ивановичу да лично доћу у 
Москву бар неколико њих који су добили исцељење од моштију 
преподобнога. Многи онда од исцељених лично дођоше и 
посведочише истинитост својих исцељења. Тада велики кнез и 
митрополит послаше у Кољазински манастир архимандрита 
московског манастира Чудова Јону да на лицу места испита све што 
се односи на откриће моштију. Архимандрит Јона дође у 
Кољазински манастир, убеди се у нетљеност светих моштију 
преподобног Макарија и у њихову чудотворну силу, и посведочи то 
у Москви пред великим кнезом и митрополитом. 

Тада велики кнез и митрополит сазваше у Москви сабор од 
епископа архимандрита, игумана и других духовних лица. На 
сабору бише изложене све околности јављења моштију преподобног 
Макарија, расмотрен његов свети живот и чудеса како за његова 
живота, тако и после смрти од његових моштију. Сабор донесе 
одлуку да се преподобни Макарије Кољазински приброји лику 
Светих и одреди му као дан празновања: седамнаести март - дан 
његове кончине, и двадесет шести мај - дан открића његових 
моштију. 

Нетљене мошти преподобног Макарија бише убрзо пренете из 
привременог шатора у стару дрвену цркву, а затим стављене у нов 
храстов кивот и свечано изложене на десној страни у новој каменој 
цркви, подигнутој трговцем Воронковим. 

При открићу моштију преподобног Макарија записано је од 
стране монаха Кољазинског манастира четрнаест чуда. Навешћемо 
нека од њих. У манастирском сиротишту живљаше убоги човек, по 
имену Јован: његове ноге беху се сасушиле као дрво, и згрчиле; 
пуних дванаест година он је само пузио, опирући се рукама на 
малену штаку. Угледавши једном где свештеници служе молепствије 



крај кивота преподобнога, он с муком допуза до њих и замоли их да 
се помоле за њега Господу и Његовом угоднику. Пошто га 
покропише светом водом и отворише кивот свештеници хтедоше да 
подигну паћеника да целива свете мошти, но у то исто време његове 
се ноге исправише, и он сам устаде и целива свете мошти на 
запрепашћење свих. Од тога времена он постаде потпуно здрав. 

Бакон Кољазинског манастира Андреј дуго је патио од 
страховитих болова у костима. Њега донесоше к моштима 
преподобнога; и када их са вером целива, тог часа доби исцељење. 

И друга лица исцелише се од разних болести: два манастирска 
момка - од лудила; једном богомољном скитачу, коме на десној руци 
три прста беху згрчена и прирасла за длан, исправише се и 
оздравише, када он са молитвом додирну чудотворчев кивот; једна 
жена беше сва отекла, а друга беше глува, и обадве се исцелише 
после усрдне молитве угоднику Божјем; неки младић Григорије, 
који је десет година непомично лежао узет, би донесен на одру и 
положен поред кивота преподобнога, и мало по мало он стаде 
осећати да му се ноге и руке почињу кретати, па напреже снагу и 
устаде са одра и припаде к светим моштима. Они који га донеше, и 
сам исцељени, прославише Бога и Његовог угодника. 

Једном дође у манастир неки човек, по имену Лаврентије, и 
исприча да је две године патио од болести у нози, а када је дао 
обећање да ће се пострићи у Кољазинском манастиру, онда је добио 
исцељење. На путу за манастир њега нападну разбојници, и он се 
изранављен врати у Москву. Но тамо га снађе слепило. У недоумици 
и очајању он се опомену свога обећања да се постриже у обитељи 
преподобног Макарија и - прогледа. Сада он дође у манастир да 
испуни своје обећање. 

Бојарин Јован дође у Кољазински манастир. При повратку дома 
игуман благослови богомољца иконом преподобног Макарија. 
Бојарин код куће много причаше о чудесима преподобнога. Мећу 
његовим људима беше један узет човек, по имену Теодор, који шест 
година лежаше у постељи непомичан. Побожни господар његов 
донесе к њему икону преподобнога и нареди да се отслужи молебан 
са водоосвећењем. Када болесника покропише светом водом, он 
устаде са постеље здрав, на удивљење и утеху свих присутних. 



Неки Онуфрије, бесомучан, с муком довезен из Новгорода, 
никако није хтео да се приближи кивоту чудотворца и изговарао је 
хулне речи, тако да су његови сродници помишљали да га возе 
натраг, па су се неки чак усудили корити преподобног што није у 
стању да исцели болесника. Напослетку они ипак решише да га 
силом привуку к чудотворном кивоту. И чим бесомучник додирну 
кивот, он јаукну и паде на земљу бацајући пену на уста; присутни 
помислише да он већ умире, и покропише га светом водом. Но 
страдалник се изненада освести и стаде потпуно свестан 
распитивати где се налази. Добивши одговор, он побожно целива 
мошти преподобнога, узнесе пламену благодарну молитву и, 
обдаривши манастир, он се здрав врну своме дому. 

Предсмртне речи преподобног Макарија оправдаше се: његова 
обитељ није оскудевала већ се ширила: њу су посећивали московски 
цареви, и богато је обдаривали. Тако, 1533 године посетио ју је цар 
Иван Васиљевич Грозни, и подарио јој много земље. У 1599 години 
дошао је у Кољазинску обитељ цар Борис Годунов са супругом и 
децом, да се помоли и измоли благослов од утодника Божјег за 
предостојећи брак принцезе Ксеније са данским принцом Јованом. 
Посетиоци су донели на дар преподобном Макарију великољепни 
сребрни кивот, у који су у њиховом присуству премештене 
богоугодникове мошти. 

Као онда, тако и касније, и у најновије време, манастир је 
напредовао: у њему се обнављали, дозидавали стари храмови и 
конаци, и зидали нови храмови и нови конаци. Богомољци са свих 
страна посећују манастир; нарочито се много народа стиче у дане 
светог Макарија: 17 марта и 26. маја. Овога дана, 26 маја, кивот са 
светим моштима преподобног Макарија обноси се око главног 
манастирског храма Пресвете Тројице, у коме се оне и налазе свагда 
почивајући у отвореном позлаћеном кивоту од сребра. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ТЕОСТИРИКТА ИСПОВЕДНИКА 
  
ПРЕСТАВИО се у миру. 



  
  
СПОМЕН СВЕТОГ ПРЕПОДОБНОГ МУЧЕНИКА 
ПАВЛА 
  
ЗБОГ молитвеног поштовања светих икона сажежен у огњу на 

Кипру, око 777. године. 
  
  

 
  
  
 
НАПОМЕНЕ: 

1. Лаодикија - древни град малоазијске области Фригије, основан 
Антиохом II (261-246 год. пре Христа) у част његове супруге 
Лаодике. Црква Лаодикијска спомиње се као знаменита у 
Апокалипсусу (3, 14-22). У 360. год. одржан у Лаодикији 
Помесни сабор, чија су правила (6) ушла у црквени канон. У 
1255. години град би заузет од Турака, а у 1402 години разорен 
Тамерланом. Данас постоје само остаци рушевина. 

2. Едеса, данашња Урфа, град на северу Месопотамије на реци 
Еуфрату, од 137 године пре Христа главни град Озроенске или 
Едеске државе; у 217 години после Христа претворен од стране 
Римљана у источну колонију. У Едеси се рано раширило 
хришћанство; у четвртом веку свети Јефрем Сирин основао ту 
богословску школу. 

3. Киликија - малоазијска област, са главним градом Тарсом, у 
коме се родио свети апостол Павле (Д. А. 9, 1-11), где је и 
проповедао Еванђеље. 

4. То је био папа Инокентије I (402-417 год.). 
5. Кашин - среско место Тверске губерније, на реци Кашинки, с 

леве стране Волге, 13 километара удаљено од ње. 
6. Кнезовао од 1425 до 1462 године. 



7. У њему се до данашњег дана чува келија преподобног 
Макарија. 

8. Спомен његов Црква празнује 9 септембра. 
9. Спомен преподобног Пафнутија празнује се 1 маја. 
10. Спомен његов Црква празнује 10 маја. 
11. Спомен његов празнује се 6 јуна. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. МАРТ 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
КИРИЛА, 
архиепископа Јерусалимског 
  
СВЕТИ Кирил се родио од благочестивих родитеља 315. године 

у Јерусалиму, у време Константина Великог. Васпитан у 



Православљу. Замонашио се за царовања Константина Великог. 
Године 343 посвећен за свештеника од архиепископа јерусалимског 
Максима. А када блажени архиепископ јерусалимски Максим пређе 
из овог у бесмртни живот, свети Кирил га наследи на престолу 
јерусалимском 348 године. И показа се најревноснији заштитник 
апостолских догмата, сузбијајући јереси: Аријеву, Македонијеву[1] и 
Манесову. Зато су га мрзели јеретички архијереји, као архиепископ 
Кесарије Палестинске Акакије, који га касније и у прогонство посла. 

У време овог свјатјејшег архиепископа Кирила би чудесно 
знамење на небу: на дан Педесетнице појави се знамење крста, 
светлије од сунца, које се простирало изнад Јерусалима и Горе 
Јелеонске, и трајало неколико часова почев од деветога часа изјутра. 
О тој чудесној појави, која је била вићена од свих житеља 
Јерусалима, гшсао је свети Кирил и цару Констанцију, саветујући му 
да приђе Православљу, јер овај цар беше скренуо с правог пута вере 
и залутао у аријанско зловерје, и злостављаше православне. 

Споменути Акакије, познаник царев и имајући подршку 
његову, устаде против светог Кирила са два разлога: прво, што га је 
свети Кирил изобличавао за јерес, и друго, што му се свети Кирил 
није хтео потчинити. Јер пошто Јерусалим беше опустошен и 
омаловажен од безбожних царева римских, то и престо 
архиепископије јерусалимске беше веома потцењен, и стављен под 
власт митрополита Кесарије Палестинске. Свјатјејши Кирил не хте 
да се потчини Акакију зато што је јеретик, кога је као таквог 
Сардикијски помесни сабор светих Отаца (343 г.) још раније збацио 
с престола. Сада се Акакије држао митрополитског престола, не на 
основу црквених канона, него на основу царске силе. Свети Кирил га 
изобличаваше, јер је Акакије седео на престолу насилнички а не 
пастирски. Одвојивши се од кесаријске митрополије, свети Кирил је 
сасвим умесно тврдио да је јерусалимски престо првији и старији од 
кесаријског, пошто је Јерусалимска Црква мати свима Црквама. А 
осим тога, Сардикијски сабор, који је збацио Акакија, предао је 
старешинство јерусалимском архиепископу блаженом Максиму, 
претходнику светог Кирила. 

Акакије, испуњен злобне јарости, изнесе против светог Кирила 
овакву оптужбу: Једне године догоди се глад у Јерусалиму; у својој 
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великој невољи од глади, сви житељи прибегоше свом свјатјејшем 
архиепископу блаженом Кирилу, молећи га да их прехрани за 
време глади. А он, милостива срца, потроши све што имађаше 
хранећи гладне. Али пошто се глад продужи, и он више није имао 
чиме да храни гладне људе, он стаде продавати златне и сребрне 
утвари црквене, и скупоцене покриваче и завесе, и од тог новца 
куповати жито и делити народу. И тада се пронесе глас, како је 
тобож нека жена комедијашица била вићена у граду где јавно иде 
обучена у неко црквено свештено одјејање, и по свом обичају игра; а 
упитана, одакле јој то одјејање, она је одговорила: Купих га на 
пијаци од тог и тог трговца. Трговац опет, упитан поводом тога, рече 
да му архиепископ даде одјејање на продају. Да ли је то тачно или 
не, нема података, али глас о томе дође до митрополита Акакија. Он 
то узе као оправдан разлог, те сазва свој сабор, на коме збаци светог 
Кирила зато што продаје светиње на срамоту и поругу. Помогнут од 
јеретика моћника, јеретик збаци православнога, неканонски 
архијереј отера са престола канонског архијереја светог Кирила, и 
насилно га прогна из Јерусалима (357 године). 

Прогнан, свети Кирил оде у Антиохију, затим у Тарс к 
блаженом епископу Силвану, и живљаше код њега. И видевши да 
овај у неким догматима вере по мало греши, исправи га и потпуно 
упути у правоверје. Сазнавши да је свети Кирил кол епископа 
Силвана, Акакије писа Силвану извештавајући га о свргнућу 
Кириловом и тражећи да га отера од себе, или да му не допусти да 
чинодејствује. Али Силван не послуша Акакија, јер је знао да је свети 
Кирил невино прогнан из злобе и зависти, човек побожан и свет и 
мудар, чијег се учења чврсто држе сви православни. 

Потом би Сабор у Селевкији (359 г.)[2], на коме беху сто педесет 
епископа. На томе Сабору Акакије настојаваше да Сабор не 
отпочиње са радом док се са Сабора не отера свети Кирил као 
одлучени. Пошто већина епископа не пристаде на то, Акакије 
напусти Сабор и отпутова у Цариград к Евдоксију, патријарху 
аријанском, и к цару Констанцију. И пред њима клеветаше епископе 
сабране у Селевкији, називајући тај Помесни сабор збориштем 
опасних људи, који су се састали не на корист него на штету Цркве. 
Но нарочито разгневи цара против светог Кирила причајући му 
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како је Кирил продао на тржишту ону скупоцену златоткану ризу, 
коју блажене успомене Константин Велики подари архиепископу 
јерусалимском Макарију, да се облачи у њу при вршењу тајне 
крштења, и како та риза би виђена на једној комедијашици која је 
играла скаредне игре на позорници. Разгневљен цар осуди светог 
Кирила на заточење (360. године). 

Кад после неког времена умре цар Констанције, престо заузе 
законопреступни Јулијан[3]. Он се у почетку притворно показиваше 
побожан и добар, те поништи све Констанцијеве одлуке, и врати из 
заточења све православне епископе које Констанције беше прогнао. 
Тада се и свети Кирил врати из заточења, и поново заузе свој престо. 
Но кад се Јулијан утврди на власти, он се јавно одрече Христа, и даде 
Јеврејима велику слободу. Он им допусти да у Јерусалиму обнове 
храм Соломонов, при чему их је помагао народним данком који је 
даван цару. И кад се поче то богомрско дело, свети Кирило 
пророчки говораше својима да ће се Христове речи несумњиво 
испунити: Ни камен на камену неће остати (Лк. 21, 6). Још се свети 
Кирил и мољаше Господу Христу да не допусти непријатељима 
својим да доврше започето дело, него да ускоро обустави њихов 
подухват и осујети њихову намеру. 

И Господ услиши молитву слуге Свога, и његове пророчке речи 
оствари. Јер једне ноћи би страшан земљотрес, који не само поруши 
све што беше изнова сазидано, него извали и растури старо камење, 
које се још држало под земљом. Све то би невидљивом силом 
Божјом развејано као прах са тог места. А кад свану, многи се свет 
слеже тамо, дивећи се томе чуду. И кад Јевреји помишљаху да се 
понова подухвате истога посла, изненада спаде огањ с неба и сагоре 
сав алат. И све Јевреје спопаде велики страх. А идуће ноћи појавише 
се на јеврејским хаљинама знамења светога крста нацртана, која се 
никако не могаху избрисати ни опрати. 

После тога свети Кирил би опет прогнан, а његов престо 
држаше његов заменик свети Киријак, који се најпре у јеврејству 
зваше Јуда. То је онај Јеврејин који проказа светој царици Јелени 
место где беше сакривен Часни Крст. На светом крштењу он доби 
име Киријак. После изгнанства светог Кирила, он кратко време 
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држаше јерусалимски престо, јер пострада за Христа од Јулијана 
Одступника, као што о њему пише под двадесет и осмим октобром. 

А кад погибе безакони Јулијан, свети Кирил се поново врати на 
свој престо. Али после неколико година, када се аријанци за 
царовања Валентова (364-378 г.) опет ојачаше, свети Кирил би трећи 
пут прогнан за веру (367 г.) јер се веома противио јеретицима 
борећи се за веру. 

А кад злочестиви цар Валент погибе злом смрћу (378 године), и 
после њега дође на царски престо Теодосије Велики[4], свети Кирил 
би чесно враћен на свој престо. И остаде на њему осам година 
непрекидно. Узео је учешћа на Другом Васељенском Сабору у 
Цариграду 381. године заједно са осталим православним Оцима 
Цркве. И пошто је мудро пасао Цркву Христову, и оставио Цркви 
корисне књиге, он се упокоји у Господу око 387. године. Од његових 
књига најпознатије су му 23 "Катихезе" (=Оглашења, Поуке о вери), у 
којима он тумачи свете догмате и свете тајне Провославне Цркве. 

  
  
ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
МОНАХА АНИНА, ЧУДОТВОРЦА 
  
ПРЕПОДОБНИ Анин беше родом из Халкидона[5] од родитеља 

благоверних; мален растом као древни Закхеј, но велики сасуд 
Светога Духа. Одмалена беше кротак и ћутљив, и без икаквог 
учитеља стремљаше добрим делима. 

Када му би петнаест година он остаде без родитеља. Одмах се 
одрече света, ступи у један свети манастир, и узе на себе анђелски 
образ. Затим, жељан потпуно безмолвног житија - пустињачког 
молитвеног тиховања, он оде дубоко у пустињу, где река Еуфрат 
раздваја Сирију од Персије. Тамо пронађе неког монаха Мајума, који 
је у пећини живео изванредним подвижничким животом, настани 
се код њега, и подражаваше га у пошћењу и посвуноћним 
молитвама. А њихово пошћење беше толико да целе свете 
Четрдесетнице све до Ускрса нису ништа јели. Но лица им беху 
светла као да се стално госте за царском трпезом. И ученик, блажени 
Авин, толики напредак показа, да и старца превазилажаше. Јер је 
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много пута, и осим свете Четрдесетнице, по четрдесет дана 
проводио без хране, молећи се дан и ноћ. И дивљаше се старац 
таквом подвигу његовом. 

Но где они живљаху не беше воде близу, јер река Еуфрат беше 
удаљена од њихове пећине пет попришта. И Анин је отуда доносио 
старцу воду у малом крчагу. Није хтео да доноси у великом крчагу, 
да би се што више трудио одлазећи по воду. А кад једном иђаше по 
воду, и беше одмакао од пећине једно поприште, Анђео му нали 
воду у крчаг, и он се врати и даде старцу. И старац се чуђаше како се 
он тако брзо врати, јер је знао да тамо нема друге воде. И схвативши 
каква је благодат Божја на ученику његовом, он зажеле да га има за 
свога учитеља и старца, али не могаде убедити у то светог Анина. 
Зато отиде од њега, не желећи да га служи такав угодник Божји, 
коме би он сам желео да служи. И дошавши у манастир, који се 
налазио на Еуфрату, исприча братији за светог Анина. И од тог часа 
свети Анин постаде познат, и почеше му долазити монаси. 

По одласку старца Мајума, свети Анин остаде у тој пећини, 
говорећи у себи: Бог ме је упутио да дођем овде, зато ћу и остати 
овде до смрти своје. А много пута одлажаше у унутрашњу пустињу, 
и тамо провођаше понекад до двадесет а понекад до тридесет дана, 
па се опет враћаше у своју пећинску келију. И умртви све страсти 
тела свог, и потчини тело духу, због чега му Бог потчини дивље 
звери, да му служе. И за њим иђаху два лава свуда, куд год је он 
ишао. Једноме од њих он беше излечио рану на нози. 

Но не само зверу него и људима он беше бесплатни лекар, јер 
му Бог даде благодат да исцељује сваку болест и немоћ по људима. 
И пронесе се глас о њему у том крају, и име његово постаде чувено. 
Стога му долажаху не само људи него и жене, доносећи своје 
болеснике. А он их све исцељиваше благодаћу Божјом која 
живљаше у њему, и отпушташе их здраве. И престаде да одлази у 
пустињу, и сећаше у келији због људи који су му долазили. Јер га 
Бог даде томе крају као извор исцељења. Он не одлажаше у пустињу, 
да не би долазиоци, не затекавши га у келији, враћали се празни и 
неутешни, него да сваки добије лек који тражи: једни исцељење 
својих телесних болести, а други ослобођење од душевних патњи 
помоћу духовних поука његових. 



Али пошто место беше безводно, требало је имати много воде 
за многобројне посетиоце који су му долазили. Због тога ископа 
мали бунар за сакупљање кишнице. Но та вода је задовољавала 
потребу за неколико дана. Једном за време жеге дођоше к њему неки 
људи, и беху жедни. Он нареди једноме од својих ученика, којих 
беше шест, да захвати воду с бунара и напоји жедне. Но ученик га 
извести да у бунару нема ни капи воде. Преподобни му онда тихо 
рече: Надам се у дивно име Господње, да ћеш наћи воде у бунару, да 
би утолио жеђ наших гостију. Ученик оде и нађе бунар пун воде до 
врха. И он зачуђен, радујући се и славећи Бога, захвати воду и 
однесе је к оцу, казавши му за чудо учињено молитвама његовим. И 
довољно беше те воде за све потребе на много дана. Ово се чудо 
догоди у седамнаестој години подвижништва преподобног Анина. 

Затим, пошто се та вода најзад потроши после дужег времена, а 
кише не беше, преподобни Анин не хтеде да поново иште од Бога 
такво чудо. Него, смиравајући ум свој, он стаде сам доносити ноћу са 
Еуфрата воду за потребе посетилаца. И тако сваке ноћи од вечера до 
сванућа он ношаше воду, славећи устима Бога, и сећајући се 
еванђелских речи Христових: Ако који напоји кога чашом воде у име 
моје, неће му плата пропасти (Мт. 10, 42). Но једнога дана се догоди 
да не беше воде, а дођоше к њему нека братија из манастира да га 
посете, и беху жедни од путовања. Преподобни онда дохвати крчаге 
и сам оде по воду на далеку реку. Но одмах се врати. Видевши га где 
се одмах враћа, они мишљаху да је блажени изнемогао телом, те на 
реку ни ишао није. Стога му потрчаше у сусрет, желећи да сами иду 
на реку по воду. И кад му стадоше скидати крчаге с рамена, они 
видеше да су тешки и пуни воде. И веома се удивише. Јер Анђео 
Господњи, као и први пут код старца Мајуме, напуни крчаге водом. 
И повикаше братија: Хвала Богу, ево из рамена светог оца истече 
вода жива и хладна! - И весели пише од ње. А смиреноумни 
светитељ рече им: Опростите ми, браћо, јер сам грешан. Ова се вода 
невидљива дарова не због мене него због ваше превелике жећи, да 
не бисте изнемогли док бих се ја вратио с реке. 

Епископ града Неокесарије Патрикије волео је светог Анина и 
врло га много поштовао због његовог светог живота и чудеса која је 
благодаћу Господњом чинио, и често га посећивао, па га и 



рукоположи за презвитера силом. А кад епископ чу да се 
преподобни мучи носећи сам воду са Еуфрата за своје посетиоце, 
поклони му магарца да на њему доносе воду, како се светитељ не би 
мучио. Но после неколико дана дође к преподобноме један 
сиромашан човек, који није имао да врати дуг зајмодавцу, и моли 
светог да се смилује на њега и да му нешто чиме би могао исплатити 
дуг. А преподобни сам сиромашан духом и стварима, немајући шта 
да му да, рече му: Узми, брате, овог магарца, продај га и исплати свој 
дуг. - Сиромашак узе магарца и оде, а светитељ опет стаде сам 
доносити воду са далеке реке. Сазнавши за то, епископ му посла 
другог магарца, са оваквом поруком: Не поклањам ти магарца, него 
само да ти воду носи, а кад ми буде затребао, ја ћу га опет узети. -А 
Но после извесног времена опет дође неки сиромашак к 
преподобноме, просећи милостињу. А он, пошто ништа није имао, 
даде му магарца. Потом му дође у посету епископ. И кад не наће 
магарца, он нареди да се ископа дубок бунар. Онда доведе магарце, 
на којима се донесе воде с реке, и напуни бунар. Јер у тим сушним 
крајевима, пошто нема влаге у земљи нити унутра има водених 
жила, копају се суви бунари, и у њих се скупља вода од кише или 
снега, или се доноси с река. И тако, пошто епископ напуни бунар 
водом, узе своје магарце и одведе. И кад би се бунар испразнио, он је 
слао своје магарце, на којима се доносила вода и бунар пунио, па је 
опет узимао натраг магарце. 

У апамијској крајини[6] беше неки столпник Пионије, који 
вођаше анђелски живот. Неки покварени људи из околине дођоше 
ноћу у његов манастир, надајући се да ће тамо наћи велико 
богатство. Они провалише зид, уђоше унутра, и онда лоповски и 
разбојнички обиђоше све одаје, тражећи што би могли узети. Али 
ништа не нађоше. При одласку један од њих се баци каменом на 
светог столпника, удари га силно по глави, и разби му главу. Пошто 
ти злочинци отидоше, столпник смишљаше да сиђе са столпа и иде 
да се тужи судијама. А преподобни Анин, прозревши Духом 
столпникову намеру, дозва лава који му служаше, даде му по 
обичају храну, и рече му: Добро се наједи, јер ћеш ићи на далек пут! 
Онда узе хартију, и написа овакво писмо: О, оче преподобни! 
познато ми је да си пострадао од зликоваца, па сад намераваш да 
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сиђеш са столпа, желећи да се осветиш непријатељима својим. Но, 
одустани од такве намере, да не лишиш себе вечне награде за 
трпљење у небеском царству - Ово писмо свети Анин привеза лаву о 
врат, и говорећи му као човеку, посла га апамијском столпнику, 
запретивши лаву да никога не напада путем. Лав одјури. И кад 
стиже до столпниковог манастира, он стаде ноктима гребати капију. 
Вратар нагвири кроз прозорче и, угледавши лава, отрча к столпнику 
и извести га да велики звер стоји пред капијом. Сатворивши 
молитву, столпник нареди вратару да без страха отвори капију. И 
уђе лав, и притрчавши к столпу баци писмо пред столпника. Он га 
прочита, и удиви се прозорљивости преподобног Анина, који са 
такве даљине сазнаде његову намеру. И дивљаше се како Бог 
потчини зверове да служе угоднику његовом. И одустаде од своје 
намере, препуштајући ствар Богу. 

Једна благочестива жена, која је боловала од неке болести, пође 
к светоме Анину да га замоли за исцељење. На путу је срете један 
варварин са копљем у руци. Он хтеде да је опљачка, али не нађе 
ништа код ње осим мало хлеба. И распаливши се греховном 
пожудом, он хтеде да је силује. Забивши копље у земљу, он је стаде 
приморавати на блуд. Она се отимаше, али пошто не могаше да му 
се отме из руку, она призва у помоћ име светог Анина, вичући: 
Свети Анине, помози ми! - И тог часа онај свирепи и неукротљиви 
варварин укроти се и задрхта, јер га спопаде страх. И хтеде да бежи, 
зато дохвати копље да га истргне из земље, али не могаде пошто се 
беше веома зарило у земљу. Видећи то, он се још више уплаши, па 
затим разјари. 

Али жена, извукавши се из његових руку, побеже и дође к 
светоме Анину, и каза му све. И пошто је светитељ исцели од 
болести, она се врати дому свом. А дође к преподобноме и варварин 
онај, кајући се за сва своја зла дела. Свети Анин га исцели, и светој 
вери научи, и удостоји светог крштења. А после неког времена обуче 
га и у анђелски образ. И он би инок богоугодан. А оно његово копље 
укорени се у земљи, и Божјом силом израсте у велики храст. 

Овај велики угодник Божји чињаше и многа друга чудеса: 
раслабљене исцељиваше, ђаволе из људи изгоњаше, и безбројне 
болеснике исцељиваше. И он беше исцелитељ не само људи него и 



животиња. Једнога дана беше се слегао к њему силан народ, а беше 
страшна жега. И нестаде воде, а жеђ их мораше све. Тада се светитељ 
помоли Богу, и одмах се појави у ваздуху кишни облак, и изненада 
удари необично јака киша, која испуни водом све јаме и долине. 

Преподобни прорече и многе ствари које су се имале догодити: 
претсказа најезду варвара, провиде кончину многе братије, и сваког 
призиваше к себи засебно, и говораше: Чедо, побрини се о души 
својој, јер је твоје време близу. 

Затим се преподобни Анин и сам приближи крају, пошто 
проживе сто и десет година. Предузнавши дан свога престављења, 
он сазва своје духовно стадо, јер имађаше доста братије, каза им 
многе поуке, и најзад показујући руком на најврлинскије међу 
њима, презвитера Вероникијана, рече им: Он нека вам место мене 
буде игуман! 

После тога одболова седам дана, и беше при крају. Пред саму 
смрт уплаши се, и покуша да устане са одра. И приклонивши главу, 
говораше: мир вам, господо моја! И поћутавши мало, рече опет: Ко 
сте, господо моја? Поћутавши опет, рече: Нека буде воља Господа 
мог! Ево и ја идем с вама по наређењу Господњем. - Сви се присутни 
препадоше, и ничице падоше. А богољубиви презвитер 
Вероникијан, наименовани игуман, упита преподобнога: Господине 
мој, каква ти је нада, ради које си се трудио кроз све дане живота 
свог? Реци нам, шта то виде. Светитељ одговори: Видех Горњи 
Јерусалим отворен, и облак светли где излази, и на њему три 
светлоносна човека, који дођоше к мени и рекоше ми: Анине, 
Господ те зове, устани и пођи с нама! А ја их упитах: Ко сте ви 
господо моја? Они ми одговорише: Ми смо Мојсије, Арон и Ор. 

Чувши то, братија се још више препадоше. А он им рече: Браћо 
моја, молите се за мене, да се не постидим када будем изведен пред 
Судију страшног. - Потом рече опет: Прими, Господе, дух мој! - И 
рекавши то, престави се, осамнаестог марта. И чесно га погребоше, 
славећи Оца и Сина и Светога Духа, једног Бога, слављеног од свију 
вавек, амин. 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 



ТРОФИМА И ЕВКАРПИОНА 
  
КАДА у време цара Максимијана. 298 године, плану у 

Никомидији гоњење на хришћјане, тада стадоше хватати хришћане 
и бацити у тамнице. Затим их много испитиваху и истјазаваху; и оне 
који остајаху до краја у вери Христовој, предаваху на смрт. У то 
дакле време беху и ови Христови мученици, Трофим и Евкарпион. 
Они најпре беху храбри официри у царској војсци. Као такви, они 
беху гонитељи и крајњи непријатељи Христа и хришћана: хватаху 
хришћане и бацаху их у тамнице, јер им насилник беше дао сву 
власт над хришћанима: кажњавали су и убијали које год су хтели, и 
спасавали опет које су хтели. 

Но када једном њих двојица беху пошли да ухвате неке 
хришћане видеше један огњени облак који се појави као велики 
пожар, спусти се с неба над њих, и они чуше глас који им говораше: 
Зашто се трудите да заплашите моје слуге? Не варајте се, нико не 
може савладати оне који верују у мене. Ето, и ви ћете се 
придружити слугама мојим, и добићете царство небеско. 

Чувши овај глас, они који раније беху бесни и дивљи и обесни 
према хришћанима, падоше на земљу, и не беху у стању ни очи да 
отворе, ни да поднесу грмљавину оног небеског гласа, него лежећи 
на земљи говораху само ово: Ваистину је велики Бог који нам се 
данас јави, и бићемо блажени и ми, ако постанемо слуге његове. 

Док они то са страхом и трепетом говораху, раздвоји се онај 
огњени облак, и један део стаде с једне стране њих а други - с друге. 
И опет дође из истог облака један други глас који говораше: 
Устаните! и пошто се кајете због своје заблуде, ето - опраштају вам се 
греси ваши! 

Кад устадоше, они угледаше једног дивног у бело обученог 
човека, који сећаше усред облака, а око њега стајаху многи и многи. 
Пренеражени овим виђењем, они као једним устима повикаше: 
Прими, Господе, и нас! наши су греси многи и неизмерни, јер смо 
презирали Тебе, јединог истинитог Бога, и ниподаштавали 
хришћане који у Тебе верују. 

Када то војсковође рекоше, облак се опет састави, и узиће на 
небо. А они потом много плакаху због своје пређашње заблуде и 



бездушности, и мољаху Бога да им опрости. И вратише се назад, и 
које год хришћане нађоше у тамницама, они их без страха грљаху и 
као браћа поздрављаху. Па им онда поскидаше окове, и рекоше им 
да иду својим кућама. 

Када за то сазнаде кнез, силно се разјари, и нареди да их доведу 
пред њега. Чим их доведоше, он их упита који је разлог такве 
промене њихове. Они"му онда потанко испричаше виђење које 
имађаху. Кнез на то нареди да их обесе о дрво и гребенима стружу 
тела њихова, па да им ране трљају струним крпама. А свети, јуначки 
подносећи муке, мољаху се, радујући се, и благодарећи Бога. Кнез 
пак, видећи их радосне, још више се разјари, и нареди да се усред 
града Никомидије ужеже пећ, и у њу баце светитељи. То би 
учињено, и блажени мученици предадоше душе своје у руке Божје, 
и примише неувенљиве венце мучеништва, око 300 године. 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ 
ДЕСЕТ ХИЉАДА МУЧЕНИКА 
  
ОВИ свети мученици бише мачем посечени за своју веру у 

Христа. 
  
  

 
  
  
НАПОМЕНЕ: 

1. Македоније беше епископ Цариградски у време цара 
Констанција (337-361 г.) и присталица Аријеве јереси. Свргнут 
због своје свирепости чак према аријанцима он, желећи да 
буде вођа новог учења, разви у духу Аријевом учење о Светоме 
Духу: Македоније је учио да се Свети Дух по суштини 
разликује од прва два Лица Свете Тројице, и да нема удела у 
Божанству и слави Оца и Сина. Јерес Македонијева би осуђена 
на Другом Васељенском Сабору (381 године), и у осмом члану 



Символа вере би заувек утврђено истинско учење Цркве о 
Светоме Духу. Са Македонијевом јереси богонадахнуто су се 
борили богомудри оци Цркве: свети Василије Велики, Свети 
Григорије Ниски и Свети Григорије Богослов. 

2. Селевкија, град Сирије, на обали Средоземног Мора. 
3. Јулијан Отступник, братанац Константина Великог, син 

његовог брата Јулија, рођен 331 год.; царовао од 361 до 363 
године. 

4. Теодосије Велики (378-395) је задао смртни ударац 
незнабоштву: поставши 392 године самодршцем царем, он 
издаде закон којим објави служење боговима за злочин, раван 
злочину увреде величанства. 

5. Халкидон - главни град римске провинције Витиније у М. 
Азији, на обали Мраморног Мора, тј. на Босфору. 

6. У југозападној Сирији, дуж обале реке Оронта. 

  
  

 

 

 

 
19. МАРТ 

  
  
СТРАДАЊЕ СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
ХРИСАНТА и ДАРИЈЕ 
и других с њима 
  
ПОЛЕМИЈЕ, човек знаменит, велможа, рода кнежевског, са 

сином својим Хрисантом оде из Александрије у Рим. Тамо га 
велможе примише чесно, а цар га постави за сенатора. Желећи да 
му јединац син Хрисант изучи све науке, он га даде на школе. И он 
изучи све светске науке имајући најученије људе за учитеље. А кад 



изучи све науке, до руку младога Хрисанта дође Еванђеље и Дела 
Апостолска. Прочитавши их пажљиво, и удубљујући се у њих, он 
говораше себи: Теби је доликовало, Хрисанте, да читаш 
незнабожачке књиге, пуне нејасности, док ниси нашао светлост 
истине. Нашавши њу, ти се ње једино и држи. Јер није мудро и 
паметно, од светлости враћати се опет тами. Одбациш ли плодове 
твога труда око учења, узалуд си се онда учио и мучио. А плодове 
труда Бог даје онима који их траже. Јер тако наређује Бог, то си 
читао: Тражите, и наћи ћете (Лк. 11, 9). Ако пак оставиш оно што си 
тражио и нашао, онда ћеш се уподобити безумним и неразумним 
људима. Стога се чврсто држи онога чега се треба свим умом 
држати, да не би претрпео велику штету. А претрпећеш велику 
штету, ако се добровољно лишиш блага, које си с толиком муком 
нашао. Злато и сребро си нашао, драго камење си нашао. Зато си и 
тражио, да би нашао; и зато си нашао, да би наћено наследио. Пази 
дакле, да ти не буде одузето благо које си нашао. 

Тако говорећи себи, Хрисант тражаше себи учитеља за Свето 
Писмо. И као што је раније био слушалац реторске и философске 
мудрости и ученик најученијих учитеља, тако је сада желео да нађе 
просте учитеље, као што некад беху некњижевни рибари који сав 
свет уловише у познање Христово. Такве учитеље ревносно тражаше 
благоразумни јуноша, јер је читао апостола који говори: Где је 
премудри? Где је књижевник? Где је препирач овога света? Не 
претвори ли Бог мудрост овога света у лудост? Јер пошто свет не 
позна Бога мудрошћу, би воља Божја да лудошћу проповеди спасе 
оне који верују (1 Кор. 1, 20. 21). 

Размишљајући сваког дана о томе, и тражећи слуге Христове, 
он нађе некога који му каза да зна једнога хришћанина, по имену 
Карпофора, који је врло вичан Светом Писму, а који, кријући се због 
гоњења, живи у горама, у некој пећини, мало коме познатој. Чувши 
то, блажени јуноша се веома обрадова, и припаде к ногама овога 
човека молећи га са сузама, да му покаже место где живи тај Божји 
човек. И овај му показа, и Хрисант се упозна са блаженим 
Карпофором, који беше свештеник. И одлажаше к њему често, и 
слушаше од њега реч Божју и тајну вере хришћанске, и упућиваше 
се на пут спасења. И у току неколико месеци он би од презвитера 



Карпофора потпуно упућен у тајне Светога Писма, и доби свето 
крштење од њега. И толико се Хрисант утврди у светој вери, и показа 
савршен у љубави Христовој да седмог дана после свог крштења он 
стаде јавно у народу проповедати Христа, Сина Божјег. 

Чуше то неки његови сродници, људи угледни, и рекоше 
његовом оцу: Пази, ти ћеш бити крив, и од тебе ће се тражити 
изјашњење за оно што твој син у дрскости чини: јер ружи богове, а 
говори да је неки Исус Христос истинити Бог. Дође ли то цару до 
ушију, онда ни теби, ни нама сродницима твојим, неће бити 
опроштено, и ми ћемо изгубити цареву милост. Јер такве хуле 
против богова усуђује се говорити само онај који се противи 
законима царским. 

То разљути Полемија, и он сина свог Хрисента затвори у једну 
мрачну и смрдљиву избу, и мораше га глађу, дајући му по мало 
хране увече. А блажени Хрисант сматраше тај затвор и глад не као 
казну, него као вежбање у посту и испосничком молитвеном 
тиховању и тегобама хришћанског живота. И више вољаше овај 
тесни и мрачни затвор него простране и светле палате. 

Када за то дознаше укућани и рођаци, они предложише оцу 
Хрисантовом ово: Ако хоћеш да сина одвратиш од хришћанске 
мисли, ти онда учини да он живи у раскоши и сластима; и ожени га 
неком лепом и паметном девојком, па кад се осети мужем, он ће 
заборавити на хришћанство. А тамницу, и окове, и глад, којима га 
ти мучиш, хришћани сматрају за славу и дику, а не за муку. 

Чувши то, Полемије нареди да се спреми засебна врло светла 
палата, њени зидови украсе скупоценим сликама, и постави 
раскошна постеља. И припреми све што је потребно за весеље и 
уживање. Онда изведе сина из мрачног затвора, одену га у 
златоткану одећу, и уведе у ту палату. Затим међу својим робињама 
изабере најлепше девојке, обуче их раскошно и украси накитима, па 
их затвори у тој палати са сином. Но претходно им под претњом 
заповеди, да се на све могуће начине потруде да Хрисанта наведу на 
телесну сладострасну љубав а одврате од Христа. И приређиваху се у 
палати гозбе уз најлепша јела и најбоља пића; девојке пред светим 
Хрисантом јеђаху, пијаху, весељаху се, играху, певаху разблудне 
песме, говораху бестидне речи, и употребљаваху сва саблажњива 



средства да би младићеву душу навеле на блуд и телесне сласти. А 
млади Хрисант усред свих тих саблазни, усред свих тих замки 
држаше се, не младићски него мушки и јуначки, и остаде 
неуловљив. И у таквој борби Христов војник се показиваше 
непобедив; укусних јела и дивних напитака он се не дотицаше; на 
девојке гледаше као на аспиде, и од њихових додира се опрезно 
чуваше као од додира змије; а непрестано се мољаше. И кад га је сан 
савлађивао, он би легао на голу земљу. Заводљиве и безобразне речи 
девојака сматрао је као стреле, које је одбијао од себе штитом вере, и 
вапијао к Богу говорећи: Господе, дигни се мени у помоћ! Реци 
души мојој: ја сам спасење твоје (Пс, 34, 2. 3). Ко може напад овај, 
што ђаво подиже на ме, савладати, ако га не савлада и не победи 
десница Твоја? Вара се ко мисли да може својом силом телесној 
страсти одолети и чистоту сачувати, ако кише Твога милосрђа не 
погасе телесне пожаре. Душа није у стању да достигне у дворове 
Твоје, ако је Ти сам не одведеш тамо. А телесна сласт је неки звер 
опаки, који се скрива у пустињи животне таштине, да би прождирао 
душе. Ко избегне његове чељусти, треба од све душе да узнесе 
благодарност Теби Богу Спаситељу своме. Јер од такве пропасти Ти 
нас спасаваш. Тако се и блажени угодник твој Јосиф Твојом помоћи 
ишчупа из руку блуднице, као из чељусти неукротиве звери. О 
Јосифу плачући отац његов говораше: Љута звер поједе сина мог (1 
Мојс. 37, 33). Јер жена Пентефријева заиста као љута звер скочи на 
њега, и као нека лавица ноктима чупаше незлобиво јагње, Јосифа, 
вукући га на безакоње. И која звер може бити тако опака, као ђаво и 
жена? Тело и крв се у младићу од природе узбуђиваше и на пожуду 
га распаљиваше; а усто жена још више целомудреног младића 
распаљиваше и у пропаст и смрт вучаше заводљивим погледима, 
дивним хаљинама, лепотом лица, скупоценим накитима, 
богатствима, влашћу, и саблажњивим речима. И за чудо је, како се 
извуче из тако опасне мреже зверине! Не рече узалуд отац Јосифов: 
Доста ми је кад је још жив син мој Јосиф (1 Мојс. 45, 28), јер избеже 
од страшније и неизбежније и љуће смрти него што беше она када 
га браћа хтедоше убити. А избеже Твојом властитом помоћју, о 
свемоћни Боже! јер Ти беше са њим. И ја сада, Господе, смирено Ти 
се молим, пружи ми помоћ против ових звери и змија, са којима ме 
у једном месту закључа отац мој, да би, као што змије спавају 



опчињене гласом заклињача, тако и ове скверне девојке спавале у 
време моје молитве, како не би мом младом телу изазивале 
сладострасну пожуду. Помози ми, Спаситељу мој, јер знам Тебе 
јединог истинитог Бога, који спасаваш оне што верују у Тебе, и дајеш 
им непобедиву силу. 

Пошто се свети Хрисант тако помоли Богу, све девојке оне 
падоше у тако дубок сан да се никако не буђаху из њега, нити их ико 
могаше пробудити, док их не изнеше из палате. А чим их изнеше, 
оне се пробудише, и затим једоше. А кад поново уђоше код светог 
јуноше у палату, одмах заспаше дубоким сном. И тако биваше 
сваког дана. 

Онда известише о томе оца његовог. А он стаде кукати за сином 
својим као да је умро. А неки пријатељи његови говораху му: Твој се 
син научио од хришћана мађионичарској вештини, и лако мађијама 
опчини просте девојке. Но ти треба да нађеш неку образовану и 
паметну девојку, па да му је узмеш за жену, иако он неће да се жени. 
И живећи стално са њим, она ће га кад тад навести на телесно 
сједињење, и одвратити од хришћанства. - Полемије упита: Где ћемо 
наћи тако паметну девојку, која би могла мог упорног сина 
одобровољити, усаветовати и придобити за наше законе? 
Одговорише му рођаци: Међу девојкама што служе богињи 
Минерви[1] има једна девојка која учи школу. Зове се Дарија. Она је 
врло лепа и паметна, и већ је изучила сву реторику и многе друге 
науке. А стасала је већ и за удадбу. Него похитај и испроси је за свог 
сина, да те неко други не претекне. 

Полемије послуша овај савет, и замоли своје рођаке да отиду до 
те девојке, да јој кажу за Хрисанта како је залутао у хришћанску 
веру, и да јој понуде да се уда за њега и да га одврати од 
хришћанства. Они то учинише, и девојка пристаде на брак са 
Хрисантом. И претходно научише девојку на заводљиве речи, 
помоћу којих би могла приволети женика на телесну љубав и 
придобити га да се поклони боговима римским. 

Затим девојку свечано доведоше у Полемијев дом. И њу, иначе 
по природи необично лепу, раскошно оденуше и украсише, па је 
уведоше у ложницу к Хрисанту. И тамо насамо, какве му све миле 
речи не говораше! и каквим све ласкама не мамљаше целомудреног 
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јуношу на телесно сједињење! А војник Христов остаде чврст као 
дијамант, као стуб непоколебљиви, као гора непокретна, љубављу 
Божјом побеђујући љубав телесну, и оружјем крста одбијајући 
распаљене стреле лукавог ђавола пуштане на њега. И уздахнувши к 
Богу из дубине срца, и призвавши Духа Светога у помоћ, он стаде 
говорити девојци овако: 

Када си се, о чудна девојко, ради краткотрајног сједињења са 
мном смртним човеком тако дивно удесила, и тако слатке речи 
просула, да би ме од добре намере одгратила и душу ми, обузету 
другом љубављу, развратила, и ум мој изменила, колико више треба 
да се постараш, да би нашла љубав у Бесмртног Цара - Сина Божјег! 
И то неће бити тешко, ако узажелиш. Јер ако душу своју заједно са 
телом сачуваш чистом и непорочном, и ако срце своје тако украсиш 
врлинама као што си сада тело своје украсила скупоценим 
накитима, онда ће ти Анђели постати другови, Апостоли 
пријатељи, Мученици ближњи, и они ће ти издејствовати то, да ће 
ти сам Христос постати женик, који ће ти спремити неразрушиву 
палату на небу, несравњено лепшу и светлију од земаљске, и даће ти 
вечне радости рајске, и цвет младости твоје обесмртиће, и у књизи 
вечног живота записаће те. 

Слушајући овакве речи од светог јуноше, Дарија би тронута и 
рече: Овако дотерану, мене није довела овамо никаква телесна 
пожуда, него љубав твојих родитеља према теби и њихове сузе, да те 
обратим служењу боговима нашим. Свети Хрисант одговори: Ако за 
то имаш какве разлоге и јасне доказе, помоћу којих би ме убедила 
да је ваше служење боговима праведно и оправдано, онда ћу те 
послушати, и променићу ум свој. Треба дакле ради заједничке 
користи да о овоме поразговарамо. Дарија на то рече: Ништа није 
корисније и потребније људима него богове поштовати, и будно 
пазити да их својим занемаривањем не разгневимо. Напротив, треба 
их жртвама умољавати да нам буду чувари. Светитељ одговори: 
Како нам, о мудра девојко, могу бити чувари они богови који сами 
треба}у да их други чувају, и које стварно ноћу чувају привезани за 
њих пси, да их лопови не би украли? Зато их и гвозденим ексерима 
прикивају и оловом осигуравају, да их неко не би претурио, и они 
падну на земљу и поразбијају се. Дарија на то рече: Када би прост 



народ могао да поштује богове без вајаних ликова, онда их не би 
требало вајати и постављати. А вајају се од злата, сребра и бакра, и 
праве од мермера и дрвета, да би људи, видећи их, знали кога да 
умом замишљају и поштују, и кога да се боје. 

Светитељ на то рече: Расмотримо и расудимо јесу ли достојни 
обожавања они које ливени ликови претстављају и чији се идоли 
истављају. Не може се назвати Богом онај који нема потпуну светост, 
и потпуну праведност и божанску славу. Какву, на пример, има 
светост и праведност и божанску славу ваш српоносац Кронос, који 
је своју сопствену децу прождирао, као што о томе написаше његови 
служитељи?[2] Или, шта је достојно похвале и у самом Јупитеру[3], 
који колико дана поживе толико безакоња, толико прељуба, толико 
убистава изврши? Он је био гонитељ свога оца, погубитељ своје деце, 
прељубочинац са туђим женама, муж своје сестре, тиранин царства, 
проналазач мађија, посредник смрти! Он је подложан толиким 
безакоњима и гадостима, да их је немогуће слушати, јер дела његова 
беху срамна и одвратна. Верујеш ли да је такав одвратни човек Бог? 
А да је био такав, сведоче ваши књигописци, који написаше да од 
безумних људи беху називани боговима цареви, који беху храбри у 
биткама, и у своје време изгибоше. Хајде, покажи ми какву је врлину 
имао ваш Јупитер, који све до смрти беше непријатељ сваке чистоте 
и поштења. Он крађом дечака Ганимида сам ваздух оскврнави, а 
силовањем својих сестара земљу Окаља. А и у вашем Меркуру[4] 
какво божанство налазиш? Његова глава изгледа као крилато 
чудовиште. Он мађијама проналажаше злато у земљи, а бајањем и 
мађионичким штапом укроћаваше змије. То пак чињаше помоћу 
демона, којима сваки дан приношаше на жртву вепра или петла. А 
каква светост беше у Херкулесу[5], који сустаде убијајући своје 
суседе, и који се сам баци у огањ, и изгоре бедник са батином коју 
ношаше и са кожухом? Чега доброг налазиш у Аполону[6], или у 
тајним бахусовским жртвама[7], у пијанкама и неуздржањима? Још 
да споменемо царицу Јунону, сестру и жену Јупитерову, и безумну 
Паладу и бестидну Венеру[8], које се свађају међу собом, љубоморне 
су једна на другу, и љуте се једна на другу, и препиру се око лепоте 
која је најлегапа, и позивају чобанина да им то пресуди. Нико од 
ових такозваних богова и богиња нема божанства, нити икакве 
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светости и праведности. Ко је од њих достојан да му се одаје 
божанско поштовање? А о осталим мањим боговима не треба ни 
говорити. Јер је једна у њих глава, којој они као удови следују. И који 
се од њих може сматрати за бога или богињу, када нису богови 
Кронос, Јупитер и Венера, од којих, по мишљењу безумних људи, 
нема већих богова? И када су, као што показасмо, ваши богови тако 
бедни и ништавни, колико су онда беднији од њих они који их 
поштују као богове. 

Слушавши пажљиво Хрисантове речи, Дарија рече: Ако су 
ништавна казивања и басне песника, обратимо се философима, који 
уче да се изабира врлина а одбацује сваки порок. Они на разне 
начине описују устројство света, и тумаче имена богова: Кронос 
кажу да је време, које све прождире и у ништа претвара, а Јупитера 
називају жегом, Јунону ваздухом, Венеру огњем, Нептуна морем, 
Цереру земљом, и осталим божанским именима називају остале 
ствари. 

Свети Хрисант на то рече: Они кажу да постоје слике оних 
ствари које не могу стално да постоје, него су у току времена 
прошле; а земља стално постоји, исто тако и море и огањ и ваздух 
стално постоје, и сви их виде. Но ја не знам нити разумем, зашто ви 
озаконисте да се одаје богодолично поштовање тим истим 
стихијама, када руке људске начине од њих човеколике идоле. Зашто 
се не клањате земљи, ваздуху и мору? Постоји ли који цар или кнез, 
који би наредио да њега цара и кнеза презиру, а клањају се његовом 
извајаном лику, његовој слици? А пошто не постоји ни такав цар ни 
такав кнез, онда треба признати истину, да ви помоћу тих идолских 
ликова не изображавате ни стихије ни богове, него смртне људе. 

Дарија на то одговори: Твоји разлози убеђују мој разум. Вајане 
ликове обожавају прости људи, а ми обожавамо саме оне ствари, 
саме оне оригинале, чији су ликови истављени. Свети Хрисант јој на 
то рече: Ако желиш да свој разум нашим разлозима убедиш, онда 
да наведемо неке стихије које идолопоклоници обожавају. Тако, они 
обожавају земљу. Онда треба да је достојно поштују као богињу 
своју, а не да је бешчесте: да је не ору, не копају и ни на који начин не 
раскопавају, него да је оставе на миру од орања и копања. А 
земљоделац поступа с њом као да је не сматра за богињу: преврће је 



плугом и мотиком, не одајући јој никакво божанско поштовање. И 
шта видимо? Чије њиве и градине рађају: да ли оних који земљу не 
ору и не копају него је поштују као богињу, или оних који је без 
икаквог обожавања ору и копају? Ако је земља заиста богиња, као 
што ви кажете, онда би требало да она вама, поклоницима својим, 
даје све плодове без вашег труда, ни орана, ни копана, ни засејана. А 
ако је и море бог, онда плови по њему без весла, и нека те однесе 
куда желиш. Исто тако, ни рибе не очекуј од свог риболовачког 
труда, него клањајући се мору као богу, измоли их од њега 
молитвом. Тако и на остале стихије треба да гледаш, јер оне не знају 
своје поклонике, пошто немају душе ни разума, већ по заповести 
Божјој служе потребама људским. Јер земља, по заповести свога 
Творца, напајана одозго кишом и росом и загревана сунчаним 
зрацима, производи семена, узраста усеве, и у своје време доноси 
одговарајуће плодове. Због тога треба обожавати само Бога Творца, 
који је све то створио, уредио и нама за живот дао, а не обожавати 
ствари које нам је дао. Јер и ученици у школама не одају поштовање 
књигама, таблицама и хартији, него учитељима својим; и болесник, 
излечен и оздрављен, не чини поклон и не узноси благодарност за 
своје исцелење леку, него самом лекару који га излечи. 

Пошто свети Хрисант изговори то и многе друге ствари, верова 
Дарија у једног истинитог Бога, Господа нашег Исуса Христа. И 
договорише се да живе као брат и сестра премда привидно у браку, 
чувајући своју девственост и боравећи у страху Господњем. И доби 
свети Хрисант слободу од оца свог због тога што се ожени. И 
Полемије беше веома радостан због женидбе свога сина, не знајући 
за тајну младих супружника. И даде своме сину власт над 
целокупним имањем својим као једином наследнику свом. И после 
кратког времена умре. То Бог удеси тако, да би Му света двојица, 
Хрисант и Дарија, девствујући у браку, слободније могли служити. 

Тада свети Хрисант, потпуно слободан, крсти у своме дому 
блажену супругу своју девственицу Дарију. И она ускоро изучи цело 
Свето Писмо, и прочита све хришћанске књиге. И би света животом, 
савршена слушкиња и невеста Христова. И стараху се Хрисант и 
Дарија не само о свом спасењу него и о спасењу многих: јер он многе 
људе ка Христу обраћаше и младиће за девственички живот 



придобијаше, а она многе жене и девоЈке Христу обручиваше. И 
одвојише се у засебне домове, устројене као манастири: Хрисант 
имађаше своју дружину девственика и мадића који презреше све 
сласти овога света, а Дарија имађаше дественице које се обручише 
Христу. 

У току неколико година умножи се у Риму и дружина 
Хрисантова и Даријина. Али неочекивано изби у граду метеж и 
побуна. Јер гомиле народа слегоше се к епарху[9] Целерину, 
оптужујући свете слуге Христове, Хрисанта и Дарију. И викаху 
људи: Изгубисмо жене своје! а младићи грајаху: Због Дарије 
изгубисмо своје веренице! Исто тако жене довикиваху: Лишисмо се 
мужева својих! а девојке вапијаху: Због Хрисанта лишисмо се својих 
вереника! И буњаше се народ вичући: Како ће се рађати деца када 
се брак одбацује? Настаће оскудица у људима, пошто Хрисант и 
Дарија својим чудноватим учењем и мађионичарском вештином 
одвајају мушки пол од женског. 

Епарх одмах нареди да ухвате и Хрисанта и Дарију, и да их на 
разне начине муче, ако не принесу боговима жртве. Епарх предаде 
светог Хрисанта неком трибуну[10] Клавдију, а овај га даде 
војницима својим, рекавши им: Водите га ван града у идолиште 
Јупитерево, па ако тамо не буде хтео да се поклони непобедивом 
Херкулесу, ви га на разне начине мучите све дотле док се не покори 
и не принесе жртву. 

Војници ухватише светог Хрисанта, и везујући га сировим 
жилама они га тако немилосрдно стезаху и тако чврсто жиле 
затезаху, да му се оне упише до костију. Али се те жиле изненада за 
трен саме развезиваху. И друго се мучише војници везујући 
светитеља, али пошто не успеше да га вежу, они се разјарише, и у 
тамницу мрачну и смрдљиву га посадише. И тамо га у троструке 
окове оковаше, и у кладе ставише, па му се ругаху и псоваху га. Но и 
ти окови и све те кладе одмах се као прах расуше. Они онда стадоше 
изливати на њега мокраћу људску, говорећи: Сада ти неће помоћи 
твоје мађије и чаролије! - Али мокраћни смрад се изненада 
претвори у диван мирис. Они онда одраше теле, и у његову сирову 
кожу умоташе мученика нага, па га метнуше на сунце. Но иако је 
била силна жега, ипак мученику не би ништа од тога. Онда га опет у 
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жељезне окове оковаше, и у тамницу вргоше. Али се окови поново 
изненада покидаше, и у тамници засија светлост као кад многе свеће 
горе. 

Војници онда известише свога трибуна Клавдија о свему што се 
дешава. Он дође до тамнице, и угледавши у њој светлост, нареди да 
светог мученика Хрисанта изведу преда њ. И он га упита: Каква је то 
у теби мађионичка сила којом чиниш овакве ствари? Ја сам многе 
мађионичаре и чаробњаке укротио, али не нађох такве силе код 
њих. Но пошто видим да си човек угледан и мудар, ништа од тебе не 
тражим, само да напустиш дрско учење хришћанско, због кога бива 
узбуна и метеж у народу римском. Учини дакле оно што је достојно 
твога порекла: принеси дужне жртве свемоћним боговима. 

Свети Хрисант му одговори: Када би у теби била и најмања 
искра мудрости, ти би лако познао да мени помаже и крепи ме, не 
мађионичка вештина већ Божија сила. Али ти гледаш на мене као и 
на богове своје очима које су помрачене неразумношћу. Јер када би 
очи твоје гледале правилно, ти би угледао да богови твоји не виде; и 
када би уши твоје послушале истину, ти би сазнао да богови твоји, 
ка којима ти вапијеш, глас не чују; и када би у теби било и трунке 
здравога разума, ти би схватио да твоји богови унутра у себи немају 
ништа осим праха, прашине и олова. 

Тада трибун Клавдије нареди да мученика вежу за дрво и бију 
гвозденим штапом. Но штап беше у рукама оних што га бију тврд и 
тежак, а на телу светитељевом као гранчица мек. Када то виде 
трибун, он нареди да престану са бијењем. И одвезавши мученика 
од дрвета, обуче га у његово одело, па се обрати војницима овим 
речима: 

Нема сумње, и мени и вама добро су познати све 
мађионичарске и врачарске обмане и опсене, али сада видим да 
овде није по среди никаква мађионичарска вештина већ сама сила 
Божја. Јер се и јаке сирове жиле саме одвезаше, и окови покидаше, и 
кладе на ногама у прах претворише, и сирова се телећа кожа цео 
дан на сунцу не исуши, и тешки окови се по други пут невидљивом 
силом разрешише и покидаше, и мрачна тамница се осветли 
великом светлошћу, и гвоздени штап тежак у рукама вашим 
додирујући тело његово постаје мек као гранчица. : Видећи 



очигледно да у њему делује сила Божја, шта нам друго остаје него да 
сви припаднемо к ногама овог Божјег човека и измолимо од њега 
опроштај за сва зла и насиља која му починисмо. Хајде да га 
умолимо да нас помири са својим свемоћним Богом, који таква 
чудеса твори и који слуге своје чини тако јакима и у свима борбама 
непобедивима, као што сами видимо. Јер, гле, овај многострадални 
слуга његов, као што нас победи, тако ће и наше кнезове и цареве 
победити и посрамити непобедивом силом небеског Бога која је у 
њему. 

Рекавши то, Клавдије са свима војиницима припаде к ногама 
светога Хрисанта, говорећи: Заиста познасмо да је твој. Бог истинити 
Бог. Стога те молимо да и нас приведеш с Њему и учиниш нас 
слугама његовим. Свети Хрисант им одговори: Ако хоћете да 
приђете к Богу моме, онда Му прилазите срцем а не ногама. Јер Бог 
бива близак свакоме који Га срцем и вером тражи. 

И пошто им свети Хрисант много говори о истинитом Богу, 
поучавајући их дуго, верова Клавдије трибун, и жена његова 
Иларија, и два сина његова Јасон и Мавр, и сви сродници и 
пријатељи његови, и сав дом његов. И сви заједно примише свето 
крштење. И провођаху дан и ноћ у поукама Хрисантовим, 
слушајући свим срцем речи о, Господу Христу, и сви жељаху да 
страдају за Њега. 

Да је Клавдије трибун поверовао у Господа нашег Исуса Христа, 
и крсти се са целим домом и свима војницима, дође до ушију цара 
Нумеријана[11] који у то време цароваше у Риму. Цар одмах нареди 
да се Клавдију веже камен о врат и у море баци а да се сви војници и 
оба сина његова мачем посеку. 

На месту, на коме бише посечени мученици Христови, беше 
нека стара гробница. Хришћани је очистише, и ноћу узеше тела 
светих мученика и у њу положише. Тамо често долажаше 
Клавдијева жена Иларија и мољаше се Богу крај мученичких 
моштију, где и оба сина њена посечени лежаху. И неверни је једном 
ухватише на том месту, и повукоше на истјазање. А она их моли 
говорећи: Допустите ми да завршим своју молитву, а потом ме 
водите куда хоћете. 
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Они јој допустише. И она, преклонивши колена н" земљу, 
подиже очи и руке к небу, и рече: Господе Исусе Христе, кога свим 
срцем својим исповедам, придружи ме синовима мојим, које си 
позвао на мученички подвиг за Тебе, и они душе своје положише за 
Тебе, Господа свог! 

Молећи се тако, она предаде дух свој у руке Божје. А кад 
неверници, који је беху ухватили, видеше где изненада издахну, па 
отидоше. Робиње узеше тело своје госпође и чесно сахранише 
поред.оне старе гробнице, у којој лежаху свети мученици. 

Цар Нумеријан нареди да свете мученике Хрисанта и Дарију 
стављају на разне муке. Хрисанта оковаше у жељезне вериге, па 
вргоше у дубоку тамницу, страшну и пуну смрада, јер тамо сав 
измет градски пролажаше. А Дарија би одведена у блудилиште. 
Али Бог обојима помагаше, показујући преко њих своју свемогућу 
силу. Јер светом Хрисанту у оној мрачној и смрдљивој тамници 
светљаше небеска светлост, и место смрада бејаше диван мирис. А 
светој Дарији, која у блудилишту лежећи ничице на земљи мољаше 
се Богу, дотрча лав који побеже из кавеза, и чуваше је. Грађани, не 
знајући за то, послаше једног бестидног младића да је оскврни. И 
кад он уђе у одају код светитељке, лав га одмах дохвати и, оборивши 
га на земљу, газаше га ногама. Притом гледаше у свету Дарију као 
разумни слуга, очекујући наредбу госпође своје шта да ради са 
бестидником, да ли да га убије или пусти жива. А света Дарија, 
схвативши то, рече лаву: Заклињем те Сином Божјим, пусти га да од 
мене чује реч Божју. - Пустивши младића, лав изиђе напоље, и леже 
пред вратима стражарећи да неко други не уђе унутра. 

И светитељка рече томе младићу: Ето, свирепи лав, чувши име 
Христово, укроти се; и звер, као разуман човек, зна истинитог Бога, и 
боји Га се, и поштује Га. А ти, јадниче, иако си човек и имаш разума, 
не бојиш се Бога и живиш у толиким залима и прљавштинама. И ти 
се хвалиш оним због чега би требало да се стидиш и кајеш. - А 
младић паде пред њом, и стаде вапијати и говорити: Допусти ми, о 
слушкињо Христова, да одавде изађем читав, и ја ћу свима 
проповедати да је Христос, коме ти служиш, једини истинити Бог и 
да нема другог осим Њега. 



Света Дарија нареди лаву, и звер допусти ономе младићу да 
слободно изађе и оде. И младић иђаше кроз град, громко вичући: 
Знајте сви Римљани да је Дарија богиња! - Тада неки позоришни 
борци, људи одважни и јаки, дотрчаше до блудилишта, желећи да 
лава извуку отуда. Али лав, крепљен Богом, све их редом, једног за 
другим, похвата, пообара и поређа пред ногама свете Дарије, и не 
даваше им да се макну. Притом никог не повреди нити уби, него 
чекаше наређење од Дарије. И светитељка рече оним људима: Ако 
поверујете у Христа, онда ћете моћи изаћи читави одавде. Не 
поверујте ли, онда нека вас богови ваши избаве од смрти. - А они 
једногласно викаху, говорећи: Ко не верује да је Христос - Бог 
истинити и живи, нека не изађе одавде жив! - Док они тако викаху, 
светитељка нареди лаву да ове људе пусти живе и здраве. А они, 
пошто изађоше, викаху громогласно: Људи Римљани, верујте да 
нема другог Бога осим Христа, кога Дарија проповеда! 

Када за то сазнаде епарх Целерин, он нареди да се пред 
вратима блудилишта, у коме беше Дарија са лавом, наложи велика 
ватра, да би Дарија заједно са лавом била спаљена. Угледавши ватру, 
лав се уплаши и стаде рикати. А светитељка му рече: Не бој се, јер 
нећеш бити спаљен, нити ће те ко ухватити, ни убити, него ћеш у 
своје време умрети својом природном смрћу. Стога одбаци сваки 
страх и изађи, и мирно иди у пустињу. Јер Онај коме си ти у мени 
одао поштовање, заштити ће те. 

Преклонивши главу, лав изађе, и прође кроз град никог не 
дирајући, и оде у пустињу. А сви који се спасоше његових чељусти, 
примише крштење. 

Када о свему томе известише цара Нумеријана, он нареди 
епарху да љутим мукама умори Хрисанта и Дарију. И свети Хрисант 
би наг обешен о дрво, и принеше упаљене свеће да га пале. Али се 
одмах и дрво сломи, и окови покидаше, и свеће погасише. А који 
хођаху да се косну свете Дарије, њима се руке тог часа укочиваху, и 
жиле им се кидаху, и они јаукаху од силних болова. 

Видевши то, епарх се уплаши, и похита те брзо извести цара. А 
он, пршшсавши таква чудеса не сили Божјој него мађионичкој 
вештини, нареди да и Хрисанта и Дарију изведу ван града, и да 
поред пута Саларије ископају дубоку јаму, баце обоје у њу и живе их 



заспу камењем и земљом. Доведени тамо, свети мученици Хрисант 
и Дарија, певајући и молећи се, сиђоше у ту јаму, и заједно 
примише мученичку смрт и сахрану, пошто бише живи засути 
земљом и камењем. И као што у овом животу имађаху заједничко 
житије у духовном браку, тако заједнички и скончаше. И Бог их 
прими као жртву живу и пријатну. То би 283 године. 

А на том месту збиваху се многа чуда и исцељења. И врло многи 
хришћани: људи, жене и деца, скупише се тамо у једној оближњој 
пештери, радосно празнујући дан кончине светих мученика, и 
причешћиваху се Божанским Тајнама. Сазнаде за то мучитељ, и 
нареди да се одмах зазида улаз у ту пештеру, и да се натрпа земља. 
И то би урађено брзо. И тако, у зазиданој пећини мученички 
скончаше многобројни хришћани. Мећу њима беше презвитер 
Диодор, ђакон Маријан, и многи клирици, и врло многи хришћани. 
Пострадаше у Риму 283 и 284 године. 

Све ово што се збило, описасмо, по наређењу свјатјејшег папе 
римског Стефана, ми браћа: Уарин и Арменије, и разасласмо у све 
градове, да би сви знали како свети мученици, Хрисант и Дарија, 
венце мученичке добише у небеском царству од Господа нашег 
Исуса Христа, коме слава и сила сада и свагда и кроза све векове, 
амин. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
ПАНХАРИЈА 
  
У ВРЕМЕ царовања Диоклецијана и Максимијана, од 284 до 305 

године, сав је свет био пун идолопоклоничких заблуда, и сваки 
хришћанин, који би исповедио Христа, био је лишаван не само 
имовине него и самог живота, пошто би у претходно био стављен на 
многе и разне муке. У то време живео је и овај мученик Христов 
Панхарије, који је био родом из Вилапате у Германији, од родитеља 
хришћана. Био је висок и леп. Дошавши у Рим он се спријатељи с 
Диоклецијаном, и постаде први члан Сената. И због превелике 
љубави коју је цар гајио према њему, он се, - о стида! одрече вере у 
Христа, и постаде једномишљеник с царем. Цар одреди да 



Панхарије добија годишње велико синекуре од царства, да би имао 
свако уживање и удобност. Када ова горка вест стиже до блажене 
мајке и сестре Панхаријеве, оне му написаше писмо. У писму су га 
најпре саветовале да се сети страха Божјег, затим да се сети 
Страшног суда Божјег, на коме ће онај, који је познао Христа и 
храбро Га исповедао пред царевима и владарима, добити од 
Господа Христа као награду: вечно блаженство, уживање вечних 
блага, - што је њему, Панхарију, врло добро познато. С друге стране 
они, који се одрекну Божанства Христовог, биће у страшни дан Суда 
осуђени на вечне муке - што је њему такође врло добро познато. Јер 
Спаситељ је рекао: Који год призна мене пред људима, признаћу и 
ја њега пред Оцем својим који је на небесима. А ко се одрече мене 
пред људима, одрећи ћу се и ја њега пред Оцем својим који је на 
небесима (Мт. 10, 32-33). Осим тога потсетише га и на ону реч 
Господњу: Каква је корист човеку ако сав свет добије а души својој 
науди? Или какав ће откуп дати човек за душу своју? (Мк. 8, 36-37). 

Добивши ово писмо и прочитавши га, Панхарије постаде 
свестан зла у које је запао, и стаде туговати и кукати. И бацајући се 
на земљу он је говорио: Смилуј се на мене, Господе, Сведржитељу! 
Смилуј се, и немој мене, слугу Твога, одбацити пре Анђелима и 
људима, него се по милости својој сажали на мене! 

Неки дворјани, видевши Панхарија како горко плаче и како 
нариче, обавестише о томе цара. И кад Панхарије предстаде цару, 
цар му рече: Најмилији Панхарије, да ниси можда назарећанин, 
кажи ми! Светитељ му одговори: Да, назарећанин сам, царе и 
хришћанин. Цар му онда рече: Панхарије, ради љубави моје одреци 
се тог имена! Иначе знај, да те нећу уморити брзом и тренутном 
смрћу, него ћу те најпре ставити на многе и разне муке. Светитељ му 
одговори: О царе, само ради тога што сам досада био твој 
једномишљеник, ја се бојим и дршћем да не падне огањ с неба и 
спржи ме. А од сада па надаље ја се никад нећу одрећи Христа, 
макар тело моје у току многих година ти стављао на многе муке, као 
што кажеш. 

Тада нареди мучитељ да светитеља свуку и да га жилама туку. И 
сазвавши цео Сенат, рече им: Јесте ли дознали да је Панхарије, 
сакеларије[12] и скриминарије царства, пао у веру галилејаца?[13] 
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Реците ми дакле, шта да радим с њим. - Великаши одговорише: 
Нареди, о царе, да Панхарија голог скину усред позоришта, и да га 
бију. Затим га пошаљи у Никомидију тамошњем кнезу, да га он 
мучи, како не бисмо ми имали удела у крви његовој. 

Допаде се цару овај предлог, пошто необично вољаше 
Панхарија, и не хте да га убије. Зато нареди да га у позоришту сил* 
но бију. Затим цар предаде мученика војницима, и посла писмо 
кнезу никомидијском, у коме му нарећиваше да светитеља стави на 
најразноврсније муке и тако умори. 

Када светитеља доведоше у Никомидију, и изведоше пред 
кнеза, упитан, он одговори кнезу: Ето из царевог наређења видиш да 
сам.хришћанин. Чини дакле марљиво и ревносно што ти се 
наређује. Кнез га упита; Како се. зовеш? Мученик одговори: Зовем се 
Панхарије, а хришћанин сам још од предака. Но пошто ме цар 
обману, ја постадох његов једномишљеник, поступивши на тај начин 
зло и неразумно. Због тога сада, усаветован Божјом помоћу од мајке 
и сестре, ја хитам ка Христу Богу мом. И, трудим се стога да умрем 
за име Његово, да бих овим добрим исповедањем вере и смрћу 
својом избрисао страшно одречење које учиних. 

Кнез му на то рече: Остави то, и поступи по царевој наредби, да 
не изгубиш славу своју на земљи ти који си тако личан и леп човек. 
Светитељ одговори: Тај губитак, о коме говориш, пролазан је, али 
доноси вечни живот онима који га из љубави према Христу поднесу. 

Када на крају крајева кнез увиде да мученик остаје 
непоколебљив у својој вери, он га осуди на смрт. И пошто се Христов 
јунак помоли Богу, одсекоше му главу у Никомидији, 302. године. И 
тако блажени доби венац мучеништва. 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
КЛАВДИЈА ТРИБУНА, 
његове супруге ИЛАРИЈЕ 
и деце њихове МАВРА и ЈАСОНА 
  



ТРИБУН Клавдије, по наређењу цара, мучио светог Хрисанта и 
Дарију. Но видећи силу Божију и чудеса Божија, он се обрати 
Христу, и сва породица његова. Зато и бише побијени.[14] 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
ДИОДОРА презвитера и МАРИЈАНА ђакона 
  
ПОСТРАДАШЕ за Христа зазидани у пећини.[15] 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ НОВОМУЧЕНИКА 
ДИМИТРИЈА ТОРНАРАСА 
  
ОВАЈ јунак Христов дружио се с Турцима и често водио 

разговоре са њима. И једнога дана неки злобни Турци стадоше га 
наговарати да се потурчи. Али Димитрије не хте ни да чује. Тада 
Турци отидоше судији и оптужише Димитрија лажно сведочећи 
како је он тобож ружио веру њихову. Судија донесе одлуку да 
Димитрија немилосрдно бију и муче док се не потурчи. Бездушно 
бијен и мучен, блажени мученик остаде непоколебљив. Тада судија 
нареди да се мученик обезглави. И тако свети Димитрије доби венац 
мучеништва.[16] 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНЕ МАТЕРЕ НАШЕ 
ВАСЕ ПЕЧЕРСКЕ или ПСКОВСКЕ 
  
СУПРУГА првопечерског неимара светог Јоне; скончала као 

монахиња око 1473. године, и сахрањена у Псково-Печерском 
манастиру. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
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http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0319.htm%23note15
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ИНОКЕНТИЈА 
  
ОСНИВАЧ Спасо-Преображењског манастира. Син бољарина 

Охљебина; примио монаштво у Кириловом-Бјелојејзерском 
манастиру. Заједно са својим учитељем светим Нилом Сорским 
путовао по светим местима на Истоку. Био у Цариграду и у Светој 
Гори. По повратку отуда настанио се на 70 врста од Вологде, и тамо 
основао споменути општежићни манастир. Упокојио се 19. марта 
1521. године. У манастирској цркви почивају свете мошти 
преподобног Инокентија. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ НОВОМУЧЕНИКА 
НИКОЛЕ КАРАМАНА 
  
ХРИСТОВ новомученик Николај, родом из Смирне, пострада 

од Турака у Смирни 21. марта 1657. године. Његов се спомен врши 
још и 6. децембра. 

  
  

 
  
  
 
НАПОМЕНЕ: 

1. Минерва (или Атина, или Палада) - грчка богиња, кћер 
врховнога бога Зевса, која се родила без матере из главе његове. 
Код Грка она је била оличење разума Зевсова; разум и сила су 
главне одлике њене. Стога је она - богиња свих уметности и 
вештина, сваке мудрости и науке. 

2. Крон или Кронос (или Хронос, од грчке речи χρονος = време) - 
бог времена, син Урана (неба); прождирао своју властиту децу, 
но његова супруга Реја спасла је Зевса, сакривши га у шевару 
острва Делоса, где га је коза отхранила. 



3. Јупитер или Зевс - грчко-римски бог, сматран господарем неба 
иземље, оцем свих богова и људи. 

4. Меркур или Хермес - гласник богова, покровитељ трговине и 
беседништва. 

5. Херкулес или Херкул - син царице Алкмене и бога Завса; идеал 
дивовске снаге код Грка; био национални херој код старих 
Грка. 

6. Аполон или Феб - син Зевса и Латоне, један од најомиљенијих 
грчко-римских незнабожачких богова; сматран богом сунца и 
просвете, друштвеног благостања и поретка, чуварем закона, 
божанством претсказивања будућности. 

7. Бахус или Дионис - син Зевса и Семеле, бог винограда и 
виноградарства; он вином весели срца људска и разгони тугу и 
бриге. Празници у част Бахуса били су провођени у силној 
разузданости. 

8. Венера - грчкоримска богиња љубави, лепоте, сладострашћа и 
похоте. 

9. Епарх - управитељ града или области. 
10. Трибун - чин у војсци, отприлике данашњи пуковник. 
11. Нумеријан царовао од 283 до 284 године. 
12. Сакеларије - главни дворјанин, на двору царева. 
13. Исмевајући хришћане, незнабошци су их називали 

галилејцима. 
14. Видети о њима под данашњим даном: Страдање светих 

мученика Хрисанта и Дарије, и других с њима. 
15. Видети о њима под данашњим даном: Страдање светих 

мученика Хрисанта и Дарије, и других с њима. 
16. Свети Димитрије пострада 1564 године. 

  
 

 

 

 
20. МАРТ 



  
  
СТРАДАЊЕ ПРЕПОДОБНИХ ОТАЦА НАШИХ 
ЈОВАНА, СЕРГИЈА, ПАТРИКИЈА, 
и других преподобних у обитељи Светог Саве од Арапа 

побијених 
  
У ВРЕМЕ пресветог патријарха јерусалимског Илије, када Свети 

Град беше под влашћу агарјанском, а за царовања у Цариграду цара 
Константина и Ирине, настадоше у Палестини међусобне борбе 
између агарјанских племена. И те борбе наношаху силне штете по 
целој Палестини. Ратујући међу собом, варвари пустошаху не само 
села него и градове, као: Елефтеропољ, Аскалон, Газу, Скаритију и 
друге. Нападали су неочекивано; иако не убијаху све људе, већ само 
оне који су им се противили, ипак су свима отимали имовину и све 
пљачкали. Бивали су у заседама поред свих друмова, хватали 
пролазнике, били их, злостављали, скидали им све до кошуље. 
Једино милосрђе њихово састојало се у томе, што би понеког 
пустили живог од оних које су били, злостављали и пљачкали. Тада 
и свети град Јерусалим беше у великом страху. У њега се слегоше 
људи из околних градова и села, и чуваху градске. бедеме, и 
спремаху се да се одупру разбојничким бандама варварским. 

У то време би потпуно разорена и опустошена и чувена обитељ 
светог Харитона, и никада се више не обнови. И лавра преподобног 
Саве Освећеног такође настрада тада врло много. У њој су се 
подвизавали свети оци, који су били из разних места, и под 
игуманством преподобног Василија угађаху Богу својим 
подвижничким животом, и у време ових мећусобних агарјанских 
борби и њихових разбојничких напада безизлазно борављаху у својој 
обитељи. Јер, иако су могли да напусте лавру и склоне се од варвара 
у Јерусалим, ипак нису хтели да напуштају то свето место, у коме су 
од почетка узели на се јарам Христов. Једном умревши свету, они се 
нису обазирали на то што их је могла снаћи смрт, јер сву наду 
положише на Христа, и говораху: Господ наш, ако хоће, моћ(ан је да 
нас лако избави од варварских руку. Ако је пак по вољи праведном 
промислу Његовом, да нас варвари покољу, онда нека Господ 



допусти то мучеништво као најкориснију ствар по нас. - И говораху 
један другоме: Примимо од Господа нашег оно што је најкорисније 
по нас. Не враћајмо се из пустињачког безмолвија - из пустињачког 
молитвеног тиховања, у светску вреву из страха од варвара, да не 
бисмо испали кукавице у очима свију, и били људи који не држе 
заповест Господа нашег који каже: Не бојте се оних који убијају тело 
а душе не могу убити (Мт. 10, 28). Како је дивно гледати оне што 
одлазе из света у пустињу, и иду Христовим стопама! Али како је 
уистини ружно видети те исте људе где после неког времена беже из 
пустиње из страха од људи и враћају се у свет! Да нам се општи 
непријатељ наш, ђаво, не насмеје, изгонећи нас помоћу страха од 
варвара из пустињачког безмолвија у градове, ђаво кога смо ми уз 
помоћ Христа Цара нашег много пута побеђивали, те је са стидбм 
бежао од нас као најурени пас. Ми немамо утврђења од камена да се 
заштитимо, нама је Христос тврђава неосвојива, коме се од светог 
Давида научисмо појати: Буди ми Бог заштитник, и камени град, и 
тврђава, где бих се спасао! (Пс. 33, 3). Ми немамо оклопе, ни 
шлемове, ни штитове, помоћу којих бисмо одбили варварске стреле, 
него имамо духовно оружје љубави, и оклоп наде, и штит вере, и 
шлем спасења (Еф. 6, 16.17). Тиме се наоружајмо! Ми немамо пукове 
војске, који би нас заштитили од варвара, него ће Анђели Господњи, 
који окружују оне који се боје Господа, избавити нас (Пс. 33, 8). Јер је 
нама живот Христос а смрт добитак (Флб. 1, 21). Нас није довела у 
ову пустињу жеља и љубав према пролазном животу. И чега ради се 
настанисмо у овом пустом меету? Не љубави ли Христове ради? И 
ако овде будемо убијени, бићемо убијени Христа ради, кога ради 
овде и живимо. 

Тако се међусобно тешећи и храбрећи, и Богу поверавајући 
тела и душе своје, они живљаху у лаври. А беше још један оправдан 
и побожан разлог који их задржаваше да не напуштају манастир. То 
је ово: Околни житељи били су непријатељи овом светом месту, и 
ништа нису тако желели, него да лавру светог Саве виде разрушену, 
опустошену и безмонаха. И када би братија за кратко време 
напустили лавру, одмах би ови непријатељи дошли, запалили цркву 
и келије, и сву обитељ сравнили са земљом, да је више не буде. Стога 
свети оци живљаху у манастиру безизлазно. И они беху не као трска 



коју ветар љуља, него као стубови на камену утврђени, које ветрови и 
олује искушења не могу поколебати. И они не напуштаху лавру не 
само ради тога да би чували зидове и грађевине њене, него више 
ради славе Христа Господа, који је на том месту некада био 
прослављен, и у дане њихове прослављан. 

Тако су ти свети оци живели у лаври све док их је Вишњи 
Заштитник, на молитве преподобног оца нашег Саве, по светој вољи 
својој чувао неповређене од варвара. Јер иако је њихова војска много 
пута из Арабије или из других крајева наилазила, и поред лавре 
пролазила, па понекад и свраћала, али није чинила никакве зулуме 
већ само тражила храну. Истина, војници су непријатељски.и 
љутито гледали на иноке, али пошто Бог није допуштао, они им 
ништа нису могли учинити. Када би добили храну, колико се могло 
нађи у лаври, војници су одлазили својим путем, али често и 
претили како ће разрушити лавру и опустошити. 

Једном приликом крену један варварски пук да опљачка и 
разори лавру. Али се у близини Витлејема судари са војском, коју 
беху Јерусалимљани поставили да спречава варварима прилаз ка 
Светоме Граду. У тој борби варвари бише побеђени и најурени, и 
једва ко жив умаче од покоља. Али другом приликом крену из 
главног логора варварског друга војска, са истом злом намером. И 
кад дође до једног села недалеко од лавре, војници нађоше много 
вина сакривеног у једном шумарку, напише се, и између себе 
побише, да је било много рањених и мртвих. Тако им се намера не 
оствари, и војска се разиђе. 

После свега тога би Богу по вољи да на слуге Његове наиђе 
ис^сушење, као некада на праведног Јова, да се, као злато прекаљено 
у топионици, нађу достојни Бога. И попусти Бог да се варварске 
руке косну Његових светих угодника, којима беше припремио 
мученичке венце. Преподобни оци, који беху чули за она два ранија 
похода против лавре, сеђаху и сада у својим келијама без страха, 
проводећи Свету Четрдесетницу у прописаним подвижничким 
подвизима. У то време, нахушкани од ђавола, договорише се 
арапски варвари, њих око шесдесет, да наоружани ударе на лавру, 
надајући се да ће код монаха наћи нека блага и богатства. И пете 
недеље Свете Четрдесетнице, тринаестог марта у осам сати пре 



подне, они навалише на лавру. Монаси, осетивши њихов долазак, 
брзо побегоше из својих пустињских келија у манастир и у цркву. 
Варвари са исуканим мачевима и затегнутим тетивама налетеше на 
манастир халачући као да улећу у битку. Неки од отаца, желећи да 
њихову јарост стишају, изађоше кротко пред њих, и благим речима 
их саветоваху, говорећи им: 

Зашто се, о људи, дошли к нама, ненаоружаним и мирним, као 
да сте у рат пошли, и као да смо вам ми непријатељи који су вам 
нажао учинили? Ми смо мирни према свима; нисмо никада никоме, 
ни вама, нажао учинили. Јер ми све своје у свету остависмо, и ради 
тога у овој пустињи живимо, да бисмо били далеко од 
непријатељстава, свађа и ратова, како бисмо могли у тишини 
оплакивати грехе своје и угодити Богу. И ми не само никоме од вас 
нажао не учинисмо, него се још старамо да вам и добра чинимо, 
уколико нам је могуће, јер смо многе ваше, који су овамо долазили, 
гостили и одмор им пружили" и храном их за пут снабдели. Стога 
не треба да нам враћате зло за добро, већ треба да сте нам 
благодарни за добра која учинисмо. Ево, и сада смо готови да вам 
дамо хране, и да вам укажемо уобичајено гостопримство. 

А варвари с гневом викаху: Нисмо ми дошли овде ради хране 
већ ради злата и сребра. Ви имате да изаберете једно од двога: или 
да нам дате толико и толико злата и сребра, па ћемо вас оставити у 
животу, или ћемо вас побити, ако нам не дате. - На то им оци 
одговорише: Верујте, људи, ми смо убоги в ништи, и толико 
оскудни, да ни хлеба немамо довољно, ни оде> ће на претек. А злато 
и сребро, које захтевате, ми никада ни у сну на њих помислили 
нисмо, јер ми употребљавамо само оно што нам је најнужније за 
живот, и то у малој мери. 

Када светитељи то рекоше, варвари се разљутише, и читаву 
кишу стрела пустише на сабране иноке; и не престадоше са тим док 
не испразнише своје тобоце. И тако убише тринаест преподобних 
отаца, а друге лакше или теже ранише. Онда поле теше на келије, 
камењем обијаху врата, и изношаху и оно мало убогих стварчица 
монашких. Затим упалише келије. Хтедопк. то исто да учине и са 
црквом. Али, по Божјем промислу, пре но што они донеше дрва и 
огањ да цркву запале, угледаше у даљини неке људе, па мислећи да 



то долази војска из Јерусалима да заштити иноке, одмах нагоше 
бегати односећи опљачкане ствари иночке. А ава Тома, извлачећи 
стреле из тела рањене братије, омиваше им ране, и привијаше 
потребне лекове, јер по струци беше лекар врло искусан. Тада су се 
могле видети љуте ране, код неких на грудима, код других на 
раменима, код трећих на лицу и челу, а четвртима главе беху 
камењем поразбијене. И силна крв течаше из њих. Призор је био 
дирљив и страшан. 

А уочи Цвети, за време свеноћног бденија, стиже вест 
преподобним оцима да они исти варвари скупљају велику дружину 
разбојничку, да опет нападну на лавру. Блажене оце спопаде страх и 
трепет, али не побегоше, него, припремивши се за смрт и 
ослонивши се на Бога, они очекиваху крај. А кад се приближи дан 
страдања Господњег, наста дан страдања и преподобних отаца. Јер 
двадесетог марта, на Велики Четвртак рано нападоше по друти пут 
разбојнички на Лавру Арапи са великом силом, и бездушно убијаху 
преподобне оце на разне начине: једне стрелама побише, другима 
главе мачем одсекоше, треће напола пресекоше, четвртима руке и 
ноге поодсецаше, а неке камењем засуше. А оне што остадоше у 
животу, уведоше у цркву, да их тамо муче да им покажу црквене 
ризнице и манастирску имовину. Обитељ пак беху опколили, и по 
горама и брежуљцима страже поставили, да им ни један инок не би 
умакао. Јер многи се дадоше у бекство, али их похваташе, тако да 
једва ко утече. Блаженог Јована, старешину гостопримнице, младог 
по годинама, ухватише кад је бегао, и на гори га без милости 
мучише, жиле му на рукама и ногама пресекоше, па га за ноге 
вуцијаху по камењу од врха горе чак до цркве, и сва му се кожа на 
леђима одра од оштрог камења. А црквени ризничар, преподобни 
Сергије, видећи муке преподобних отаца, и бојећи се да, мучен, не 
прокаже где је сакрио црквене драгоцености, кришом се извуче и 
побеже из манастира. И кад је већ био далеко, ухватише га 
варварске страже, и силом га у манастир враћаху. Али он не хте да 
се врати, и они му одсекоше свету главу. Затим неколико других 
отаца утекоше из руку убица и сакрише се у једној пећини изван 
манастира. Њих примети стражар са брежуљка, и довикну својој 
дружини, показујући им руком пећину у коју уђоше монаси. И 



одмах један страшан Арапин са исуканим мачем оде и стаде пред 
улазом у пећину, и страшним гласом наређиваше онима што су се 
сакрили да изађу. Док они дрхтаху од страха, преподобни 
Патрикије, један од њих, рече им шапћући: Не бојте се, братијо, ја 
ћу за све изаћи, и погинућу, а ви седите ту и ћутите. - И изиђе к 
Арапину, готов да душу своју положи за пријатеље своје. Арапин га 
са претњом питаше, да ли има унутра и других монаха; а 
преподобни одговараше, да је сам био. И Арапин га одведе до цркве. 

Када варвари одасвуд сатераше свете оце у цркву, рекоше им: 
Откупите себе и цркву своју са четири хиљаде златника. Ако не, 
онда ћемо вас одмах мачем посећи, и цркву вашу огњем сажећи. А 
свети оци кротко одговорише: О људи, опростите Бога ради, не 
проливајте низашто нашу невину крв, јер толико злата колико од 
нас иштете, ми немамо, нити смо икада имали. Ето, сада се ниједан 
златник не може наћи у целој лаври нашој. А ако хоћете, узмите све 
што видите на нама, одећу нашу; и све што видите, и нађете, узмите, 
само нам живот поштедите. 

Испунивши се јарости, варвари са заглушном виком витлаху 
мачевима над главама светих, као да хоће да их посеку, и говораху: 
Дајте нам златне и сребрне сасуде црквене, и покажите нам остале 
манастирске ризнице. А свети оци одговорише, да никакве ризнице 
немају. Тада варвари рекоше: Кажите нам ваше старешине: игумана 
и остале стројитеље. Преподобни одговорише: Отац наш игуман не 
налази се сада у лаври, јер је послом отишао у Свети Град, а ми смо 
сви једнаки. 

У обитељи беше пештера преподобног оца нашег Саве. Варвари 
узеше све свете оце, уведоше их у ту пештеру, па при улазу у пећину 
наложише ватру, трпаху у њу суварке и ђубре, и тако створише 
огроман смрдљив дим, којим мораху преподобне у пештери, еда би 
им проказали црквене ризнице и своје старешине. 

Затим их изведоше на испитивање. И претећи им са безброј 
страшних смрти, тражаху да им покажу ризнице. Али не чуше од 
њих никакав одговор, већ само њихове молитве Богу. Јер један 
викаше: Господе, прими у миру дух мој! а други говораше: Опомени 
ме се, Господе, кад дођеш у царство своје! 



И опет их све загнаше у исту пештеру, и мораху их врло љутим 
димом. И умреше од дима осамнаест преподобних отаца, међу 
којима беху гореспоменути Јован и Патрикије блажени. А имена 
осталих, који од дима бише угушени, и мачем посечени, и другим 
мукама уморени, једини Бог зна који их је записао у књизи живота. 
А оне које дим не могаде угушити, свирепи и нечовечни варвари, 
љуто мучише, бијући их и ногама газећи; И кад не успеше ништа да 
сазнаду, а већ се уморише мучећи преподобне, они покупише све 
црквене и лаврске ствари што нађоше, и натоваривши на 
манастирске камиле, отидоше. 

Тада се постепено почеше скупљати у манастир она братија 
који једва остадоше живи, и који се беху сакрили по гудурама и 
пећинама горским. И они покупише и унеше у цркву тела 
преподобних отаца, на разне начине побијених. И сву ту ноћ 
спасоносног страдања Спасовог проведоше у неутешном ридању. И 
потом их чесно сахранише. А оне оце који беху изранављени и 
полумртви, братија подвргоше лечењу на челу са напред 
споменутим лекарем, блаженим Томом, који остаде жив, и који 
касније беше игуман такозване Старе Лавре. 

Тако преподобни оци у обитељи преподобног Саве мученички 
скончаше 796. године. А они варвари, по одласку свом из Лавре, 
одмах бише неочекиваном смрћу поражени од Бога, и без мача 
попадаше мртви по пустињама и пољима, да их разнесу пси, 
звериње и птице. А душе њихове кукавне одоше у пакао, где се огањ 
њихов не гаси, и црв њихов не спава. Душе пак побијених отаца 
преподобних обретоше се у руци Божјој, и удостојише се славе 
мученика од Христа Бога, Спаситеља нашег, коме са Оцем и Светим 
Духом част и слава вавек, амин. 

  
  
СПОМЕН СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ 
ФОТИНЕ, САМАРЈАНКЕ[1] 
и оних с њом 
  
У ВРЕМЕ цара Нерона,[2] године 66, настаде велико гоњење на 

хришћане. Јер пошто под Нероном мученички пострадаше 
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првоврховни апостоли Петар и Павле, гонитељи са великом 
ревношћу стадоше трагати за ученицима ових апостола, и убијати 
их. Тада се ова света Фотина са сином својим Јосијом налажаше у 
граду Картагени[3] у Африци, и веома смело проповедаше 
Еванђеље Христово. А старији син њен Виктор беше тада у рату 
против Арапа који беху заратили на Римљане, и показа велику 
храброст и однесе победу над Арапима, због чега га цар произведе 
за врховног војсковођу. Но незнајући да је Виктор хришћанин, цар 
га посла у Аталију[4] са наређењем да гони хришћане. 

Када за то чу кнез Севастијан, рече Виктору: Војводо, ја 
насигурно знам да си ти хришћанин, и да су твоја мајка и твој брат 
Јосија такође хришћани, пошто су били пратиоци погубљеног 
апостола Петра. Виктор одговори: Ја ћу чинити вољу небеског и 
бесмртног Цара Христа, а за наредбу земаљског цара Нерона да 
гоним хришћане, нећу ни да чујем. Кнез му на то рече: Ја ти, брате, 
као прави пријатељ саветујем оно што је корисно по тебе. Хтеднеш 
ли да судиш хришћанима и да их мучиш, знај да ћеш угодити цару, 
и добићеш имовину хришћана. Исто тако, пиши својој мајци и 
своме брату, да тако слободно не уче јелине да се одричу своје отачке 
вере, да не би и теби загрозила опасност због њих. А потајно будите 
хришћани до миле воље! - Тада Виктор одговори: Не дао Бог да 
учиним то што ми ти саветујеш: да гоним хришћане еда би се 
дочепао њихове имовине, или да саветујем мајци и брату да не 
проповедају о Христу да је Бог. Штавише, и ја сам проповедник, и 
бићу, Божанства Христовог, као што су и они. На то му кнез рече: Ја 
ти саветујем што је корисно за тебе, а ти размисли шта ћеш чинити. 

Рекавши то, кнез тог тренутка ослепе, и од страховитих болова у 
очима паде на земљу, не дајући гласа од себе. Тада га присутни 
узеше и однеше у постељу. И он остаде у постељи три дана, не 
проговоривши ни речи. Тек четвртог дана он стаде громко викати да 
је хришћански Бог једини Бог. Виктор дође к њему и упита га: 
Откуда тако брза промена код тебе? Он одговори: Христос ме зове, 
преслатки Викторе! Тада га Виктор упути у истине вере. И кнез би 
крштен. А када је излазио из свете купељи, одмах му се очи 
отворише, и он прослави Бога. А гомила јелина, који видеше то 
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чудо, уплашише се да се и њима нешто слично не деси, и отидоше к 
Виктору, те се и они крстише. 

После тога дође до Неронових ушију глас да врховни војсковођа 
Аталије Виктор и кнез Аталије Севастијан проповедају науку Петра 
и Павла и многе јелине приводе вери у Христа, и да мајка 
војсковођина Фотина са сином својим Јосијом ради то исто у 
Картагени. То силно наљути Нерона, и он одмах посла војнике да по 
Аталији похватају све хришћане, и људе и жене, и да их доведу пред 
њега. А овима се јави Господ говорећи: "Ходите к мени сви који сте 
уморни и оптерећени, и ја ћу вас одморити. Не бојте се, ја сам с 
вама, и Нерон ће бити побеђен заједно са својим сарадницима". А 
јави се Господ засебно и Виктору, и рече му: "Од данас ће ти име 
бити Фотин,[5] јер си многе просветлио и привео Мени вером. А 
Севастијана окрепи на мучеништво; и блажен је ко се до краја бори". 

Рекавши то, Господ узиђе на небо. А би и светој Фотини 
откривено од Бога оно што је имало да јој се догоди. Стога она са 
много хришћана отпутова из Картагене, допутова у Рим, и стаде 
проповедати Христа. И узбуни се сав град, говорећи: Која је ово што 
допутова овде са толико људи? која је ово што тако смело проповеда 
Христа? - Уто војници доведоше у Рим светитељкиног сина Фотина и 
кнеза Севастијана. А света Фотина пре тога изађе пред Нерона са 
сином Јосијом и хришћанима. Гледајући их, Нерон их упита: Због 
чега сте дошли к нама? Светитељка одговори: Да те научимо вери у 
Христа. 

Тада присутни великаши саопштише цару да су доведени кнез 
Севастијан и војвода Виктор, који су се одрекли богова. Цар нареди 
да их уведу. И кад они изађоше пред цара, он их упита: Шта то чујем 
о вама? Свети одговорише: То што си чуо о нама, царе, истина је. А 
цар, гледајући их крвнички, рече им: Одреците се Христа, или ћете 
љутом смрћу бити уморени! А светитељи, подигавши очи к небу, 
одговорише: Не допусти! не допусти, Христе Царе, да се одвојимо од 
вере и љубави Твоје! 

Затим цар упита свете: Како се зовете? Света Фотина одговори: 
Ја, прва сестра, зовем се Фотина, тако ме је назвао Исус Христос, Бог 
мој; друга моја сестра зове са Анатолија, трећа се зове Фота, четврта - 
Фотида, пета - Параскева, и шеста - Кириакија. А синови моји: први 
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се зове Виктор, коме је Господ мој Исус Христос променио име и 
назвао га Фотин, а други, који је са мном, зове се Јосија. Тада је Нерон 
упита: И ви сте сви сагласни да пострадате и да умрете за 
Назарећанина? Света одговори: Сви ћемо ми из љубави према 
Њему умрети радујући се и веселећи се. 

Тада нареди цар да им чекићима размрскају зглобове на 
прстима руку. И одмах се донесе наковањ; светитељи метнуше на 
њега руке, и слуге стадоше да ударају чекићима по њима; и удараху 
их непрестано од девет до дванаест сати; и три пута се слуге 
изменише лупајући чекићима по рукама светих, али светитељи не 
осећаху уопште никакве болове, нити им се руке размрскаше. 

Извештен о томе, цар се збуни, и нареди да се светима одсеку 
руке. Слуге им одмах везаше руке, положише их на наковањ, и 
седам пута ударише сабљама по рукама, али их не могоше одсећи, 
већ сами клонуше и попадаше као мртви. А света Фотина, видећи да 
их благодат Божја сачува неповређене, радујући се говораше 
Давидове речи: "Господ је помоћник мој, и не бојим се; шта ће ми 
учинити човек!" (Пс. 117, 6). 

Цар беше у недоумици, и стаде размишљати на који начини 
каквим средствима да победи свете. И нареди да мушкарце вргну у 
најмрачнију тамницу, а свету Фотину и њене сестре да одведу у 
златно одељење његове палате, и да тамо наместе седам златних 
постеља, и седам златних столица и астал, и да поређају пред њима 
многе драгоцености, и златоткане хаљине, и златне наките и појасе. 
Затим нареди цар да и кћер његова Домнина са дворкињама својим 
оде код ових сестара и разговара с њима.А света Фотина, угледавши 
Домнину, рече јој: Радуј се, невесто Христова! А Домнина јој 
одговори: Радуј се и ти, госпођо моја Фотино, буктињо Христова! - 
Чувши из уста Домнине име Христово, света Фотина се обрадова у 
Господу, и загрливши Домнину пољуби је. Затим поучи истинама 
вере њу и сто њених дворкиња, и све их крсти. И Домнини промени 
име и назва је Антуса, а њену прву дворкињу назва Стефанида. Онда 
света Антуса одмах нареди да се раздаду сиротињи све драгоцености 
и златоткане хаљине и златни накити и појаси што беху у златном 
одељењу. 



Када за то сазнаде цар, силно се разјари, и нареди да се седам 
дана загрева огромна пећ, и у њу баци света Фотина и сви они што 
су с њом, и људи и жене. То би учињено; и светитељи остадоше у 
ужареној пећи три дана. Тада мучитељ, мислећи да су изгорели, 
нареди да се отвори пећ, и остаци костију изгорелих светих баце у 
реку. А када отворише пећ, они обретоше, - о чуда! све свете здраве 
и неповређене где славе и хвале Бога. И сви се запрепастише, пошто 
видеше да их се ватра уопште коснула није. 

Када ово необично чудо видеше и чуше житељи Рима, удивише 
се, и многи слављаху Бога. А цар, будући потпуно неразуман, 
нареди да се светим мученицима да смртоносни отров. И би позван 
мађионичар Лампадије да спреми отров. Света Фотина прва узе 
отров и рече мађионичару: Не би уопште требало да из твојих руку 
узмемо отров и пијемо, пошто си нечист. Али да би ти, о царе, и 
мађионичар који спреми овај отров, познали силу Христа Бога мог, 
ја ћу прва попити отров у име Исуса мог. А после мене попиће 
отров и остали сви што су са мном. 

И сви испише отров, али им он ниједноме не нашкоди. 
Видевши то, мађионичар се запрепасти. Затим, посматрајући свету 
Фотину, рече јој: Имам и други отров, много јачи од овог који 
пописте. И ако ви и њега испијете, и он вам не нашкоди, онда ћу и ја 
поверовати у Христа вашег. - И када сви испише тај отров, и никоме 
се од њега не деси никакво зло, тада мађионичар дохвати своје 
мађионичарске књиге и баци их у огањ. И верова у Христа, и крсти 
се, и доби име Теоклит. 

Сазнавши за то, цар нареди да Теоклита одмах издвоје од 
осталих мученика, да га изведу ван града и мачем му одсеку главу. И 
тако пре других мученички пострада незаборавни Теоклит, и доби 
од Господа бесмртни венац. А осталим светим мученицима и светој 
великомученици Фотини нареди цар да се пресеку жиле. Када то би 
учињено, светитељи се ругаху цару и његовим боговима. Тада он, 
неваљалац, нареди да света Фотина, и остали с њом, пију 
растопљено олово и сумпор, и да им се то и у уши налије. Али и то 
нимало не нашкоди светима, и они рекоше: Благодаримо Ти, 
Господе Боже наш, што си нам помоћу олова срце росом оросио, јер 
су нам била веома жедна! 



Тада Нерон, зачуђен и пренеражен, нареди да светитеље обесе, 
па да им што јаче стружу цело тело и буктињама пале. Али 
светитељи се мољаху, и Божјом благодаћу показаше се јачи и од 
ових мучења. Бесан, Нерон нареди да се помеша пелин и најоштрији 
оцат, и то да мученицима да пију. Попивши и то, свети говораху: 
Оцат твој, о царе, слађи нам је од меда. 

Још беснији због овога, тиранин нареди да се светима ископају 
очи, и да их онда баце у мрачну тамницу, пуну змија и шкорпија. И 
гле чуда! све змије и шкорпије поцркаше, а тамошњи смрад се 
претвори у мирис, и тамничка тама у најблиставију светлост. Тада се 
и Христос јави светима, и рече им: "Мир вам!" И ухвативши свету 
Фотину за руку, рече јој: Ја сам стално са вама, не бојте се, него се 
непрестано радујте! - И док Господ ово говораше, са очију њихових 
спаде као крљушт, и сви прогледаше, и угледавши Господа 
поклонише Му се. А Господ, благосиљајући их, рече им: Будите 
храбри и јаки! - и тако узиђе на небо. 

Безбожни Нерон остави свете мученике у тамници три године, 
да би тако у тешким мукама окончали живот горком смрћу. После 
три године посла цар да Му из тамнице доведу једног његовог 
дворјанина, кога он тамо беше затворио. Када послани војници 
дођоше у тамницу по овога, у исто време видеше свете мученике 
здраве и крепке. И обавестише цара да ослепљени галилејци опет 
виде, и да су здрави, и даш тамница блиста од светлости, и да дивно 
мирише, и да се претворила у дом Божји, у који се стичу јелини, 
слушају проповед мученика о Христу, верују у Њега и крштавају се. 

Чувши то, цар се запрепасти, и посла слуге да му доведу 
мученике. И кад их доведоше, он им рече: Не издадосмо ли вам 
царску заповест да не проповедате Христа у овом граду Риму? Како 
онда, налазећи се у тамници, ви проповедате Христа? Знајте да ћу 
вас због тога подвргнути многим и великим мукама. А свети му 
одговорише: Чини што хоћеш, јер ми нећемо престати да 
проповедамо Христа, који је истинити Бог и Творац свега. 

Разјарен, Нерон нареди да их распну стрмоглавце, и да им три 
дана бију тела жилама, све док им се кости не пораспадају. Пошто 
то би учињено, цар нареди да остану на крстовима још четири дана. 
А када петог дана. дођоше мучитељи да виде да ли су мученици 



живи, видеше их на крстовима, и тог тренутка сви ослепеше. Уто 
Анђео Господњи сиђе с неба, и скиде светитеље с крстова. Затим, 
поздравивши их, остави их здраве. - А света Фотина, сажаливши се 
на ослепљене мучитеље, помоли се Богу, и они одмах прогледаше. 
Због тога повероваше у Христа, и крстише се. 

Када за то чу Нерон, спопаде га бес, и он нареди да светој 
Фотини одеру кожу. Док су то радили, светитељка је псалмила 
говорећи: "Господе, искушао си ме, и познао си ме" (Пс. 138, 1). 
Пошто је одраше живу, кожу јој бацише у суви бунар. А светом 
Севастијану и Фотину и Јосији одсекоше тајне удове, па их онда 
затворише у једном старом купатилу. Тада изведе Нерон преда се 
свих пет сестара Свете Фотине, и нареди да им прво одрежу дојке, а 
затим да их одеру живе. Када џелати хтедоше да вежу свету Фотиду, 
четврту сестру, пре но што би почели да јој деру кожу, она то не 
допусти, већ сама јуначки стајаше док јој не скинуше кожу. Цар се 
удиви њеном јунаштву и храбрости. Али га то још више и наљути, те 
он, звероподобни, измисли за свету Фотиду још страшније и 
ужасније муке. Наиме, он нареди да у његовој башти савију врхове 
два дрвета, и да за њих вежу свету Фотиду, па да онда пусте врхове да 
се опет врате у своје првобитне положаје. Када то урадише, света 
Фотида би рашчеречена на две половине, и блажену душу своју 
предаде у руке Божје, и доби неувенљиви венац мучеништва. 

Потом нареди цар да свима светим мученицима одсеку главе, 
само да свету Фонтину изваде из сувог бунара, и да је вргну у 
тамницу. То њу веома ожалости што остаде сама и не увенча се 
заједно са осталим сестрама. Због тога она мољаше Бога о томе. Бог 
јој се јави и, осенивши је три пута знаком часнога Крста и 
испунивши је радошћу, учини је здравом. И доцније, пошто је 
много дана славила и благосиљала Бога, она предаде душу своју у 
руке Његове. 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИЦА 
АНАТОЛИЈЕ, ФОТЕ, ФОТИДЕ, ПАРАСКЕВЕ И КИРИЈАКИЈЕ 
  
РОЂЕНЕ сестре свете мученице Фотине Самарјанке.[6] 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0320.htm%23note6


  
 
 
 
 
 
 
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
ВИКТОРА (= ФОТИНА) и ЈОСИЈЕ, 
синова свете Фотине[7] 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
СЕВАСТИЈАНА КНЕЗА[8] 
  
  
СПОМЕН СВЕТИХ СЕДАМ ЖЕНА МУЧЕНИЦА 
АЛЕКСАНДРЕ, КЛАВДИЈЕ, ЕФРАСИЈЕ, МАТРОНЕ, 
ЈУЛИЈАНИЈЕ, ЕФИМИЈЕ и ТЕОДОРЕ 
  
ОВЕ свете жене пострадаше 290. године, за време великог 

гоњења које настаде на хришћане под царем Максимијаном. Тада су 
на разне муке стављани и убијани сви, и људи и жене, који су 
исповедали Христа. Ово гоњење захвати и град Аминсос у 
Кападокији, и тамошњи кнез нечовечно поби тамошње хришћане. 
Тада ових седам девојака смело изађоше пред кнеза и исповедише 
да је Христос истинити Бог, а кнеза назваше нечовечним и 
звероподобним и непријатељем истине. 

Зато их најпре тукоше моткама, затим им мачевима одрезаше 
дојке, па их после тога обесише и стругаше толико да им се 
изнутрица дровиде. Најпосле пак бацише их у усијану пећ, где ове 
блажене девојке предадоше душе своје у руке Божје, од кога добише 
неувенљиве венце мучеништва. 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0320.htm%23note7
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СТРАДАЊЕ СВЕТОГ НОВОМУЧЕНИКА 
МИРОНА КРИЋАНИНА 
  
ОВАЈ славни мученик Христов Мирон беше из Мега 

Кастрарита; син побожних и благородних родитеља. Измалена он 
беше благе нарави, миран, чедан, велики љубитељ девствености и 
целомудрија. Једном речју, он беше млад по узрасту, али стар по 
мудрости. Притом Мирон беше врло леп и мио младић. Он изучи 
кројачки занат; и као радник беше одличан и веома уредан. Његови 
суседи Агарјани много су желели да се друже и разговарају с њим, 
али он је то избегавао и седео у својој радњи озбиљно и тихо радећи 
свој посао. Но иза те своје жеље Агарјани су имали потајну намеру: 
да наговоре Мирона да се одрекне вере Христове и да се потурчи. И 
једнога дана ови проклетници шта смислише? Нађоше једно дете, 
Турче, и наговорише га да каже да га је младић Мирон присилио на 
срамни грех. Изневши овакву клевету против чедног младића, 
Турци са великим бесом дохватише Мирона и одведоше пред 
судију, вичући и лажно сведочећи како је Мирон тобож силовао 
турско дете. Судија упита Мирона је ли истина што ови сведоче. 
Свети младић одговори да га они неправедно и лажно оптужују, и 
да он не само није учинио такво дело, него му тако нешто ни на 
памет није пало. Тада клеветници скочише на ноге халачући да је он 
то заиста учинио, да треба или да се потурчи, и на тај начин окаје 
свој грех, или да буде погубљен. Судија и сам пристаде на овај 
захтев, и рече светом младићу: или да се потурчи, или да прими 
смрт. А Христов мученик неустрашиво одговори: Никада се вере 
своје и имена Христова одрећи нећу; напротив, готов сам да 
примим безброј мука ради љубави Христове. Хришћанин сам се 
родио, и хришћанин хоћу да умрем. - Чувши то, судија нареди те 
мученику ударише много батина. Затим га баци у тамницу, до 
поновног ислећења. А мученик све то подношаше јуначки, без 
икаквог страха, и лице му се ни најмање не промени. 

Када мученик би поново изведен пред судију, исти сведоци 
сведочише поново исту лаж. Судија онда стаде обећавати мученику 



велике почасти и многе дарове, ако га послуша и потурчи се. Не 
послуша ли га, онда ће га предати на најљућу и најсрамнију смрт. 
Међутим мученик Христов остаде несавитљив, и гласно и јасно и 
надаље изјављиваше: Веру своју не мењам, већ хоћу да умрем 
хришћанин. - Тада судија, видећи да је мученик непоколебљив у 
својој вери, изрече смртну пресуду против њега. 

Воћен на губилиште које се налазило изван Кастра, мученик 
које год хришћане среташе путем, све их поздрављаше и свима 
говораше: Простите ми, браћо! и Бог нека вам прости - Међутим 
позади мученика иђаше и његов отац који плакаше и кукаше за 
сином својим. Када стигоше на губилиште, мученик замоли те му 
допустише да се састане са оцем својим. Пришавши оцу, он паде 
пред њим грлећи му ноге; затим му пољуби руку и узе благослов од 
њега; и утеши га да не жали због његове смрти, пошто умире лажно 
оклеветан и неправедна осуђен. Онда се врати к џелатима и рече им 
да изврше наређење. Џелати му ставише омчу око врата и обесише 
га. 

И тако блажени Мирон прими бесмртни венац мучеништва. И 
док мученик наредне ноћи још висијаше на вешалима, стражари 
Турци својим очима видеше где божанска светлост сиђе с неба на 
мучениково тело. И сами ови стражари испричаше то многима. А 
хришћани, чувши то, прославише Бога који прославља светитеље 
Своје. Нека се човекољубљем и благодаћу Божјом на молитве светог 
новомученика Мирона удостојимо и ми Царства небеског. Амин.[9] 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ЕФРОСИНА СИНОЗЕРСКОГ 
  
РОДОМ из Корељског краја; младост провео у Валаамском 

манастиру; по навршеном пунолетству примио монаштво у 
Тихвинском Успенском манастиру, Новгородска епархија. Године 
1600. настанио се као отшелник на обали Синичјег језера. Слава 
његових подвига убрзо привуче к њему љубитеље пустињежића, и 
он основа на обали језера општежићни манастир. Преподобни 
скончао мученички; убијен од Пољака 1612. године приликом 
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пљачкања манастира. Године 1653. свете мошти његове пренете у 
Благовештенску цркву, њиме подигнуту. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
РОДИОНА 
  
ЗА Господа Христа мачем посечен. 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
ЕМАНУИЛА 
  
ПОСТРАДАО за Господа мачем посечен. 
  
 
 
 
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
АКИЛЕ ЕПАРХА 
  
ЗА своју веру у Господа Христа пострадао мачем посечен. 
  
  
 
 
 
 
 
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
НИКИТЕ ИСПОВЕДНИКА, 
епископа Аполонијадског 
  



БОГОНОСНИ отац наш Никита Исповедник живео је у време 
иконоборачке јереси, Беше епископ града Аполонијаде у Витинији 
(Мала Азија). Беше свети Никита не само побожан и православан, 
него и љубљаше људе и чињаше велике милостиње, и уз то још он 
веома добро знађаше Свето Писмо и беше мудар и речит. Будући 
примораван од иконобораца у време цара Лава Исавријанца (813-
820. г.) да се одрекне поштовања светих икона Господа Христа и 
Пресвете Богоматере и светих Ангела и Светитеља, и не приставши 
на то, буде мучен и на крају протеран у изгнанство. У изгнанству се 
од мучења разболе и предаде свету душу своју Господу. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
ЛОЛИОНА 
  
ЗА веру у Христа пострадао песницама бијен и умртвљен. 
  
  

 
 
 
 
  
  
НАПОМЕНЕ: 

1. Света Фотина, то је она жена Самарјанка, са којом је Господ 
разговарао на студенцу Јаковљевом (Јн. 4, 5-42). 

2. Нерон царовао од 54 до 68 године. Гоњење хришћана под њим 
почело је 65 године и трајало до 68 године, када је Нерон 
извршио самоубиство и тиме учинио крај овом гоњењу. За 
време овог гоњења пострадали су свети апостоли Петар и 
Павле. 

3. Картагена - древни приморски град на северу Африке, основан 
од Феничана и био њихова чувена колонија у Старини; 



разрушен 146 године пре Христа; обновљен под првим 
римским императорима, и био напредан град. Данас се на 
његовом месту налази град Тунис. 

4. Аталија - град у провинцији Памфилији, у јужном 
приморском делу Мале Азије; основан на век и по пре Христа 
Аталом II Филаделфом, који га је и назвао по своме имену. 

5. На грчком Фотин - φωτεινος - значи: онај који светли; отуда, 
онај који просветљује, просвећује, поучава: = Светозар. 

6. Видети о њима под данашњим даном: Спомен св. мученице 
Фотине, Самарјанке. Видети такође и под 26. фебруаром. 

7. Видети о њима под данашњим даном: Спомен св. мученице 
Фотине, Самарјанке. Видети такође и под 26. фебруаром. 

8. Видети о њима под данашњим даном: Спомен св. мученице 
Фотине, Самарјанке. Видети такође и под 26. фебруаром. 

9. Свети Мирон пострада на Криту 1793 године. 

  
 

 

 

 

 

 

21. МАРТ 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ЈАКОВА, 
епископа и исповедника 
  
ОВАЈ светитељ, заволевши од младости подвижнички живот, 

замонаши се. Он очишћаваше себе постом, бдењем и осталим 



злопаћењима. Много се труђаше и на изучавању светих књига. И он 
успе те очисти ум свој молитвом од чиста срца. Затим би удостојен 
епископског чина. У време Копронимово[1] иконоборци га 
примораваху да се од рекне молитвеног поштовања светих икона, 
али он не хтеде. Зато претрпе од њих велике беде, и гоњења, и 
заточења, и неисказане муке, и глад, и жеђ и многа друга зла која 
ови злочестивци измислише. И у тим разним мукама и љутим 
страдањима он предаде блажену душу своју Богу, ради кога се до 
смрти подвизавао, и од кога доби царство небеско, да се радује 
вечито. 

Живео и страдао у осмом веку. 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
КИРИЛА, 
епископа Катанског 
  
ОВАЈ светитељ родом је из Антиохије. Био је ученик светог 

апостола Петра. И када са првоврховним апостолом дође на Запад, 
овај га постави за епископа у граду Катани у Сицилији. Добро је и 
богољубиво управљао стадом Христовим, приводећи неверне вери 
Христовој. И чудеса је много творио. Да поменемо само једно од 
њих: у Катани се налазио извор чија вода бејаше горка; молитвом 
својом светитељ Божји Кириллретвори је у слатку, пијаћу воду. 
Видевши то чудо, врховни жрец идолски верова у Христа, а с њим 
повероваше и многи други. 

Доживевши дубоку старост, свети Кирил се мирно упокоји 
сном праведника. И у граду Катани бише свечано сахрањене чесне 
мошти његове, дајући исцељења свима који им с вером прибегавају. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
ТОМЕ I, 
патријарха Цариградског[2] 
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ОВАЈ свети отац наш Тома, због своје превелике врлине и 
савршеног разума и побожности, би посвећен за ђакона велике 
цркве у Цариграду од стране преподобног оца нашег великог 
чудотворца патријарха Јована Постника,[3] и постављен за 
сакеларија[4] Патријаршије од истог патријарха у време цара 
Маврикија[5]. 

По представљењу свјатјејшег Јована патријарховао је блажени 
Киријак.[6] А по смрти овога би изабран за патријарха цариградског 
свети Тома у време цара Фоке.[7] И управљаше Црквом добро, 
будно пасући разумно стадо Христово. У време његово деси се један 
необичан догађај: кад се једном ишло у литији с крстовима, крстови 
се почну колебати сами од себе, ударати један о други, и ломити се. 
Глас о томе пронесе се свуда. Кад патријарх то сазна као истинити 
догађај, позва светог Теодора Сикеота, чувеног прозорљивца и 
чудотворца, молећи га да објасни, шта се тим предсказује. Свети 
Теодор потврди да се то чудо заиста десило, али шта оно предсказује 
он одби да каже, изјављујући да му та тајна није позната. Тада 
свјатјејши патријарх Тома паде пред ноге светом Теодору молећи га 
да му каже. Оваквим смирењем својим патријарх приволе светог 
старца да каже шта тај догађај предсказује. И свети старац рече да то 
означава велике беде које ће наступити и за цркву и за грчко царство 
због унутрашњих верских и политичких раздора. Споља ће 
навалити љути варвари, а унутра ће се хришћани поделити, једни 
друге гонити, тући и истребљивати, због чега ће и многи храмови 
опустети и разорити се. И све се то ускоро има догодити. 

Чувши то, патријарх се веома уплаши, и моли преподобног да 
се помоли Богу за њега, да му Бог узме душу пре него те беде 
наступе. Преподобни Теодор се задржа кратко време у Цариграду 
код цркве светог Стефана, а патријарх се разболе. И посла к 
преподобноме, који се беше у келији затворио и подвизавао, 
извештај о својој болести, молећи га да му измоли од Бога што 
скорији крај. Светитељ то одби. Тада блажени патријарх Тома 
поново посла преподобноме усрдну молбу, желећи да се разреши 
од тела пре него беде наиђу на Цркву. И преподобни Теодор, иако 
није желео, учини по вољи свјатјејшем патријарху Томи, помоли се 
Богу за његову кончину и овако му отписа: "Заповедаш ли, да дођем 
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до тебе, или да се видимо онамо пред Богом?" А свети Тома му 
одговори преко изасланика: "Не прекидај, оче, своје молчаније. 
Доста ми је што си рекао, да ћемо се видети онамо пред Богом". 

И свјатјејши патријарх Тома истог дана предвече разлучи се од 
тела, радујући се, и пресели се к Господу, 610. године. 

По престављењу светога Томе, престо заузе Сергије, ђакон 
велике цркве. Он у почетку беше православан, али се касније 
изопачи и постаде вођа монотелитске јереси, која безбожно учи да у 
Господу Христу постоји само једна воља. А навалише на Цркву и 
беде, подвајања, разорења, страдања; и јеретици гоњаху 
православне. Усто, по попуштењу Божјем, због умножења јереси, 
Персијанци ударише на грчко царство, пустошећи, пљачкајући и 
палећи. Тада Персијанци и Јерусалим заузеше, и Свето Дрво 
Часнога Крста у Персију као плен однесоше. И збиваху се све 
страхоте, предсказане оним необичним догађајем на литији, и 
светим Теодором Сикеотом пророчки објашњене, а које пресвети 
патријарх Тома није желео да својим очима види, него је више волео 
умрети. И жеља му се испуни. 

Свети Тома је пасао Цркву Христову три године и два месеца, 
много се борећи за Православље против јеретика, и побожно 
почитујући Христа Бога нашег, коме са Оцем и Светим Духом слава 
вавек, амин. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
СЕРАПИОНА, 
епископа Тмуитског 
  
НАЈПРЕ се подвизавао у Египатској пустињи заједно са светим 

Антонијем Великим и светим Атанасијем Великим, а затим је био 
настојатељ једног монашког насеља. Одатле је био узведен на 
катедру епископа Тмуитског у Доњем Египту. Са светим Антонијем 
Великим беше у великом пријатељству, што се види из тога што му 
је Велики Ава поверавао своја благодатна виђења и што му је 
одлазећи из овога света оставио за благослов једну своју монашку 
расу, а другу светом Атанасију, као што о томе казује Свети 



Атанасије у Житију Антонија Великог (глава 82. и 91.). Свети 
Серапион беше у великом пријатељству и са Светим Атанасијем. 
Њему је Свети Атанасије упутио неколико врло важних писама као 
своме "брату и саслужитељу у Господу" и као саисповеднику у вери 
Православној. Он га је писмом известио и о смрти јеретика Арија, 
пошто је о томе дознао од александријског презвитера Макарија 
који је тада био у Цариграду. Тако исто, када је Свети Серапион 
касније писао Светом Атанасију о појави јереси Духоборачке, 
Атанасије му је упутио три писма у којима му износи православно 
веровање о Богу Духу Светом и побија јерес Духобораца. Свети 
Серапион је учествовао и на помесном Сардичком Сабору 343, 
године као заштитник истине Христове и бранилац Светог 
Атанасија. Године 356. Свети Атанасије је упутио Серапиона заједно 
са четири друга Египатска епископа и три презвитера у Цариград на 
двор цара Констанција (337-361. г.), да би они пред царем развејали 
све аријанске клевете против њега, као што о томе говори историчар 
Созомен у својој Историји Црквеној (књ. 4, гл. 9, 6), називајући при 
томе Серапиона "богонадахнутим мужем, кога карактерише 
изврстан живот и способност говорништва". После тога, а у време 
истог овог цара Констанција, Свети Серапион би протеран за веру у 
изгнанство, те се тако удостоји и исповедничког венца. Скончао је 
око 365. године. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
СЕРАПИОНА ПРЕЗВИТЕРА 
  
О ОВОМЕ преподобном Серапиону, који беше друг Светог 

Антонија Великог и настојатељ такозваних Арсинојских манастира у 
Нитријској Пустињи, пише историчар Созомен у својој Црквеној 
Историји (књ. 6, гл. 28) да је се убрајао у најпознатије монашке оце у 
Египту у време Антонија Великог. А у "Историји Египатских 
Монаха" (гл. 18), и у "Лавсаику" Паладијевом (гл. 67) пише за њега: "У 
крају Арсеноитском видесмо презвитера по имену Серапиона, 
настојатеља многих манастира и игумана великога братства, које је 
бројало до десет хиљада душа. Братство је обављало велику 



економију; за време жетве сви су они доносили ави Серапиону своје 
плодове које су добијали место плате за жетву: сваки по 
стошестдесет ока жита. И све је то Ава употребљавао на помагање 
сиротиње, те тако нико у околини није трпео оскудицу. Штавише, 
жито је слато сиротињи и у Александрију". Упокојио се преподобни 
Серапион у другој половини четвртога столећа. 

Свети Серапион је говорио: "Не мисли да је болест тешка; тежак 
је само грех. Болест нас прати само до гроба, а грех следује за 
грешником и после гроба". 

  
 
 
 
 
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА 
НАШЕГ СЕРАПИОНА СИНДОНИТА[8] 
  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
ФИЛИМОНА И ДОМНИНА 
  
МУЧЕНИЦИ Христови Филимон и Домнин беху родом из 

Рима. У време гоњења хришћана у Италији они тамо путоваху и 
проповедаху Христа, и многе обратише у веру Христову и крстише. 
Зато бише ухваћени од идолопоклоника незнабожаца и приведени 
начелнику Италије. Али и поред свих ласкања и обећања његових 
они не попустише у вери, него, напротив, још већма призиваху 
Христа и исповедаху Га као Бога. Зато бише од идолопоклоника 
наги распрострти по земљи и немилосрдно тучени. Затим бише 
затворени у тамницу, и најзад изведени и погубљени мачем. 
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НАПОМЕНЕ: 

1. Константин (V) Копроним, византијски цар, царовао од 741 до 
775. године. Био је најревноснији иконоборац. 

2. Овај светитељ спомиње се и 18. фебруара. 
3. Патријарх цариградски од 582 до 595 године. 
4. Сакеларије = ризничар. 
5. Цар Маврикије царовао од 582 до 602 године. 
6. Патријарховао од 595 до 606 године. 
7. Цар Фока царовао од 602 до 610 године. 
8. О њему видети опширно под 14. мајем. 

  
 

 

22. МАРТ 

  
  
СТРАДАЊЕ СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА 
ВАСИЛИЈА, 
презвитера Анкирског 
  
СВЕТИ Василије, презвитер цркве у граду Анкири, веома 

ревносно учаше људе истини хришћанској и одвраћаше их од пута 
ђаволског и од свих злих дела његових. И непрестано проповедаше: 
предстоји љуто време, и разни су кнезови адских војски, јер Сатана 
има слуге неке, обучене у овчије хаљине, а изнутра су вуци 
грабљиви, они заседају крај пута овог краткотрајног живота, да лове 
и упропашћују душе, њихово се лукавство и отимачина већ 
пројављују. Ја свима, говораше светитељ, показујем пут који води 
спасењу у Христу Богу, а заблуду безбожних изобличавам. Они који 
оставише живот и вечитог Бога и прибегоше к идолима слепим, и 



глувим и немим, наследиће неугасиви огањ од богова својих. Зато 
сви ми који Христа љубимо, и Њега свим срцем сматрамо за вођа 
вере наше, и желимо да неотуђиво сачувамо благо у чистим 
ризницама душе, бацимо под ноге ђаволске обмане и игре идолских 
празника, и бегајмо од гадних заводника, окрепљени нашим 
помоћником Христом, даваоцем вечне награде. 

Тако је светитељ чинио сваки дан обилазећи цео град, и свакога 
саветујући да држи сви веру, да би се избавио вечних мука будућих. 
А беше свети Василије презвитер за време цариградског патријарха 
Евдоксија аријанца, који му због побожности одузе на аријанском 
сабору у Цариграду право да свештедонејствује. Али му затим сабор 
у Палестини од двеста тридесет епископа нареди да слободно 
чинодејствује. И он, држећи :се праве вере и живећи богоугодним 
животом, јављаше беспрекорну реч вере, и многе одвраћаше од 
заблуде. Због тога у времена она, када свака благочестива душа 
хришћанска биваше гоњена, он би код цара Констанција, сина 
Константина Великог, оклеветан да буни народ. И истјазаван за 
истину, он многе научи да православно верују, јер беше постојан и 
чврст у вери и отачком предању, никако се не удаљујући од 
побожног вероисповедања. 

А кад ступи на престо Јулијан Одступник,[1] и постаде убица 
душа људских, прописујући безумне законе о поганим идолским 
жртвама, тада и у Галатијској области његова заповест читаву годину 
и три месеца примораваше људе да се клањају идолима. Свети 
Василије, видећи погибију душа људских, мољаше се Богу за свој 
град Анкиру, говорећи: О Спаситељу света Христе, Светлости 
неугасива, Ризницо вечних блага, Ти вољом Очевом прогониш таму 
и Духом Његовим све стројиш, - погледај светим и страшним оком 
својим, и развеј одвратне опсене противника Твоје свете воље, и 
уништи план њихов, да не би био сметња души која у Теби Богу 
свом вавек обитава! 

А идолопоклоници, чувши светог Василија где се на овакав 
начин јавно моли, устадоше против њега са великим гневом. И један 
од њих, неки Макарије, приђе му и упита га: Што ти обилазиш цео 
град, смућујући народ, и газећи закон о богопоштовању, који издаде 
славни цар? Светитељ му одговори: Нека ти Бог сломи уста, 
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заробљениче ђаволов, јер ја не газим закон ваш, него Онај који живи 
на небу уништава га својом невидљивом силом, и уништиће га сада, 
и осујетиће потпуно вашу намеру да ћете сасвим изнемоћи, и 
наследићете уготовљену вам смрт вечну. 

Силно разјарени, идолопоклоници га дохватише и одведоше 
војводи Сатурнину, говорећи: Овај човек мути по граду нашем, и 
обмањујући многе уводи их у заблуду. А сада је постао толико дрзак 
да, проповедајући бунтовне ствари, он неће презати ни од тога да 
жртвенике руши и цара ружи. Војвода Сатурнин упита светитеља: 
Ко си ти што на тако што посежеш? Свети Василије одговори: 
Хришћанин сам, јер ми ј^ то име светије од свега. Сатурнин га упита: 
Када си хришћанин, зашто онда не чиниш оно што доликује 
хришћанину? Светитељ одговори: Добро ме саветујеш, војводо, јер 
дела човека хришћанина треба да буду очигледна за све, као што 
учи свето Еванђеље: Тако да се светли светлост ваша пред људима, да 
виде ваша добра дела, и славе Оца вашег који је на небесима (Мт. 5, 
16). 

Сатурнин га упита: А зашто смућујеш град наш, и свуда грдиш 
цара као да је нарушио добре законе? Свети одговори: Цара вашег 
не грдим, него знам Вишњега Цара - Бога, који живи на небу, коме се 
достојни поклоници, оци наши, клањају свуда у чистоти срца. Он је 
моћан да за кратко време уништи безбожје, које ви неразумно 
озаконисте. Сатурнин га упита: Зар не сматраш да је справедљив 
закон, који цар наш издаде? Светитељ одговори: Како може бити 
справедљив закон, који као бесан пас, носећи у устима месо, једе 
обилазећи жртвеник, и лајући пред демонским олтаром, меће на 
њега своје људско тело, и своју крв пролива око њега, кољући децу 
на жртву демонима? Како се дакле такав закон може назвати 
справедљивим? Сатурнин на то рече: Престани лагати, брбљивче, и 
покори се цару! Свети Василије одговори: Досада сам се Небеском 
Цару покоравао, и покораваћу се, и никада нећу одступити од свете 
вере у Њега. Сатурнин га упита: О каквом ти то мени Небеском 
Цару говориш, коме се покораваш? Свети одговори: О Ономе који 
седи на небесима и на све гледа. А цар, кога ти хвалиш, земљан је, и 
одмах ће као човек пасти, и у руке Цара Великога упасти. 



Слушајући овакве речи, Сатурнин се разљути, и нареди да 
светитеља обнажена обесе на мучилишту, и тело му стружу 
гвозденим справама. А он висећи, у мукама мољаше се Богу, 
говорећи: Благодарим Ти, Господе Боже векова, што си ме удостојио 
да ово за Тебе подносим, и нађем пут живота, којим ходећи моћи 
ћу да видим наследнике твојих обећања. - Док су светитеља 
стругали, војвода му рече: Василије, пошто си искусио силне болове, 
сада се покори цару! Свети одговори: О безумни и тући нади 
хришћанској! Рекох ти већ да се покоравам истинитом Цару - Богу 
моме, верујући у Њега, и немогуће ми је одступити од Њега. 

Тада Сатурнин нареди слугама који су га стругали, и већ се 
били уморили, да престану. Па се опет обрати светоме: Веруј нама, 
и принеси жртву боговима нашим! Свети одговори: Ништавним 
боговима нећу се поклонити, нити ћу учествовати у жртвама оних 
што убијају душе. - Тада нареди војвода да мученика одведу у 
тамницу. На путу за тамницу, светитеља срете неки јелин Феликс, и 
упита га: Шта је то, Василије, те хоћеш сам себе да погубиш? Не би 
ли ти било боље да постанеш пријатељ боговима и добијеш обећане 
поклоне од цара? Иначе ћеш још дуго страдати страшно, и то по 
заслузи, пошто си сам то хтео. Светитељ му одговори: Одлази, 
неваљалче и безбожниче! ти не знаш истинита обећања вечнога 
Цара Небеског - Христа, нити си достојан да их знаш. Јер како 
можеш ти који си у тами, у светлост истине погледати и мрак што те 
окружује познати? Рекавши то, свети Василије уђе у тамницу. 

Војвода Сатурнин написа писмо цару Јулијану, у коме га 
извести о презвитеру Василију. Цар одмах посла у Анкиру неког 
Елпидија, учитеља погибли, који некада беше хришћанин, затим 
одступник; а с њим уједно посла и другог пропалицу, по имену 
Пигасија, такође бившег хришћанина, који је отпао од небеског 
блага. На путу за Анкиру, они у Никомидији нађоше идолског 
жреца Асклипија и поведоше га са собом. И ова три подједнака 
кнеза ђаволске покварености допутоваше у Анкиру. А свети 
Василије, седећи у тамници, не престајаше дан и ноћ хвалити и 
славити Бога. 

Сутрадан по свом доласку у Анкиру, Пигасије оде к светом 
Василију у тамницу и поздрављајући га, рече: Радуј се, Василије![2] 
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Свети му одговори: Нема радовања теби преступнику и газитељу 
истине! нема спасења теби, који си некада пио са Христова извора, а 
сада си пун смрдљивог блата, јер се храниш идолским жртвама. 
Некада си био причасник Божанствених Тајни, а сада си првак за 
демонском трпезом! Некада учитељ истине, сада си вођ погибли! 
Некада си са светима празнике празновао, сада са сатанским слугама 
пирујеш! Некада си заблуделе у тами изводио на светлост, а сада си 
сам сав обузет мраком! Како уништи наду своју, и лиши себе 
душевнога блага? И шта ћеш радити, када те Господ буде походио? 

Рекавши то, свети Василије се помоли Господу, говорећи: Нека 
је слава Теби, о Боже! Тебе знају слуге Твоје! Ти приводиш к 
светлости оне који желе да виде Тебе, Бога свог. Ти прослављаш оне 
који се у Тебе уздају, а испуњујеш стидом оне који ненавиде закон 
Твој. Тебе на небу славе небески грађани, и на земљи Ти се клањају 
људи. Благоволи, о вишњи Боже, одбацити све ђаволске мреже од 
душе слуге Твога, да ме не улове они што ненавиде правду, и не 
похвале се како су ме савладали. 

Чувши овакве речи, Пигасије отиде од њега смућен, и исприча 
друговима својим све што Василије рече. А ови се наљутише што 
видеше Пигасија смућеним, па отидоше к војводи и обавестише га. 
Војвода одмах нареди да светитеља доведу на истјазање. И кад свети 
предстаде суду, рече војводи: Чини што ти је воља! А Елпидије, 
чувши Василија како неустрашиво говори, рече судији: Полудео је 
овај превелики безаконик. Ако га сада мучење уразуми да се 
поклони боговима, онда ће наћи душу своју. Не хтедне ли пак да се 
уразуми, онда га треба предати самом цару на мучење. 

Разјарен, војвода нареди да светитеља обесе на мучилишту и 
свирепо му дуго стружу груди, па да га затим окују у тешке окове и 
поново вргну у тамницу. 

После неколико дана, цар Јулијан, путујући у источне области, 
дође у Анкиру. И сретоше га ђавоље слуге, носећи идола Хекате[3]. 
И ушавши у палату, цар сазва жречеве идолске и обдари их златом. 
А сутра дан, за време свечаности, Елпидије потсети цара на 
Василија. Цар устаде са свечаности, и нареди да му у палату доведу 
Василија. Свети Василије дође и предстаде цару светла лица, које 
имађаше чудесну лепоту. Цар га упита: Како ти је име? Свети 
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одговори: Ко сам, рећи ћу ти по реду: прво, зовем се хришћанин; а 
Христово име вечно је, и превазилази људски ум; затим, људи ме 
називају Василије. Ако Христово име, којим сам назван, сачувам 
беспрекорним, добићу од Њега на дан Суда бесмртну награду. 

На то му цар Јулијан рече: Немој бити у заблуди, Василије, јер 
су и мени познате ваше тајне. Ти верујеш ономе који умре срамном 
смрћу за време Понтијског Пилата. Свети одговори: Нипошто 
нисам у заблуди, царе! Ти си у заблуди, јер си постао одступник и 
лишио си себе небеског царства. Ја верујем Христу моме, кога си се 
ти одрекао, и који је теби дао ово земно царство. Али ће ти се оно 
скоро узети, да познаш каквог си Бога разгневио. 

Јулијан на то рече: Лудујеш, превелики безумниче, неће бити 
онако како ти желиш. Свети му одговори: Зар се не сећаш награда 
Христових, уготовљених слугама његовим? Зар те није стид олтара, 
којим си се спасао од смрти, као осмогодишњи дечак, кад су 
тражили да те убију, а тебе сакри свето место? Ти ниси сачувао 
закон, који си често устима својим проповедао док си био у чину 
клирика. Зато те ни Христос, Велики Цар, неће поменути у свом 
вечном царству, него ће ти ускоро одузети и ово времено царство, и 
тело твоје неће бити погребено, када душу своју извргнеш у љутим 
мукама. 

Тада рече Јулијан: Ја сам хтео, о безбожниче, да те пустим. Али 
пошто бестидно понављаш безумне речи своје, и одбацујеш савет 
мој, па ме још и срамотиш многим увредама, то величанство моје 
наређује да се сваки дан дере седам кајиша коже с тела твог. 

И нареди цар команданту штитоносаца Фрументину, да узме 
Василија и да му сваки дан дере с тела по седам кајиша коже. И 
Фрументин чињаше то ревносно. А светитељ јуначки трпљеше тако 
љуте муке Христа ради. И за неколико дана сва му кожа већ, би 
одрана и искајишана, и кајиши му висијаху о раменима. Тада 
страдалац рече команданту: Сада бих желео да идем к цару и 
разговарам с њим. - Командант се обрадова томе, јер мишљаше да 
он хоће да се поклони идолима. И оде к цару, и извести га, говорећи 
му: Господару царе, не подносећи муке Василије жели да се покори 
твоме величанству. Цар онда пође у Асклипијево идолиште, и 
нареди да мученика тамо доведу. А свети Василије, представши 



цару, упита га: Где су жреци и пророци твоји, који су обично с 
тобом? Еда ли те обавестише због чега дођох к теби? Јулијан 
одговори: Држим да си ти, као мудар човек, познао себе, и желиш 
да се присајединиш нама, и да од сада приносиш жртве боговима. 
Светитељ му рече: Знај, царе, ништа су они које ти називаш 
боговима. Идоли су глуви и слепи; они у ад вуку оне који верују у 
њих. 

Рекавши то, он трже један кајиш своје коже што је висио о телу 
његовом, и баци га цару у лице, довикнувши му: Узми, Јулијане, и 
једи, ако ти је такво јело слатко, а мени је живот Христос, и умрети 
за Њега добитак. Он је помоћник мој; у Њега верујем, и Њега ради 
трпим ово. 

Овај смели и јуначки поступак светог Василија разгласи се брзо 
свуда, и хришћани величаху светитеља за тако славно и 
неустрашиво исповедање Христа, којим посрами мучитеља. 

Командант Фрументин, који доведе пред цара светог Василија 
мученика, видевши шта учини Василије, веома се постиде, и уједно 
уплаши силно царева гнева. Јер виде како се цар измени у лицу од 
гнева, који беше управљен више на њега него на мученика. И 
Фрументин одмах дохвати Василија, журно се уклони од царева 
лица, и одвуче мученика у судницу. Сав бесан, дишући свирепошћу, 
он нареди да мученика муче страшније него раније. И не само сва 
кожа него и све месо отпаде мученику с тела од силних батина, тако 
да му се унутрашњост видела. А свети Василије у таквим мукама 
мољаше се Богу, говорећи: Благословен си Господе Боже, надо 
хришћана! Ти подижеш пале и усправљаш оборене! Ти извлачиш 
из понора оне који се у Тебе уздају. Ти знаш сакрушења наша! Благи 
и жалостиви, милостиви и дуготрпљиви, погледај с високог 
престола славе Твоје, и дај ми да верно довршим течење своје, и 
удостоји ме вечног и бесмртног царства Твог! 

А кад паде мрак, командант нареди да светитеља вргну у 
тамницу. А сутрадан врло рано Јулијан се од стида уклони тајно из 
Анкире, и отпутова у Антиохију. А командант, видећи колико је цар 
љут на њега због Василијевог поступка, још више се разјари против 
светог Василија. И извевши га из тамнице, упита га: Шта дакле, о 
безумнији од свих људи човече! хоћеш ли принети боговима жртву, 



као што нареди цар, или нећеш? Јеси ли изабрао да се покориш 
наредби, или да у мукама погинеш? Свети мученик Василије 
одговори: О безумниче и безбожниче! заборавио си колико си 
кајиша јуче и прошлих дана одрао са тела мог, да су сви посматрачи, 
дирнути мукама које си ми ти, бездушниче, наносио, плакали. И 
сада, благодаћу Христа мог, ево ме где опет здрав пред тобом 
стојим. Испуњени ђаволом, свирепи бездушниче, извести мучитеља, 
цара твог Јулијана, колика је сила Христа Бога, кога он остави, и 
обманут од ђавола душу своју погуби. Неће он да се сети, како га 
Христос Бог избави од убиства, када га свети јереји сакрише у 
божанственом олтару свете цркве, чија доброчинства он заборави, и 
побегавши од ње одбаци себе сама. Ја се надам у Христа мог, да ће 
му ускоро Он дати по заслузи, и погинуће бедни одступник у 
насиљу свом. 

Командант на то рече: Лудујеш, безумниче, господар 
непобедиви Јулијан, пошто је човекољубив, сажали се на тебе и 
нареди ти да се нама празнујеш при приношењу жртава и 
мирисним кађењима. Али ти се не хтеде уразумити, него си чак 
великим увредама најпре цара осрамотио, па затим мене у опасност 
довео. Зато ћемо ти по заслузи узвратити таквим мукама, које ће те 
убрзо прогнати из овог живота. 

Рекавши то, командант нареди да се гвоздена бодила ужегу, и 
њима испробада мучеников грудни кош и стомак. Мучен тако, свети 
Василије паде на земљу, громко се молећи Богу и говорећи: 
Светлости моја Христе! надо моја Исусе! тихо пристаниште онима 
које бура витла! благодарим Ти, Господе Боже отаца мојих, што си 
ми душу истргао из ада преисподњег, и сачувао у мени име Твоје 
неоскврњено, да ликујући довршим течење моје, и наследим вечни 
покој, ради обећања датих оцима мојим од Тебе Великог Архијереја, 
Исуса Христа Господа нашег! Прими дакле у миру дух мој, који у 
овом вероисповедању неизменљиво стоји, јер си жалостив и веома 
милосрдан Ти који вечито живиш и постојиш, амин! 

Пошто заврши ову молитву, и већ сав испробадан ужеженим 
бодилима, он као слатким сном заспа предавши дух свој у руке 
Божје. У таквом мученичком исповедништву сконча свети Василије 
28 јануара 363 године. Убрзо потом би убијен Јулијан Одступник, и 



хришћани одадоше 22 марта јавно пошту многострадалном телу 
светог мученика Василија. И тај дан би одрећен за празновање 
спомена његовог. А његово храбро страдање нека све хришћане 
укрепи у вери Исуса Христа и Господа нашег, чија је слава вечна и 
царство бесконачно, амин. 

  
  
СПОМЕН СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ 
ДРОСИДЕ 
ћерке цара Трајана и са њом пет Монахиња 
  
КАДА цароваше Трајан[4], он не само сваког дана убијаше 

хришћане који исповедаху Христа него проклетник бацаше њихове 
чесне мошти у места бешчесна и нечиста. Тада беху пет монахиња, 
које се подвизаваху у једној испосници и држаху заповести Божје. 
Поред осталих врлина, и ово беше њихов неизоставни посао: 
скупљати чесна тела светих мученика, мирисима их мазати, у 
плаштанице увијати, и у својој испосници сахрањивати. 

Сазнавши за ово, Дросида, кћи цара Трајана, извуче се тајно 
једне ноћи из двора, и оде к овим монахињама, носећи са собом 
скупоцене покриваче, и замоли их да пођу заједно и покупе неке 
мошти мученика. 

Адријан, вереник Дросидин, иначе царски саветник, саопшти 
војницима да је господар самодржац наредио да чувају тела 
поубијаних хришћана, и да сазнаду ко то краде њихова тела. 
Стражарећи, војници ухватише пет монахиња заједно са царевом 
ћерком Дросидом. И изјутра их изведоше пред цара. Видевши своју 
кћер, цар се запрепасти, и нареди да је добро чувају, можда ће се 
покајати. А односно пет монахиња издаде заповест, да се ужеже 
велика пећ и у њу баце монахиње, и у исто време баци унутра доста 
бакра, да се овај растопи и измеша са растопљеним телима 
монахиња, и тако добије смеса, од које се имају направити бакарни 
троножци за народно купатило, које је он градио и које се имало 
свечано отворити о Аполоновом празнику. 

То би све учињено, троножци направљени, купатило загрејано, 
и војници објавише свуда, говорећи: Који год сте пријатељи 
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милостивих богова, доћите на отварање народног купатила! - И 
одмах се слегоше сви. И први који дође и приближи се првим 
вратима купатила, сруши се на земљу и издахну; тако настрадаше и 
сви остали који се приближише купатилу, и нико не могаше да уђе. 

Сазнавши за то, цар сазва служитеље богова својих, и упита их: 
Реците ми, да нису хришћани начинили неке мађије, те нико не 
може да уђе у купатило? А они одговорише: Не, царе, него они 
бакарни троножци, у којима има од моштију оних монахиња, они 
чине то чудо. Зато нареди да се направе други троножци, па ће 
престати тај помор. 

Пошто то би урађено, рече вереник Дросидин Адријан цару: 
Нареди, царе, да се од тих троножаца направе голе статуе, које ће 
имати изглед оних монахиња, да би их на тај начин осрамотили и 
обрукали. И нека се те статуе поставе у народном купатилу. 

Цар нареди одмах, и то би учињено. И када поставише статуе 
монахиња у купатилу, цар виде у сну пет чистих овчица које 
пасијаху на једном пропланку; а виде и једног страшног пастира који 
их пасијаше, и он рече цару: Најбезбожнији царе, оне монахиње, 
чије си голе статуе поставио у купатилу да би их осрамотио, добри 
пастир Христос, узевши их од тебе, настани их у овом дивном месту 
раја, у које ће доћи и твоја кћи Дросида, чиста овчица Божја. 

Пробудивши се, цар се наљути што му оне свете жене и после 
своје смрти ометају планове. Стога, за инат и да би им се осветио, он 
нареди да се направе две огромне пећи, једна на једном крају града а 
друга на другом, да се ужегу, и да горе дан и ноћ. И још нареди да се 
и на једној и на другој испише ова његова царска заповест: 

"Људи Галилејци, који обожавате распетога, ослободићете себе 
мука и патњи, ако се сваки од вас сам добровољно баци у коју хоће 
пећ". 

Кћи нечовечног цара Дросида, чувши за ову заповест, да се 
сваки хришћанин добровољно баци у ужарену пећ, подиже очи к 
небу и рече: Господару, Господе Исусе Христе, Сине Божји, ако је 
света воља твоја да се спасем, и да се избавим од безумне вере оца 
мог Трајана, помози ми да се ослободим вереништва са безбожним 
Адријаном, и да узиђем на небо, где се налазе пет монахиња, које ме 



упутише страху Твом. Успавај дубоким сном оне који ме чувају, да 
бих могла побећи а да они не осете. 

Помоливши се тако, она скину царске хаљине своје, и изиђе из 
палате тихо да нико не осети. И идући да се баци у једну од усијаних 
пећи, она застаде и рече: Како ћу ићи к Богу, а немам свадбено 
рухо? тојест, а нисам примила свето крштење, без кога сам нечиста? 
Него, о Царе над царевима, Господе Исусе Христе, ево ја сам 
оставила царство ради љубави Твоје, да бих постала вратарка 
царства Твог. Стога Ти, који си се ради нас крстио, крсти и мене 
Духом Светим! 

Пошто то рече, она извади миро које је са собом носила, и 
помаза себе њиме. Затим у једном басену који имађаше облик 
кућице, она крсти себе говорећи: Крштава се слушкиња Божја 
Дросида у име Оца и Сина и Светога Духа. - И чуваше себе седам 
дана, и јеђаше храну коју јој Анђео Господњи донесе. А неки је 
христољубиви хришћани пронађоше, и сазнадоше о њој све, што им 
блажена исприча о себи. Осмог пак дана, молећи се Богу да је упути 
шта треба да чини, она отиде ка Господу. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ НОВОМУЧЕНИКА 
ЈЕВТИМИЈА 
  
НОВОМУЧЕНИК Христов Јевтимије рођен је у граду Димицани 

на Пелепонезу, од побожних родитеља, по имену Панагиота и 
Марије. Родитељи му имаћаху четворо деце, три сина и једну ћерку, 
сви рођени пре њега. А када мати његова хтеде да роди њега и 
никако не могаше да се породи, она призва у молитвама светог 
Елефтерија (чије име значи: Ослободитељ-Слободан) и обећа му да 
ће детету дати име Елефтерије. Одмах затим она се породи, и 
новорођени доби име Елефтерије. 

Пошто дете одрасте родитељи га дадоше у основну школу у 
свом родном месту. Отац пак његов са два старија брата отиде у град 
Јаш у Молдавију (данашња Румунија) ради бављења трговином. 
После основне школе Елефтерије отиде са својим трећим братом 
Јованом у Патријаршијску школу у Цариград, а затим обојица отиду 



у град Јаш код оца и остале им браће. После две године Елефтерију 
дође блага мисао да иде у Свету Гору да се замонаши, и он крете на 
пут. Дошавши у Букурешт он се ту задржа најпре код француског а 
затим код руског конзула. Боравећи ту у друштву светских људи и 
светских жеља, он заборави на Свету Гору и демон разврата га 
наведе на тешке телесне грехе и падове, а затим и на одрицање од 
вере. Јер он се здружи и с турским дипломатским преставницима у 
Букурешту и са некима од њих, међу којима беше и неки потурчени 
отпадник од хришћанске вере, крете на пут у Цариград. На том путу 
он се пред Турцима одрече Христа, прими мухамеданско обрезање, 
и доби турско име - Ресит. 

Али, ако Елефтерије напусти Христа, благодат Спасова не 
напусти њега сасвим. Трпећи болове после обрезања, он се сети 
отачке вере своје, и у уму своме помишљаше на име преслаткога 
Исуса и Његовог небеског Оца. На очи му ударише потоци суза, које 
милостиви Господ прими, као некада сузе Апостола Петра. 

На путу за Цариград они свратише у Адријанопољ где 
Елефтерије покуша тајно од Турака да у једној цркви добије 
хришћанско одело, али му то не пође за руком. То га много мучаше 
тако да и Турци приметише трагове велике туге на његовом лицу. И 
настојаху да га развеселе, што беше немогуће. Дошавши најзад у 
Цариград, Раис Ефендија, који беше као усинио Елефтерија, затвори 
га у своју кућу и не пушташе га напоље. Ожалошћени младић 
изливаше сву своју тугу у молитвена преклињања Пресветој 
Богородици, Заступници свих хришћана, да му помогне. Најзад 
одлучи да јавно иступи и исповеди да је хришћанин, решен да 
прими и смрт за Христа. А лукави ђаво подстицаше Турке да га 
даровима и новим оделима и обећањима придобију и поново 
наведу на грех. 

Једног јутра, међутим, после свеноћног мољења и плакања, 
Елефтерију се указа прилика, и он побеже кроз отшкринута врата 
из Ефендијине куће. Трчећи улицама он дође у Патријаршију, али 
пошто ни овде не доби од вратара хришћанско одело, он отрча у 
Руско посланство и тамо се сакри од Турака. Православна браћа у 
вери Руси одмах га с радошћу примише, пресвукоше га у 
хришћанско одело, и кроз два дана послаше лађом у Свету Гору. Са 



њим у пратњи пође и неки богољубац по имену Јован, који беше 
родом са Пелопонеза. Дошавши у Свету Гору он дође у Велику 
Лавру и срете тамо светог Патријарха Григорија V, који у то време 
борављаше тамо[5]. Исповедивши се код светог Патријарха, 
Елефтерије би од њега упућен код духовника Мелетија, који му 
наложи епитимију после које он би помазан светим миром и 
постаде опет хришћанин и сунаследник Христов. Потом отиде у 
скит Свете Ане код тада чувеног оца Василија, који и друге 
отпаднике од вере беше повратио и од њих начинио нове мученике 
Христове. Провевши код њега двадесет дана, он измоли благослов да 
иде у Цариград да пострада за Христа. Василије му рече да иде, али 
да не изазива сам страдање, него само ако га Турци препознају, 
иначе нека се врати у Свету Гору. Елефтерије дође у Цариград и 
сусреташе многе Турке познате, али га по недознајном промислу 
Божјем они не препознаше. Колебајући се мало да ли да послуша 
свог старца, он се ипак врати у Свету Гору по савету и неког монаха 
Панкратија Лавриота. 

У Светој Гори он проведе извесно време путујући из манастира 
у манастир и из скита у скит и свуда исповедаше свој ранији пад и 
своју жарку жељу да пострада за Господа Христа. Најзад дође у 
манастир Ивирон, где га један монах по имену Акакије, пошто се 
претходно помоли Богу, охрабри да иде на добровољно страдање 
будући да је се добровољно и одрекао вере. На мучеништво га 
потстицаше и пламтећа љубав у срцу за Христа, подгревана 
многобројним молитвама, постовима и другим подвизима, а такође 
и читање Новог Мартирологиона где се говори о страдањима светих 
новомученика. У ивиронском скиту Светог Претече Елефтерије буде 
пострижен у монашку схиму и доби име Јевтимије. И дружаше се 
он са споменутим монахом Акакијем, али по једном виђењу он 
очекиваше да се за мучеништво њима придружи и трећи човек. То 
ће бити свети новомученик Игњатије, такође монах Ивиронски. 

Припремајући се за страдање, Јевтимије утростручаваше своје 
подвиге док најзад не доби благослов од отаца да може поћи на 
страдање. Узевши га тада за руку, његов сродник по телу, ивиронски 
монах Онуфрије, који и записа ово његово житије и страдање, одведе 
га пред Чудотворну Икону Мајке Божје Портаитисе, и рече: 
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Владичице, у руке Твоје предајем брата Јевтимија; оснажи га у овој 
борби са невидљивим и видљивим непријатељима, и представи га 
Сину Твоме и Богу као жртву савршену и угодну. Затим га сви оци 
испратише на пристаниште и он крете на пут 19. фебруара 1814. 
године, праћен од монаха Григорија. Другог марта стигоше у 
Калипољ и Јевтимије, видећи ту неке познате Раис-Ефендијине 
Турке, хтеде већ ту да пострада, али га Григорије од тога одврати. У 
четвртак шесте недеље Великог Поста, тј. 19. марта, они стигоше у 
Цариград, и у Лазареву Суботу и Цветну недељу бише на Светој 
Литургији и причестише се Светим Тајнама Христовим. Онда се 
блажени Јевтимије преобуче у турско одело, и опростивши се с 
Григоријем и осталима, отиде са крстом у руци и цветним 
гранчицама право пред везира Русут-пашу. Дошавши пред везира, 
он са смелошћу рече: Ја сам хришћанин био и остајем, и ево Крста 
као хришћанског знака. Ово си ми одело које носим ти дао, али да се 
увериш да сам хришћанин ја ево газим овај ваш фес, као знак ваше 
вере, и проклињем вашег антихриста пророка. - И он баци на земљу 
зелени фес са главе, и изгази га ногама. Запрепашћен, везир 
помисли најпре да није пијан, а онда нареди да га баце у тамницу, 
што и би одмах учињено. Затим опет би изведен мученик пред 
везира који му обећаваше дарове и почасти ако прими Мухамедову 
веру, а када мученик и даље непоколебиво исповедаше Христа као 
јединог истинитог Бога, везир му тада запрети страшним казнама и 
мучењима, али се свети Јевтимије ничега не бојаше. После овога он 
би поново бачен у тамницу и поново мучен и убеђиван, али остаде 
чврст у вери и исповедању имена Христовог. Никаква везирова 
убеђивања и мучења нису успевала да преобрате мученика. 
Напротив, његово храбро исповедање Христа и порицање Мухамеда 
само је већма разјаривало везира, тако да је на крају наредио да 
мученику отсеку главу. Када му џелати хтедоше везати руке да би га 
повели на губилиште, свети мученик им одговори да је он дошао 
добровољно да пострада за Христа те није потребно да му се руке 
вежу. 

Идући путем на страдање мученик Христов се радоваше, 
носећи у рукама својим Крст, и молећи се Господу. А када дође на 
место погубљења он, пошто се помоли, клече сам на колена и 



приклони главу своју под мач. И џелат му мачем отсече главу 22. 
марта на Цвети око подне, 1814. године. После три дана, на 
Благовести 25. марта, пратилац његов Григорије откупи тело светог 
мученика Христовог Јевтимија и пренесе га на острво Проти (у 
Мраморном Мору) и погребе га у храму Спасовог Преображења, а 
сам се врати лађом у Свету Гору носећи са собом нешто од косе и од 
одеће светог мученика. Од те одеће и од молитава и од тела светог 
новомученика Јевтмија многа се чудесна исцељења догодише, која 
по казивању и писању очевидаца описа монах Онуфрије Ивиритис, 
који записа и страдање остале двојице иверских новомученика - 
Игњатија и Акакија.[6] Њиховим светим молитвама нека Господ и 
нас помилује и спасе. Амин! 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИЦА 
КАЛИНИКЕ И ВАСИЛИСЕ 
  
ПОСТРАДАЛЕ за Господа мачем посечене око 252. године у 

Риму. 
  
  
  

 

  
  
НАПОМЕНЕ: 

1. Јулијан Отступник царовао од 361 до 363 године. 
2. Тако су се поздрављали Грци. 
3. Хеката - божанство месечине. 
4. Римски цар Трајан царовао од 98. до 117. године. 
5. То је Св. свештеномученик Григорије патријарх Цариградски 

(1798-1821), кога су Турци обесили на вратима Патријаршије 
1821. године. 
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6. Ова три света новомученика - монаха из скита Светог Претече 
код манастира Ивирона у Светој Гори, славе се заједно 1. маја. 
Тада се посебно слави и спомен св. преподобномученика 
Акакија, док се спомен св. новомученика Игњатија слави 8. 
октобра. Њихова житија и страдања, и заједничку службу 
њима, написао је Иверски монах Онуфрије (изд. у Атини 1862 
г.). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. МАРТ 

  
  



ЖИТИЈЕ И СТРАДАЊЕ СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА 
НИКОНА и сто деведесет и девет ученика његових, 
с њим пострадалих 
  
У ГРАДУ Неапољу, у Италији, беше човек, по имену Никон, 

официр римски, леп, весео и храбар, по вери незнабожац, рођен од 
оца незнабожца и научен идолопоклонству. Али му мајка беше 
хришћанка. Она га је стално упознавала са Христовом вером, 
причала му о сили крста Христова, и говорила: Сине мој мили, ако 
ти се деси да западнеш у неку опасност, као што то често бива у боју, 
ти огради себе крсним знаком, и избавићеш се из руку непријатеља. 
И не само што ћеш се избавити из руку непријатеља, него ћеш 
избећи и сваку рану, јер те никаква стрела неће ранити, ни копље, 
ни мач, и ти ћеш усред окршаја остати неповређен. 

Једном Никон сам са својом четом ступи у борбу са 
надмоћнијим противником, настаде силна сеча, и Никонова чета би 
опкољена и сасвим близу коначне погибије. Видећи како му 
изгинуше врло многи војници, и сам у смртној опасности, Никон се 
сети мајчиног савета, погледа у небо, прекрсти се и завапи из дубине 
срца: Христе, Боже свемоћни, јави на мени у овом часу силу крста 
Твог, да бих одсада и ја био слуга твој, и обожавао Те заједно са 
мојом мајком! - Рекавши то, он се испуни необичном силом, јурну на 
непријатеље, копљем поби око сто осамдесет њих, а друге нагна у 
бекство. И нико му не могаде противстати, тако је силно дејствовала 
у њему сила крста Христова. 

И прослави Никон Бога, говорећи: Велики је Бог хришћански! 
Он знамењем крста Свог светог побеђује непријатеље и разгони. - И 
Никонови војници дивљаху се своме вођи, говорећи: О чуда небеског 
промисла! никада нисмо ни видели ни чули да се ико тако јуначки 
борио, као што сада видесмо Никона. 

Хвалећи Бога, Никон се врати дома, и исприча мајци својој шта 
Господ Христос учини с њим у боју силом светога крста. А мати 
његова, веома обрадована тиме рече: Благодарим пресветом имену 
Твом, Господе, који хоћеш да се сви људи спасу и дођу у познање 
истине! Сада, Господе, услиши молитву слушкиње Твоје, и удостоји 
сина мог бање препорода, која нам је дарована на отпуштање 



грехова, и научи га творити вољу Твоју, да би, угодивши Теби, добио 
од Тебе обећана вечна блага. 

И стаде Никон распитивати мајку своју: Како човек може 
постати потпун хришћанин? И мајка му одговори: Треба ти да 
постиш четрдесет дана, и да те хришћански свештеник поучава 
хришћанској вери. Затим треба да се одрекнеш Сатане и свих дела 
његових, и да, верујући у Христа Бога, примиш свето крштење. На 
тај начин ћеш постати истински хришћанин и слуга Христов. - Тада 
Никон рече: Жив ми Господ, боље ми је да будем слуга Његов него 
јелински идолопоклоник и официр. Нећу више да се клањам 
камењу, нити којој другој твари, већ Богу јединоме, који је створио 
небо и земљу и море, и све што је у њима. - А поклонивши се до 
земље мајци својој, рече јој: Моли се за мене слугу твог, мајко моја, да 
ми Бог да доброг Анђела, воћу и чувара душе и тела мог, да под 
његовим руководством обретем неког слугу Божјег, који би ме 
удостојио светог крштења, и научио ме творити вољу Христа 
истинитог Бога нашег, и уврстио ме у духовно стадо Христово. Јер да 
ме твоје поуке, о чесна мајко моја, нису отргле од јелинске заблуде и 
упутиле на познање истинитог Бога, за кратко време мене би пакао 
прогутао, и ја бих допао мука са свима онима који не знају Бога и 
који се сада муче у аду. И опет: моли се за мене, мајко моја! 

Рекавши то, он журно пође из куће. А мајка га ухвати за руку, и 
са заклетвом га моли да се врати к њој кад буде примио свето 
крштење, да би је сахранио, пошто је већ стара и очекује скору смрт. 
Затим се помоли за њега, снабде га за пут са доста злата, нарочито 
својим материнским благословом, и испрати та да тражи 
хришћанског свештеника. Јер у та опака времена, када су велика 
гоњења била на хришћане, свештеници и учитељи хришћански 
крили су се по пустињама и горама, те није било лако наћи кога од 
њих, поучити се истинама вере, и добити свето крштење. 

Из куће Никон оде на морско пристаниште, укрца се у лађу, и 
отплови у Цариград. После његовог одласка војници га стадоше 
усрдно тражити по Неапољу због великог јунаштва које показа, а и 
старешине градске питаху мајку његову, где јој је син. Она 
одговараше: Не знам, оде некуда. Никон пак, слуга Божји, вођен 
благодаћу Господњом, допутова до острва Хиоса[1]. Тамо се попе на 
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једну високу гору, проведе у молитви осам дана, молећи се Богу да 
му покаже где може наћи таквог слугу Господњег, који би му дао 
жељено свето крштење и поучио га светим тајнама вере. И јави се 
Никону у ноћном виђењу Анђео Божји у виду епископа, даде му 
жезал који је на врху имао крст, и нареди му да иде на морску обалу. 
Отишавши изјутра на обалу, он нађе лађу где га чека. Јер исти 
Анђео Господњи јави се морнарима, наредивши им да причекају 
Никона који ће к њима доћи са горе носећи жезал са крстом на 
врху. Никон седе на лађу, и уз повољан ветар они за два дана 
стигоше до једне горе, зване Ганос[2]. На тој гори налазио се епископ 
кизички[3] Теодосије, који се са мноштвом монаха ту скривао од 
незнабожаца за време гоњења. И епископ бејаше монасима ту као 
ава и игуман. Њему би откривено од Бога о Никону, и он изиђе са 
монасима својим на пристаниште. И узевши Никона, одведе га у 
своју пећину. И пошто га огласи, он га крсти у име Свете Тројице, и 
причести га пречистим Тајнама Христовим. 

Пошто прими свето крштење, блажени Никон живљаше у том 
пећинском манастиру, учећи се божанственим књигама и 
угледајући се на иночки живот. Затим ради кротости своје и сам би 
обучен у иночки образ. А братија нека говораху за њега да личи на 
анђела Божјег, видећи његово смирење и кротост, пост и уздржање, 
и свеноћно стајање у псалмопјенију без сна. Он у трудовима беше 
трпељив, у љубави велик, у пошћењу несравњив, у учењу и читању 
књига ненасит, у ноћним молитвама неуморан, и у свима 
монашким подвизима свесрдно ревносан. И сав живот његов беше 
без порока, тако да му се дивљаху сва братија и сам свети епископ 
Теодосије. 

Пошто на такав начин блажени Никон проведе три године на 
тој гори, би епископу божанствено откривење: Анђео Господњи 
предстаде му у сну, и рече му: Пре но што отпутујеш из овог живота, 
уместо себе постави за епископа Никона, кога си крстио и 
замонашио, повери му стадо своје, и нареди му да се са свима 
пресели у Сицилију, да монаси не би овде изгинули од варвара, који 
ће ускоро навалити на ово место. 

После овог виђења свети епископ Теодосије рукоположи 
блаженог Никона најпре за ђакона, потом за презвитера, па га онда 
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хиротониса за епископа. И поверивши му сто и деведесет инока, 
свети Теодосије се упокоји у Господу, и свети Никон га чесно 
сахрани. 

Затим се свети Никон са свима монасима укрца у лађу, и 
отпутова на острво Лезвос[4], где пристадоше у граду Митилени[5], 
и ту проведоше два дана. Одатле отпловише до острва Наксоса[6]. 
Од овог острва, Божјом помоћу, за двадесет и два дана стигоше у 
Италију, у Неапољ. Дошавши у свој завичај Неапољ, свети Никон 
затече живу своју блажену мајку. Када га угледа, она му са сузама 
радосницама обисну о врат, и грљаше га. Затим поклонивши се 
пред Богом до земље, она говораше: Благодарим пресветом имену 
Твом, Господе, што си ми довео сина у анђелском чину и у 
епископском достојанству. И сада, Господе мој, услиши мене 
слушкињу Твоју, и прими душу моју у руке Твоје! - Завршивши ову 
молитву, блажена жена одмах у миру предаде дух свој Господу. И 
сви који то видеше, прославише Бога, и сахранише је чесно са 
псалмопјенијем. 

А кад се рашчу по граду да је Никон дошао, посетише га неки 
војници, који су били у чети његовој. И насамо га питаху: Заклињемо 
те вишњом силом, реци нам, откуда ти дође она снага и храброст, 
што их показа у боју, да ли од мађија или од неког другог дејства? 
Научи нас, да бисмо и ми могли бити такви. Свети им одговори: 
Верујте ми, браћо, у боју ме учинише храбрим не мађије, нити ишта 
друго, већ једино помоћ часног крста Христовог. Када се крстом 
наоружах, нико ми не могаше противстати, јер сила Божја, која у 
крсном знаку дејствује, побеђиваше све непријатеље. 

Када то чуше ови војници, припадоше к ногама светог епископа 
Никона, говорећи: Смилуј се на нас, свече Божји, и поведи нас са 
собом да, као што нас ти избави у боју од непријатеља, тако и сада 
постанемо са тобом учесници царства небеског. - И ти војници, којих 
беше девет на броју, тог часа оставише жене и децу и браћу и куће 
своје, и пођоше за светим Никоном. 

Преподобни Никон онда са њима и осталим ученицима својим 
седе на лађу, и отплови у Сицилију. Тамо се искрцаше крај једне 
врло високе горе Тавроменије[7]. Одатле кренуше у унутрашњост, и 
после дугог путовања дођоше до реке Асинос. Поред реке нађоше 
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једно старо пространо купатило од камена, у пустом месту, званом 
Хигија, и ту се настанише. Место беше безмолвно и дивно, и земља 
добра за обрађивање. Одмах направише градине, засадише воћке, и 
живљаху. Ту преподобни епископ Никон крсти оних девет другова, 
бивших војника, и постриже их у монаштво. 

Пошто прође доста година, а гоњење на хришћане не 
престајаше, би обавештен кнез Сицилије Квинтијан да поред реке 
Асинос живе неки људи који почитују небеског Бога, учитељ им је 
епископ Никон, а нашим се законима не покоравају, нити наше 
богове почитују. Чувши то, кнез се разјари, и одмах посла чету 
војника да све те људе похватају и доведу к њему на ислеђење. Када 
чета стиже до указаног места, војници упиташе: Где је Никон и 
његови другови, који се царским законима не покоравају, нити 
богове поштују? Свети Никон им одговори: Добро дошли, децо 
моја, добро дошли! Јер Господ мој Христос преко вас позива мене и 
моје. - А братија припадоше молитви, молећи Бога да их благодаћу 
својом укрепи на подвиг. Али, приморани од војника да одмах 
крену, они завршише молитву, и пођоше ка кнезу, вођени од 
војника као овце на заклање. А преблажени отац наш Никон 
сокољаше их путем, говрећи: Држите се јуначки, браћо моја, и 
будите неустрашиви пред мучитељем! Јер ево завршава се течење 
наше, и нама се отворише врата небеска. Стојмо јуначки за веру 
Христову пред бесним мучитељем! Говоримо слободно пред њим! 
Чујмо глас Доброга Пастира нашег који говори: Не бојте се оних 
који убијају тело а душе не могу убити (Мт. 10, 28). 

Када свети предстадоше кнезу на нечастивом суду, он их бесно 
погледа, и упита: Зар тако застранисте у ништавној и безумној нади, 
заведени од овог мађионичара Никона, да ни бесмртне богове не 
почитујете, нити се законима њиховим покоравате? А свети као 
једним устима одговорише: Хришћани смо, и никада нећемо 
напустити веру нашу; и наду нашу не полажемо у ништавила, него у 
Господа Бога, који је створио небо и земљу и море, и све што је у 
њима. А богови твоји су неми и глуви, неосетљиво камење, дело руку 
људских, и слични су им они који се уздају у њих. 

Видевши чврсту и непоколебљиву веру светих, кнез помисли: 
Ако их убрзо не побијем, они ће врло многе завести у своју заблуду. 



И нареди да их наге и поваљене немилосрдно бију воловским 
жилама. Затим издаде наредбу да их све, осим светог Никона, 
одведу до оног купатила где су живели, и тамо мачем посеку. И 
одведоше их тамо на посечење. И када свети мученици савише под 
мач чесне главе своје, они говораху: У руке Твоје, Господе, предајемо 
душе своје, јер нас Тебе ради убијају вас дан, држе нас као овце које 
су за клање. - И посечени бише преподобни ученици светог Никона, 
или боље - самога Христа, њих сто деведесет и девет. А тела њихова, 
по наредби мучитељевој, предадоше огњу. 

А преподобног Никона мучитељ врже окована у тамницу, и 
смишљаше најљућу смрт за њега. Но те ноћи у тамници јави се 
светом Никону Анђео Божји у сну, и рече му: Буди јунак у Богу, 
Никоне, војниче Христов, и весели се, јер Христос Бог наш прими 
жртву твојих сто деведесет и девет ученика као мирис миомира, и 
уђоше у дворе у којима Небески Женик обитава. - Када Анђео то 
изговори, гле, свети Никон угледа пред собом пресветлу девицу: она 
је сијала јаче од сунца, хаљине њене беху од злата и сапфира, у 
рукама је имала лава белог као снег. А стајаше та девица у пољу, крај 
реке Псимит, на источној страни. На западу пак стајаху два врло 
висока човека, њихове главе досезаху до неба, у рукама им беху 
огњена копља, и они разговараху са јавившом се девицом, говорећи: 
Зашто смо данас докони? Послани смо од Небеског Цара у бој 
против Квинтијана. Ево чекамо га, а он не излази. - Тада им 
светлоносна девица она довикну, говорећи: Јуче Квинтијан погуби 
сто деведесет и девет слугу Христових, и сада тај исти мучитељ 
смишља против учитеља њиховог Никона, који сва лукавства 
вражија ваистину победи, још страшније ствари. Но Квинтијан ће 
убрзо доћи на то место, где га ви чекате. Рекавши то, она им из руку 
својих пусти лава, говорећи: Ето вам и њега; он ће вам помоћи 
против мучитеља. 

Када се после тог виђења преподобни епископ Никон трже од 
сна, веома се обрадова. И хвалећи и славећи Бога, он виђење своје 
исприча дечаку свом Херомену, који му је служио, који касније и 
описа његово житије и страдање. А причајући дечаку своје виђење, 
свети прорече да ће Квинтијан убрзо умрети љутом смрћу. 



Сутрадан нареди кнез Квинтијан да светог Никона изведу преда 
њ на суд, и упита га: Ко си и, откуда си? И мађијама које вере ти 
опчини толике људе те одоше у смрт, и тако због твог безумља 
лишише себе лепоте сунца и красоте месеца? - Свети Никон му 
одговори: О испуњени сваке неправде! ко сам, и које сам вере, казао 
сам ти не само ја, него си то и од других чуо, нарочито од многих 
светих, које си ти, заслепљен безбожјем својим, јуче побио. И сада ти 
опет потврђујем, чуј: хришћанин сам чврст и постојан, нада ми је 
Бог - Творац неба и земље, Он ће те предати на неподношљиве муке 
због бездушног насилништва твог и богомрског безбожја. 

На ове речи рикну мучитељ као лав, и нареди да нагог 
светитеља вежу за руке и ноге о четири коца, и под њим тако 
растегнутим запале ватру и пеку га на њој. Тако мучен, светитељ се 
на живом угљевљу одмараше као на цветном пољу, певајући и 
говорећи: Ти си тврђава моја, Господе, и прибежиште моје! Ти ме 
избављаш од љутих врагова мојих! - И рекоше слуге мучитељу: 
Господине кнеже, ми већ малаксасмо ложећи ватру и пекући овога, 
али се њега ватра не дотиче. 

Тада скинуше светог Никона с мучилишта, и кнез нареди да га 
бесним коњима вежу за репове, и ови га у трку растргну. Но чим 
светитеља везаше коњ'ма за репове, он пружи десну руку према 
коњима, прекрсти их, и тог часа се бес коња претвори у овчију 
кротост, и коњи стадоше као укопани, и не хтедоше се макнути с 
места, иако су их слуге силно тукли. 

Видећи то, мучитељ се разљути на коње, и нареди да им 
пресеку жиле на ногама. А коњи, по Божјем нарећењу, као некада 
Валаамова магарица, људским гласом проговорише и рекоше: Бог 
наш на небу и на земљи све што хтеде сатвори; и нас сада убијају 
ради светог Никона. 

Тада кнез нареди да мученика окују у железне окове, и са високе 
стене рину у дубоку провалију. Но и кад то учинише, мученик 
остаде неповређен, јер га ринута Анђео Божји подиже, скину му 
окове, изведе из провалије, и светитељ опет стаде на гледалишту 
пред мучитељем жив и здрав. Угледавши га, кнез се запрепасти. И 
рече му: О како је велико старање богова наших о теби, Никоне! Не 
видиш ли, колико се брину око тебе, и неће да униште тело твоје? 



Пошто си дакле познао њихову доброту, ти им сада принеси жртву, 
и буди им пријатељ. Светитељ одговори: Анатема на те, и на богове 
твоје, и на оне који се уздају у њих! 

И нареди кнез да светитељу лице камењем сакруше, и језик му 
клештама ишчупају, па одведу на оно место где је с ученицима 
својим живео, и тамо му одсеку главу. И би свети свештеномученик 
Никон посечен крај реке Асинос, под кипарисом, у време цара 
Декија[8]. А тело светитељево би остављено у пољу да га зверови и 
птице поједу. 

Кнез пак Квинтијан онога дана када осуди светог Никона на 
посечење, пође у град Панорму[9] да приграби себи имовину свете 
мученице Агатије (види под 5 фебруаром), коју кратко време пре 
овога беше мучеништвом уморио. И када се превожаше преко 
гореспоменуте реке Псимит, коњи његови, које такође превожаху с 
њим, изненада побеснеше и јурнуше на њега: један му зубима 
изгриза лице, и потпуно унакази, а други га ногама изгази намртво 
и у реку стровали. И утопи се бедник, зло завршивши свој зли 
живот, према пророштву светог Никона. 

А чесно тело светог мученика Никона лежаше несахрањено на 
месту посечења. Но неко чобанче, с бесним духом, закачи се и падне 
на мртво тело Христовог мученика, и исцели се, јер сила светитељева 
изагна духа, који изиђе из чобанчета вичући и јаучући: Тешко мени! 
тешко мени! куда ћу побећи од лица Никонова? 

Ово чудо, исцељено чобанче исприча људима. Сазнавши за то, 
епископ града Месине[10] узе свој плир и, вођен оним чобанчетом, 
оде и обрете многострадално тело преподобномученика, и узе га. 
Тако исто обрете у оном купатилу и тела светих ученика његових 
читава, нимало од огња повређена. И сва их чесно сахрани, славећи 
Христа Бога нашег, са Оцем и Светим Духом слављеног вавек, амин. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
НИКОНА ПЕЧЕРСКОГ 
  
КАДА Господу би угодно да посађену у Русији младицу 

монашког живота учини многоплодном, Он приведе к искусном и 
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трудољубивом првоначалнику руског монаштва - светом Антонију, 
који се беше почео подвизивати у пештери, преподобног Никона. 
Ревносно проходећи ступњеве монашких врлина преподобни 
Никон тако у свему подражаваше свога наставника и учитеља, да се 
показа достојан да га свети Антоније постави за вођу и руковођу 
монаха у духовном винограду испосничког подвизавања. Јер лица 
која долажаху к преподобном Антонију са жељом да приме 
равноангелни образ, он их сам поучаваше врлинама, а преподобном 
Никону налагаше да их постризава, пошто он беше јереј и искусан 
црноризац. И ова два подвижника, као Мојсије и Аарон, делаху у 
духовном винограду, творећи родове покајања, достојне преноса из 
Египта овога света у ону обећану земљу небеску. Јер преподобни 
Антоније донесе закон са Свете Горе Атонске, као Мојсије са 
Синајске; а преподобни Никон делаше по наређењу Антонија као 
Арон, почаствован чином свештенства. Све деловање своје он 
вршаше са сваком послушношћу, доживљујући од дела свог не само 
радости, већ и невоље јуначки подносећи, и благодарећи Бога за све. 
Велике радости духовне он се удостоји, када постриже преподобног 
оца нашег Теодосија[11], који се ускоро показа као велики наставник 
монашког живота у Русији. Обрадова се духом и онда када 
постриже знаменитог бојарина, блаженог Варлаама[12], и 
управника кнежевог имања и љубимца његовог, блаженог 
Јефрема[13], евнуха. Но због ових пострига он доживе не малу муку: 
јер кнез Изјаслав[14], сазнавши за њихово пострижење веома се 
разгневи на преподобне и нареди да му одмах доведу онога од њих 
који је извршио постриг. Слуге одоше и убрзо доведоше к њему 
блаженога Никона. 

Погледавши с гневом на светитеља, кнез га упита: Јеси ли ти 
постригао бојарина и евнуха без мога наређења? Преподобни Никон 
смело одговори: Благодаћу Божјом ја их постригох по наређењу 
Небеског Цара Исуса Христа, који их је позвао на такав подвиг. Кнез 
се још више разјари и рече: Или их усаветуј да се врате дому свом, 
или ћу тебе и све оне око тебе послати на заточење, и наредићу да се 
ваша пештера раскопа. Блажени Никон одговори: Господару, чини 
са мном што ти је воља! а мени не доликује да војнике одвраћам од 
Небеског Цара. 
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После овога свети Антоније, и они што беху са њим, изађоше из 
пештере са намером да иду у неки други крај због кнежевог гнева и 
прекора блаженом Никону. Али један од службеника кнежевих каза 
то кнегињи. А она потсети кнеза на гнев Божји који постиже њену 
отаџбину, Пољску, зато што њен отац, Болеслав Храбри[15] протера 
црнорисце који беху постригли Мојсија Угрина[16], и говораше му: 
Послушај ме, господару, и не гневи се. Јер у нашој земљи исто тако 
бише прогнани такви црнорисци, и многе невоље догодише се због 
њих. Стога пази, господару, да се то не догоди и у твојој земљи. 

Чувши то, кнез се побоја гнева Божија, и отпусти блаженог 
Никона наредивши му да се врати у пештеру. А за онима који беху 
отишли из пештере посла с молбом да се врате натраг. Но, они, 
пошто их три дана молише, једва се вратише у своју пештеру, као 
што се о томе говори у житију преподобног Антонија. 

После такве напасти преподобни отац наш Никон провоћаше у 
пештери врло суров живот; и однесе молитвом и постом многе 
победе над злим дусима; и беше једнаког живота са преподобним 
оцима Антонијем и Теодосијем, тако да они као три светионика 
сијаху у мраку и разгоњаху таму демонску. 

Затим, када се братија умножи у пештери, зажеле блажени 
Никон да се повуче у самоћу и да сам самцит безмолствује, 
молитвено тихује. Пошто се посаветова са преподобним Антонијем, 
и поразговара са другим црнорисцем, Бугарином Светогорцем, из 
манастира светог Мине, он отпутова са овим. Када дођоше на море, 
они се ту растадоше. Бугарин, кренувши за Цариград, нађе усред 
мора острво на коме се настани. Он проведе тамо много година, 
трпећи зиму и глад, и тако у миру сконча; острво се то и до данас 
назива Бугариново. Велики пак Никон отиде на Тмутараканско 
острво[17] и, нашавши у близини града ненасељено место, он се 
настани тамо, безмолствујући - молитвено тихујући и служећи Богу 
ревносно, прилажући труд на труд, и задивљујући љуДе својим 
необичним животом. Слава његова рашири се на све стране, и к 
њему стадоше долазити грађани и многи други; и дивљаху се 
његовом животу, јер још не беху утврђени у вери, нити што беху 
чули о монашком животу. Но потом, руковођени Богом, они 
стадоше желети да наследе монашку добродушност, и мољаху 
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преподобног Никона да их постригава. Он их поучаваше и 
постригаваше, и сагради тамо цркву Пресвете Богородице. И тако, 
благодаћу Божјом а молитвама преподобног Никона процвета то 
место и ниче славни манастир, потпуно сличан Печерском 
манастиру. 

По смрти Ростислава Владимировича[18], кнеза Тмутараканског 
острва, преподобни отац наш Никон би умољен од тамошњих 
житеља да иде к Свјатославу Јарославичу[19], кнезу Черњиговском, и 
замоли га да им свог сина Гљеба упути на престо Тмутаракански. 
Дошавши у град Черњигов и срећно свршивши поверени му посао, 
преподобни крену у Кијев и дође у Печерски манастир к блаженом 
игуману Теодосију. Угледавши један другог, они обојица падоше на 
земљу и поклонише се један другоме. Затим уставши, они се 
загрлише и дуго плакаху, пошто се давно не беху видели. После тога 
преподобни Теодосије мољаше блаженог Никона да не одлази од 
њега док су обоје у телу. Блажени Никон му обећа, говорећ(и: Идем 
само да средим свој мнастир, па ћу се одмах, ако Бог хоће, вратити 
натраг. 

Он тако и уради. Дошавши на Тмутараканско острво са кнезом 
Гљебом Свјатославичем, и овај седе на престо, преподобни поступи 
по свом обећању: среди свој манастир и врати се натраг к 
преподобном Теодосију. Дошавши у Печерски манастир, он свега 
себе предаде преподобном Теодосију и са сваком радошћу 
покораваше му се. А преподобни Теодосије веома га љубљаше и 
сматраше га као оца свог; стога, и када би куда одлазио из 
манастира, он тада повераваше братију блаженоме Никону, као 
најстаријем од свију, да их поучава и чува. Преподобни Теодосије, 
сам поучавајући братију духовним поукама, често је наређивао и 
блаженом Никону да то ради, пошто је био начитан. Много пута, 
када је блажени Никон повезивао и коричио књиге, јер је био вичан 
томе послу, сам преподобни Теодосије сео би поред њега и спремао 
му конце потребне за тај посао. Таква беше у њих смиреност и љубав 
међусобна. Но када потом овај блажени безмолвник - молитвени 
ћутљивац виде свађу међу кнезовима руским, у којој Свјатослав 
прогна из Кијева свога брата Изјаслава и заузе престо, ожалости се. 
И не могући подносити метеж, изазван тим догађајем, он, да би 
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сачувао спокојство духа, намисли да се поново врати на своје острво. 
Преподобни Теодосије га мољаше много, као и раније, да се не 
растају док су у телу. Но блажени Никон, измоливши опроштај, 
отпутова са два црнорисца и проведе тамо неколико година у свом 
уобичајеном подвигу. 

По престављењу преподобног Теодосија, за игумановања 
блаженог Стефана, преподобни Никон, побуђен братољубљем, опет 
дође да посети преподобног Теодосија; и веома се ожалости када 
свог љубљеног пријатеља не затече у телу: и одлучи да остало време 
свога живота проведе у његовом манастиру. Често одлазећи на 
светитељев гроб, он проливаше и сузе жалоснице и сузе радоснице: 
жалоснице, од туге што се растао са љубљеним братом; радоснице, 
из благодарности Богу што је у Русији засијао као светионик својим 
равноангелним животом, на кога он, Никон, рукама својим стави 
свети анђелски образ монашки. После игумановања светог Стефана, 
братија, видећи да је преподобни Никон најстарији од свију, и 
пошто сам преподобни Теодосије беше примио постриг из његових 
руку, по вољи Божјој и по одлуци свих изабраше њега за свог 
игумана као равног по животу преподобним оцима Антонију и 
Теодосију. Они му се с љубављу покораваху и у свему га као оца и 
наставника слушаху, видећи у њему једном лик њих обојице. Много 
пута непријатељ и ненавидник добра, ђаво, покушавао је да и овом 
преподобном, као и блаженом игуману Стефану, прави сметње у 
старању о душама Богом повереног му стада, желећи да га мржњом 
дигне против њега, али никада није успевао у томе, него је 
посрамљен бежао, јер његова тама није могла надвладати светлост 
добрих дела блаженога Никона. 

Овај блажени игуман, будући своме стаду образац чудесних 
врлина, тако угоди Богу, да се за време његовог игуманства предивно 
украси иконама света, Богом саздана, црква Печерска: јер к 
земаљским молитвама овог блаженог стројитеља придружише се 
својим небеским молитвама пријатељи његови, преподобни 
Антоније и Теодосије, и послаше к њему иконописце из Цариграда, 
давши им као плату злато. Блажени игуман Никон показа тим 
иконописцима ликове својих љубљених пријатеља, преподобних 
отаца Антонија и Теодосија, преминулих пре десет година. 



Иконописци одмах познаше у њима људе који им се у Цариграду 
јавише, погодише их и послаше к игуману Никону. Поред тога они 
испричаше и друга дивна чудеса: када су они хтели да се врате, 
њима се јави света Печерска црква, и икона Пресвете Богородице 
која им запрети да се не враћају; и када пловљаху чамцем низ реку, 
они на чудесан начин допловише до горе уз воду. Иконописци који 
на тако чудесан начин дођоше, старањем блаженог игумана Никона 
дадоше се на посао око украшавања цркве, при чему се опет 
догодише чудеса. Јер се сама икона Пресвете Богородице у олтару 
на чудесан начин претвори у мозаик и сину као сунце, и голуб 
излете из њених уста, као што о томе опширно пише у казивању 
Патерика о цркви Печерској. Све се то зби на небеске молитве 
преподобних отаца Антонија и Теодосија, и на тада још земаљске 
молитве блаженог игумана Никона. 

Затим и сам незаборавни игуман преподобни отац наш Никон, 
пошто разноврсним подвизима свог равноангелног живота дивно 
украси сву свету обитељ Печерску, после дуготрајних трудова, 
упокоји се у Господу у 1088 години, за владе великог кнеза Кијевског 
Всеволода Јарославича. И тело његово би положено у истој светој 
обитељи Печерској, у пештери, где чудотворном нераспадљивошћу 
моштију својих он посведочује светост своју, којом и по смрти 
чудотворно украшава своју свету обитељ; а духом се пресели у 
небеске обитељи да се тамо, заједно са једноживотним пријатељима 
својим, преподобним оцима Антонијем и Теодосијем, наслађује 
неисказаним гледањем славе Божје лице у лице. И тамо они, као три 
светилника, предстоје престолу Тросунчаног Божанства, обасјавани 
вечном славом, и као оци моле се за нас чеда своја да се удостојимо 
постати наследници благодати њихове и славе, будући 
благопријатни Господу, коме слава, част и поклоњење, сада и увек и 
кроза све векове, амин. 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
ФИЛИТА И ЛИДИЈЕ, 
и других с њима 
  



ОВИ свети мученици потрадаше 125 године, у време цара 
Адријана[20]. Сви они беху хришћани по призвању и свакодневно 
служаху истинитоме Богу. Свети Филит беше царски сенатор. Он, 
жена његова Лидија, и два детета њихова, Теопрепије и Македон, 
бише као хришћани изведени пред цара Адријана. Но цар, пошто 
не могаде противстати мудрости светога Филита, посла их у 
Славонију к војводи Амфилохију. Овај одмах нареди да их све обесе 
о дрво, и да им тела стружу дрвеним ножевима. Тада поверова у 
Христа Кронид, коментарисије = командир тамничке страже, који 
заједно са светим мученицима би бачен у тамницу. Те ноћи, када се 
свети мученици мољаху и певаху свештене песме, њима се јавише 
небески анђели, утешише их и окрепише на подвиг мучеништва. 

Сутрадан свети мученици бише понова изведени пред 
Амфилохија, и он им рече: За вас су спремљене многе муке и казне! - 
И нареди те их бацише у казан, у коме је кључао зејтин помешан са 
сумпором, и - о, чуда! - казан се тог тренутка , . охлади. Поражен 
таквим чудом, војвода Амфилохије верова у Христа, и рекавши: 
"Господе Исусе Христе, помози ми!" сам уђе у казан; и дође к њему 
божански глас који говораше: "Услишена је твоја молитва; хајде к 
мени!" 

Када за то сазнаде цар Адријан, дишући гневом и претњама, 
дође из Рима у Славонију. И нареди да се казан пун зејтина греје 
пуних седам дана, па да се у њега баце свих шест мученика. Но када 
мученике свете бацише у казан, они благодаћу Божјом остадоше 
читави и неповређени. 

Посрамљен овим чудом, цар Адријан се врати у Рим. А свети 
мученици, молећи се и благодарећи Богу, предадоше душе своје 
Господу, и примише од Њега венце мученичке. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
ДОМЕТИЈА 
  
И3 Фригије. Пострадао за Господа Христа посечен мачем за 

царовања Јулијана Одступника (361 - 363 г.). 
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СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
ВАСИЛИЈА МАНГАЗЕЈСКОГ 
  
СИН ситног јарославског трговца; служио као калфа код једнога 

трговца у граду Мангазеју, у северном Сибиру. Трудољубив и 
поштен, Василије се одликовао особитом побожношћу; волео је 
посећивати цркву, усрдно се молио дома, помагао према својим 
средствима сиротињу, обилазио болеснике. Његов пак газда беше 
човек лаком и суров, и свети мученик је много патио од њега. 
Једном, за време Ускршњег јутрења, дућан овог трговца би 
покраден. Трговац оклевета светог Василија да је он то учинио, 
подврже га мучењу, и најзад га уби свежњем кључева, па тело светог 
страдалца баци у баруштину. То се догоди 23 марта 1600. године. 
Након педесет година показа се на површини баруштине свето тело 
Светог Василија, и од њега стадоше бивати знамења и чудеса. И 
године 1670 свете мошти светог Василија бише пренесене у Тројицки 
Трухански манастир и положене тамо у богатом кивоту. И ту се и 
надаље од моштију светог Василија збиваху многа чудеса. Свети 
Василије се много слави у целоме Сибиру. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ПАХОМИЈА НЕРЕХТСКОГ 
  
СВЕШТЕНИЧКИ син; измалена ревностан за књигу и црквена 

богослужења. Одрече се света, и прими монаштво у Рождественском 
Владимирском манастиру, и послушно прохођаше разна 
манастирска послушања. Потом постаде игуман. Али жељан 
усамљеничког пустињачког живота, он кришом напусти манастир и 
удаљи се у крајеве Нерехте, Костомске губерније. Убрзо он тамо, са 
благословом светог Алексија, основа манастир са црквом Светој 
Тројици. И би братији пример у светом трудољубљу. И много 
година подвизаваше се он, учећи посетиоце обитељи његове 
врлинама и исцељујући их од болести. Упокоји се преподобни 23 



.марта 1384 године. Свете мошти његове почивају у цркви његовог 
манастира. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ НОВОГ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА 
ЛУКЕ 
  
НОВОМУЧЕНИК Христов, преподобни Лука беше родом из 

Адријануполиса (Једрене), из парохије храма Светог Николе. Отац 
му се зваше Атанасије, а мајка Домница. Оставши сироче без оца у 
својој шестој години, он би послат од мајке једном трговцу Загорејцу 
да код њега ради. Овај трговац путоваше и у Русију, а онда се 
настани за стално у Цариграду. Када Луки беше тринаест година он 
се једнога дана потуче пред кућом са једним турским дететом и 
истуче га. Видећи то Турци навалише на њега, и он у великом страху 
повика: Пустите ме па ћу се потурчити. Турци одмах престадоше са 
гњевом, и један од богатијих Турака узе га к себи и преведе га у 
ислам. 

Али чим прође страх, Лука дође себи и поче се горко кајати за 
то што се одрече своје хришћанске вере. Иако му беше тек тринаест 
година он одлучи да се по сваку цену врати у своју веру. Зато он 
поручи свом трговцу да га на сваки начин избави из куће тога 
Турчина. Трговац то исприча у Руском посланству и замоли за 
помоћ. Један руски официр рече трговцу да ће најбоље бити ако 
дете само побегне из куће и дође у Руску амбасаду. Тако и би, и 
млади Лука буде примљен од браће по вери Руса, који му даду 
хришћанско одело и отпрате га одатле у Смирну. Из Смирне он 
дође у Тир, где се разболи од очију. Схвативши то као Божју 
опомену он одмах отиде код једног духовника и исповеди му своје 
одречење од вере. Духовник га лепо утеши и посаветује да је најбоље 
да иде у Свету Гору, што Лука врло радо и прихвати. 

Дошавши у Свету Гору, Лука најпре ступи у Велику Лавру, а 
затим у манастир Ивирон, и најзад у манастир Ставроникита где 
прими и монашки постриг. Али на њега навалише велика и 
разноврсна искушења, те би принуђен да промени неколико 
манастира. Свезнајући Бог, који је унапред предвиђао крај свих тих 



искушења, допустио је да на младог Луку дођу ђавоља искушења. 
Јер кроз сва та искушења Лука дође до закључка да је то због његовог 
великог пада и да је зато најбоље да пострада за Христа и крвљу 
својом да спере са себе срамни печат исламске нечистоће. Те своје 
помисли он повери једном старцу, али га старац од тога одвраћаше. 
Лука тада отиде оцу Висариону у скит Свете Ане и опет исприча сву 
своју историју и сва садашња искушења, као и своју жељу да 
пострада. Висарион га одвраћаше да је још млад и да се може 
десити да га због тога Турци не хтедну убити, али Лука не 
попушташе у својој богоугодној намери. Онда се Висарион договори 
са једним старцем Ананијом и одреде Луки правило и свакодневне 
подвиге кроз које треба да се припрема за мучеништво током 
педесет дана. 

У свакодневним подвизима и метанијима преподобни Лука 
проведе тридесет и два дана, а онда наиђе туда једна лађа која 
пловљаше за Смирну. Измоливши од отаца благослов, и примивши 
од свог духовника велику и анђелску схиму, блажени Лука уз пратњу 
оца Висариона крете лађом на пут 10. марта 1802. године. После 
неколико дана стигоше на острво Митилину (Лезвос). Када 
благословени Лука изиђе из лађе, окрете се морнарима и правећи 
им метанија тражаше од њих опроштај, а тако исто и од оца 
Висариона, коме и ноге са сузама целиваше. Затим кретоше обојица 
у оближње село у цркву, где блажени Лука исповеди и последње 
своје хулне помисли које му досађиваху и кроз које га ђаво 
одвраћаше од мучеништва. Ту се и причести светим и животворним 
Тајнама Христовим, па крете за град Кастро. Дошавши у град ступи 
смело пред судију и рече му да су га Турци још као дете обманули и 
обрезали, али да је он убрзо схватио сву лаж и заблуду муслиманске 
вере и њиховог лажног пророка, те се свега тога одрекао и вратио 
Христу - једином истинитом Богу. Хришћанин сам, и хришћанин 
хоћу да умрем. Христу се клањам, и само Христа желим. Турски 
судија и остали Агарјани покушаваху најпре даровима и 
обећањима, а затим и претњама да одврате преподобнога од 
страдања, али то беше узалуд. После тога Турци поведоше мученика 
у кућу Назирову. Идући, успут сретоше митрополита Митилинског. 
Дошавши до њега, Лука приклони главу, и рече му: Сатвори 



молитву Господу за мене грешнога! То веома разјари Турке и они 
навалише на мученика и силно га изудараше. А митрополит 
Митилински, и поред страха од Турака, нареди да се по свим 
црквама чине молитве за слугу Божјег Луку. А мученик Христов 
Лука, и после нових испитивања и претњи од стране Назира и још 
других, остаде непоколебљив у своме исповедништву. Због тога би 
бачен у тамницу и бише му дана три дана за размишљање. Из 
тамнице мученик затражи преко других људи да га посети неки 
хришћанин, утехе ради, а од епископа затражи да му шаље сваки 
дан Свето Причешће. Хришћанске старешине у граду удесише да у 
тамницу доспе, тобож по казни, неки хришћанин Евстратије да би 
утешио и охрабрио мученика, али то убрзо Турци открију и 
Евстратија отерају из тамнице. Свети мученик тада прибеже утеси и 
подршци Пресвете Богоматере, Коју стално призиваше у 
молитвама. 

Пошто прођоше она три дана, мученик би поново изведен пред 
Назирагу, који га опет одвраћаше и прећаше му казном вешања. Но 
пошто мученик остаде непоколебљив, буде му изречена осуда на 
смрт вешањем, која и би извршена у недељу 23. марта 1802. године. 
Његово свето тело висијаше обешено три дана и три ноћи, а онда га 
Турпи скидоше и са каменом о врату бацише у дубину морску. 
Пошто море избаци мучениково тело на обалу, хришћани га узеше 
и чесно сахранише. О свему томе би извештен и мучеников 
пратилац Висарион, који се томе веома обрадова , и радосну вест 
победе однесе оцима у Свету Гору. А од моштију и молитава светог 
новомученика Христовог Луке догодише се неколико чудесних 
исцељења на славу Бога нашег. Амин! 

  
  

 

  
  
НАПОМЕНЕ: 

1. Хиос - острво у Јегејском Мору, у близини западне обале М. 
Азије. 



2. Ганос или Ган налази се на северозападном приморју 
Мраморног Мора. 

3. Кизичка област са градом Кизиком налази се у 
северозападном делу Мале Азије, на јужној обали Мраморног 
Мора. 

4. Лезвос (или Митилена) - осгрво Јегејског Мора код западних 
обала М. Азије близу Мидије. 

5. Митилена - највећи утврђени град острва Лезвоса. 
6. Наксос - острво на југу Јегејског Мора. 
7. Тавроменијска гора налази се на источној обали острва 

Сицилије. 
8. Римски цар Декије, свирепи гонитељ хришћана, царовао од 

249 до 251 г. 
9. Панорма - сада град Палермо, на северозападном приморју 

острва Сицилије. 
10. Месина - веома важан град на острву Сицилији. 
11. Преп. Теодосије Печерски упокојио се 1074. г. Спомен његова 

Црква празнује 3. маја. 
12. Преп. Варлаам Печерски скончао 1065; спомен његов 19. 

новембра. 
13. Преп. Јефрем Печерски био епископ Перејаславски; скончао 

1096 год.: спомен његов 28. јануара. 
14. Изјаслав Јарославич, син великог кнеза Јарослава Мудрог и 

унук св. равноапостолског кнеза Владимира; владао у Кијеву од 
1054 до 1068 г. 

15. Болеслав I, Храбри, пољски краљ од 992-1025 године. 
16. Преп. Мојсије Угрин скончао 1043. године; спомен његов 26. 

јула. 
17. То се острво налази на истоку од Керченског мореуза. 
18. Син Владимира Јарославича, кнезовао у другој половини 

једанаестог столећа. 
19. Син Јарослава Владимировича; кнезовао од 1054 до 1076 

године. 
20. Римски цар Адријан царовао од 117 до 138 године. 

  
+ 



 

 

  
  

24. МАРТ 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
АРТЕМОНА, 
епископа Селевкије Писидијске 
  
БЛАЖЕНИ Артемон би рођен и васпитан у граду Селевкији 

Писидијској[1]. Чесно провођаше житије у дане светих Апостола, 
који просвећиваху васељену Еванђељем Христовим. А кад свети 
апостол Павле дође у тај град, проповедајући реч Божју, обрете 
Артемона где међ другим грађанима као светилник сија добрим 
делима, и још више га утврди у Христовој вери. И њега, испуњена 
божанском мудрошћу, постави људима за пастира и учитеља, 
хиротонисавши га за првог епископа града Селевкије Писидијске. 
Поверену му паству он је мудро и богоугодно руководио; био је 
свима пристаниште спасења; удовицама, сирочади и ништима 
изврстан збрињавалац; и чудотворни лекар душа и тела људских. И 
пошто мудро и богоугодно проживе све дане живота свог, он у 
дубокој старости отиде ка Господу. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ЈАКОВА ИСПОВЕДНИКА 
  
КАДА злочестиви цар грчки Лав Јерменин[2] обнови 

иконоборску јерес, проклету од светих Отаца Седмог Васељенског 
Сабора, он многе због побожног поштовања светих икона умори. 
Тада и овај преподобни Јаков Исповедник пострада, о чему сведочи 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0324.htm%23note1
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0324.htm%23note2


и пише свети Теодор Студит. Јер блажени Јаков бејаше од његове 
братије. Па кад преподобни Теодор би прогнан за свете иконе, онда 
и многе ученике његове стављаху на муке. Тада и овај блажени Јаков 
би мучен на разне начине. А кад зли цар Лав Јерменин би убијен, 
свети Јаков би пуштен из тамнице, као и остали исповедници 
Христови и врати у свој Студијски манастир у Цариграду. Но после 
неколико дана престави се у Господу, и би чесно погребен. 

О његовом престављењу блажени Ипатије, који је вршио 
дужност игумана уместо светог оца Теодора, извести писмом 
преподобног Теодора, који се при повратку из заточења беше 
задржао у Крискентовој обитељи. На то му преподобни Теодор 
отписа овако: 

О чедо, не без срдачног бола и не без духовне радости 
примисмо твој извештај о уснућу Јакова исповедника Христова, 
љубљеног брата нашег. Бол осећамо у срцу као за сином, и то 
таквим сином кога због грехова својих нисам достојан ни назвати 
сином. А радујемо се због вечног живота који му је од Господа 
уготовљен. И то радујемо се не само ми, којима је он као свети уд 
изврсни украс, него се сва Црква радује због њега. Јер, шта мислиш, 
какав је он човек био? Зар није исповедник? зар није мученик? зар 
није светитељ? Од најранијих година он се, покоран и послушан, 
законито упражњавао у трудовима подвижничког живота, јуначки 
се борећи против покрета духа, нерастљеним чувајући тело од 
похота, од којих се уздржаваше, и тело духу потчињаваше. Јео је 
врло мало. А док је био здрав, спавао је тако мало, да су се дивили 
они који су то посматрали. Волео је да се надуго упражњава у 
богомислију, кад год би нашао времена за то. И удубљиваше се у 
богомислију све до усхићења ума. А кад се враћао у себе, он је 
побуђивао себе на божанску љубав. Нека неко не помисли да 
говорим лаж. Бог ми је сведок, и старешина Јаковљев Јован, који ми 
је о њему казивао оно што ја сам понекад нисам знао. А све то бејаше 
као неки прост начин подвижничког обучавања. У исповедништву 
пак свом, какав призор он престављаше за Анђеле и људе! О снажно 
и драго срце! он ступи у подвиг као неустрашив војник Христов. 
Слуге мучитељеве му са свих страна кожу здираху, рамена и груди 
му израњавише, крв пролише, тело му здробише, и на земљу га 



бацише. А он ни гласа не пусти од себе, него приношаше Богу 
савршено мучеништво за Христа Сина Божјег и Бога нашег. Јер 
страдати за свету икону његову, и јесте страдати за Њега самог. Нека 
чују кротки и развеселе се! нека се обрадују мученикољубци и 
узликују! нека се постиди ђаво и нека се распршти војска 
иконобораца! Јер они не само светог Јакова него и многе наше 
подједнако мукама уморише, побише, глађу у смрт отераше, и 
друга слична зла исповедницима Христовим починише. А свети 
Јаков, тело своје, покривено љутим ранама и раслабљено 
неподношљивим боловима, повери лекарској бризи, и као сваки дан 
умирући са благодарношћу и смирењем вођаше живот свој ка 
кончини. Пишеш ми да је он предсказао своје престављење. То би 
због мученичких подвига његових. И још ми јављаш да су му на 
сахрани били врло многи људи, и они од највиђенијих. То је било по 
Божјем промислу. Јер се на сахрану човека незнатног порекла не би 
стекао толики свет, да није по среди"Божји промисао. И он оде на 
небо, и придружи се својим састрадалцима, и увећа се лик светих 
Исповедника и Мученика. Због тога је радост на небу и весеље духу 
Јаковљевом, чијим молитвама спашћемо се, браћо. Он је примио 
награду, коју је заслужио трудом својим. А блажени су и ваистину 
побожни они који се слегоше на чесну сахрану његову. Заиста су то 
мученикољубци, којих удео нека буде са онима којима поштовање 
указаше. Односно чесних моштију његових, ако Бог да, уредићу како 
ваља. Целивајте један другог целивом светим, јер ово треба 
прочитати свој братији. Поздравља вас господин архиепископ 
патријарх Никифор[3], и протопрезвитер, и економ, и остала 
братија. Господ нека буде с вама, амин. 

Тако гласи писмо светог Теодора Студита, из кога се јасно види 
живот и страдање овог преподобног исповедника Христовог Јакова, 
чијим молитвама нека нас Господ удостоји удела светих Својих 
вавек, амин. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА 
АРТЕМОНА, 
презвитера Лаодикијског[4] 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0324.htm%23note3
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СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ЗАХАРИЈЕ 
  
СИН Кариона Мисирца, који као дете оде са оцем својим у 

Скит и замонаши се. И достиже до тако огромног смирења и 
врлине, да постаде обиталиште благодати Свесветога Духа, те му 
дан и ноћ срце гораше благодаћу. Иако млађи од многих отаца и 
стараца у Скиту, многи велики оци и старци желели су да се поуче 
од њега, знајући да на њему почива Дух Свети. Тако, једном га упита 
Св. Макарије: Реци ми, шта је посао монаха? Захарије одговори: Зар 
мене питаш, оче? На то му ава Макарије рече: Да, чедо Захарије, јер 
ме неко у души потстиче да те то упитам. Захарија одговори: По 
моме мишљењу, оче, посао је монаха - приморавати себе на све за 
повести Божје. 

Једном приликом ава Мојсије упита Захарију: Реци ми, шта да 
радим? Чувши то, Захарија се баци пред ноге ави Мојсију, говорећи: 
Ти мене питаш, оче? Старац му одговори: Веруј ми, чедо, видех Духа 
Светог где сиђе на тебе, и то ме принуди да те питам. Тада Захарија 
скиде свој кукуљ (тј. монашку капу), баци га под ноге и , пошто га 
изгази, рече: Ако човек не смрви себе овако, не може бити монах! - 
Његов отац, ава Карион, говораше: Ја сам многе трудове и подвиге 
поднео, веће од трудова сина мог Захарије, али нисам достигао ту 
духовну меру као он због његовог смирења и ћутања. 

Када преподобни Захарија беше на самрти, упита га споменути 
ава Мојсије: Шта видиш? Захарија му одговори: Није ли боље, оче, 
да човек ћути? На то му старац рече: Да, чедо, боље је, зато и ћути. - 
А на сам час смрти његове, ава Исидор, који сећаше поред њега, 
погледавши у небо, рече: Радуј се, чедо моје, Захарија, јер ти се 
отворише врата небеског царства. 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ 
ОСАМ МУЧЕНИКА 



  
ОНИ у Кесарији Палестинској пострадаше за Господа ма\р чем 

посечени. 
  
  
СТРАДАЊЕ СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА 
ПАРТЕНИЈА III, 
патријарха Цариградског 
  
БЛАЖЕНИ свештеномученик Партеније родио се у Митилени, 

од побожних родитеља. Они га добро одгајише и отшколоваше. А 
кад постаде пунолетан, они га дадоше да изучи високе науке и 
философију. И Партеније постаде један од најученијих и 
најмудријих људи свога времена. Веома побожан и добар по нарави, 
њега не занимаше свет и световне ствари, он провођаше време у 
изучавању Светога Писма и у редовном посећивању свакодневних 
црквених богослужења. Због тога он би произведен за чтеца, па за 
ипођакона, па за ђакона, па за јереја. Пошто беше украшен сваком 
врлином, и веома учен, он би изабран за епископа Хиоског. 
Поверено му Христово стадо он пасијаше богоугодно. Након доста 
година он би изабран од стране Светог Синода за патријарха 
цариградског 1656 године. Као патријарх он би оклеветан као да 
ради против турске државе. Везир га изведе на суд преда се. 
Истјазавајући га, везир му обећаваше велике почасти и дарове, и да 
ће постати један од првих великодостојника у турској царевини, 
само ако се потурчи. У противном, биће предат на смрт. На то 
блажени патријарх, отворивши своја благословена уста, рече: Ја 
нисам издајник царства, и ни најмање нисам крив у ономе зашто ме 
оптужујете; страдам на правди, и ви сами то најбоље знате, када 
бисте хтели да признате истину. А што се тиче вашег предлога: да 
напустим веру своју, да бих тако избегао смрт. - Ја ни по коју цену не 
пристајем да се одрекнем преслатког Господа и Бога мог, Исуса 
Христа. Готов сам примити безброј смрти за свето име Његово; то је 
за мене радост и весеље. А ваше почасти, дарови, положаји, - о томе 
нећу ни да чујем. 



После тога светог патријарха ставише на многе језовите муке, са 
надом да ће га на тај начин присилити да се одрекне Христа. Но 
мученик Христов трпљаше све то са великом храброшћу, и 
радоваше се гледајући на телу свом ране Христове, и силно 
захваљиваше Господу што га удостоји страдати за свето име Његово, 
и мољаше га да му да трпљења до краја. А мучитељ, видећи да је 
светитељ чврст и непоколебљив у вери Христовој, одведе га везана са 
великом стражом на Пармакапију, и тамо га обеси на Лазареву 
суботу. 

Тако преблажени патријарх прими венац мучеништва. Свето 
пак тело његово висијаше на вешалима три дана, и сваке ноћи 
небеска светлост обасјаваше свету главу његову. Потом га бацише у 
море. Но хришћани га пронађоше и кришом узеше и укопаше 
чесно на острву близу града, славећи Христа Бога нашег, коме слава, 
част и поклоњење са беспочетним Оцем Његовим, и пресветим и 
благим и животворним Духом Његовим, сада и увек и кроза све 
векове. Амин.[5] 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
МАРТИНА ТИВЕЈСКОГ 
  
УПОКОЈИО се у миру у Господу. 
  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
СТЕФАНА И ПЕТРА 
  
МУХАМЕДАНЦИ из града Казана примили хришћјанство, али 

зато много пропатили од својих бивших једновераца, муслимана, и 
напослетку били убијени од њих, године 1552. 
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СПОМЕН ЧУДА 
У ПЕЧЕРСКОМ МАНАСТИРУ 
  
ДВА угледна граћанина града Кијева, Јован и Сергије, беху 

пријатељи. Они дођоше у богоздану цркву Печерску, видеше 
светлост јачу од сунчане на чудотворној икони Пресвете Богородице, 
и пред њом се побратимише. Но после много година разболе се 
Јован и пред смрт препоручи свога петогодишњег сина старању 
Сергијевом, и остави Сергију као пријатељу свом и брату верном 
доста сребра и злата с тим, да овај то уручи Захарији када овај 
одрасте. И раздаде своје имање ништима. Учинивши тако, он се 
после кратког вре мена престави. 

Када Захарија напуни петнаест година, затражи од Сергија своје 
сребро и злато. Али овај, саблажњен ђаволом, намисли да присвоји 
ово благо, и на тај начин изгуби душу. И он одговори јуноши 
Захарији: Отац твој сву имовину своју даде Богу; ти од Њега тражи 
сребро и злато, Он ти је дужник, ако хоће да се смилује на те. Ја 
златник један не дугујем ни оцу твом ни теби. То ти је приредио 
отац твој безумљем својим, јер све имање своје раздаде као 
милостињу, а тебе остави ништа и убога. 

Чувши то, Захарија стаде плакати због своје немаштине. И опет 
посла молбу Сергију, говорећи: Дај ми бар половину мога 
наследства, а другу половину задржи за себе. Но Сергије жестоко 
изгрди и Захарију и оца његовог. Затим Захарија затражи трећину 
наследства, потом десетину. И када виде да Сергије упорно одриче 
да је ишта примио од умрлог Јована, Захарија му онда рече: Ако 
ниси ништа примио од оца мог, онда хајде да се закунеш у цркви 
печерској пред оном истом чудотворном иконом Пресвете 
Богородице, пред којом си ухватио братство са покојним оцем 
мојим. Сергије пристаде. Но када се закле, и хтеде прићи да целива 
икону, нека га сила држаше и не допушташе му да приђе. Тада 
наједанпут поче бесомучно викати; Свети оци Антоније и Теодосије, 
не дајте да ме погуби овај немилостиви анђео! Молите се Пресветој 
Госпођи Богородици, да одагна од мене многе демоне, којима сам 
предат. А злато и сребро нека узму, ено су запечаћени у мојој одаји. 



И страх велики спопаде све. И отада не допуштаху никоме да се 
куне пред иконом Пресвете Богородице. И када послаше дому 
Сергијевом по запечаћени суд, и отворише, нађоше ону суму 
удвојену. Удвоји се она сума промислом Божјим. Примивши новац, 
Захарија га даде манастиру, а сам се ту постриже, и оконча живот 
свој у светом манастиру Печерском. А од оног сребра, и злата би 
подигнута црква светом Јовану Претечи, у спомен Јована бојара и 
сина његовог Захарија, а у славу Христа Бога и Пречисте Дјеве 
Богородице, амин. 

  
  

 

  
  
НАПОМЕНЕ: 

1. Писидија - провинција на југу Мале Азије. 
2. Лав V Јерменин, грчки цар, царовао од 813 до 820 год. 
3. Свети Никифор, патријарх цариградски, патријарховао од 806 

до 815 г. 
4. О овом светом Свештеномученику видети опширније под 13. 

априлом. (У неким Синаксарима он се спомиње још и 8. 
октобра). 

5. Свети Партеније пострада у Цариграду 1657. године. 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

25. МАРТ 

  
  
БЛАГОВЕСТИ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 
СИНАКСАР НА БЛАГОВЕСТИ 
  
КАДА се Пресветој Дјеви наврши једанаест година пребивања и 

служења при храму Јерусалимском, и четрнаест година од Рођења - 
када, дакле, ступи у 15-ту годину живота, саопштише јој 
свештеници, да по закону она не може више остати при храму, него 
треба да се обручи и ступи у брак. Но како велико изненађења за све 
свештенике би одговор Пресвете Дјеве, да је се она посветила Богу и 
да жели остати девојком до смрти не ступајући ни с ким у брак! 
Тада по промислу и внушењу Божјем првосвештеник Захарија, отац 
Претечев, договорно са осталим свештеницима, сабра дванаест 
безжених људи из племена Давидова, да би једноме од њих уручили 
Дјеву Марију на чување девојаштва њеног и старање о њој. И би 
уручена староме Јосифу из Назарета, који јој беше и сродник. У 
дому Јосифовом Пресвета Дјева продужи живети исто као и у храму 
Соломоновом, проводећи време у читању Светог Писма, у 
молитвама, богоразмишљању, посту и ручном раду. Готово никад из 
куће не излажаше, нити се интересоваше светским стварима и 
догађајима. Мало је с ким уопште говорила, и никад без нарочите 
потребе. Најчешће је у кући општила са двема кћерима Јосифовим. 



Но када се наврши време проречено Данилом пророком, и када Бог 
благоволи испунити обећање своје изгнаном Адаму и пророцима, 
јави се велики архангел Гаврил у одаји Пресвете Дјеве, и то, како 
неки свештени писци пишу, у тренутку баш када је она држала 
отвореног пророка Исаију и размишљала о његовом великом 
пророчанству: Гле, девојка ће зачети и родиће сина! (Ис. 7, 14). Јави 
јој се Гаврил у еветлости архангелској и рече јој: Радуј се, благодатна! 
Господ је с тобом! и остало све редом како пише у Еванђељу 
божанственог Луке (Лк. 1, 26-38). Са овом архангелском благовешћу, 
и са силаском Духа Светога на Дјеву Пречисту, отпочиње спасење 
људи и обновљење твари. Историју Новог Завета отворио је архангел 
Гаврил речју: Радуј се! да ознаменује тиме, да Нови Завет има да 
значи радост за људе и за сву створену твар. Отуда и Благовест се 
сматра колико великим толико и радосним празником. 

  
РЕЧ НА БЛАГОВЕСТИ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 
  
КАД се навршише године и приближи време избављења рода 

људског, које се имало обавити очовечењем Бога, требало је на сваки 
начин пронаћи тако чисту, беспрекорну и свету девојку, која би била 
достојна да оваплоти бесплотног Бога и послужи тајни нашег 
спасења. И нађе се таква девојка: чистија од сваке чистоте, 
беспрекорнија од сваког духовног створења, светија од сваке светиње 
- пречиста и преблагословена Дјева Марија, изданак из бесплодног 
корена светих праведних богородитеља Јоакима и Ане, плод 
родитељских молитава и постова, кћи царска и првосвештеничка. И 
то наће се на месту светом у Соломоновом храму она која је имала 
постати одуховљени храм Божји; нађе се у унутрашњости храма, у 
Светињи над светињама, она која је имала родити светију од свих 
светих Реч. Јер тамо погледа Господ са висине славе царства свог на 
смирење слушкиње своје, и изабра њу, унапред изабрану од свих 
родова, изабра је за мајку предвечној Речи својој, о чијем 
оваплоћењу од ње беше је на тајанствен начин обавестио пре 
Архангелове благовести, као што нам то тврде веродостојна 
казивања светих. 



Живећи у храму дванаест година, она провођаше време не само 
у богоразмишљању, непрестаној молитви и ручном раду, него и у 
читању Божанствених Књига, поучавајући се у закону Господњем 
дан и ноћ. О њој пишу свети Епифаније и свети Амвросије, да је 
била врло бистра, волела поуке, и ревносно читала Свето Писмо. А 
црквени истроричар Георгије Кедрин пише, како је она још за 
живота својих светих родитеља добро изучила јеврејске књиге. 
Читајући често пророштво Исаијино: Ето, девојка ће затруднети, и 
родиће сина, и наденуће му име Емануил (Ис. 7, 14), што значи: с 
нама Бог, света Дјева пламтијаше љубављу не само према 
очекиваном Месији него и према оној девојци која је имала 
затруднети и родити Месију. И она размишљаше, како је то велика 
част постати родитељка Емануила Сина Божјег, и како је неисказана 
тајна да девојка буде мајка. Знајући пак из пророштава да се 
приближило време Месијина доласка, јер палица владалачка већ 
беше узета од Јуде и завршаваху се Данилове седмине, она држаше 
да се та девојка свакако већ родила на свет. И уздишући често из 
дубине срца, она се мољаше у себи да је Бог удостоји видети ту 
девојку, и бити јој, ако је могуће последњом слушкињом њеном. И 
једном приликом, када она по обичају свом стајаше на поноћној 
молитви и врло усрдно се о томе мољаше Богу, изненада сину с неба 
велика светлост и обасја је, и из те светлости чу глас који јој 
говораше: Ти ћеш родити Сина мог. 

Какве се тада радости испуни Пречиста Дјева, и какву 
благодарност узношаше Богу Творцу своме, немогуће је исказати. 
Тако погледа Господ на смирење слушкиње Своје. Јер она која 
жељаше из љубави према Богу да служи чистој родитељки 
Месијиној, сама се удостоји да постане његова Мајка и Госпођа 
сваког створења. Ово откривење њој би у дванаестој години, на две 
године пре њеног обручења. И она никоме не каза ту тајну све до 
вазнесења Христова. Од дана тог откривења она беше убеђена, да ће 
се у њеној девичанској утроби збити тајанствено зачеће, и она 
очекиваше да се збуде та тајна. 

Када се Пресветој Дјеви наврши једанаест година пребивања 
при храму Соломоновом, и четрнаест година од Рођења, саопштише 
јој првосвештеници и свештеници, да по закону она, као и остале 



вршњакиње њене, не може више остати при храму, него треба да 
ступи у брак. Но она им одговори: да су је родитељи од повоја њеног 
посветили Богу; да је она обећала остати девојком до смрти; да се 
она не може удати за смртног човека, и да ништа не може 
приморати на брак њу, девојку бесмртнога Бога. 

Ова новина изненади првосвештенике, и они се саветоваху међу 
собом шта да раде. Јер они нису могли више да је држе при храму, 
нити су смели да обруче за мужа девојку Божју. И беху у недоумици, 
како да збрину безмужну девојку, да не би ма чим прогневили Бога. 
Јер су знали да је то обоје велики грех: приморавати на брак девојку 
која је обећала Богу вечно девичанство, и држати у Светињи над 
светињама женскиње после навршеног пунолетства. Овако о томе 
говори свети Григорије Ниски: Док је девојчица била мала, 
свештеници је чуваху у храму Господњем, као некада Самуила. Но 
кад она постаде пунолетна, они се саветоваше међу собом шта да 
даље чине с њом, да не би у чему прогневили Бога. А црквени 
историчар Никифор каже о томе ово: Када Света Дјева одрасте, 
свештеници начинише веће, како да је збрину, да не би скривили 
светом телу њеном, јер су сматрали да ће оскврнавити светињу, ако 
би је удали, и потчинили брачном закону њу која је себе посветила 
једино Богу. И они говораху да закон не допушта, нити је достојно 
светиње, да девојка тих година пребива у Светињи над светињама. 
Стога они приступише ковчегу завета и усрдно се помолише Богу. 
И, као што казује Јероним, добише од Господа одговор, да потраже 
достојног човека, коме би Дјева била поверена под видом 
супружанства на очување девичанства. Начин пак, на који би таквог 
човека пронашли, би указан од Господа овакав: да се саберу безжени 
људи из дома и племена Давидова, и да своје жезле положе у 
олтару, па чији жезал процвета, њему да се повери Дјева. 

Уто настаде празник освећења храма Јерусалимског, установљен 
од Макавеја. Празник је почињао двадесет и петог новембра, а 
оданије му је било трећег децембра. И сабра се код храма мноштво 
народа из околних градова. На празник дођоше и људи из племена 
Давидова, сродници и рођаци Дјеве Марије. Тада првосвештеник 
Захарија, отац Претечев, одабра дванаест безжених људи из племена 
Давидова, међу којима беше и свети Јосиф, човек праведан и стар, 



покупи њихове жезле, и положи их у олтару да преноће, говорећи: 
Покажи, Господе, човека достојна, за кога треба обручити Дјеву. - И 
кад свану, уђоше у храм свештеници са оних дванаест људи, и 
нађоше да је жезал Јосифов процветао, и видеше како слете с неба 
голубица и стаде на тај жезал. И познаше да је Богу жеља да Дева 
буде поверена Јосифу на чување. А неки мисле да је Пречиста Дева 
одлучно одбијала обручење, бојећи се за чистоту свога девичанства, 
и била веома тужна. Стога јој би од Бога посебно откривење и савет: 
да не двоуми ићи к Јосифу, сроднику и заручнику своме, човеку 
праведном, богоугодном и светом, не на телесни брачни живот, него 
на чување њеног девичанства. - И пошто би обављено обручење, 
свети Јосиф узе Пречисту Дјеву из руку првосвештеника Захарије и 
одведе је из храма Господњег у свој дом, на чист и непорочан живот. 
И би свети Јосиф, њен привидни муж, у самој ствари целомудрени 
чувар њеног девичанства, и служитељ девственичком животу, 
испуњеном велике светости. 

У дому Јосифовом Пресвета Дјева продужи живети исто као и у 
храму Соломоновом, проводећи време у читању Светога Писма, у 
молитвама, богоразмишљању, посту и ручном раду. И беше јој дом 
Јосифов као храм молитвени, из кога никуда не излажаше. Стално је 
унутра седела, и ретко с ким говорила, сем са двема кћерима 
Јосифовим. Јер нам о томе Георгије Кедрин казује овако: У дому 
мужа свог Марија је живела са двема Јосифовим кћерима, постећи 
се и не излазећи међу људе. И са њима двема разговарала је, никад 
без нарочите потребе, и то кратко. 

Док је Пресвета Дева тако живела, у четврти месец, по 
сведочанству светога Евода, наступи час оваплоћења Бога Речи, час 
од памтивека жељени, час у који је имало почети наше спасење. И 
посла Бог једнога од најпрвих небеских духова, архангела Гаврила, са 
тајном од века сакривеном и Анђелима непознатом, да благовести 
Пречистој Дјеви необично зачеће Сина Божја, које превазилази 
природу људску и сваки ум. О томе свети благовесник Лука пише 
овако: У шести месец посла Бог анђела Гаврила (Лк. 1, 26). То беше 
шести месец од зачећа светог Јована Претече. И анђео који је 
Захарији благовестио Јованово зачеће, он исти би послат да 
благовести Пречистој Дјеви зачеће Христово. То би у шести месец 



зато, да би шестомесечни Претеча у утроби мајке своје могао 
заиграти од радости при доласку Мајке Господње. Послан би анђео 
у град Галилејски по имену Назарет (Лк. 1, 26). Галилеја беше земља 
незнабожачка, иако је делимично била насељена Јеврејима, јер је 
већина у њој била незнабожачка, због чега се и назива у Светом 
Писму: Галилеја незнабожачка (Мт. 4, 15). Ту земљу Јевреји су 
сматрали за најпоследњу и презирали је, као насељену од људи 
грешних и неверних и туђих, због чега су они са прекором говорили: 
Зар ће Христос доћи из Галилеје? Разгледај и види да пророк не 
долази из Галилеје (Јн. 7, 41, 52). Исто тако они ни у шта нису 
рачунали и град Галилејски Назарет; за њих он је био мален и 
најпоследњи, те се међу њима говорило: Из Назарета може ли бити 
што добро? (Јн. 1, 47). 

Али погледајмо где Бог зажеле да има себи мајку, не у Јудеји, ни 
у светом великом граду Јерусалиму, него у грешној Галилеји и у 
малом Назарету. И то зато, да би показао да је ради грешника 
дошао на земљу, јер рече: Нисам дошао да дозовем праведнике но 
грешнике на покајање (Мк. 2, 17), и да од неверних незнабожаца 
начиним себи верну Цркву. И још зато, да би показао да Он 
милостиво гледа на смирене, одбачене и понижене, а не на горде и 
чувене. Јер када Бог Реч хтеде да савије небеса и сиђе грешницима, 
Он разгледаше са висине славе своје где се нарочито налази насеље 
грешника. И виде да у Јудеји Јерусалимљани сматрају себе за 
праведне, и праве се праведни пред људима (Лк. 16, 15); а исто тако 
виде да Галилејце сви презиру и ниподаштавају, и да су већи 
грешници од свију. Стога мину Јудеју, сматрану светом, и дође у 
Галилеју, сматрану грешном; мину и велики, угледни и славни град 
Јерусалим, и оде у мали и неугледни град Назарет, бирајући себи у 
овом свету најпоследње место и смиравајући себе до обличја слуге и 
грешника. Назарет беше мали град, али се удостоји тако велике 
благодати, какве се не удостојише сви остали велики градови 
израиљски, који су се до небеса узносили. У малом Назарету налази 
се узвишенија од свих светих Анђела Дјева, чија је утроба 
пространија од небеса. Тамо се шаље Гаврил, тамо Дух Свети 
осењује, тамо се Бог Реч оваплоћује. Јер где је смирење, тамо слава 
Божја сија. Горди градови непријатељи су Христу, а смирени - 



пријатељи су Њему. Неславни Назарет Христа Господа нашег заче, а 
славни Јерусалим Га разапе. Мали Витлејем Га роди, велики 
Јерусалим Га на смрт осуди. Бог се настањује међу смиренима, а 
горди Га прогоне. К презреној земљи и убогом Назарету, и у њему к 
смиреној Дјеви би послан Анђео од Бога. 

О томе свети Андреј Критски овако говори: Једноме од врховних 
Анђела Бог наређује да саопшти тајну. И то чини, како ми изгледа, 
на овакав начин: Чуј Гаврило, иди у Галилејски град Назарет, у коме 
живи Дјева Марија, обручена за човека коме је име Јосиф. Иди, да 
љупку лепоту девства Свемогући прими као миомирисну ружу из 
земље трња. Иди у Назарет, да се испуни пророштво које каже да ће 
се Назарећанин назвати. А ко ће се назвати Назарећанин? Онај кога 
ће потом Натанаило назвати Сином Божјим и Царем Израиљевим. 
Шаље се Гаврил, који је обично весник божанских тајни, као што се 
то види из књиге пророка Данила (Дан. 8, 16). Иди у Галилејски град 
Назарет, говори Бог Гаврилу, и када дођеш тамо, објави Дјеви 
благовест радости, коју некада Ева упропасти. Но пази, да је не 
смутиш, јер је ово знак радости а не жалости, вест утехе а не 
смућености. Јер роду људском која радост може бити већа од ове: да 
људска природа постане учесник у Божјој природи, и да се сједини с 
Богом у једном лицу. И шта може бити чудније од овога: видети где 
се Бог толико понизио, да Га носи утроба жене. Заиста ствар 
необична! Бог, коме је небо престо а земља подножје ногама 
његовим, кога небеса сместити не могу, који са Оцем има један 
престо вечности, смешта се у утроби Деве. Шта је достојно већег 
дивљења, него у обличју човека ви^ети Бога који се није одвојио од 
свога Божанства, и гледати људску природу тако сједињену са својим 
Творцем да Бог постаје потпун човек? 

Чувши ово Божје наређење, које превазилази његове силе, 
Гаврил беше између запрепашћености и радости у недоумици. 
Али, извршујући Божје наређење, он одлете к Дјеви, и дошавши у 
Назарет, он застаде пред домом. Размишљајући и двоумећи, он 
овако у себи расуђиваше, вели свети Андреј: Како да почнем оно 
што ми Бог нареди да извршим? Да ли да нагло у одају уђем? Али, 
збунићу Дјевину душу. Или да полако уђем? Али Дјева, осетивши 
мој долазак, зажелеће да се сакрије. Или да у врата закуцам? Али 



зашто, када то није својствено Анђелима, јер им ништа што је 
затворено не може спречити улазак. Или да Дјеву зовнем по имену? 
Али, уплашићу је. Ево шта ћу урадити: По вољи Онога који ме 
посла, ући ћу кротко. А како ћу почети говорити Дјеви? Да ли ћу јој 
прво радост објавити, или рећи да ће у њој Господ бити? Или ћу јој 
објавити да ће на њу Свети Дух сићи и сила Највишега осенити је? 
Дакле, најпре ћу јој објавити радост, затим ћу јој казати чудесну 
тајну, приступити јој, поздравити је: Радуј се! весели се! теши се! 
Треба почети са радосним поздравом. То ће бити згодан увод у 
разговор. Јер је то неће уплашити нимало, него ће напротив 
умирити њену душу. Ово је дело радости, време весеља, царство 
спокојства, савет спасења, почетак утехе. Тако у себи говораше 
Архангел. 

Погледај са коликим страхопоштовањем Архангел приступа к 
Богодевици! са коликим страхом и поштовањем он се припрема да 
приђе Господарици целога света! и како се спрема да јој говори 
благовесне, пуне радости речи! Но треба се још и томе дивити, што 
је не нађе ван дома и одаје њене, ни заузету световним бригама, него 
у молитви и читању Светих Књига. Као што нам то показује икона 
Благовести: пред њом лежи отворена књига, знак да се она 
непрестано бавила богомислијем и читањем. А постоји побожна 
претпоставка Богомислених људи, да је Пресвета Дјева, у време када 
јој се јавио Небески Благовесник, размишљала о речима светог 
пророка Исаије: Ето, девојка ће затруднети (Ис. 7, 14). Размишљала 
је, како ће се и када збити то за девичанску природу необично 
зачеће и рођење. А пошто је откривењем од Бога била обавештена 
да ће та девојка бити она сама, и родити жељеног Месију, она 
гораше серафимском љубављу према Богу Творцу свом, и мољаше 
његову доброту, да што скорије испуни и своје божанско обећање и 
Исаијино пророштво. И са чежњом говораше у себи: Када ће 
наступити то жељено време, да Саздатељ мој, савивши небеса, сиђе 
и усели се у мене, са жељом да тело добије од мене? Када ће настати 
то благословено блаженство, да постанем мајка Богу моме? А док се 
то не збуде, сузе су ми хлеб дан и ноћ. У очекивању милих догаћаја и 
кратко време, о како изгледа дуго! 



Док је она тако размишљала, и у срцу се с пламеном љубављу 
Господу Саваоту молила, Небески Благовесник, архангел Гаврил, 
изненада кротко улазећи стаде пред њу. О томе свети Андреј 
Критски пише ово: Затим Архангел уђе у дом, и приступивши одаји 
у којој Дева обитаваше, полако приђе вратима, и када ступи унутра, 
кротким гласом рече к Деви: Радуј се, благодатна! Господ је с тобом 
(Лк. 1, 28), који је пре тебе; сада је с тобом, и мало касније родиће се 
из тебе;Он који је пре сваке вечности, сада је под временом. О 
неизмерног човекољубља! о неизразивог милосрђа! Није доста 
радост посведочити, него објавити и Творца радости који у Дјеви 
обитава. Јер речи: Господ је с тобом! очигледно показују присуство 
Цара, који од ње прими тело на такав начин, да ни најмање не 
одступи од своје божанске славе. Радуј се, благодатна! Господ је с 
тобом! Радуј се, ваистину благословена! Радуј се, благодатна! Господ 
је с тобом! Радуј се, ваистину благословена! Радуј се, Дево 
најузвишенија! Радуј се, прекрасни храме небеске славе! Радуј се, 
освећена палато Цара! Радуј се, дворче у коме Христос обручи себи 
човечанску природу као невесту и присаједини! Благословена си ти 
међу женама (Лк. 1, 28). Тебе Исаија пророчким очима угледа из 
далека, и назва те пророчицом и девом и књигом тајанствено 
запечаћеном. Ваистину си благословена ти, коју Језекиљ означи као 
затворена врата кроз која само Бог прође. Ваистину си благословена 
ти, коју Данило као гору виде, и Авакум је прозва гором сеновитом. 
И тебе, гору Божју, гору високу, гору на којој Бог благоволи живети, 
твој прародитељ и цар опева пророчки. Благословена си међу 
женама ти, коју видилац божанских тајни Захарија, виде као 
изванредни светњак златни, украшен са седам кандила, тојест са 
седам дара Духа Светога. Ваистину си благословена ти, која као рај 
имаш у себи едемски врт - Христа, који ће по својој неисказаној 
свемоћи, произашавши из утробе твоје као река воде живе, 
напојити својим еванђелским водама лице целе земље. 

Чувши овакав поздрав од Анђела, Пресвета Дјева се збуни, и 
помисли: какав би ово био поздрав? (Лк. 1, 29). Збуни се, али се не 
уплаши много. Јер није имала рашта да се плаши од појаве Анђела, 
пошто је у Светињи над светињама била навикла на друговање с 
Анђелима, пошто је, по сведочанству светог Германа, свакодневно 



добијала храну из руку анђелских. Она се збуни и зачуди, што јој 
раније Анђео никада није дошао у тако великој слави небеској, и 
тако радосна лица, и са тако радосним поздравом. Збуни је и зачуди 
новина поздрава, што њу девојку ставља међу жене, говорећи: 
Благословена си ти међу женама. Збуни се као целомудрена, а не 
уплаши се као храбра. И она, благоразумна и паметна, помишљаше 
у себи: какав би ово био поздрав? Шта ли ће ми даље, после овог 
поздрава, Анђео рећи? Да ме неће поново вратити у храм 
Господњи? Или ми је донео с неба неку необичну храну? Или ће ми 
што ново јавити од Бога, и расветлити ми мисао*и недоумицу, како 
ће девојка зачети и родити сина? Шта значи поздрав? 

И рече јој Анђео: Не бој се, Марија! не сумњај у пророштво 
пророка Исаије о девојци: ти си та девојка, јер си нашла милост у 
Бога, да зачнеш Емануила бесемено, и да Га родиш неисказано, како 
Он то једини зна. Нашла си благодат у Бога помоћу премногих 
врлина твојих, нарочито помоћу ових трију најизврснијих: помоћу 
твог дубоког смирења, јер Бог смиренима даје своју благодат, по 
речи својој: на кога ћу погледати, сем на кротког и смиреног?[1] 
помоћу твоје девственичке чистоте, јер пречисти по природи Бог 
тражи да се роди од пречисте целомудрене девојке; и помоћу твоје 
пламене љубави к Богу, јер Он каже: Ја љубим оне који мене љубе, и 
они који ме траже наћи ће милост[2]. - А пошто си Га ти заволела и 
тражила свим срцем, то си и нашла милост у Њега, и родићеш 
Сина, али не Сина обичног него обоженог, Сина вишњег, Бога од 
Бога, рођеног пре векова од Оца без матере, а који ће на крају векова 
произаћи од тебе девствене матере без оца. Његово је име чудно и 
неизрециво; ти ћеш Му наденути име Исус, што значи Спаситељ, јер 
ће Он спасти сав свет, и зацариће се несравњено славније од праоца 
Давида и свих осталих царева из дома Јаковљева. И царство његово 
неће бити привремено него вечно, неће имати краја. 

А Марија рече Анђелу: Како ће то бити кад ја не знам за мужа? 
(Лк. 1, 34). Ово не значи да Пресвета Дјева није веровала речима 
Анђеловим, јер је она, испуњена благодати Божје, тачно знала да ће 
родити Благовештеног, пошто је то била дознала од самог Бога у 
храму; него она само није знала како ће, на који начин родити, када 
је девојка која није познала мужа. Зато је и питала Анђела: Како ће 
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то бити? Размишљајући о томе, свети Григорије Ниски вели као да 
она говори Анћелу: Кажи ми начин Рођења, о Анђеле! и наћи ћеш 
срце моје готово за Божју намеру. Јер ја желим себи такав плод, али 
без повреде девичанства. - А свети Амвросије о томе говори овако: 
Она добро упита Анђела, како ће то бити. Јер је она раније читала, 
Да ће девојка зачети, али није читала на који ће начин девојка 
зачети. Она је читала пророштво: Ето, девојка ће зачети (Ис. 7, 14). 
Но како ће зачети, то јој Анђео сада у благовести објављује. - Анђео 
јој казује начин зачећа: оно неће бити на природан и човечански 
начин, него на надприродан начин, јер где Бог хоће тамо се побеђује 
природни поредак; зачеће ће бити по дејству Светога Духа: Дух 
Свети доћи ће на тебе, и сила Највишега осениће те (Лк. 1, 35). Од 
Њега ћеш зачети у утроби; Он ће извршити у теби недомисливо 
зачеће. Јер Онај који је из мртвог блата саздао живог Адама, зар не 
може утолико пре од живе девојке произвести живо дете? Кад је 
Богу било лако од Адамове кости уобличити жену, зар да Му не 
буде лако у утроби девојачкој уобличити човека? Дух Свети који све 
чини, учиниће то у теби, о Пресвета Дево, да ће у пречистој утроби 
твојој бесемено устројити од тела твог тело бестелесном Богу Речи. 
Јер ће кроз тебе, врата чистотом запечаћена и девственошћу чувана, 
Господ проћи као што сунчани зрак пролази кроз стакло и кристал, 
освећујући и просветљујући те својом божанском славом, да би ти 
постала истинска Мати Божја, родивши савршеног Бога и савршеног 
човека, и оставши и при порођају и по порођају чедна девојка као 
што си била и пре порођаја. То ће у теби учинити сила Највишега 
доласком Светога Духа. А да је ово истина, сигуран ти је доказ то 
што твоја тетка Јелисавета, иако нероткиња од младости и већ стара, 
заче сина, пошто тако хоће Бог који и немогуће чини могућим. Да, у 
људи је немогуће да зачне и роди безмужна чедна девојка, као и 
остарела жена нероткиња. Али у свемогућег Творца све је могуће 
што рече: и нероткиња старица заче, и ти девојка зачећеш. 

Слушајући од Анђела овакву благовест, Пречиста се покори 
вољи Господа свог, и са најдубљим смирењем одговори из 
богољубивог срца: Ево слушкиње Господње; нека ми буде по речи 
твојој (Лк. 1, 38). И одмах у светој утроби њеној, дејством Светога 
Духа, изврши се зачеће на неисказан начин, без телесне насладе, али 



не и без духовне насладе. Јер тада нарочито растапаше се од 
божанствене жудње срце Дјевино, и пламеном серафимске љубави 
гораше дух њен, и сав ум њен, као ван себе, удубљиваше се у Богу и 
наслађиваше се љубављу његовом на неизразив начин; и у том 
њеном духовном наслађивању слатким богољубљем и умним 
боговиђењем заче се Син Божји, и Слово постаде тело, и усели се у 
нас очовечењем. 

Пошто Анђео, по наређењу Божјем, обави благовест, и пошто 
побожно и са страхопоштовањем одаде поклоњењем дужно 
поштовање оваплотившем се у утроби Дјеве Богу, као и самој 
оваплотитељки Дјеви, он отиде од ње, да предстане престолу 
Господа Саваота, славећи тајну Божјег очовечења са свима небеским 
Силама у неисказаној радости вавек. амин. 

  
  
ПОВЕСТ О ЧУДОТВОРНОЈ БЛАГОВЕШТЕЊСКОЈ ИКОНИ 
ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ "ВЕЛИКОБЛАГОДАТНЕ", 

 
на острву Тиносу у Грчкој 
  
ПРЕДИВНА Благовештењска икона пресвете Богоматере, која 

се данас чува на острву Тиносу[3] у Грчкој, потиче још из доба пре 
арапског ропства, које је било давно пре турског ропства. Када и 
како је ова светиња доспела на Тинос незна се, али предање народно 
везује је за светог апостола и јеванђелиста Луку. За време једне 
катастрофе, која је задесила острво Тинос, Икона је била затрпа на 
под земљу, где је остала око 800 година. А пронађена она би овако: 

На месец дана пред избијање устанка у Грчкој против Турака, 
1821. године, Пресвета Богородица се јави у сну једном 
благочестивом баштовану, осамдесетогодишњем старцу Михаилу 
Полизоису, досељенику на Тинос са острва Андроса. Она му у сну 
рече да у оближњој њиви Антонија Доксара, северно од града званог 
Свети Никола, налази се затрпана у земљи Њена благословена 
Икона. Овај богобојажљиви човек, када се ујутру пробуди, исприча 
своје виђење парохијском свештенику, а овај архијереју тога острва 
по имену Гаврилу. Вест о том виђењу пронесе се у току дана и кроз 
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цео град, и сви људи решише да помогну око тога да се света Икона 
пронађе. Али и поред свег упорног тражења и копања, људи ништа 
не нађоше, због чега многи помислише да то није био истинити сан 
него само фантазија овога Михаила. Тако та ствар ускоро пређе у 
заборав. 

Али следеће 1822. године, прве недеље јула месеца, деси се један 
друти чудесан догађај. На један сат од градског насеља, на највишем 
врху острва Тиноса званом Кехровуни, налажаше се један женски 
манастир из 10. века. У манастиру међу осамдесет монахиња 
живљаше и преподобна монахиња Пелагија, која беше дошла у 
манастир у својој 17. години и живљаше сама у једној келији. Те 
ноћи уочи недеље она осети у сну да се малени простор њене келије 
изненада испуњује светлошћу. Из те светлости њој се јави Пресвета 
Богородица и заповеди јој да оде у град и каже манастирском 
старатељу Стамателу Кагадису, да он откопа дом Пресвете, који се 
налази затрпан на земљишту Антонија Доксара у близини 
споменутог града Светог Николе, и да онда он сазида на том месту 
велики и леп храм Њој. Уплашена Пелагија не рече сутрадан 
никоме ништа о своме виђењу, па ни својој игуманији. Само се 
мољаше Богу. Тако у ћутању она проведе седам дана, молећи се 
непрестано Богоматери да је научи шта треба да ради. Ноћу уочи 
следеће недеље, она виде исто виђење и доби исту заповест од 
Панагије (= Пресвете). Пелагија опет проведе недељу дана у 
недоумици шта да ради, а никоме се не повери. Треће недеље истога 
месеца јула, по трећи пут се понови исто виђење, и том приликом 
Мајка Божја укори Пелагију за непослушност: Она јој запрети да ће 
умрети ако не буде послушала. Исто тако јој рече да ће и онога 
човека и цело острво зло снаћи ако Је не послушају. На питање 
Пелагијино: Како ће тај човек моћи да подигне тако велик и леп 
храм, Богомати одговори: Ја ћу се о свему побринути. - А ко си ти, 
Госпођо моја? запита Је Пелагија. И доби овај одговор: Благовешћуј 
земљо Радост Велику! После тога Мајка Божја ишчезну. Пошто већ 
беше зора, Пелагија устаде и пође најпре у цркву. По завршетку 
свете Литургије у цркви, она све исприча игуманији манастира 
Меланији, и она је посаветова да изврши заповест Мајке Божје. 



Сутрадан Пелагија отиде оном човеку Стамателу и исприча му 
своја виђења. А он је посаветова да све то каже и епископу. Епископ 
тиноски Гаврил, који беше родом са Крита, беше човек духован и 
добродетељан. Када чу казивање Пелагијино, он се заплака од 
радости, и рече јој: Блажена си ти старица, и благо теби што те је 
Мајка Божја три пута посетила у келији![4] Пошто преосвећеном 
архијереју исприча то исто и Стамателос, архијереј се присети и 
оног ранијег виђења баштована Михаила, па се реши да по сваку 
цену учини све што треба да би се пронашао храм и Икона Пресвете 
Богоматере. Зато следећег дана он звонима црквеним сазва сав 
народ из града да дође у митрополитски храм Светих Арханђела. 
Срећом, у то време не беше ниједног Турчина на Тиносу. Када се 
народ сабра, владика им исприча виђење монахиње Пелагије и 
позва народ да помогне при копању. Народ се листом одазва, а 
домаћин њиве дозволи, те почетком септембра 1822. године отпоче 
прекопавање њиве. После копања више од једног месеца појавише се 
зидови једног древног храма. Народ настави прекопавање, али 
Икону још нигде не нађоше. То многе обесхрабри, и изгубивши 
веру, они престадоше копати. 

Не прође много дана како се престало са копањем, а жена 
Стамателосова Ирина и сестра му Катарина разболеше се на смрт. 
Утом стиже и вест да се на једном крају острва појавила куга. 
Стамателос се веома уплаши, јер се сети оне претње коју Пресвета 
изрече Пелагији, те са народом отиде да умоли владику да се 
настави са копањем. Епископ беше и сам мислио да настави са 
ископавањем и са припремама око подизања новог храма Мајци 
Божјој, зато сада издаде наређење да се радови одмах наставе. 
Ускоро би откопан стари храм и један пресахли извор покрај њега. 
Особито се журило Стамателосу да се отпочне са зидањем храма, јер 
је, видећи да му је Пресвета Богородица одмах чудесно исцелила 
жену, веровао да ће тако престати и зараза куге на острву. А 
исцељена му жена Ирина даде за зидање храма сав свој мираз који 
имађаше. А то беше десет хиљада талира. 

Радови се брзо наставише, тако да већ првог јануара 1823. 
године епископ са народом дође да изврши освећење темеља новога 
храма, који би основан тачно на темељима старога откопанога 
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храма. Али по промислу Божјем сви беху заборавили да донесу воду 
за водоосвећење. Видећи да нема воде неки потрчаше у град по 
воду, а једно дете притрча владици и рече му: Вода није потребна, 
јер онај раније пресахли извор сада је пун воде. Тада захватише воду 
из овог новообновљеног извора, и епископ изврши освећење, а 
грађење се настави. Овај извор и до данас постоји крај храма Мајке 
Божје на Тиносу, и из њега побожни народ захвата свету водицу и 
односи је у своје домове. 

Грађење храма би настављено, и за месец дана он би довршен. У 
току тих радова беху пронађени још и други остатци и делови 
старога храма и његових сасуда, али света Икона још не би 
пронађена. Тако прође и цео месец јануар и даће празник Света Три 
Јерарха, 30. јануара. Тога дана око подне, један радник из села 
Фалатада по имену Манојло Мацас, иначе звани Спанос, копајући 
земљу између извора и притвора цркве, изненада наиђе на једну 
дашчицу. Загледавши је добро он виде да је то део неке иконе. Он 
настави даље да копа и ускоро нађе и други део те иконе, која је 
свакако при овом копању и била разбијена. Пошто брзо опраше 
водом са извора оба дела иконе, на њима се указаше ликови 
Пресвете Богородице и Светог Архангела Гаврила, јер икона беше 
Светих Благовести. Радост свега народа беше неописива. Ова радост 
постаде још већа када стиже и вест да је куга на острву престала, што 
беше први знак и прво чудо ове чудотворне Иконе Мајке Божје, 
прозване затим Μεγαλόχαρη (Великоблагодатна). Јер наиме, отац 
једног детета зараженог овом страшном бољком, узе одмах мало од 
оне земље која беше на Икони, и помазавши њоме дете, нађе га 
други дан потпуно здраво. Слично њему поступише и други 
болесници, и одмах оздравише. 

Пошто побожни народ целива пронађену Икону, епископ је узе 
и састави и воском добро залепи, па је онда пренесе и постави у 
новоподигнути храм Пресвете, на свенародно мољење и поклоњење. 
Кроз три дана по проналаску свете Иконе, то јест 2. фебруара на 
празник Сретења, би отслужена прва Света Литургија у новом 
храму. По Светој Литургији би извршена литанија (молитвено 
обношење) свете и чудотворне Иконе свуда по граду, уз учешће 
свега народа и клира. Уз то још, овај проналазак чудотворне Иконе 



Богоматере повећа наду православних хришћана на потпуно 
ослобођење од турског многовековног ропства, које ослобођење већ 
беше отпочело. 

Чудотворна Благовештењска Икона Пресвете Владичице наше 
Богородице од тада почива у Њеном велелепном храму званом 
Евангелистрија (тојест Благовештењска црква), непрекидно чинећи 
многобројна чуда свима који јој са вером приступају. Особито се 
многа чудесна исцељења догађају пред овом светом Иконом сваке 
године на празник Успења Мајке Божје и на Благовести. Тада се на 
острво Тинос окупља безбројно мноштво верника из читаве Грчке, 
који долазе посебним великим бродовима да се поклоне и помоле 
светој Икони Великоблагодатне Матере Великодародавца Бога 
нашег. Многобројна чудеса која чини Пресвета Богородица преко 
ове своје Иконе записана су у посебним књигама, које се чувају при 
храму Евангелистрије на Тиносу.[5] 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИЦА 
ПЕЛАГИЈЕ, ТЕОДОСИЈЕ и ДУЛЕ 
  
ОВЕ три свете жене пострадаше за Господа. Пелагија и 

Теодосија после тамновања и мука бише заједно мачем посечене. А 
света Дула, која беше служавка, пострада сама и сконча у граду 
Никомидији. Три беле руже, поливене крвљу мученичком пресади 
Бог у небеску градину Своју. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
СЕНУФИЈА ЗНАМЕНОНОСЦА[6] 
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НАПОМЕНЕ: 

1. Ис. 66, 2. 
2. Прич. 8, 17. 
3. 1 Острво Тинос спада у групу острва званих Кикладе у 

Јегејском Мору. Од Атинског пристаништа је удаљено до шест 
сати бродом. 

4. Ова преподобна монахиња Пелагија заиста постаде блажена. 
Пошто се мирно упокоји у Господу 28. априла 1834. године, би 
прибројана лику преподобних и унета у календар Грчке Цркве. 

5. Ова света Икона би једном украдена од стране једног 
среброљупца, 15. децембра 1824. године. Али убрзо он би 
откривен и од свенародног гњева кажњен, а чудотворна Икона 
би свечано враћена у свети храм Богоматере, где и данас 
почива. 

6. За овог преподобног у Синаксарима нема ништа опширније. 
Једино се у Полном Месецослову архиепископа Сергија каже 
за њега да је он даровао победу цару Теодосију Великом (379-
395 г.) пославши му нараменик и штап. У своме пак 
Агиологиону Православне Цркве (изд. у Атини 1960) 
Софроније Евстрадијадис претпоставља да је преп. Сенуфије 
онај аскета из Нитријске пустиње који је имао виђење које 
описа игуман Игњатије из манастира Акапнија у Солуну. У 
том свом опису "О богочовечанској Икони Господа нашег 
Исуса Христа у манастиру Латомон у Солуну" (изд. II. 
Керамевс у Уапа Сгаеса басга, с. 102) игуман Игњатије казује да 
се преп. Сенуфије удостојио у Нитрији једног виђења у којем 
му би речено да, ако хоће да достигне прави циљ, нека иде у 
Солун у манастир Латомон, јер ће му се тамо јавити Господ. 
Дошавши у тај Солунски манастир преподобни не виде ништа 
и врати се натраг у Нитрију. Поновно му би виђење и заповест 
да иде у Солун да би видео тамо Икону Богочовека, што се и 
зби. Јер када он стиже у манастир, би земљотрес, и од 
земљотреса спаде малтер са једног зида, а испод малтера се 
указа предивна Икона Спаситељева у мозаику. - Ову 



величанствену византијску икону Спаситељеву у мозаику 
поново је открио пре неколико година (мада нешто оштећену) 
археолог Ксингопулос у Солуну. 

 
 
 
 
 
 

 
26. МАРТ 

  
  
САБОР СВЕТОГ 
АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА[1] 
  
ЦРКВА је из старине, од јерусалимских типика и устава велике 

обитељи светог Саве Освећеног, примила да у први Дан по 
Благовести Пресвете Деве Богородице празнује сабор светог 
Архангела Гаврила, благовесника радости. Јер треба на достојан 
начин одати поштовање ономе који послужи тајни нашег спасења, 
доносећи Пречистој Дјеви вест о оваплоћењу Бога Речи у пречистој 
утроби њеној. Када се од свих граћана једнога града указује велико 
поштовање изасланику земаљског цара који доноси граду неку 
милостиву реч цареву, утолико више треба нарочитим празником 
одавати поштовање изасланику Небеског Цара, дивном кнезу 
Анђелском, који је целом роду људском донео свемилостиву вест о 
вечном спасењу. Како је знаменит овај изасланик који је раније сам 
указао светом Захарији на своје достојанство, говорећи: Ја сам 
Гаврил што стојим пред Богом (Лк. 1, 19), тојест ближе стојим 
престолу Божјем него други Анђели. И као што у земаљском 
царству онај достојанственик који је најближи цару има више угледа 
од осталих достојанственика који стоје подаље, тако и у небеском 
царству: свети Анђели који стоје ближе Богу и изблиза посматрају 
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Божја тајанства, сијају већом славом и угледом од осталих Анђела 
који су у нижим чиновима. 

Свето Писмо казује да постоје седам Анђела највишег чина, 
врховни кнезови Анђелски, који свагда стоје најближе Богу и 
неприступној слави Божјој. У књизи светог Товита пише да сапутник 
младог Товија објављује да је он један од седморице Анђела што 
стоје пред Богом (Тов. 12, 15). И свети Јован Богослов у своме 
Откривењу спомиње седам врховних Анђела, говорећи: Благодат 
вам и мир од Онога који јесте, и који беше, и који ће доћи; и од 
седам духова који су пред престолом његовим (Откр. 1, 4). Од тих 
дакле седам Анђела један је свети Гаврил, по броју други, после 
светог Михаила први. Јер се они поименце овако набрајају: Михаил, 
Гаврил, Рафаил, Урил, Селатил, Јегудил, Варахил. 

Неко може питати: Зашто Бог не посла к Пресветој Дјеви 
првога по броју, ангела Михаила, него другога по броју, Гаврила? 
Треба знати: сви седморо врховних Анђела равни су међу собом по 
достојанству, само се при набрајању почиње од Михаила; и сваки од 
њих има своју засебну службу: Михаил је победитељ противника; 
Гаврил - весник тајни Божјих; Рафаил - лекар људских недуга; Урил - 
просветитељ помрачених, јер је он сијање огња божанског; Селатил - 
молитвеник, јер се стално моли Богу за људе и побуђује људе на 
молитву; Јегудил - славитељ Бога, јер утврђује људе који ма шта раде 
у славу Божју, и измољује им награду; Варахил - давалац Божјег 
благослова; и наш посредник Божјих доброчинстава. Дакле, Михаил 
не би послан са благовешћу, пошто то није његова служба; његово је: 
мач исукан држати, на непријатеље ударати, и њих прогонити. 
Послан би Гаврил, јер је његова служба јављати тајне Божје, као што 
је светом пророку Данилу објавио ослобођење људи Божјих из 
Вавилона и време Месијина доласка, и светом Захарији - рођење 
светог Претече од мајке нероткиње. А каже се да је он и светог 
пророка Мојсија у пустињи упућивао при писању Књиге постања. 
Постоји и побожно мишљење, да је он благовестио светим 
праведницима Јоакиму и Ани и зачеће Пресвете Богородице, и да је 
Пречистој Дјеви од зачећа и рођења био анђео хранитељ, и да јој је 
доносио храну у Светињи над светињама. Он јој донесе благовест и о 
зачећу Сина Божјег. Гаврил би послан још и зато, да би се 



Благовештени могао познати по имену његовом. Јер име Гаврил 
значи крепост Божја, или Бог и човек. И самим именом својим 
Благовесник потврђиваше да ће Бог крепки, Господ, у утроби Деве 
постати савршен човек, тојест савршени Бог постаће савршеним 
човеком. И то савршеним, потпуним човеком не у смислу телесног 
узраста, него у смислу крепости и разума. Јер остала деца, зачињући 
се у материнским утробама, немају разума нити крепости. А 
зачињући се у утроби Пресвете Дјеве Дете, од самог зачећа свог у 
малом телашцу свом би савршен човек разумом неисказаним и 
крепошћу непобедивом. Јер пророк каже: Приступих к пророчици, 
и она заче, и роди сина. И Господ ми рече: надени му име: брз на 
плен, хитар на грабеж. Јер пре него дете научи викати: оче мој и 
мајко моја, однеће благо Дамасково и плен Самаријски (Ис. 8, 3-4), 
тојест дете, које још није проговорило, већ има силу и снагу велику 
да побеђује своје непријатеље. А то је оно што је својим именом 
Гаврил прасликовао: Бог - човек, снажни Бог, који се зачео његовим 
благовештењем, а силаском Духа Светога у нетљену утробу Деве. 

О томе свети Прокло, патријарх цариградски, говори овако: 
Чудесно је само име Анђела који је благовестио Дјеви Марији, јер се 
зове Гаврил. Благовестио је, и именом прасликовао Онога који је 
имао доћи на свет. Јер Гаврил значи Бог и човек. Овај весник Божји 
веома је знаменит и по свом имену и по својој служби. А 
најзнаменитији је по томе што тајну, одувек сакривену и Анђелима 
непознату, Бог прво њему откри, и он је донесе Дјеви. И колико је 
тајна очовечења Бога већа од других тајни, преко њега раније 
откривених светим пророцима, толико је њему углед постао већи 
међу његовом дружином од тренутка Благовештења, јер су га 
почитовали као најприснијег видиоца најнепознатијих тајни Божјих. 

Свети Дионисије Ареопагит каже за ову седморицу врховних 
Анђела, да они свагда неотступно стоје пред Богом као најближи, 
док се сви остали шаљу на разне службе. Али за извршење великих 
тајни Божјих шаљу се и ови. Јер свети апостол Павле вели: Нису ли 
сви службени духови који се шаљу на службу? (Јевр. 1, 14). И која је 
тајна Божја већа од недомисливог, недокучног, неисказаног 
оваплоћења Христовог? Стога је због тако велике тајне требало 



послати великог Анђела, најприснијег посматрача тајни Божјих - 
светог Гаврила, који неотступно стоји пред престолом Божјим. 

Свети Оци мисле да свети Гаврил принадлежи првом и 
највишем чину небеских Сила, тојест чину серафимском, пошто 
Серафими стоје најближе Богу. Назван је архангелом зато што је 
Пресветој Дјеви донео радосну вест Благовештења, и обрадовао њу, а 
преко ње и свако створење, не само у овом него и у небеском свету. 
То свети Дамаскин овако опева: Небесна створења се с љубављу 
весељаху, а земаљска с трепетом ужасаваху, када пречисти глас дође 
теби, Богородице; јер једно славље обојима заблиста, када теби 
Бестелесни радост донесе. - Свети Дионисије Ареопагит сведочи: 
Сви Анђелски чинови имају своја посебна места, Богом одређена: 
једни су ближе, други даље, док је серафимски чин најближи Богу. 
Јер пророк Исаија говори: Видех Господа где седи на престолу 
високу и издигнуту, и Серафими стајаху око Њега, сваки их имаше 
шест крила (Ис. 6, 1. 2). А пошто је свети Гаврил један од седам 
Анђела који најближе стоје пред Богом, то значи да је серафимског 
чина, други међу Серафимима. - А и свети Андреј Критски каже да 
је он један од врховних Анђела, говорећи: Бог наређује једноме од 
врховних Анђела да изврши тајну благовести. - Ако је од врховних, 
онда је од седам духова што свагда стоје пред Богом; ако је од седам 
духова, тај је од серафима. И ко је међу анђелима врховнији од 
Серафима? и ко је од Серафима ближи престолу Божјем? Серафим 
је дакле свети Гаврил, и то особити. 

Да је он Серафим, види се још из овога: за извршење великог 
дела Божјег било је потребно послати великог Анђела. А пошто је 
оваплоћење Речи дело Божје, веће од свих дела Божјих, то за његово 
објављење би послат свети Гаврил, већи од других Анђела. Јер као 
што к Еви дође прелашћујући је врховни кнез таме, тако к Пречистој 
Деви дође са благовешћу врховни кнез небеске светлости. 
Доликовало је да Серафим буде послат к Марији, која је 
серафимском љубављу горела к Богу. 

Тог врховног кнеза међу Анђелима, тог најближег Богу 
серафима, свемирног Архангела, који је благовестио спасење свему 
свету, ми побожно поштујемо, с љубављу и радошћу празник његов 
празнујемо, узносећи му благодарност за његово тако велико 



доброчинство свету, које је од почетка чинио, и сада чини, молећи се 
свагда за нас оваплоћеном Богу. Нека нам молитвама светог 
Архангела Гаврила свима буду опроштени греси, амин. 

  
  
СТРАДАЊЕ СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА 
ИРИНЕЈА, 
епископа Сремског[2] 
  
У ВРЕМЕ љутог гоњења на храшћане под безбожним царевима 

римском Максимијаном и Диоклецијаном[3], хришћани су узимали 
на себе разне подвиге и са радошћу примали муке за Христа, 
гледајући на вечну награду. У то доба у Срему беше млад по 
годинама но савршен у васељенској вери и у закону, епископ Иринеј. 
Ради љубави Христове он поднесе многа гоњења, и удостоји се 
добити венац победе за исповедање Христа. Ухваћен од војника, он 
би одведен пред кнеза Проба. Кнез му рече: Потчињавајући се 
царским заповестима, принеси жртву боговима нашим. Свети 
епископ Иринеј одговори: Ко приноси жртву лажним боговима, а 
не једином истинитом Богу, биће уништен од својих људи. Кнез на 
то рече: Свемилостиви цареви наредише свима: или да принесу 
жртве боговима, или да се подвргну мукама. Свети одговори: Мени 
је наређено да радије примим најтеже муке, него ли да се одрекнем 
истинитог Бога и принесем жртву демонима. Кнез рече: Или 
принеси жртву боговима, или ћу без оклевања наредити да те муче. 
Свети одговори: Обрадоваћеш ме, ако ми то приредиш, јер ћу се 
обрести учесник у страдањима Господа мог. 

Тада кнез одмах нареди војницима да муче светитеља. И док га 
ови љуто мучаху, кнез га упита: Шта велиш, Иринеје, хоћеш ли 
принети жртву боговима? Свети одговори: Ја добрим 
вероисповедањем приносим жртву Богу моме, коме и приношах 
свагда. 

Уто дођоше родитељи светитељеви и рођаци. И видевши како 
га немилосрдно муче, они припадоше к ногама његовим, молећи га 
да поштеди своју младост, и да се покори царским наредбама. С 
једне стране кукаху отац и мајка, с друге - сви ближњи, пријатељи и 
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рођаци, и једногласно му говораху: Смилуј се, о Иринеје, на своју 
дивну младост! - А светитељ, сав обузет дивном жељом к Богу, и 
имајући пред очима Његову заповест, одговараше свима: Ово су 
речи Господа мог Исуса Христа: Ко се одрече мене пред људима, 
одрећи ћу се и ја њега пред Оцем својим који је на небесима (Мт. 10, 
33). Стога знајте, љубљени моји, да ме ни ваше ласке, ни царске 
претње, нити ишта на свету не може одвратити од Бога мог и од 
закона Његовог. Ја свом мишљу хитам ка нади горњега звања. 

Онда Проб опет рече блаженом Иринеју: Попусти пред сузама 
ових што због тебе плачу, и остави безумље своје, па принеси 
боговима жртву, штедећи младост своју. Светитељ му одговори: 
Поштедећу себе занавек ако не принесем жртву. Тада кнез нареди да 
га одведу у тамницу, док он смисли шта ће с њим. 

Од дугог тамновања и тешких окова свети Иринеј се разболе. А 
једне поноћи кнез Проб нареди да му доведу блаженог Иринеја, па 
му рече: Доста ти је већ тих мука, којима си тако дуго изложен; хајде, 
принеси жртву боговима нашим! Свети Иринеј му одговори: Што си 
намислио да чиниш са мном, чини што пре без одлагања, јер знај да 
сам и сада чврст и непоколебљив у оном истом исповедању имена 
Христова, у коме сам досад био, и такав ћу до краја остати. 

Разјарен, кнез нареди да светитеља дуго бију моткама. А он 
усред мука говораше: Имам Бога, кога одмалена научих се 
поштовати; Њему се клањам, Њему и жртву приносим, а 
рукотворним боговима не могу се клањати. Проб му на то рече: 
Буди задовољан мукама које си поднео, и немој желети да умреш. 
Светитељ му одговори: Нећу умрети, јер муке на које ме стављаш за 
име Господа мог Исуса Христа, не осећам, него се чак и надам да ћу 
помоћу њих добити не смрт већ; живот вечни. Проб га упита: Имаш 
ли жену? Светитељ одговори: Немам. А имаш ли синове или кћери? 
упита Проб. Немам, одговори свети. Онда га Проб упита: А ко беху 
они што на прошлом суђењу кукаху и плакаху за тобом? Свети 
Иринеј одговори: Испуних заповест Господа мог Исуса Христа, који 
каже: Ко се не одрече родитеља својих и свега имања свог, не може 
бити мој ученик. И: Који љуби оца, или матер, или жену, или децу, 
или браћу, или рођаке већма него мене, није мене достојан (Лк. 14, 
26; Мт. 10, 37). И тако, који истински љуби Бога и једино се у Њега 



узда, тај презире све земаљске сујете и исповеда да му је Бог једини 
Отац. 

Проб на то рече: Чујем да имаш синове. Онда бар из љубави 
према њима принеси жртву боговима, да не би отачко име изгубили 
у теби. Свети Иринеј одговори: Синовима мојим Бог је Отац, као и 
мени; и клањам се Њему, који може и њих и мене спасти. У Њега се 
истински и потпуно уздамо, и душе своје Њему поверавамо, да не 
бисмо пропали. А ти чини оно што ти је наређено од твојих царева. 
Проб рече: Поштеди себе и своје родитеље, те принеси жртву 
боговима и покори се царским наредбама, да те не уморим разним 
мукама. Свети Иринеј одговори: Већ ти рекох да чиниш са мном 
што ти драго, знајући насигурно да поганим боговима твојим нећу 
никада принети жртву. И ето, сада види колико ми Господ мој Исус 
Христос трпљење даде противу твојих и ђавољих замки, које си 
припремио да ме мучиш. Проб рече на то: Ево, одмах ћу изрећи 
смртну пресуду над тобом, ако не принесеш жртву боговима. Свети 
Иринеј одговори: То баш и хоћу, јер ћеш ме том смртном пресудом 
послати у вечиту радост. 

Тада Проб изрече смртну пресуду над светим Иринејем, 
говорећи: Наређујем да буде бачен у реку Иринеј који се не 
повињава царским наредбама. - А свети Иринеј на то рече: Очекивао 
сам од тебе разноврсне и најљуће муке, да би ти познао како су 
хришћани навикли да презиру смрт ради вере у Бога. Али, пошто 
ме ниси ставио ни на једну од таквих мука, радујем се што си бар ову 
смртну пресуду изрекао против мене. 

Оваква смелост блаженог мужа разгневи кнеза, и он нареди да 
му се мачем одсече глава, па затим тело његово баци у реку. А 
светитељ, чувши ову наредбу, као да доби други венац победе, рече: 
Благодарим Ти, Господе Исусе, што си ми дао непобедиво трпљење 
у исповедању светог имена Твог, да бих се удостојио постати учесник 
вечне славе твоје. 

Док је свети мученик такве речи говорио, би одведен на мост 
Артемидин, подигнут у част погане богиње њихове Артемиде, са 
кога је имао бити бачен. Тамо скинувши са себе одећу своју, он 
подиже руке к небу и топло се мољаше, говорећи: Господе Исусе 
Христе, Ти си изволео страдати за спасење света, нека се небеса Твоја 



отворе да приме дух верног слуге Твог Иринеја, који је ради светог 
имена Твог одведен из православне Цркве сремске и изведен на 
смрт. Не одричем се смрти, само молим, Господе, Твоје неисказано 
милосрђе, да људе сремске сачуваш од свих опасности и зала и 
видљивих и невидљивих непријатеља, и да их утврдиш у светој вери 
Твојој! 

А кад заврши молитву, глава му би одсечена мачем, и он би 
бачен у реку Саву. 

Слуга Божји, свети.Иринеј, епископ Сремски чесно пострада 26 
марта 304 године, у време кнезовања у Панонији кнеза Проба, док 
међу нама царује Господ наш Исус Христос, коме слава кроза све 
векове, амин. 

  
  
 
 
 
+ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
МАЛХА МОНАХА 
  
ПРЕПОДОБНИ Малх у младости својој беше земљоделац у селу 

Марону, на тридесет стадија од Антиохије Сиријске. Пошто беше 
јединац, родитељи су желели да га као наследника свог ожене. Зато 
га примораваху на брак, а он им одговараше: Хоћу да будем монах, 
а не мирјанин. Но отац претњама, а мајка ласкама, наваљиваху на 
њега да се жени. Али он тајно побеже, остављајући Бога ради кућу и 
родитеље и женидбу. И оде у пустињска места, што су између Име и 
Вирије, и обрете тамо манастир богоугодних монаха. И предаде себе 
њима да га уче. И живљаше обучавајући се у монашким подвизима, 
умртвљујући у себи телесне страсти трудом и пошћењем. 

После много година он одлучи да се врати у свој завичај, да 
утеши своју обудовелу мајку, пошто беше чуо да му је отац умро. И 
смераше да прода своје имање, па да нешто разда сиротињи, нешто 
манастирима, а нешто задржи за себе. Но кад игуман сазнаде за 
његову намеру, стаде викати на њега, говорећи да је то ђаволско 



искушење, и да се под образином тобож доброга дела скрива 
лукавство исконског врага. И још рече: То је оно што Свето Писмо 
каже: Пас се повраћа на своју бљувотињу (2 Петр. 2, 22). На тај начин 
су многи монаси били прелашћени, јер ђаво никада ни с ким не 
ратује отворено. И навођаше игуман Малху разне примере из књига, 
а најпре пример Адама и Еве, које ђаво наведе на грех обећавајући 
им да ће постати "као богови", и тако их лиши раја. И кад га игуман 
не могаде убедити, паде му пред ноге молећи га да не напушта своју 
духовну дружину, да не убија сам себе, да се не обзире натраг пошто 
је метнуо руку на плуг. 

Али Малх не послуша игумана већ пође из манастира. Игуман 
га испрати са сузама, као умрлог. При растанку му рече ове 
последње речи: Чедо, видим да си под сатанским знаком; не питам 
више за разлог твог одласка од нас; изговоре твоје не примам; овцу, 
која изађе из тора, одмах вуци поједу. - И тако се растадоше. Малх 
оде својим путем. Но недалеко од те пустиње беше главни друм, који 
је водио из Вирије у Едес. На том друму Сарацени често нападаху 
путнике. Стога су се путници обично скупљали у велике групе, и 
тако њиме ишли, да их Сарацени не би смели нападати. И Малх се 
придружи једној групи од седамдесет путника, међу којима беше и 
неколико жена. Док они иђаху тим друмом, изненада их са свих 
страна опколише Сарацени, страшна изгледа, полунаги, наоружани 
као за рат, похваташе их све до једнога и одведоше у ропство. 

Тада Малх увиде да му је одлука за одлазак из манастира била 
ђаволска прелест. И кајаше се што не послуша игуманов савет, него 
напусти своју духовну дружину, и придржи се световној дружини, са 
којом паде у ропство варварима. Али кајање дође касно, јер он који 
је хтео да постане наследник родитељског имања, сам постаде плен 
Сарацена. При деоби плена Малх монах заједно са једном женом 
припаде једном Етиопљанину, који их обоје посади на једну камилу, 
и нареди да камила брзо трчи. И док је камила трчала, да не би 
пали, Малх се ухвати чврсто за жену и жена за њега. И тако пређоше 
тај пут. А за време тог путовања храна им беше месо недоварено и 
камиље млеко. И после дугог путовања кроз пустињу Сарацени 
пређоше једну велику реку и стигоше у свој крај. Етиопљанин своје 
робове приведе својој жени и нареди им да се по обичају 



сараценском поклоне његовој жени и деци. И Малх са саробињом 
својом приклонивши главе поклонише се својој господарици. А 
газдарица одреди Малха да ради најтеже послове: да доноси воду, да 
чисти ђубре, и остало томе слично. 

И робоваше Малх због непослушности према свом духовном 
оцу. И измени свој монашки изглед, јер је готово наг ходио по 
обичају те земље због страшне жеге. Затим му би наређено да чува 
овце у пустињи. И у том послу му беше једина радост и утеха што је 
ретко виђао своје господаре и саробове. Усамљен са овцама он је 
често помишљао на светог Јакова и Мојсија, који су некада пасли 
стадо по пустињи. Хранио се сиром и млеком. 

Молио се је усрдно, појући псалме којима се у манастиру беше 
Научио. То му је у ропству била радост. И он благодараше Божји 
промисао што монашко житије, које имађаше у домовини својој па 
упропасти, обрете у пустињи. Али, неисказане су ђаволове замке на 
сваком месту, јер Малха тамо и у таквом житију пронађе нападач. А 
ево како. 

Видећи како му роб Малх приљежно и верно служи, и стока му 
се множи, Етиопљанин смишљаше како да га награди. И смисли 
ово: да Малха ожени оном робињом женом, коју заједно с њим 
доведе. И дозвавши Малха предложи му да се ожени том робињом. 
Али он не хте, изјављујући да је хришћанин и да њему не доликује 
да узме жену која има живога мужа, кога један други господар 
одведе као роба. То разјари Етиопљанина и он потрже мач да посече 
Малха. И да Малх не отрча и не обисну о врат оној жени, господар 
би га на том месту искасапио. 

А када паде ноћ, монах одведе ону жену у своју пећину, и шта је 
тамо међу њима било сам блажени Малх исприча касније, 
говорећи: То беше за мене мука а не радост, туга а не утеха, јер нам 
је обојима то било одвратно, и ми не смејасмо једно другом ништа 
рећи. Тада тек ја истински упознах ропство своје, и павши на земљу 
стадох плакати над монаштвом својим које тако неочекивано губим. 
И плачући говорах овако: До овога ли кукавац дођох? До овога ли 
ме греси моји доведоше, да овако сед изгубим девственост своју и 
будем муж туђе жене? Шта ми користи што у младости ради Бога 
оставих кућу и родитеље и женидбу, ако учиним сада оно што у 



почетку презрех? Зар ово трпим сада због тога што, живећи негда у 
манастиру, зажелех завичај свој? Шта да чинимо, .о душо моја? да ли 
ћемо погинути или победити? хоћемо ли причекати помоћ Божју, 
или ћемо себе сами убити? Окрени против себе мач свој, о душо! јер 
треба више да се бојиш своје смрти него смрти тела! И целомудрена 
девственост има своје мучеништво. Нека дакле будем овде као 
мученик који несахрањен лежи у овој пустињи! Сам ћу себи бити и 
мучитељ и мученик! - Рекавши то, ја се подигох са земље, узех свој 
мач, извукох га, његов оштри врх блесну у мраку, уперих га у своје 
груди, и рекох жени: Живи себи, о жено! и боље ме имај као 
мученика мртвог него ли као мужа живог! - А она паде пред ноге 
моје, говорећи: Заклињем те и молим Господом нашим Исусом 
Христом и овим тешким часом, не проливај крв своју за душу моју! 
Ако хоћеш да убијеш себе, онда окрени најпре мач на мене, и 
прободи ме њиме; па пошто убијеш мене, онда убиј себе. Јер ја сам 
донела одлуку у себи, да до смрти сачувам чистоту, на коју се научих 
у овом ропству, па макар ми се и муж мој вратио. Волијем умрети, 
него чистоту своју изгубити. Зато ли хоћеш да убијеш себе, да се не 
би сјединио са мном телесно? Ја бих хтела да умрем, ако би ти 
зажелео да се телесно сјединиш са мном. Зато, имај ме као супругу 
целомудрености, и нека нам се душе сједињују у љубави а не тела. 
Тако ће наши господари мислити да смо муж и жена. А Христос 
нека зна да си ти мени духовни брат. Наши пак господари, видећи 
нас да се волимо, лако ће поверовати да смо и у телесним 
супружанским односима. Ја се, настави свети Малх, пренеразих, и 
удивих се таквој целомудрености ове жене, и заволех је. И дадосмо 
реч да заједно живимо у целомудрију. И ја никада не погледах на 
тело њено, нити је руком додирнух, бојећи се да не погубим 
девственост своју, коју сачувах од почетка. 

И преподобни Малх проведе много дана у таквом духовном 
браку са том целомудреном женом. И господари њихови беху врло 
љубазни према њима, те и не помишљаху да ће они побећи од њих. 
Дешавало се да Малх, заузет око оваца, по читав месец не дође из 
пустиње у дом господара свог. 

Много времена проведе преподобни Малх у ропству. Једном 
седећи сам у пустињи, док је над њим било само небо и око њега 



земља, стаде се у тој тишини сећати свог ранијег боравка у 
манастиру с монасима. Притом се нарочито задржа на личности 
оца свог игумана, који га научи Светом Писму и иночком животу. И 
размишљаше о његовим речима, којима га саветоваше да не одлази 
из манастира. Размишљајући о томе, угледа пред собом мраве који 
се кретаху кроз једну рупицу. И виде како неки носе терет већи од 
њих самих, други уношаху у земљу зрневље, трећи изношаху кроз 
рупицу земље и прављаху као неко осигурање од кише; неки пак, 
спремајући зимницу, пресецаху устима зрневље тако, да не би од 
влаге проклијало и у траву израсло; многи изношаху своје мртве. И 
што је најдостојније дивљења, при свој толикој запослености и 
ужурбаности, нико никоме не сметаше, нити ко другога гажаше, 
него су чак други, видећи некога где носи велики терет, притрчавали 
и помагали му. Посматрајући то, Малх се опомену Соломонових 
речи: Иди к мраву, ленивче, гледај путове његове, и омудрај, јер 
спрема уз жетву храну себи (Прич. 6, 6. 8). И паде му у очи сличност 
између мравињака и манастира, где сви заједнички раде, и нико 
нема ништа своје, него је све заједничко. И стаде силно туговати у 
ропству свом, уздишући за својим манастиром и жудећи да га види 
и опет живи у својој пређашњој келији. 

При повратку ка колиби својој, срете га тобожња жена његова, и 
видевши га тужна и невесела, упита га што је тужан, И исприча јој 
Малх своја размишљања. И она му саветоваше да бежи, али да њу не 
оставља, него да је поведе са собом и преда у неки манастир женски. 
И они се дуго око тога саветоваху. И почеше се припремати за 
бекство, узбуђени и надом и страхом. У стаду које Малх чуваше беху 
два велика јарца. Малх их закла, и од њихових кожа направи два 
меха, и осуши месо за пут. И једне вечери касно он са сестром својом 
узе торбе оне и месо и, са надом у Бога, кренуше, идући брзо. А кад 
стигоше до велике реке, на девет стадија од Етиопљаниновог дома, 
надуваше оне кожне мехове, добро их завезаше, седоше на њих и 
пустише се низ реку, и управљајући ногама као веслима испливаше 
на другу обалу. А месо што беху понели за пут, пошто се окваси, 
попада им у реку, само им нешто мало остаде, колико за два - три 
дана. На реци се добро напише воде, припремајући се за жеђовање 
које им је претстојало. И путоваху журно, и то више ноћу него дању, 



једно из страха од Сарацена, а друго због силне жеге преко дана. 
Али понекад путоваху и дању, често се осврћући, бојећи се да их не 
гони њихов господар. Но трећег дана путовања, осврћући се, они 
једном угледаше издалека два Сарацена на двема камилама како 
јуре за њима. И одмах им би јасно да их то њихов господар гони по 
трагу на песку. И премреше од страха, очекујући да их Етшжљани 
сустигне и побије. Али, по промислу Божјем, они с десне стране 
угледаше једну дубоку пећину, утрчаше у њу и стадоше слева од 
улаза, не залазећи у са му дубину, јер се бојаху да не натрапају на 
неке дивље звери. којих обично има по таквим пећинама, и не 
пострадају од њих. И дрхтаху од двоструког страха: од господара 
који их гони, и од дивљих зверова. Али мишљаху у себи и ово: Ако 
нам кукавнима помогне Бог, ми ћемо избећи смрт, а ако нас грешне 
презре, онда ће нам ова пећина убрзо бити гроб. 

Кад Етиопљанин са својим слугама стиже до пећине, 
привезаше камиле, и Етиопљанин стаде са исуканим мачем на улазу 
пећине, а слугу посла унутра да бегунце изведе, јер је желео да их 
сам посече. Слуга зађе у пећину два - три метра, и ке примети 
бегунце због наглог уласка из светлости у пећински . пак, али га они 
видеше с лећа. А слуга викаше громко и претећи: Изађите, 
злочинци, изађите да погинете, што оклевате? Изађите, чека вас 
господар! - Док он тако викаше, из дубине пећине излете лавица, 
шчепа га за гушу, и мртва одвуче у своје лежиште. О преблаги 
Господе! како је велико промишљање Твоје о слугама Твојим, и брза 
помоћ Твоја у највећој опасности! То посматраху Малх и жена, и 
обрадоваше се веома видевши да се једног непријатеља ослободише. 
А Етиопљанин, стојећи пред улазом, срђаше се на слугу што се 
толико задржава унутра. Па пошто не чу више глас његов, помисли 
да се он унутра бори са бегунцима, улете у пећину са исуканим 
мачем, урлајући. Но лавица, чим чу глас његов, излете и шчепа га 
пре но што беше дошао до бегунаца, и умртвивши га одвуче га 
поред њих у своје легло. 

Видевши тако чудесну и неочекивану помоћ Божју и заштиту, 
преподобни Малх и блажена она жена заблагодарише Богу на 
превеликом милосрђу. Али ту им радост помућиваше бојазан да их 
она лавица не растргне. Но ипак су више волели да их звер растргне, 



него ли да падну у руке нечовечним људима. А лавица, носећи у 
зубима своје штене, изађе из пећине. Они пак остадоше у пећини 
дуго ћутећи. И кад видеше да се лавица не враћа, изиђоше. Дан се 
већ клонио заходу. Угледавши у близини камиле, ухватише их, и 
једоше од хране и пише од пића што нађћоше на њима. И тако 
поткрепљени и обрадовани, седоше на камиле и наставише свој пут, 
благодарећи Бога. И за десет дана прођоше пустињу, и стигоше до 
грчкоримских пукова. И трибуну испричаше све о себи. Онда их 
трибун посла к месопотамском војводи Савину. Војвода купи камиле 
од њих, и пошто их добро снабде за пут, отпусти их радосне да иду 
куда желе. 

Онда преподобни Малх одведе у један женски манастир 
блажену жену ону, а своју духовну сестру. Сам пак врати се у своју 
обитељ, коју беше напустио. Тамо наће да се његов духовни отац, 
игуман, већ био преставио. И исприча братији све што му се 
догодило. И пребиваше у манастиру безизлазно, саветујући осталу 
братију да се никад не оглуше о савет игуманов, нити да излазе из 
манастира. И проживевши остало време живота свог богоугодно, 
пресели се ка Господу, оставивши за собом пример 
целомудрености. Да знају потомци, да чистоту не побеђују ни мач, 
ни пустиња, ни зверови. Јер ко себе повери Христу, може умрети 
телом, али му дух нико не може победити, пошто га крепи сам 
Христос Бог наш, коме слава вавек, амин. 

  
  
ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ВАСИЛИЈА НОВОГ[4] 
  
Десете године царовања благочестивих царева грчких Лава 

Мудрог[5] и Александра брата његовог[6], синова цара Василија 
Македонца[7], неки магистријани[8] враћаху се по царском 
наређењу из Азије у Цариград. И када иђаху поред једне непроходне 
пусте планине угледаше где по њој иде човек у подераној одећи, 
изгледа необичног и страшног, као одрастао у пустињи. Они 
потрчаше за њим, ухватише га, и по његовом необичном изгледу 
мишљаху да је ухода. Пошто га везаше, одведоше га са собом у 
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Цариград. Тамо се пријавише цару, па га том приликом обавестише 
о ухваћеном човеку. Видевши га, цар Лав га предаде на истјазање 
патрицију[9] Самону, родом Агарјанину[10], да испита ко је, откуда 
је и како се зове. Узевши човека Божјег, Самон га одведе дому свом. 
И када Самон заседе гордо са својим саветницима, нареди да преда 
њ, изведу блаженога. Изведен пред њега, блажени му не одаде 
дужно поштовање и поклоњење. И Самон га упита: Ко си ти, и 
откуда си, и како ти је име? Но он му не одговори, већ стајаше 
ћутећи и гледајући у њега својим кротким очима. Самон га поново 
упита: Кажи нам, одакле си? А свети му на питање одговори 
питањем: А ти, ко си, и одакле си? На то му Самон одврати: Ми тебе 
питамо, ко си и одакле си? А ко сам ја, не треба питати. Но кад већ 
хоћеш да знаш ко сам, рећи ћу ти: ја сам Самон, патриције и 
старешина царских коморника. А сада нам испричај ти ко си, и 
откуда си, и какав живот проводиш. Блажени му одговори: Ја сам 
странац, један од живих на земљи. 

Самон му на то рече: Онда добро кажу за тебе да си ухода, који 
је дошао да уходи грчку царевину. Преподобни ништа не одговори 
на то. И многи присутни примораваху га да им каже ко је. А он им 
не даде одговора. Тада Самон нареди да се одмах ту донесу гвоздене 
батине, и суве жиле воловске, и друге страшне справе за мучење, еда 
би се блажени уплашио и испричао ко је и откуда је. А он, гледајући 
све то, ништа не одговараше. 

Тада Самон нареди да га четворица растегну, и да га бију 
воловским жилама постављајући му питање: ко си? Жестоко бијен, 
светитељ не одговараше већ трпљаше ћутећи. И бише га дотле, док 
им се не учини да ће већ брзо издахнути. Онда га узеше као кладу, 
пошто није могао да иде, и бацише га у тамницу. 

Сутрадан неукротива звер Самон седе за судијски сто и нареди 
да му опет доведу сужња. Посланици нађоше тамничка врата чврсто 
закључана, а њега угледаше где стоји пред тамницом здрав телом и 
чека их. И они се томе веома зачудише. И питаху га: Кажи нам како 
си изашао из тамнице, када су врата чврсто закључана? Блажени им 
ништа не одговори, већ пође с њима да предстане патрицију. А неки 
од њих измакоше напред и саопштише Самону како га нађоше 
изван тамнице. Чувши то, удиви се Самон и сви присутни, али не 
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вероваху што им казиваху. Неки пак говораху да је мађионичар, и да 
је помоћу мађија учинио такво чудо. 

И патриције Самон опет дуго питаше светитеља с ревношћу и с 
претњама, да им каже ко је. А преподобни им не даде одговора. 
Самон се онда силно разгневи и нареди да га простру по земљи и 
протегну, па немилице бију моткама све док не каже ко је и откуда 
је. И бијен би дуго, да шест мотки сломише. А он јуначки трпљаше 
дубоко ћутећи и ништа не одговарајући. И сви се дивљаху 
неисказаном трпљењу и ћутању преподобнога. Онда рече Самон: 
Знам да ће се ова ухода хвалити и говорити како нас је ћутањем 
победио. Но тако ми здравља самодржаца, ја му нећу допустити да 
се похвали и да нам се наруга. И нареди да му у току седмице сваки 
дан ударају по триста удараца бичем, и по триста батином. А он 
трпљаше те муке, тајећи своју врлину: јер он од младости беше 
монах, и повуче се у пустињу, и скиташе се по њој много година, 
проводећи сурово житије, храњаше се само зељем, хођаше бос, 
одевен у прње. И не хоћаше никоме да прича то врлинско житије 
своје, због тога и ћуташе, држећи се речи Господње: Да не зна 
левица твоја што чини десница твоја (Мт. 6, 3). Јер сваки који 
објављује добра дела своја, примиће плату своју - похвалу од људи, а 
биће лишен вечне славе. Ко пак жели вечну награду, скрива од људи 
своју врлину; и ако га бију ћути. И ваистину је такав човек мученик. 

Бијен сваки дан у току целе седмице, светитељ поднесе многе 
патње. А кад Самон сазнаде да је мученик остао непоколебљив, опет 
нареди да га преда њ изведу на суд. И погледавши с гневом на њега, 
рече: Најпоганији међу људима, докле ћеш тајити лукавство у срцу 
свом? Кажи нам ко си и откуда си. Блажени му одговори: Оне који 
тајно чине содомска дела, као ти, заиста треба називати 
најпоганијима. 

Овако изобличен, Самон се веома постиде од присутних, али и 
силно разјари, те нареди да се донесу кајиши и конопци, па 
преподобноме чврсто вежу руке наопако, и десна нога његова тесно 
привеже за груди, и онда стрмоглавице обеси. И то учинише у 
ћелији, и сам Самон запечати својим прстеном врата од ћелије, и 
тако остави преподобног да виси, док не каже ко је и откуда је. А сви 



присутни тајом роптаху на Самона, и љутити називаху га 
проклетником што невина човека ставља на такве муке. 

И тако светитељ висијаше три дана и три ноћи. Четвртог дана 
мучитељ дође, отвори врата од ћелије и нађе мученика где виси. Но 
видевши да му је лице светло као да ништа није пропатио, удиви се, 
и приступивши му ближе упита га: Ко си, и откуда си? Пошто му 
блажени ништа не одговори, он нареди да га скину и одвежу. А када 
га одвезаше, светитељ стаде здрав телом, исцељен благодаћу 
Христовом, и ниједне повреде не беше на њему. То све присутне 
удиви и зачуди, а Самон рече: Зар нисмо у праву што рекосмо да је 
овај човек мађионичар? Ево нимало није пострадао телом. Али ја ћу 
брзо уништити његову мађионичарску силу. Позовите ми одмах 
хранитеља зверова. - И кад овај дође, Самон му рече: Спреми за 
сутра најљућег лава; немој му данас давати ништа од хране, да би 
био гладан, па ћемо видети овог мађионичара да ли ће и лава 
победити. 

Сутрадан се силан народ слеже на гледалиште. У арену би 
пуштен страшан лав, који веома рикаше од глади. Тада доведоше и 
светитеља, и бацише га лаву да га растргне. Али лав, видевши 
преподобног, уздрхта, и пришавши му леже поред њега, и лежаше 
пред ногама његовим као незлобиво јагње, тако да су се сви дивили и 
викали: Господе, помилуј! А преподобни глађаше лава десном 
руком својом. Затим га ухвати за уво, и изведе га напоље довикујући 
присутнима: Ево јагњета вашег, ево јагњета! 

Али ни овакво чудо не могаде иностранца Самона уразумити, 
да је човек кога он мучи - Божји човек. И нареди Самон да светитеља 
ноћу утопе у мору. И слуге узеше светитеља у поноћи, извезоше га 
чамцем на пучину морску, и везана бацише у море, па се вратише. 
Али, по заповести Бога, који чува Своје свете, одмах два делфина 
узеше преподобног на своја леђа, изнесоше га на обалу седмог 
предграђа Цариградског, званог Евдом, и тамо га оставише. 
Светитељу се изненада одрешише и руке и ноге, и он уставши крену 
ка граду. Но пошто Златна Капија[11] још не беше отворена, он седе 
крај ње да мало отпочине. У то време дође тамо неки човек који је 
патио од страшне грознице, и седе близу светитеља дршћући и 
уздишући од болести. Преподобни се сажали на њега, метну руку на 
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њега и, помоливши се, исцели га. А човек, видевши себе исцељена, 
паде преподобноме пред ноге и мољаше га да иде с њим његовој 
кући. Исцељени човек се зваше Јован, и беше један од незнатних 
грађана. И преподобни оде с њим радујући се. И дочека га Јован са 
супругом својом љубазно. И кад би време обеду, трпеза би 
постављена, и једоше радосни. А Јован исприча жени својој како га 
преподобни исцели призвавши име Христово. И обрадова се жена 
веома таквом госту, што се удостоји примити у дом свој угодника 
Божјег. Јер и она беше врло христољубива и гостољубива, и 
живљаше у страху Божјем, а име јој беше Јелена. 

Затим Јован и Јелена стадоше молити светитеља да им каже ко 
је и откуда је. Он им одговори: Откуда сам, није потребно сада 
говорити. То ћете сазнати доцније, а сада хоћу да отидем ради 
молитве у манастир нерукотворне иконе Пресвете Бо городице. - И 
оде тамо праћен Јованом. И кад сврши своје молитве, он се опет, на 
Јованову молбу, врати кући његовој. И наваљиваху на светитеља 
Јован и његова супруга да им каже што о себи. А он им рече: Ја сам 
онај кога патриције Самон јуче наноћ врже у море, али ме Господ 
мој Исус Христос, коме од младости своје служим, сачува 
неповређена. - И каза им да се зове Василије; и исприча им све по 
реду шта му учини царев патриције. И чувши то, они се чуђаху. А 
беху за њега чули и раније, како га Самон мучи, и како му лав не 
учини ништа, јер се о томе беше пронео глас по целом граду. И 
молише га да остане с њима у њиховој кући за све време свога 
живота. И то би пријатно светитељу. И они му устројише храм, где 
он узношаше Богу своје уобичајене молитве. А ко је у стању описати 
сузе које је он потоцима проливао молећи се Богу? ко - избројати 
његова метанија? ко - исказати његова свеноћна бденија? јер без сна 
провођаше све ноћи. Уз то, ко ће његову доброту изразити? Он се 
никада на гнев не покрену, као непокретни стуб. Кротак беше као 
Мојсије и Давид, тих као Јаков, милостивији од Авраама. Јер Авраам 
чињаше милостињу од огромног богатства свог, а он од убоштва 
свог, подношеног Бога ради, чињаше доста добра ништима. Јер што 
му даваху христољубиви људи, то он одмах раздаваше невољнима. 
Живећи у дому христољубивог Јована, светом Василију стадоше 
после неколико дана долазити људи, једни ради духовне користи, 



други доношаху своје болеснике ради исцељења. И преподобни, 
стављајући руке своје на њих и молитву творећи, исцељиваше их 
благодаћу Христовом. И име његово и житије његово постаде славно 
у престоници. И долажаху к њему не само многи из народа него и 
знаменити грађани и велможе. 

А имађаше свети Василије и дар прозорљивости, и сваког 
долазника провиђаше тајна дела, и добра и зла, и насамо 
изобличавајући грешнике, многе побуди на покајање. А провиђаше 
и будућа дела и догађаје, и претсказиваше их пророчки, као што ће 
се даље видети. 

Кад умре цар Лав, а годину дана за њим и брат његов 
Александар, на престолу остаде Лавов син Константин 
Порфирородни[12], са својом мајком Зојом. Но пошто Константин 
беше још мало дете, њему бише постављени намесници: патријарх 
цариградски Николај[13] и Јован Гарида. Њима би поверено да 
управљају царевином док млади цар не постане пунолетан. У то 
време варвари ударише на грчку земљу, и пленећи опустошише 
земљу око Цариграда. И не беше никога да скупи војску и изађе у 
рат против нагрнулих варвара. И беше грчка царевина у пометњи и 
не малој опасности. Житељи Цариграда викаху на патријарха 
Николаја како не ради добро и не управља царством како ваља. 
Патријарх онда у договору са осталим велможама написа источном 
војводи Константину Дуки и позва га да дође у Цариград и заједно 
царује са младим царем, и да као храбар човек крене против 
иноплеменика. Константин Дука беше заиста врло храбар човек и 
непобедив војсковођа, страшан за непријатеље, који су признавали 
да му не могу одолети, јер су виђали где пламен сукће из 
Константинова мача и из ноздрва његовог коња. И сам Константин 
не скриваше ту благодат, дану му од Бога, и говораше: Једном у 
младости мојој кад сам спавао стаде пред мене једна пресветла жена, 
обучена у царску порфиру, и огњен коњ поред ње, и огњено оружје 
на коњу, и убеђиваше ме, а ја нисам хтео и бојао сам се, да се 
наоружам тим огњеним оружјем и да уседнем на огњеног коња. И 
када то урадих, она ми рече: Нека се страше тебе непријатељи 
Божји, и нека се хулитељи Сина мог као восак топе од лица твог! И 
рекавши то, отиде. 
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То казиваше о себи овај човек коме дође изасланство од 
патријарха да прими царство. Али он то одби, изјављујући да није 
способан и подобан за тако високу власт. Но патријарх и цео сенат 
по други пут послаше изасланство к њему, позивајући га да прими 
царство. А он им отписа овако: Не доликује мени да будем раван 
помазанику Господњем - цару, иако је он малолетан, и да сагрешим 
Богу мом. Усто се бојим, да међу вама не постоји нека превара и 
лукавство, па хоћете да ме упропастите. 

Када патријарх и велможе цариградски добише од њега овакав 
одговор, они му по трећи пут послаше изасланство, и сваки му 
посла своју посебну писмену заклетву, заклињући се часним 
дрветом животворног Крста Господњег да га искрено и свом душом 
позивају да буде сацар младоме цару. Он онда поверова њиховој 
заклетви, и крену у Цариград са својом пратњом. И дочекаше га 
велможе и грађанство чесно и веома свечано. А стиже он у 
престоницу изјутра рано, тек што сунце беше грануло. И показа се 
недобар знак, који му је претсказивао да ће бити убијен: јер док је 
сунце сијало јарко, паде на земљу мала крвава киша. 

Патријарх Николај и саветници његови, када видеше како народ 
чесно и свечано дочека Константина Дуку, променише своју одлуку, 
и затворише пред њим дворске капије, не допуштајући му да се јави 
цару и матери царевој. Дука онда разапе своје шаторе на 
иподрому[14]. И сваког дана долажаху к њему велможе и грађани, 
изражавајући му поштовање и називајући га царем. А неки од 
велможа, који су познавали и волели светог Василија, дођоше к 
светитељу и питаху га насамо: Какав ће бити завршетак овоме делу 
које се почиње? Светитељ их с плачем обавести, да неће ни три 
месеца проћи, а Константин Дука и његове присталице изгинуће у 
крви. И казујући им то, блажени ридаше неутешно и непрестано до 
изнемоглости. Они онда, одоше својим кућама, и не излажаху из 
њих очекујући са страхом проречени завршетак. Исто тако, два 
рођена брата, синови једног велможе, обојица по чину први 
маченосци царски, дођоше к светом Василију и упиташе га: Је ли 
добро да идемо на иподром к новонареченом цару, и да му се 
придружимо? Светитељ им са сузама одговори: Децо, не идите 
тамо! Јер ако му се придружите, онда ће један од вас бити мачем 
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убијен, а другоме ће бити отсечене уши и нос, те ће целог живота 
служити на потсмех онима који га виде. - Али они пренебрегоше 
светитељеве речи, одоше на иподром и прикључише се 
новонареченом цару. 

После два месеца Константин Дука, који дође на заклетву 
патријархову и на заклетве и молбе целог сената, виде да је преварен 
и изигран. Храбар, и имајући уза себе мноштво војске и народа, он је 
могао да им се освети. Јер је могао војном и народном силом 
поразбијати и порушити затворене улазе и ући у палату, или 
опседнути град на дуго време не допуштајући да се уносе потребне 
намирнице, па би тада они сами молили милост у њега и отворили 
му широм улаз. Али он, човек побожан и богобојажљив, није хтео да 
ико због њега претрпи и најмање зло, нити је желео да крвавим 
путем дође до царског престола. Уздајући се у Бога, и још верујући у 
заклетву патријарха и у заклетве велможа, он са својима одлучи да 
мирно и без борбе уђу у палату. Само су морали разбити Бакарну 
капију која је била чврсто затворена. И говораше својима: Ако нас 
приме мирно, добро ће бити; а ако нас побију, даће одговор Богу за 
нас, пред којим се имамо судити, јер иако нисмо хтели, они нас 
молбама и заклетвама доведоше овде, и преварише. Рекавши то, он 
закле све своје присталице, да се ни један не усуди потргнути мач 
свој или запети стрелу на противнике, да се, рече, не би пролила 
због мене ни једна кап крви хришћанске. 

Доневши такву одлуку, и потврдивши је заклетвом, они 
кренуше ка Бакарној капији, коју силом отворише. Одатле се мирно 
кретаху ка царској палати. И по наредби патријарха и његових 
саветника, припремљени стрелци одмах их почеше гађати, и многе 
ранише. Тешко би рањен и Дука у груди испод десне руке, и паде на 
земљу јечећи од бола. Затим многобројни дворски оружници, 
спремљени на то, јурнуше са исуканим мачевима на оне што су 
мирно и не бранећи се улазили, и стадоше их сећи као грање. И 
убише Константина Дуку, и његовог сина, и многе друге. А остале 
који нагоше бежати, похваташе живе, и тог часа их на разне начине 
казнише: једне искасапише, друге пред капијама градским о дрвеће 
обесише, а трећима носеве и уши одрезаше, и жиле пресекоше. И 
паде тог дана са Константином Дуком до три хиљаде невиних људи. 



Тада и она два брата, први маченосци царски, што долазише к 
светоме Василију, пострадаше по пророчанству преподобног, јер 
једноме од њих би глава отсечена, а другоме нос и уши одрезани. 
Затим војници отсекоше главу убијеном Дуки и његовом сину, па их 
однесоше патријахру Николају и саветницима његовим. И патријарх 
награди оне што су убили Константина, и нареди да његову главу на 
врху копља носе по целоме граду на поругу, а да тела мачем 
побијених баце у море. 

Такво неправедно крвопролиће би учињено тада у Цариграду, 
и оскврни се град крвљу невиних људи, која као Авељева вапијаше са 
земље к Богу против својих убица. Тако, не од мача иноплемених 
противника, већ од мача једноверних пријатеља и браће паде силни 
војвода Константин Дука, наречени цар, славни храброшћу војник, 
Богу угодан и народу мио, погибе подлошћу клетвопреступних и 
несавесних злих људи. Али праведна душа његова настани се у 
наручју праведног Авраама; тако исто и душе осталих што с њим 
пострадаше, удостојише се милости Божје. И то се дознаде помоћу 
овог чуда: над тела обешених, док су висила, сваке ноћи виделе су се 
звезде где силазе, и над њиховим главама веома јако сијају све до 
сунчевог рођаја. То беше сигуран знак тога, да су невино пострадали, 
и да су душе њихове настањене у светлости светих. 

Ово испричасмо као доказ пророчког духа који је имао 
преподобни отац наш Василије, јер како он предсказа, тако се и зби. 
А има и других сличних пророштава његових која ћемо споменути. 

Младоме цару Константину Порфирородном ради управљања 
царством би одређен као сацар Роман[15] патриције. Кад цар 
Константин постаде пунолетан, он му даде за жену своју кћер 
Јелену. А имађаше Роман и другога зета, званог Саронит, по звању 
патриција. Горд на своју славу и богатство, Саронит смишљаше зло 
у срцу свом, како да погуби цара Константина и докопа се престола. 
А близу Саронитова двора беше дом оног христољубца Јована, код 
кога живљаше преподобни отац наш Василије. Провидећи својим 
прозорљивим очима злу намеру Саронитову, преподобни говораше 
у себи: Погледај овог бедника, какву богомрску намеру кује у срцу 
свом! Него идем да га изобличим, не би ли одустао од безумног 
потхвата свог. 
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И једног дана када Саронит изаће на коњу из свога дома и 
веома гордо јахаше ка царској палати, светитељ му препречи пут и 
стаде му громко говорити: Зашто срце твоје смишља зло противу 
Христова наслеђа? Нема теби удела у царском престолу! престани, и 
не пашти се узалуд, да не би, када се Господ разгневи на тебе, 
изгубио и звање патриција! 

Чувши то, Саронит побесне од јарости, јурну на светитеља, 
изудара га корбачем по глави, израњави га и, изгрдивши га, 
продужи свој пут. А блажени Василије, трпељиво подневши то, 
сутрадан опет пресрете Саронита при изласку из дома, и 
изобличаваше га као и јуче. Саронит онда нареди својим слугама да 
ухвате светитеља, одведу у његов дом, и тамо га држе док се он не 
врати из царске палате. А кад се врати, он нареди да се спреми 
бодљикава батина. И кад светитеља изведоше пред њега, он му рече: 
Реци ми, зли старче, који те ђаво наговори да ме онако дрско 
пресретнеш и онакве ми ствари пред свима рекнеш? Не знаш ли да 
сам царев зет, и првак у царским палатама, и да је моје богатство 
огромно? Имам безбројне робове, и имања, и села, и стада. Моје се 
сребро и злато не могу избројати. И усто ми се од Бога и од царева и 
од свих велможа даде велика слава и част. А ти, најбеднији старац и 
најубогији просјак, како си се дрзнуо да ме пред целим народом 
онако изобличаваш и грдиш? Реци ми, пре но што те предам на 
смрт. - Блажени му одговори: Шта, зар ти мислиш да су тајна твој 
злоумишљај и лукавство, које скриваш у срцу свом? Сам Господ ми 
откри да смишљаш насрнути на престо. Но остави се те ружне жеље 
своје, и не смишљај зло на помазаника Господња. Ево, ја ти тврдим, 
ако се не оканеш своје зле намере, Господ ће се силно разгневити на 
тебе и брзо истребити спомен твој на земљи. 

Тада се безумни Саронит запали јарошћу и, измењен у лицу, 
нареди да светитеља повале на земљу и немилице бију бодљикавом 
батином. И заповеди слугама: Бијте га док не истерате из њега дух 
лажног прорицања. И бијен би светитељ као неко немо и 
неосетљиво дрво, јер нити што рече, нити се телом мрдну, нити 
уздахну. И ништа се не чујаше осим одјекивања батинања. Потом, 
једва једном Саронит нареди слугама да престану. И затвори 
страдалца у тескобном затвору. 



Сутрадан га опет изведе и би воловским жилама без милости, 
па га затим поново затвори. А трећег дана, пошто се наруча и опи, 
он опет изведе светитеља и нареди да га моткама свирепо бију. Док 
су преподобнога били, и капија Саронитова дворишта била 
отворена, пролажаше улицом благочестива жена Јелена, супруга 
Јованова, па кад угледа како преподобног Василија бију, она утрча 
унутра, паде преко бијеног светитеља, горко кукајући и говорећи: 
Бијте мене грешницу, а ово светило моје, оца мог духовног и пастира 
оставите! Мене убијте место њега, а њега пустите! - Тада 
звероподобни Саронит бесно повика к слугама: Бијте и ову, пошто 
то жели, јер држим да је његова љубавница! - И бише је дотле док су 
сматрали да је жива, па бедник нареди да је за ноге извуку из 
дворишта као мртвог пса. А преподобном ременима везаше тајне 
удове па га обесише, и онда му воловским жилама ударише пет 
стотина удараца. И све то светитељ јуначки трпљаше, јер га је Бог 
крепио. Затим га одвезаше и опет у затвор бацише. 

И ту ноћ Саронит усни сан који му претсказа погибију његову. 
А сан беше овакав: виде он храст врло висок и разгранат, на чијем 
врху гавран имађаше гнездо и крилима покриваше своје тиће. 
Затим виде нека два човека који са секирама дођоше до храста, 
желећи да га посеку. И један рече другоме: Овај гавран много гракће 
и не да цару да мирно спава. Други одговори: Он и Божјем 
миљенику Василију многа зла учини. И стадоше сећи дрво. А кад 
храст паде на земљу, притрчаше неки у вете кошуље одевени, те 
грање палог дрвета бацаху у огањ. Виде Саронит тамо и 
преподобног Василија где стоји крај посеченог дрвета и говори: 
Свако дрво које не рађа рода добра, секу и у огањ бацају (Мт. 7, 19). 
И обраћајући се Сарониту преподобни му рече: Не рекох ли ти да 
се оканеш зле намере своје, да не изгубиш и тај високи положај који 
имаш? 

Тргнувши се од сна, бедни Саронит осети да је тешко болестан. 
И размишљајући о сну, спопаде га страх и жалост, те одмах посла да 
светитеља разреше окова и пусте на слободу. И дође преподобни у 
свој стан. Кад га Јован угледа, веома се обрадова. Али видевши 
његове љуте ране, он горко заплака. И сви који љубљаху 
преподобног оца, чувши да је пуштен, стадоше му долазити у дом 



Јованов, радујући се и плачући. А супруга Јованова, блажена Јелена 
убрзо сконча болесна од оних немилосрдних батина. Али и бедни 
Саронит не устаде с постеље, јер и он после неколико дана умре. И 
зби се његов сан и пророштво светог Василија. 

Не прође много времена а благочестиви Јован, који служаше 
преподобноме, отиде ка Господу. И свети Василије остаде сам у 
дому његовом. И сваки дан долажаху к њему многи, приводећи му и 
доносећи му своје болеснике. И свети их исцељиваше својом 
молитвом. Исто тако и мноштво ништих прибегаваху к блаженоме, 
јер им он раздаваше све што му христољубци доношаху, и ништа не 
остављаше код себе до сутра. 

Потом грађанин један побожан и богољубив, по имену 
Константин, назван Варвар[16] многим молбама и сузама умоли 
преподобног Василија да пређе код њега и живи у његовој кући. И 
удеси му келију засебну и мирну. И као некада Сунамка светом 
пророку Јелисеју, тако и овај човек намести угоднику Божјем 
Василију постељу и сто и столицу и свећњак, и од домаћих својих 
повери чесној и добродетељној старици Теодори, која је много 
година као удовица целомудрено и богоугодно живела, да служи 
човека Божјег. И она, имајући одају своју близу келије 
преподобнога, служаше га усрдно као анђела Божјег. Када би ко 
дошао да види светитеља и да разговара с њим, она је извештавала 
блаженога, и он је долазио из своје келије у одају Теодорину, и ту 
примао посетиоца, и отпуштао. И тако је он сваког дана у одаји 
Теодориној примао и поучавао посетиоце, исцељивао болеснике, 
тешио ниште и невољне раздајући им оно што су му љубитељи 
његови давали. А увече је одлазио у своју келију, да твори своје 
уобичајене молитве Богу. 

Име преподобног Василија беше славно у целом Цариграду, и 
поштовано не само од мирских већ и од духовних лица. Јер га 
посећиваху и многи монаси, и свештеници, и епископи, и добијаху 
од њега духовне користи и помоћи. Великаши и кнезови молбама 
позиваху светитеља у своје домове, да посети њихове болеснике и 
молитву за њих сатвори. И где год би дошао светитељ к 
болесницима, одмах их је исцељивао стављајући на њих руке и 
молећи се. И ђаволе изгоњаше речју. И рђаве нарави код људи 
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исправљаше, и на врлину их упућиваше, не само благим речима их 
поучавајући, него понекад и изобличавајући грешнике. Јер му 
свевидац Бог откриваше и објављиваше све. 

Једном би позван у царску палату. Он насамо изобличи цара 
Романа због среброљубља и женскароштва, јер скврнављаше себе са 
многим женама. Цар се не само не наљути на њега, него кротко 
прими тај укор и обећа да ће се поправити. Исто тако, 
изобличивши главну патрицију Анастасију због тајних грехова 
њених, побуди је на покајање, и предвидевши њену смрт обавести је 
о томе. Царици Јелени, супрузи цара Константина Порфирородног, 
прорече да ће најпре родити кћер, потом сина, који ће одрасти и 
постати цар. Тако и би. Царица му понуди много злата, али он не 
хте ни да га се додирне. Царица га онда закле именом Пресвете 
Тројице, да узме колико хоће. Светитељ узе прстима три златника и 
даде их старици Теодори која тамо стајаше. А неки од дворјана који 
стајаху поред царице рекоше светитељу: Оче, дај тој старици више. 
Светитељ им одговори: Децо, не треба нам много трња, јер заиста 
боде руке наше. А царица му рече: Ваистину си, чесни оче, свим 
срцем заволео Христа, и постао туђ сујетном свету овом. Него 
помињи нас у богопријатним молитвама својим. - И отпусти га с 
миром. 

У то време упозна се с преподобним Василијем Григорије 
мирјанин. И постаде његов ученик, и очевидац многих чудеса 
његових, а затим и списатељ његовог житија. Тај Григорије, када 
први пут дође к светитељу, овај га назва по имену, иако га дотле 
никад није видео, ни знао. Јер у блаженог старца беше велики дар 
прозорљивости, и он, по откривењу Божјем, виђаше не само 
непозната дела него и помисли срца људског. И казиваше Григорију 
све, што год би овај помислио у срцу свом. - Неку монахињу, 
лажљивицу, која је у нечистоти и мађијама проводила живот, 
изобличи, и претсказа јој пропаст. - Један презвитер посети 
светитеља и донесе му на поклон јабуке. И када јеђаху, мишљаше 
презвитер у себи колико бакаруша потроши за јабуке. И рече му 
светитељ: Шта мислиш, брате, колико си потрошио за ово воће? 
Немој се мучити око тога, ја ћу ти казати: дао си десет бакаруша за 
јабуке. Чувши то, презвитера подиђе језа. И дивећи се 



прозорљивости старчевој, он благосиљаше Бога, што има таквог 
угодника у ове дане. 

Винопродавац један, познаник светитељев, стаде да 
осиромашује, па дође к преподобноме, молећи га да посети његов 
дом, како би се његовом посетом и молитвама благословио његов 
дом и подрум. Светитељ оде к њему, винопродавац га дочека као 
што треба, и многе ниште позва на обед. Затим уведе светитеља у 
подрум, да му благослови бурад с вином. Благосиљајући бурад, 
преподобни старац се заустави пред једним великим буретом и рече 
винопродавцу: Брате, ето ја сву бурад твоју благослових именом 
Исуса Христа, али ово буре морам разбити. А винопродавац 
мољаше светитеља: Не, оче, не разбиј га, већ благослови и њега. Јер 
посао ми не иде добро, а ја сам много дужан повериоцима, па се 
бојим да потпуно не пропаднем. Светитељ му одговори: Све ми је то 
познато, али ово буре хоћу да разбијем, да бих те избавио од велике 
опасности, јер сам због тога и дошао овамо. Винопродавац га опет 
замоли: Боље ми главу разбиј, оче, него ово буре. А светитељ, 
угледавши један велики чекић, узе га и стаде разбијати оно буре. И 
кад се буре распаде, истече силно вино. А присутни пријатељи и 
суседи винопродавца, видевши шта старац уради, стадоше 
негодовати и ружно мислити у себи о блаженом оцу. Он пак, 
разумевши Духом њихово негодовање и мисли, узе штап, завуче га у 
дно бурета, у коме беше још мало вина, и извуче отуда змију дугачку 
три аршина, која беше надувена и смрђаше. И рече присутнима: 
Зашто ме, децо, грдите у срцима својим као да сам нешто рђаво 
урадио? Видите ли ову змију, колико би се њих, пијући од овог вииа, 
отровали, и у какву би опасност онда запао овај човек? Да ли би вам 
било пријатно да се тако што догодило? И нисам ли добро урадио 
што сам ово буре разбио? - Рекавши то, светитељ баци змију на 
земљу. А винопродавац и сви присутни падоше пред чесне ноге 
његове молећи опроштај. И од тог часа молитвама преподобног 
Василија богато се благослови дом винопродавчев сваким изобиљем. 

Жена нека Теодотија, носећи у рукама четворогодишње дете, 
дође к преподобноме клањајући му се и молећи га да се помоли 
Богу, јер јој деца умираху у трећој или четвртој години, па је болесно 
и ово што је донела. Док је она то казивала, дете поче плакати и 



тражити хлеба. Преподобни старац одломи парче хлеба и даваше 
детету; и осмехујући се питаше: Како му је име? Држим да му је име 
Лав. Затим рече матери: Због твоје велике љубави и усрђа, које 
имаш према Пресветој Богородици, Бог ти дарује ово дете читаво и 
здраво. Оно ће одрасти, и одлично изучити школе, и биће монах и 
клирик. И многе ће ти радости донети, јер ће бити добар, мудар, 
честит и славан. И Господ ће га чувати. А остала деца коју будеш 
родила, помреће као и прва. - Поклонивши се светитељу жена 
отиде. И доцније све би онако како светитељ прорече. 

Један познаник светитељев дође к њему и затражи од њега 
благослов за пут, јер је имао да путује на Исток неким послом. А 
преподобни, гледајући га пажљиво у лице и провидећи шта ће му 
се догодити на путу, рече: Река Хелидон је опасна, али ће се 
укротити ради грешнога Василија. - Ове светитељеве речи нико не 
разумеде. И онај човек оде на пут. И када дође у источне покрајине, 
он наиђе на једну реку коју није знао, јер никада раније није долазио 
у те крајеве. Река беше широка око двадесет аршина, а брза као 
птица. Стојећи на обали он је посматраше. Затим натера коња у 
реку, желећи да је на коњу преплива. Али га матица захвати, и 
ношаше га средином реке ка мору. Њега спопаде силан страх, јер се 
налажаше у смртној опасности. И у оном страху он завапи: Господе, 
молитвама преподобног оца нашег Василија, помози мени 
грешноме! - И тек што то изговори, он угледа светог Василија где иде 
по реци и прети матици, онда ухвати коња за узду, изведе га на 
другу обалу, и поста невидљив. А човек, избавивши се од дављења, 
веома благодараше Бога и његовог угодника Василија. И кад стиже у 
оближње село где преноћи, он сазнаде да се река зове Хелидон, 
тојест ластавица. Јер је брза као ласта, и многе је, који нису знали 
како да је пређу, однела у море и утопила. Тада се онај човек 
опомену речи коју му рече преподобни када му даваше благослов за 
пут: Хелидон - опасна река; укротиће се ради Василија. И говораше: 
Хвала Ти, Господе! хвала Ти! Још Те за једну ствар молим, Господе: 
удостоји ме да опет видим угодника Твог, и целивам његову чесну 
седину! - Потом, вративши се с пута, он оде к преподобноме, паде 
му пред ноге, благодарећи му и причајући му како Бог његовим 
светим молитвама показа на њему чудо милости своје. 



Гореспоменути Григорије беше мио светом Василију, зато што 
беше добродетељан јуноша: живео је у девствености и целомудрију 
и подвижништву, као монаси, и то међу мирјанима, у дому свом и 
на имању што наследи од родитеља. Он често посећиваше 
преподобног Василија, и слушајући његове медне поуке удостоји се 
назвати се његовим учеником. Григорије гајаше нарочиту љубав 
према светом првомученику Стефану, и у храм његов прибегаваше, 
и украшаваше га. Он имађаше имање у Тракији близу града 
Рандист. Пошто је намеравао да о жетви отиде тамо ради убирања 
урожаја, он најпре дође к преподобном учитељу свом и узе од њега 
благослов за пут. Затим оде у цркву светог Првомученика, и дуго се 
на коленима мољаше пред светом иконом његовом; напослетку 
рече: Ево, предстоји ми далек пут по суву и по мору. Стога ме ти, о 
свети првомучениче Стефане, сачувај на путу од сваког зла. Јер 
као што ја према својим моћима послужих светом храму твом, тако 
и ти, по даној ти од Бога благодати, буди ми у свакој невољи 
покровитељ и помоћник и промислитељ! 

Пошто се тако помоли, Григорије отпутова. На путу он заноћи 
у једној гостионици, и нађе појас који је вредео око два златника, а 
који беше изгубила гостионичарева кћи. И када гостионичареви 
укућани тражаху појас и распитиваху госте, Григорије наведен 
ђаволом, утаји појас, говорећи у себи: Оно што су изгубили појас 
богати су, а ја ћу га продати, и добијени новац раздаћу ништима за 
њихово спасење. - Али Григорије, продуживши свој предузети пут, 
изгуби свој властити појас, који је такође вредео два златника, и кесу 
у којој беху четири златника и доста другог новца, колико му је 
требало за пут. Због тога беше веома утучен. Но у сну му се јави 
преподобни Василије, показујући му једно разбијено грне, и 
говорећи: Видиш ли овај разбијени и непотребни суд? Григорије 
одговори: Видим, господине мој. Светитељ рече: Ако ко украде овај 
суд, од њега ће се четвороструко узети било у овом или у оном свету. 
Украде ли га богат, четвороструко ће се узети од његовог богатства; 
украде ли га сиромах, четвороструке муке ће поднети. Григорије на 
то рече: Оче, ја никада ништа не украдох. Светитељ му одговори: 
Кажеш да ниси ништа украо, а утајио си појас гостионичареве 
кћери што си нашао. Григорије рече: Нисам украо, оче, већ сам 



нашао. Светитељ му на то одговори: Знај, чедо, као лопов ће бити 
осуђен онај који нађе туђу изгубљену ствар, па је не покаже и не 
врати кад је тражи онај који ју је изгубио. Стога је требало да и ти 
вратиш оно што си био нашао. Али, пошто си утајио туђе, ти си 
зато изгубио своје. И узеће ти се више него четвороструко од онога 
што си утајио. Па се још причувај, да ти се још нешто горе не деси. 

Тргнувши се од сна, Григорије се веома снужди, једно што 
сагреши, а друго, што му светитељ претсказа нешто горе. И иђаше 
тужан. А кад дође на своје имање, и сабираше летину, деси му се 
искушење горе од првог. Наиме: његов најамник Александар ожени 
се по закону младом девојком Мелетином. Но она беше рђава и 
покварена, и толико похотљива, да је за кратко време имала прљаве 
везе са многим људима из околине. Усто беше и врачара. И нико не 
смејаше уста да отвори против ње. Јер чим би чула да неко говори 
рђаво о њој, одмах би мађијама наводила на њега болести. Тако и 
свога мужа, који ју је по заслузи тукао за њен развратни живот, 
мађијама баци у такве болести, да од изнемоглости ни муву са себе 
није могао отерати. Штавише, она га је много пута штапом и 
кајишем тукла, и из куће избацивала. А он јој се није могао 
одупрети, пошто су га болести потпуно исцрпле. А прича се и за 
њену мајку, да је мађијама птице у лету задржавала, ток реке 
заустављала, марви ход одузимала, и многа друга зла чинила о 
којима није слободно говорити, - тако је то велика врачара била. 
Такве зле гране још гори изданак беше њена опака кћи, која и горе 
ствари чињаше, одајући се безмерном прељубочинству. И ако би 
неко једну рђаву реч рекао о њој, одмах је на два или три месеца 
падао у постељу. А кад би се ко усудио да је руком удари; тај би за 
два три дана умирао. И та чаробница и прељубочиница, видећи да 
је Григорије млад и леп, занесе се његовом лепотом, и жељаше да га 
наведе на блуд. Зато га је бестидно сустопице пратила, и сваки дан 
му пред очима чинила неке чини, и дејством ђаволским убацивала 
му у душу нечисте мисли о њој, а ноћу наводила на њега снове, у 
којима му је показивала лице своје и изазивала у њему похоту. 

И настаде у души Григоријевој велика пометња; захвати га 
узбуђење и бура похоте; демони невидљиво распаљиваху у њему 
огањ пожуде; а млада блудница га видљиво мамљаше на грех својим 



погледима и речима и свима осталим заводљивим средствима. И да 
му Господ, на молитве светог првомученика Стефана и преподобног 
Василија, не поможе, он би убрзо пао у грех, и душа му се у ад 
сурвала. Јер он се и дању и ноћу бораше са блудном помишљу: 
некад је малаксавао од ње, а некад јој се јуначки одупирао не 
пристајући да оскврнави девствено тело своје, које није знало за 
жену. А много пута је хтео да срамно најури од себе ту бестидницу, 
али се бојао њених мађија, од којих су многи настрадали. И 
опомињаше се пророчанских речи које му у сну рече преподобни 
Василије: Причувај се да ти се још нешто горе не деси. - А шта се 
целомудреном човеку може горе десити од такве опасности, у којој 
је лађа девствености близу потонућа, и стуб целомудрија близу 
пада? Затим, вољан да хиљадама пута умре него да изгуби своју 
девственост коју ради љубави Христове чува, он се осмели, и сав 
љутит полете са штапом на бестидницу, и отера је од себе вичући: О 
кћери Велзевулова! ако се усудиш да ми још једном доћеш, ја ћу у 
парчад искидати то погано тело твоје! - И отада га оставише и 
блудница и блудне помисли. 

После тога ова погана чаробница, да би се осветила Григорију, 
наведе на њега опаку болест, од које би он умро, да му се свети 
Првомученик и преподобни Василије нису јавили и исцелили га. О 
томе сам Григорије пише ово: После неколико дана необично 
жарких ја одох у храм светог великомученика Георгија, који се 
налази усред винограда. Беше недеља. После богослужења ја легох 
поред храма да се мало одморим. И гле, у сну видим облак црн и 
смрдљив где силази одозго и пада на мене, и чујем глас где говори: 
Прими што ти Мелетина спреми! И би ми тај облак врло тежак, и 
хладан преко мере, и уђе у мене. И кад се пробудих, осетих да сам 
тешко болестан. И би ми јасно да ми је то од оне прељубочинице 
зато што нисам пристао на њену погану похоту. И уставши, са 
великом муком и јаукањем иђах, док не дођох до своје постеље и 
легох. И с дана на дан моја болест се погоршаваше, тако да бејах на 
самрти. У мени је горео страховит огањ, и сагоревао ми све делове 
тела као сухо грање. Моја је болест била таква, да је ум људски 
схватити не може. И не могући да је подносим, ја сам устајао и 
трчао, бацао се у хлад под дрвеће, и одатле трчао ка реци да бих 



расхладио пламен који ме је прождирао. И много пута сам 
помишљао да се удавим због неподношљивих болова. И од муке ја 
сам викао: О јада! о невоље! О, ако је огањ паклени овакав, онда је 
боље човеку не родити се! - И ја нисам распознавао лица људска, 
нити сам могао с ким разговарати. И једна ноћ ми је изгледала дужа 
од четрдесет година. Потпуно преморен болешћу, и сав изнурен, 
мени се учини да се налазим у некој дубокој провалији, чија источна 
и западна страна беху врло високе. Стојећи на западној страни, ја 
као да се оклизнух, и почех да се суљам у бездани понор. Силно 
уплашен, ја се сетих светог првомученика Стефана, и уздахнувши 
дубоко, заплаках и рекох: Свети Првомучениче, зар тако ти услиши 
моје молитве, које ти у твом храму узнесох пред одлазак из 
престонице? Ево, падам у понор, и више ме нећеш видети, нити ћу 
ти кад послужити, јер видим да сам пред вратима смрти. - Тада 
погледах на источну страну провалије, и видех тамо неки други свет, 
неизразив за земаљске језике, и угледах како ми отуда долази свети 
првомученик Стефан у пурпурном стихару и с љубављу ми говори: 
Шта је теби, мили? што се мучиш? Не жали на мене, јер нисам био 
овде: обилазио сам своје храмове по свету, као и остали светитељи. А 
сада ево стигох. Но, о безбожних врачара! како проклетници могу да 
нашкоде, по попуштењу Божјем. - Ја га упитах: Какве су ове високе 
бочне стране провалије? и какав је ово понор што се види? Светитељ 
одговори: То су стране смрти, а понор је сама смрт, који са великим 
напором прелазе они што умиру, док не пређу на ону источну 
страну, и тамо је стаза која води у други свет. Ја му на то рекох: И ја 
ево, господине мој, како видим, већ умирем. Он ми одговори: А шта 
друго очекујеш кад си доведен овде? А ја из дубине срца уздахнух, и 
јецајући рекох: Не сад! не сад, господине мој, јер нисам готов за 
смрт! - Онда ме светитељ ухвати за руку, изведе ме из понора, одведе 
на источну страну провалије на високо место, и рече ми: Ето, 
изведен си из ада смрти. - О одмах се обретосмо у неком чудесном 
дворишту. Али пошто ми изгледаше да онако тешко болестан не 
могу да идем, свети Првомученик, дишући неком божанском 
сладошћу, узе мене ништавног на своја рамена, рекавши ми: држи 
се обема рукама, и ја ћу те носити. И док смо тако прелазили оно 
двориште, ја видех велике камене судове, беле као снег, пуне и 



запечаћене. И упитах светитеља: Чијеје ово двориште и ови судови, 
и шта је у судовима? 

Свети ми одговори: Све је то преподобнога Василија, који те узе 
за сина. У судовима је духовни јелеј, који му је дат од Бога. И он, 
помазујући њиме грешнике који к њему долазе, очишћава их од 
нечистота и прави децом Божјом. Јер је он као један од Апостола, и 
многе душе избави из чељусти сатаниних. Ја опет упитах светитеља: 
Куда сада идемо, господине мој? А он ми одговори: Идемо код 
преподобног Василија. - А док смо то говорили, гле, отац Василије 
из једне дивне палате иђаше нам у сусрет. А свети Првомученик му 
рече: Тако ли ти, оче Василије, остави своје љубљено чедо Григорија 
у најтеже време? И да му ја не притекох у помоћ, он би умро. 
Преподобни одговори: Видех, о блажени, тебе с њим, и због тога му 
не дођох. Но сада, ако Бог хоће, указаћемо му савршену милост. И 
пођоше оба светитеља заједно, и ја са њима. И тако дођосмо до 
једног врло мрачног места, у коме угледасмо огромну и страшну 
змију. Преподобни Василије рече: Ова змија умало не отру чедо моје 
Григорија. И узевши велики камен, удари змију и уби је. И 
обретосмо се у Цариграду идући у цркву светог Првомученика. И 
чусмо како унутра дивно поју младићи Господу. И рече ми свети 
Првомученик: Ето, благодаћу Христовом здрав си; стога уђи и ти у 
цркву и отпевај благодарну песму Господу Богу, који показа велико 
милосрђе према теби. - Ја се поклоних својим заштитницима: 
светом Стефану и преподобном Василију, и уђох у цркву појући: 
Господ је видело моје и спаситељ мој; кога да се бојим? и остале 
стихове псалма (Пс. 26, 1). А они дивни младићи кад ме угледаше, 
веома ми се обрадоваше, и рекоше: Ходи, наш мили, да се заједно 
веселимо! 

И при тим речима виђење преста. А ја дошавши к себи, дивљах 
се, и осетих се здрав. Онда се мало прихватих хране, те се поткрепих, 
па потом слатко заспах. Кад се пробудих ја устадох, и почех ходати. 
И за кратко време потпуно оздравих. Онда седох на лађу и одох у 
Цариград, причајући свима шта ме је снашло, и како молитвама 
светог Стефана и светог Василија бих избављен од смрти. - Тако 
казује о себи Григорије. 



У то време гореспоменута блажена Теодора, која много 
послужи преподобном Василију, пошто прими монашки чин, 
престави се ка Господу (види под 30. децембром). То ожалости све 
који имађаху духовну љубав према светом старцу, пошто им је она 
била посредница код њега. А она, кротка и милостива, 
христољубива и целомудрена, и пуна духовног знања, све посетиоце 
с љубављу дочекиваше, и благим речима тешаше. Но Григорије 
зажеле да дозна где се по престављењу свом налази преподобна 
Теодора, и какав јој је удео додељен у оном свету, и да ли се удостоји 
неке милости и радости од Бога због свог усрдног служења старцу. 
Размишљајући о томе, он често мољаше преподобног Василија да 
му каже шта је са душом преподобне Теодоре. Јер је чврсто веровао 
да је то познато угоднику Божјем Василију. И пошто често и 
свесрдно мољаше о томе светога старца, старац најзад, не желећи да 
ожалости свог духовног сина, помоли се за њега Господу, да му 
открије шта је с Теодором. И те ноћи док је спавао, Григорије виде у 
сну блажену Теодору у светлој обитељи, спремљеној од Бога за 
преподобног Василија, која је блистала небеском славом и била 
препуна неисказаних блага. У тој обитељи преподобна Теодора би 
настањена молитвама угодника Божјег, јер му много година 
послужи усрдно и трудољубиво у овом свету, па се светим 
молитвама његовим удостоји да у његовој обитељи живи 
благословеним животом. Видевши блажену Теодору, Григорије се 
обрадова, и утеши се њеном дугом беседом као на јави. Он је упита, 
како се разлучи од тела, како преживе муку смртну, шта на смртном 
часу виде, и како прође мимо духова у ваздуху. А она му стаде 
казивати овако: 

Чедо Григорије, о страшној ствари ме питаш; ужасно је и сетити 
се ње, јер видех лица која никад нисам била видела, и чух речи које 
никад нисам била чула. И шта да кажем? Због дела мојих сретоше 
ме тада опасности и страхоте, каквима се нисам надала, али 
молитвама и помоћу нашег заједничког оца преподобног Василија 
све то постаде лако. Како да ти изразим чедо, телесне патње, 
страхоту и муку које сналазе онога који умире? Јер као кад би ко наг 
упао у велики огањ, па горео и топио се и у пепео се обратио, тако 
самртне муке и горки час разлучења руше човека. Заиста је смрт 



страшна грешницима као што сам ја, јер и ја чињах грехе, а за 
праведна дела не знам. Када се дакле мој живот приближи крају, и 
настаде час разлучења од тела, ја видех где око одра мог стоји 
мноштво ђавола. Лица им беху црна као угаљ и катран, очи као 
жеравице, а поглед тако страшан као и сам пакао огњени. И они 
стадоше грајати и пометњу стварати: једни рикаху као марва и 
зверови, други лајаху као пси, трећи завијаху као вуци, четврти 
гроктаху као свиње, и сви бесно гледаху у мене, прећаху ми, 
наваљиваху на мене шкргућући зубима, жељни да ме одмах 
прогутају. И спремаху хартије као очекујући долазак неког судије, и 
отвараху књиге у којима беху описана сва моја зла дела. Тада убога 
душа моја беше у великом страху и трепету. И мало ми беху 
самртне муке, него ми и тај грозни призор страшних и опаких 
ђавола беше као друга свестрашна смрт. Одвраћах очи тамо амо, да 
не гледам њихова страшна лица, нити им глас чујем, али их не могох 
избећи, јер их безброј њих видех свуда како се деру и вичу, и не 
беше никога да ми помогне. У таквој невољи, сва изнемогла, ја 
угледах где ми долазе два светлоносна Анђела Божја у облику 
дивних младића, чију је лепоту немогуће исказати. Лица им беху 
веома светла, очи - пуне љубави, коса на глави као снег бела са 
златастим преливањем, одећа им беше као муња, златним појасима 
беху крстолико опасани преко груди. Приближивши се моме одру, 
они стадоше с моје десне стране, тихо разговарајући нешто међу 
собом. Кад их видех, срце ми се обрадова, и ја весело гледах у њих. А 
они црни ђаволи, видевши их уздрхташе, и одступише подаље. И 
један светлоносни младић с јарошћу им довикну: O бестидни, 
проклети, мрачни и злобни непријатељи рода људског! зашто свагда 
ви први дотрчите код оних који умиру и, надајући дреку, плашите и 
смућујете сваку душу која се разлучује од тела? Али, немојте се 
много радовати, јер овде нећете наћи ништа, пошто је са овом 
душом Божје милосрђе, и нема вам у њој удела ни места. 

Кад то Анђео рече, одмах се демони ускомешаше, надајући 
силну дреку и вику. И стадоше износити зла дела моја од младости 
учињена, и говораху: Ништа у њој немамо, је ли? А ови греси чији 
су? Не учини ли она те и те грехе? - Тако вичући они очекиваху 
смрт. И гле, смрт наиђе ричући као лав, веома страшна по изгледу, 



некако је личила на човека, али није имала меса на телу, сва је била 
састављена од голих костију људских. А носила је разноврсна оруђа 
за мучења: мачеве, стреле, копља, косе, српове, остане, тестере, 
секире, тесле, чекиће, удице, и нека друга непозната оруђа. 
Угледавши то, јадна душа моја уздрхта од страха. А свети Анђели 
рекоше смрти: Шта оклеваш? Разреши ову душу од тела, разреши је 
брзо и кротко, јер нема велике терете греховне. - И она ми одмах 
приђе: узе мали чекић и стаде ми одсецати најпре ноге, потом руке, 
па онда ми другим оруђима одузе све остале делове тела. И ја не 
имађах руке ни ноге, и цело ми се тело умртви, те не могох више да 
се покренем. Затим узе теслу и одсече ми главу, те више не могох 
покренути главу, јер ми постаде туђа. После свега тога она направи у 
чаши неку течност, принесе ми је устима и натера ме да је попијем. 
Но тај напитак беше тако горак, да се душа моја сва устресе, и 
искочи из тела као силом истргнута. И одмах је светлоносни Анђели 
узеше на своје руке. И осврнувши се назад ја видех тело моје где 
лежи мртво, неосетљиво и непомично. Као кад неко свуче своје 
одело и баци га, па гледа на њега, тако и ја гледах на своје тело као на 
одело које сам свукла. И чуђах се веома. 

Док су ме свети Анђели држали, опколише нас многи ђаволи, 
вичући: Та душа има мноштва грехова, она мора да нам одговара! - 
И показиваху моје грехе. А свети Анђели стадоше тражити моја 
добра дела, и нађоше, колико сам благодаћу Господњом била 
учинила. И скупише сва добра што сам била учинила: милостињу 
што сам уделила убогима, или сам гладнога нахранила, или жеднога 
напојила, или голога оденула, или странца у дом примила и 
угостила, или светима послужила, или болесника посетила, или 
сужње у тамници обишла и помогла им; или кад сам с усрђем у 
цркву отишла и са умилењем и сузама се молила, или сам пажљиво 
слушала црквене молитве и песме, или сам донела цркви тамјан и 
свеће или неки други поклон, или сам јелеј сипала у кандила пред 
светим иконама, или сам иконе побожно целивала; или што сам 
постила среду и петак и све свете постове, и колико сам метанија 
направила и ноћна бдења одржала, и када сам од срца уздахнула к 
Богу, и када сам плакала због грехова својих, и када сам исповедала 
Богу пред духовним оцем грехе своје и искрено се за њих кајала и 



испаштала; или што сам добро учинила ближњем, и што се нисам 
наљутила на непријатеља, и што сам отрпела неку увреду и 
злостављање, и што нисам злопамтила, и што сам за зло добрим 
узвраћала, и што сам се понизила, и што сам над туђом бедом 
уздахнула и сажалила се, и што сам саосетила патницима, и што 
сам утешила плачнога, и што сам коме помогла, и што сам некоме у 
добром делу припомогла, и што сам неког од зла одвратила, и што 
очи своје окренух од таштине, и што језик свој уздржах од заклетве, 
лажи, клевете и празнословља; и сва друга моја, чак и најмања добра 
дела, свети Анђели сабираху, и спремаху се да их ставе на теразије 
насупрот мојим злим делима. А ђаволи, видећи то, шкргутаху на 
мене зубима, јер су желели да ме одмах дограбе из руку анђелских и 
одвуку на дно пакла. 

У то време тамо се неочекивано појави преподобни отац наш 
Василије, и рече светим Анђелима: Господо моја, ова ми је душа 
много послужила у старости мојој. Стога се за њу молих Богу, и Он 
ми је подари. - Рекавши то, он извуче из својих недара црвену кесу 
пуну, и даде је светим Анђелима говорећи: Када будете пролазили 
ваздушна митарства, и зли дуси стану истјазавати ову душу, ви је 
откупљујте овим од њених дугова. Јер благодаћу Божјом ја сам богат. 
Својим знојем и трудом сабрао сам велико благо, и ову кесу 
поклањам овој души која ми је послужила. - Пошто то рече, он оде. 
А зли дуси, видевши то, беху у недоумици. Затим ударише у 
кукњаву, и посташе невидљиви. Утом опет дође угодник Божји 
Василије, доневши са собом много судова пуних чистог јелеја и 
скупоценог мира. И отварајући један за другим он их изливаше на 
мене, и ја се испуних духовног миомира, и осетих како се промених 
и постадох веома светла. Тада преподобни опет рече светим 
Анђелима: Господо моја, када све што треба свршите овој души, 
онда је одведите у дом који ми је од Бога уготовљен да тамо живи. - 
Рекавши то, он постаде невидљив. А свети Анђели ме узеше, и 
иђасмо по ваздуху на Исток. 

Док смо путовали са земље ка небу, сретоше нас најпре 
ваздушни дуси првог митарства[17]. На првом митарству се 
истражују греси, учињени речима људским, речима празним, 
бесмисленим, ружним, непромишљеним. И ми одмах застадосмо 
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тамо. И ђаволи изнеше књиге, у којима беху записане све моје речи, 
које сам изговорила од младости: све што сам ма кад проговорила 
непотребно, и глупо, а нарочито све што сам ружно говорила, и 
шале из младости, и смешке, што је уобичајено код младежи. Видех 
тамо записане све моје луде речи, непристојне разговоре, световне 
безобразне песме, неумесне усклике, смејања и кикотања. И ђаволи 
ме оптуживаху због тога, указујући време и места и лица, када сам, 
где и са ким таште разговоре водила, и речима својим гневила Бога, 
а нисам то уписивала себи у грех, нити исповедила духовном оцу, 
нити се кајала. Видећи то, ја сам ћутала као нема, немајући шта да 
одговорим злим дусима, јер су ме с правом оптуживали. Само сам 
се чудила у себи, како то они нису заборавили, а прошло је толико 
година, и ја сам све то давно заборавила, да ми ни касније на ум 
падало није. А они ми све то потанко и подробно излагаху као да 
сам данас то говорила. И ја се присећах да је све то било тако. И док 
сам ја постиђена ћутала, и уједно дрхтала од страха, свети Анђели 
који су ме водили изнеше насупрот тим мојим гресима нешто од 
мојих каснијих добрих дела, недостатак допунише од дара 
преподобног Василија, оца мог, те ме откупише, и ми кренусмо 
навише. 

И приближисмо се другоме митарству, митарству за лаж. На 
њему се истражује свака лажна реч, а нарочито кривоклетства, 
празна призивања имена Господња, лажна сведочења, 
неиспуњавање завета датих Богу, нетачно исповедање својих грехова, 
и друге сличне лажне ствари. Духови овог митарства су љути 
и свирепи, упорни и цепидлаке. Чим нас зауставише, одмах ме 
стадоше подробно испитивати. И оптужише ме за две ствари: прво, 
понекад сам слагала у ситницама, а то нисам уписивала себи у грех, 
и друго, много пута нисам од стида све тачно исповедила пред 
својим духовним оцем. И због тога зли дуси ликоваху, и хоћаху да 
ме отму из руку мојих водилаца. Али свети Анђели иставише 
против тих мојих грехова нешто од мојих добрих дела, а остало 
надокнадише даром оца мог, и тако ме откупише. И ми несметано 
кренусмо навише. 

Затим стигосмо до митарства које се зове митарство за 
осуђивање и клевету. Кад нас тамо зауставише, ја увидех како је 



тежак грех осуђивати ближњега, и како је велико зло другога 
клеветати, осуђивати, срамотити, грдити и исмевати. и туђем се 
греху потсмевати а своје грехе не видети. Јер такве опаки иследници 
опако испитују као антихристе, који су на себе узели улогу Христову, 
и прогласили себе судијама својим ближњих, док су сами заслужили 
безбројне осуде. Но, благодаћу Христовом, у мени мало што тамо 
нађоше. Јер сам се целог живота свог будно чувала да никог не 
осудим, нити оклеветам, нити да се коме потсмевам, нити кога да 
грдим. Истина, понекад слушајући друге где осуђују, или клеветају, 
или се коме потсмеваху, ја обратих извесну пажњу или из 
необазривости додадох по коју безначајну реч, па се одмах тргох у 
себи. Али, и то ми овде од иследника би оцењено као осуђивање и 
клевета. Но и ту ме свети Анђели откупише даром преподобног 
Василија, па кренусмо навише. 

И дођосмо до митарства, званог митарство за стомакоугађање. 
И одмах изјурише пред нас ти погани дуси, радујући се као некој 
добити од нас. Лица ових духова беху страховито одвратна, јер они 
изражаваху собом сластољубиве чревоугоднике и грозне пијанице. 
И једни од њих ношаху послужавнике с јелима, други чаше и бокале 
са пићима. Уствари та јела и та пића беху смрдљив гној и одвратна 
бљувотина. И прављаху се да су пресити и пијани, и играху уз 
музику, и све чињаху исмевајући грешне душе које довођаху на 
њихаво митарство. Ови духовни нас опколише као пси, и 
зауставише. И одмах изнесоше пред мене сва моја преједања, и када 
тајно једох, - и када преко мере и потребе једох, и кад као свиња 
једох без молитве и не прекрстивши се, и кад за време светих 
постова једох пре но што је црквеним правилом прописано, и кад 
што због неуздржања окусих пре обеда, и кад за трпезом преко мере 
једох. Исто тако они ми показаше сва моја опијања, износећи ми 
чаше и бокале из којих сам пила, и број испијених чаша, и говораху 
ми: толико си чаша попила у то и то време, на тој и тој гозби, са тим 
и тим људима. А у друго време и на другом месту толико си чаша по 
пила, и опила си се да ниси знала за себе, и повраћала си. А тамо и 
тамо пила си вина и друга пића, и много си пировала, и уз свирку и 
музику играла, певала, скакала, и једва су те кући одвели, толико си 
се била напила. Усто ми показиваху и оне чаше које сам у посне дане 



ради гостију или ради болешљивости пила, а нисам сматрала за 
грех, нити сам се кајала. А показиваху ми и оно што сам некад у 
недељне или празничне дане случајно попила пре свете литургије. 
Све то и многа моја друга угађања стомаку они ми изношаху, и 
истраживаху, и радоваху се, као да ме већ имају у својим рукама, 
жељни да ме у пакао одведу. А ја дрхтах, видећи себе тако 
окривљену, и немајући чиме да се браним. Но свети Анђели, узевши 
колико треба од дара преподобног Василија, откупише ме. А ђаволи 
на то повикаше, и силно се узнемирише, грајећи: Пропаде нам труд, 
пропаде нам нада! и бацаху по ваздуху хартије на којима беху 
исписани моји греси. Гледајући то, ја се радовах. И ми кренусмо 
одатле безбедно. 

Путујући тако, свети Анђели говораху међу собом: Ваистину 
велику помоћ ова душа има од угодника Божјег Василија. Да јој 
његови подвизи и молитве не помажу, она би много пропатила 
пролазећи ваздушна митарства. А ја се усудих рећи светим 
Анђелима: Господо моја, изгледа ми да нико од оних што живе на 
земљи не зна шта овде бива и шта грешну душу чека после смрти. 
Свети Анђели ми одговорише: Зар о томе не сведочи Свето Писмо 
које се стално чита по црквама? и зар то не проповедају 
свештенослужитељи Божји? Али људи, занети земаљским 
ништаријама, не маре за то, и сматрајући да је уживање свакодневно 
наједање и пијење, једу сваког дана несито и пију без страха Божјег. 
Њима је стомак уместо Бога, не помишљају на будући живот, нити 
се опомињу Светог Писма које говори: Тешко вама сити сад, јер ћете 
огладнети; тешко вама који се напијате сад, јер ћете ожеднети! (Лк. 
6, 25). И они сматрају да је Свето Писмо бајка, и живе безбрижно и 
разуздано, пирују и веселе се сваки дан, као онај еванђелски 
богаташ. Но они међу њима, који су милостиви и милосрдни, и чине 
добра ништима и убогима и невољнима, ти лако добијају од Бога 
опроштај грехова својих и пролазе митарства без муке, ради 
милостиње своје, јер Свето Писмо каже: Милостиња избавља од 
смрти, и очишћава сваки грех; они који чине милостињу и правду, 
испуниће се живота (Товит. 12, 9). Они пак који се не старају да 
милостињама очисте грехе своје, не могу избећи ова испитивања. 
Њих дограбљују тамнолики кнезови митарства, које си видела, и 



опако их мучећи низводи у пакао, где ће их оковане држати све до 
Страшнога суда Христовог. Но и ти не би могла проћи митарства, 
да те не откупљује дар преподобног Василија. 

Тако разговарајући стигосмо до петог митарства, митарства за 
лењост. На њему се истражују сви дани и часови, проведени у 
нераду, и задржавају готовани, који од туђег труда живе а сами неће 
да раде, и радници који примају плату а не раде колико треба. Тамо 
се истјазавају и они који се не старају око слављења Бога, и лење се у 
празничне и недељне дане да иду на јутрење, и на свету литургију, и 
на друга богослужења. Тамо се испитује чамотиња и нехат, и 
потанко истражује свачија лењост и нестарање о души својој. И 
многи се одатле низводе у понор. И мене много тамо испитиваху, и 
не бих се могла ослободити дуга због грехова те врсте, да мој 
недостатак не би допуњен даром преподобног Василија. Тако 
откупљену, одведоше ме одатле. 

И потом наиђосмо на шесто митарство, митарство за крађу. На 
њему нас кратко задржаше. И пошто нешто мало дадосмо, 
прођосмо. Јер ми не нађоше никакву крађу, осим неких врло ситних 
које сам у детињству починила из незнања. 

Одатле дођосмо на седмо митарство, митарство за среброљубље 
и тврдичлук. Но и њега брзо прођосмо. Јер ме је Господ целог 
живота штитио: нисам се паштила око многог стицања, нити сам 
била среброљубива; била сам задовољна оним што ми је Господ 
слао; нисам била тврдица, већ сам радо давала невољнима од онога 
што сам имала. 

Идући навише, наиђосмо на осмо митарство, митарство за 
камату. Ту истјазаваху оне што дају новац под интерес, и оне који 
нечасним начином зарађују, и зеленаше, и оне који туђе присвајају. 
Тамошњи иследници ме врло брижљиво испиташе, и пошто ништа 
не нађоше, шкргутаху на ме зубима. А ми кренусмо даље, 
благодарећи Бога. 

Онда стигосмо на девето митарство, митарство за неправду. На 
њему се испитују све неправедне судије, подмитљиве судије, и судије 
који криве ослобађају а невине осуђују. Тамо се истражује закидање 
плате радницима, и лажно мерење при трговању. Уопште, тамо се 



истражују сваковрсне неправде које су учињене. Но ми, благодаћу 
Христовом, прођосмо ово митарство без муке, давши нешто мало. 

Исто тако и следеће митарство, митарство за завист, прођосмо 
не давши ништа, јер никоме никада не позавидех. Иако се тамо 
истраживаше и нељубав, мржња, недружељубље, ненавист, ипак се 
милосрђем Христовим обретох невина у свима тим испитивањима. 
Истина, ђаволи бесно шкргутаху на ме зубима, али се ја не бојах. И 
ми продужисмо пут радујући се. 

На сличан начин прођосмо и митарство за гордост, на коме 
надмени духови горде истјазаваху за хвалисавост, високо мишљење о 
себи, охолост, величање. Тамо се брижљиво испитује и то, да ли је 
човек указивао дужно поштовање родитељима, оцу и мајци, и 
властима од Бога постављеним; и ако се огрешио о њих, колико пута 
и у чему. Уопште, испитују се и сва остала горда дела и таште речи. 
То митарство ми прођосмо, пошто врло мало одговарасмо, и ја бих 
слободна. 

Затим стигосмо на дванаесто митарство, митарство за гнев и 
јарост. Тамо ваздушни иследници беху свирепи. Али од нас не 
добише много, и ми одосмо даље радујући се у Господу, који штити 
грешну душу моју молитвама преподобног оца мог светог Василија. 

Потом нас срете тринаесто митарство, митарство за 
злопамћење. На њему немилосрдно истјазавају оне који у срцу свом 
држе злобу према ближњем, и оне који враћају зло за зло. Њих 
одатле злобни духови са великом јарошћу одводе у тартар[18]. Но 
милосрђе Господње и тамо ме заштити, јер нисам била злобна ни 
према коме, нити сам злопамтила учињене ми пакости, него сам чак 
и према неријатељима својим била незлобива и волела их колико 
сам могла, побеђујући зло добрим. И нађе се на том митарству да 
ништа не дугујем. И због тога тамошњи ђаволи кукаху, јер одлажах 
слободна из њихових опаких руку. 

А ми продужисмо даље веселећи се у Господу. И ја упитах моје 
водиоце, свете Анђеле: Молим вас, господо моја, реците ми, откуда 
ове страшне ваздушне власти знају сва зла дела свих људи који живе 
по целом свету, као и моја, не само она јавно већ и она тајно 
учињена, тачно знају и изобличавају? На то ми свети Анђели 
одговорише: Свакоме хришћанину на светом крштењу Бог додељује 
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анђела чувара, који невидљиво чувајући човека, упућује га на свако 
добро дело и дању и ноћу у све дане живота његова све до самртног 
часа, и записује сва добра дела његова што учини у овом животу, да 
би дотични човек добио од Господа милост и вечну награду у 
царству небеском. Исто тако и кнез таме, желећи да сав род људски 
одвуче у своју погибао, одређује по једног злог духа свакоме човеку, 
који стално прати човека, мотри на сва његова зла дела, на која га 
лукавствима својим и бодри, и скупља све зло што човек учини. 
Затим све те грехе човекове односи одговарајућим митарствима, где 
се сваки грех записује, те су тако свима ваздушним кнезовима 
познати сви греси свих људи по целоме свету. И кад се душа разлучи 
од тела, и хита да узиђе на небо к Творцу свом, тада је они 
нечастивци спречавају, показујући записане грехе њене. И ако душа 
има више добрих дела него грехова, они је не могу задржати. 
Пронађу ли пак код ње више грехова него добрих дела, они је 
задржавају за време, и затварају у тамницу невиђења Бога, и муче је, 
уколико им сила Божја допушта да је муче, све док та душа 
молитвама Цркве и милостињама својих ближњих не буде 
искупљена. Ако се пак која душа нађе толико грешна и одвратна 
Богу, да јој нема наде на спасење, већ је вечна погибао очекује, они је 
одмах низводе у бездан, где је и њима спремљено место за вечне 
муке, и тамо је држе до другог доласка Господњег, после кога ће се 
она са телом својим заједно са њима мучити у паклу огњеном. Знај 
још и ово: овим путем улазе, и истјазавају се, само они који су вером 
и светим крштењем просвећени; а неверници, незнабожни, 
идолопоклоници, и Сарацени[19], и сви туђи Богу, овамо не долазе. 
Јер још за живота у телу они су душама својим погребени у аду, и 
када умиру, ђаволи им одмах без икаквог испитивања узимају душе, 
као свој властити удео, и низводе их у понор пакла. 

Док ми свети Анђели ово говораху, стигосмо на четрнаесто 
митарство, митарство за убиства. На њему се истражују не само 
разбојништва, него и свака рана, сваки ударац чим било и где било 
по леђима или по глави или по врату или по лицу, све се то потанко 
испитује, и на теразије ставља. Али ми, и тамо мало нешто 
ставивши, прођосмо добро. 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0326.htm%23note19


И наиђосмо на петнаесто митарство, митарство за чарања, 
бајања, тровања, и призивања ђавола. Духови на овом митарству 
беху у обличју гмизаваца, шкорпија, змија, аспида и жаба, да их је 
било страшно и одвратно гледати. Али и тамо, благодаћу Господа 
мог, на мени се ништа не нађе, и ми прођосмо одмах не давши 
ништа. А они духови се срђаху на мене и викаху: Доћи ћеш на место 
где се истражује блуд, видећемо да ли ћеш се и тамо извући! 

Док смо одатле ишли навише, ја упитах свете Анђеле који ме 
вођаху: Господо моја, да ли сви хришћани пролазе ова митарства? И 
није ли могуће да човек прође овуда без истјазавања и страха који 
бивају на митарствима? Свети Анђели ми одговорише: Нема другог 
пута за душе верних што улазе на небо; све оне пролазе овуда, али 
не бивају све тако истјазаване као ти, већ само слични теби 
грешници, који су непотпуно исповедали своје грехе, стидећи се и 
скривајући пред духовним оцем своја срамна дела. А они који 
истински исповеде сва своја зла дела, и жале и кају се због учињених 
зала, њима се греси милосрђем Божјим на невидљив начин бришу. 
И кад таква душа долази овамо, ваздушни иследници отварају своје 
књиге, али ништа не налазе записано против ње, и не могу да јој 
учине никакву пакост, нити да је уплаше, и душа радујући се улази к 
престолу благодати. И да си ти потпуно и истински исповедила све 
своје грехе, и добила разрешење, не би била овако страшно 
истјазавана на митарствима. Али теби помаже то, што си давно 
престала да смртно грешиш, и што си остале многе године свога 
живота провела у врлинама; но нарочито ти помогоше молитве 
преподобног оца Василија коме си свим срцем много послужила. 

Тако разговарајући стигосмо до шеснаестог митарства, 
митарства за блуд. На њему се истражује свако блудничење, и 
маштање умом о блуду, и размишљање о блуду, и пристајање у 
мислима на блуд, и наслађивање блудним помислима, и похотљива 
питања, и страсни додири. Кнез овог митарства сеђаше на свом 
престолу, обучен у гадну и смрдљиву одећу, пеном крвавом 
оквашену, којом се он горђаше као царском порфиром. И мноштво 
ђавола стајаху пред њим. Они кад ме угледаше да сам стигла тамо, 
до њих, веома се зачудише. И онда изнесоше записана блудна дела 
моја, и изобличаваху ме, показујући лица са којима сам грешила у 



младости својој, и време кад сам грешила дању и ноћу, и места на 
којима сам који грех учинила. И ја им не могох ништа одговорити, 
само дрхтах од страха, и стид ме поједе. Тада свети Анђели рекоше 
ђаволима у одбрану моју: Оставите та давнашња блудна дела; она је 
остало време свога живота провела подвижнички у чистоти и 
уздржању. Ђаволи одговорише: Знамо и ми да је она давно престала 
са грехом, али се није како ваља исповедила пред духовним оцем, 
нити је од њега добила прописане заповести за откајавање грехова. 
Зато је наша. А ви: или нам је оставите, или је откупите добрим 
делима. - И положише свети Анђели много од мојих дела, но много 
више од дара преподобног Василија, те се тако једва избавих љуте 
беде. Онда продужисмо пут. 

Затим стигосмо на седамнаесто митарство, митарство за 
прељубу. Ту се истражују греси супружника, који нису били верни у 
браку и нису постељу своју брачну очували неоскврнављеном. Исто 
тако се ту ислеђују отмице ради блуда, и силовања. Ту грозно 
истјазавају и она Богу посвећена лица, која су своју чистоту 
заветовала Христу, па пала у блуд. На том митарству се и ја показах 
као велики дужник, и бејах изобличена као прељубница, и погани 
дуси и немилосрдни иследници већ беху готови да ме отргну из 
руку Анђела и сведу на дно пакла. Али се свети Анђели много 
препираше с њима, и изнеше на средину све моје потоње трудове и 
подвиге, и једва ме откупише, не толико мојим добрим делима 
колико даром оца мог Василија. Од његовог дара врло много узеше 
и на теразије положише, и тако моја безакоња надмерише. Онда ме 
узеше, и ми настависмо пут. 

И приближисмо се осамнаестом митарству, митарству за 
содомију. На њему се истражују противприродни греси мушкараца 
и женскиња, и блуд са ђаволима, и са бесловесним животињама, и 
родоскврњење, и друге гадости што се тајом врше, које је стидно и 
споменути. Кнез овога митарства одвратнији је од свих одвратних и 
гадних демона, сав облепљен смрдљивим гнојем; а такве су и слуге 
његове. Смрад њихов беше неподношљив, наказност њихова 
неописива, и јарост и љутина њихова неисказана. Они нас брзо 
опколише. Али милошћу Господњом ништа такво у мени не 
нађоше, и постиђени побегоше, а ми радујући се настависмо пут. И 



рекоше ми свети Анђели: Видела си, Теодоро, страшна и одвратна 
митарства за блуд. Знај дакле, да их мало која душа прође без муке, 
пошто сав свет лежи у злу саблазни и поганштина, и сви су људи 
сластољубиви и блудољубиви, и мисао је човекова од младости 
његове наклоњена злу, и једва ко чува себе од блудних нечистота. 
Мало је оних који умртвљују своје телесне пожуде, зато мало оних 
који ова митарства пролазе слободно. Велика већина који довде 
дођу, овде пропадају. Јер опаки иследници блудних дела дограбљују 
блудне душе и одвлаче у ад, мучећи их горко. И хвале се кнезови 
митарства за блуд, говорећи: Ми више од свих других митарстава 
испуњујемо пакао својом огњеном родбином! Но ти, Теодоро, 
благодари Бога што си већ, молитвама твога оца преподобног 
Василија, прошла та митарства, и одсада више нећеш видети зла ни 
страха. 

После тога стигосмо на деветнаесто митарство, митарство за 
јереси. Ту се истражују неправилна учења о вери, отступања од 
Православног вероисповедања, маловерја, сумње у вери, хуле на 
светињу, и остало томе слично. То митарство прођосмо без икаквог 
испитивања, и већ бесмо на домаку небеских врата. Али нас онда 
сретоше пакосни дуси последњег митарства, митарства за 
немилосрђе и тврдоћу срца. Ови иследници беху свирепи; кнез 
њихов љут, изгледао је мршав и мрзовољан, но од беса дисао је 
огњем немилосрђа. И ако се неко, који је извршио велике подвиге и 
постове и молитве и сачувао своју девственост и изнурио тело своје 
уздржавањем, нађе да је био немилосрдан и немилостив, њега са 
овог митарства одмах одвлаче доле и затварају у бездану пакла, где 
никад милост доживети неће. Но ми, благошћу Христовом, 
прођосмо и то митарство без муке, уз помоћ молитава преподобног 
Василија, који им од својих добрих дела подари много за моје 
откупљење. 

Избавивши се од горких митарстава, ми се затим с радошћу 
приближисмо самим вратима небеским. А врата небеска беху као 
најблиставији кристал, блистала су неисказано, и на њима стајаху 
сунцолики младићи. Кад видеше да ме Анђели воде, они се силно 
обрадоваше што сам се, штићена милосрђем Божјим, избавила од 
ваздушних митарстава, и с љубављу нас дочекаше и унутра уведоше. 



А шта тамо видех, и шта чух, о чедо Григорије! то се не да 
описати! Јер видех што око људско не виде, и чух што уво људско 
никада не чу, и што ни једноме човеку на земљи у срце не дође, - 
таква блага, такве красоте! И бих приведена пред престо Божје 
неприступне славе, око кога стоје Херувими, Серафими и безброј 
небесних Војника, који непрестано славе Бога неизрецивим песмама. 
И павши, поклоних се невидљивом и непознатом Божанству. И 
запеваше Небеске Силе преслатку песму, прослављајући Божје 
милосрђе, које греси људски не могу победити. И дође глас од 
Велељепне Славе, који наређиваше светим Анђелима што ме воде, 
да ме воде да видим све обитељи Светих, а такође и све муке 
грешних, па да ме затим упокоје у обитељи блаженог Василија. 

И свети Анђели ме проведоше свуда, и ја видех многа 
прекрасна насеља и обитељи, препуне славе и благодати, које је Бог 
уготовио онима који Га љубе. И моји водиоци ми показиваху 
посебно обитељи апостолске, посебно пророчке, посебно 
мученичке, посебно светитељске, и посебно обитељи сваког чина 
Светих. А свака обитељ беше неисказане красоте, огромна по 
ширини и дужини, са многим пресветлим палатама 
нерукотворним. И свуда се по тим обитељима разлегаше глас 
радости и весеља духовног, и виђаху се лица ликујућих. И видећи 
ме, сви се радоваху моме спасењу, и грљаху ме, славећи Господа који 
ме избави од замки вражијих. 

Пошто обиђосмо те обитељи, моји свети водиоци сведоше ме у 
преисподњу земље, и видех страшне неподношљиве љуте муке у 
аду, приправљене за грешнике. Показујући ми их, свети Анђели ми 
говораху: Погледај, Теодоро, од коликих те мука избави Господ 
молитвама угодника Свог Василија. - И слушах тамо јаукање, плач и 
горко кукање оних у мукама: једни викаху: Тешко нама! Авај, љутих 
мука! трећи проклињаху дан свога рођења. Но не беше никога да се 
смилује на њих. 

Затим ме изведоше отуда и доведоше у ову обитељ 
преподобног оца нашег Василија, коју видиш, и упокојише ме овде, 
рекавши ми: Сада преподобни Василије врши помен за тебе. - И 
мени би јасно, да сам у ово место дошла за четрдесет дана по 
разлучењу мом од тела.[20] 
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Све то преподобна Теодора исприча Григорију у сну у виђењу, 
и показа му сву красоту те обитељи и духовна богатства, и насладе, и 
славу, и разноврсне вртове са златолисним и многородним воћкама, 
и све весеље духовно што све стече блажени отац Василије 
многотрудним подвизима својим. 

Када се виђење заврши, Григорије се трже од сна, и расанивши 
се, он се чуђаше и дивљаше ономе што виде и што чу од блажене 
Теодоре. И уставши изјутра, оде код преподобног Василија да по 
обичају узме благослов од њега. А он га упита: Чедо Григорије, где 
си био ове ноћи? А он као ништа не знајући одговори: Одмарах се, 
оче, на постељи својој. Старац му на то рече: Знам да си се телом 
одмарао на постељи, али си духом био на другом месту. Зар си 
заборавио шта ти све откри Бог ове ноћи у виђењу у сну? Ето, добио 
си што си желео: видео си Теодору, и од ње си саме чуо о њој, и био 
си у мојој обитељи, и расмотрио си све што ми је благодаћу 
Христовом уготовљено за мој мали труд. 

Чувши то од преподобнога, Григорије познаде да његов сан није 
био привиђење већ Божје откривење њему, измољено од Бога 
молитвама преподобнога. И благодарећи Бога, он се поклони 
блаженом оцу свом, и овај га поучи колико беше потребно. 

По попуштењу Божјем, исти Григорије у једно време паде у 
неку сумњу о вери: јер марљиво читајући Стари Завет, он мишљаше 
у уму свом да је вера јеврејска добра. И дуго остаде са тим 
мишљењем. Дознавши то Духом, прозорљиви старац га изобличи и 
добро посаветова, па му опет измоли од Бога откривење. И опет 
Григорије имаде у сну виђење о Страшном суду Божјем над целим 
родом људским: виде Судију где седи на престолу, с десне Му стране 
стоје сви праведници, а с леве грешници, и Он им суди по делима 
њиховим. А виде и све Јевреје, који нису веровали у Христа, осуђене 
са осталим незнабошцима и послане у геену огњену. И као што виде 
осуђење грешника, виде и прослављење светих. О томе сам 
Григорије врло опширно пише, а овде је најкраће споменуто, јер је 
време да завршимо. 

Преподобни отац наш Василије, изнемогао од старости, 
приближи се блаженој кончини својој, пошто проведе много година 
у трудовима и подвизима суровог живота свог, и сатвори многа 



чудеса, и исцели многе болеснике, и изрече многа пророштва. Јер у 
Цариград би доведен из пустиње у својим средњим годинама; у 
Цариграду проживе око педесет година; и кад му беше близу сто 
година он се пресели у бесконачни живот. А предвиде свој крај, и 
унапред обавести о томе свог љубљеног ученика Григорија. 

Григорије је имао обичај да целу свету Четрдесетницу проводи 
затворен у дому свом у својој одаји, и да не излази све до Ускрса. Све 
то време он је проводио у посту и молитвама, чинио мноштво 
метанија, и све ноћи проводио без спавања. Једном пред свету 
Четрдесетницу он дође к преподобноме да по обичају узме од њега 
благослов за предстојећи му испоснички подвиг у затвору. 
Преподобни му даде много корисних по душу поука, благослови га, 
па му напослетку рече: Иди, чедо, с миром дому свом, а мене нећеш 
више видети телесним очима својим у овом животу. Рекавши то, он 
се заплака и, загрливши Григорија, с љубављу га целива. А 
Григорије паде пред чесне ноге његове, и окваси их сузама, плачући 
и кукајући због растанка. И после дугог плача, оде и затвори се на 
пост, као што беше његов обичај. А преподобни Василије предаде 
свету душу своју у руке Господа свог у средопосну недељу, двадесет и 
петог марта, на Благовести, 944. године. Чесно тело његово би 
погребено у манастиру светих мученика Флора и Лавра. 

И би виђење једном чесном човеку у Цариграду: виде дом 
велики и чудесан, и капија украшена златом и драгим камењем, и 
над капијом беше златним словима исписано ово: "Обитељ и вечни 
покој блаженог Василија Новог". Прочитавши то, човек се тај 
дивљаше лепоти тога здања. И гле, један диван младић изиђе и 
упита га: Што се чудиш, човече? Хоћеш ли да видиш још нешто 
чудесније? - И отвори му ону капију, и он унутра угледа најчудесније 
и превисоке палате, чија лепота превазилази свако схватање људско, 
и преподобног Василија где у великој слави седи на царском 
престолу, окружен многим предивним и пресветлим људима и 
младићима. А виђаху се тамо и прекрасни вртови. И све тамо што се 
виђаше, беше препуно радости и весеља. И чу се изнутра глас који 
говори: Такво уздарје добијају после смрти сви који су љубили Бога 
и свесрдно Му служили. 



Ово виђење човек онај многима исприча, и сви који чуше 
слављаху Бога, и почитоваху спомен угодника Божјег преподобног 
Василија. Нека се и ми удостојимо удела љубитеља Божјих светим 
молитвама преподобног Василија, а благодаћу Господа нашег Исуса 
Христа, коме са Оцем и Светим Духом част и слава вавек, амин. 

  
  
 
 
 
 
СПОМЕН СВЕТИХ 
ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ МУЧЕНИКА ГОТСКИХ[21] 
  
MЕЂУ овим светим мученицима двојица беху презвитери, 

Ватусије и Верк, са своја два сина и три кћери, и монах Арпила, и 
мирјани: Авипа, Агнас, Риакс, Игатракс, Искос, Силас, Сигицас, 
Сонирил, Сајмблас, Термас, Филгас, и седам жена: Ана, Ала, Вариса, 
Моика, Мамика, Вирка и Анимаиса. 

Ови свети мученици пострадаше 376. године од готског цара 
Унгериха, а у време римских царева Валента и Грацијана (364-378. г.). 
Због исповедања вере у Христа цар Унгерих запали цркву 
хришћанску и у њој сагоре ових двадесет и шест мученика. 

Њихове чесне мошти касније покупи нека готска царица 
удовица, која беше хришћанка, по имену Гата, са својом ћерком 
Дуклидом, и пренесе их у грчки град Кизик. Па кад се царица Гата 
врати отуда у своју домовину, њу незнабошци камењем засуше. А 
кћи њена сконча у миру у граду Кизику. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА 
ЈЕВСЕВИЈА 
  
ЕПИСКОП у граду Кивали; пострадао за Христа под 

Диоклецијаном, 304. године. 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0326.htm%23note21


  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
ПУЛИЈА 
  
СТАРЕШИНА чтеца при цркви у Кивали за еписковања 

Јевсевија; спаљен на ломачи за исповедање вере Христове. 
  
  
  
  

 

  
  
НАПОМЕНЕ: 

1. Празник светог Архангела Гаврила назива се "сабор" зато што 
се хришћани тога дана сабирају да заједнички прославе св. 
Арх. Гаврила. 

2. У Цариградском Синаксару спомен овог Св. Иринеја врши се 
23. августа, заједно са Св. Иринејем Лионским који се тада 
слави. 

3. У 284 години Римска царевина се раздели на источну и 
западну: источном је управљао Диоклецијан, а западном његов 
пријатељ Максимијан; царовали су од 284 до 305 године. 

4. Житије преп. Василија Новог написа његов ученик Григорије. 
Налази се у многим старим грчким рукописима у Светој Гори 
и на Западу, а издавано је више пута (у Паризу, у Русији и др.; 
ср. н РG I. 109, 653-664). 

5. Лав VI Мудри био на византијском царском престолу од 886 до 
911 г. 

6. Цар Александар био сауправитељ Лаву Мудром; царовао од 
886 до 912 г. 

7. Василије I Македонац царовао од 867 до 886 год. 



8. Магистријани - дворјани, високих звања на царском двору. Они 
били виши по положају од патриција. 

9. Титула патриције припадала је првобитно деци сенатора, који 
су се називали оцима, по латинском patres. Затим се овај назив 
стао давати свима лицима високородног римског порeкла. Но 
цар Константин Велики прогласи ову титулу личним 
достојанством, те је титула патриције дарована високим 
чиновницима, а није прелазила по наслеђу. 

10. Агарјанима су се називали арабијски Бедуини, разбојничко 
племе, које је скитало по Арабији. Они су се тако називали зато 
што су, по јеврејском предању, они били потомци Измаила, 
сина Агаре, робиње Авраамове. 

11. Златном капијом града називала се главна капија. 
12. Цар Константин VII Порфирородни био на византијском 

престолу од 912 до 959 године. 
13. Патријарх Николај I био на цариградском патријаршијском 

престолу два пута: први пут, од 895 до 906 год., други пут - од 
911 до 925 г. 

14. Иподром (хиподром) - коњско тркалиште, где су се обављале 
коњске трке и на двоколицама. 

15. Роман I, који је царовао заједно са Константином VII од 919-944 
г. 

16. Варвар значи странац. 
17. Митарства су нека врста царинарница, на које наилазе душе 

умрлих људи узлазећи ка престолу Небеског Судије. На 
митарствима стоје духови зла и траже од сваке душе царину 
или откуп за грехе које је починила. Та царина, тај откуп 
састоји се у добрим делима, супротним учињеном греху. 
Назив: митарства и митари, позајмљен је из историје јеврејске. 
Код Јевреја митарима су се називали лица, одређена од 
Римљана за скупљање пореза. При том послу, митари су 
употребљавали сва могућа средства, само да би што више 
скупили дажбина. Митари су стојали код нарочитих 
царинарница, или трошаринских станица, и наплаћивали за 
преношену робу трошарину. Те трошаринске станице 
називале су се митнице, митарства. Овај назив хришћански 
писци су употребили и назвали митарствима она места у 



ваздуху између земље и неба, на којима зли дуси задржавају 
душе покојника при њиховом узлазу ка Престолу Господњем, 
истражују њихове грехе, старајући се да их окриве за свемогуће 
грехе, и на тај начин низведу у ад. 
Суштина учења с митарствима изражена је у речи светог 
Кирила Александријског (+ 444 год.): О исходу душе. Тамо се 
каже: "При разлучењу душе наше са телом, стаће пред нас, с 
једне стране, војска и Силе небеске, с друге - власти таме, 
старешине ваздушних митарстава, изобличитељи наших дела. 
Угледавши их, душа ће задрхтати и устрептати; и у тој 
пометености и ужасу она ће тражити себи заштиту у анђела 
Божјих. Но и примљена од анђела и под њиховим окриљем 
пролазећи ваздушно пространство и улазећи на висину, она 
ће наићи на разна митарства која ће јој препречавати пут њен 
у Царство, заустављати и задржавати њено стремљење ка 
Царству. На сваком од ових митарстава тражиће се рачуна за 
посебне грехе ... Свака страст, сваки грех имаће своје митаре и 
истјазатеље. При томе ће бити присутне и божанске Силе и 
збор нечистих духова; и док ће божанске Силе износити 
врлине душе, дотле ће нечисти дуси изобличавати грехе њене... 
И ако се душа због побожног и богоугодног живота свог 
покаже достојна награде, узеће је Анђели и она ће 
неустрашиво полетети к Царству... Ако се пак, напротив, 
покаже да је она проводила живот у нераду и неуздржању, 
онда ће она чути онај страшни глас: Нека се узме безбожник, 
нека не види славе Господње! (Ис. 26, 10); тада ће је оставити 
Анђели Божји и узеће је страшни демони, и душа, везана 
нераздрешивим узама, строваљује се у тамнице пакла". 

18. Тартар је неизмерива провалија, бездан пакла; у тартар никад 
сунце не завири нити огреје; у њему бесни свирепа, 
неподношљива хладноћа. 

19. Сараценима се називало најпре скитачко разбојничко племе 
арабијских Бедуина; затим су хришћански писци стали 
казивати Сараценима све Арабе и муслимане уопште. 

20. У четрдесети дан по разлучењу душе од тела, по учењу Цркве, 
завршава се хођење душе по митарствима, изриче јој се 
временски суд, привремена пресуда, после чега се она 



настањује или у месту весеља, или у месту мучења, где и 
борави до другог доласка Господњег на земљу и коначног Суда 
Сина Божјег над људима. 

21. Готска земља простирала се од доње Висле до Црнога Мора. 
Готи су већином живели поред Дунава у данашњој Румунији. 
Касније су се они раселили готово по читавој Европи. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27. МАРТ 

  
  



СПОМЕН СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ 
МАТРОНЕ СОЛУНСКЕ 
  
СВЕТА Матрона, као сирота девојка, беше служавка у кући 

једнога Јеврејина у Солуну, чија се жена зваше Паутила. Ова госпођа 
њена често се ругаше Матрони због њене вере у Христа, много је 
злостављаше, а често и бијаше, приморавајући је на јеврејску веру. 
Но Матрона све то трпљаше кротко Христа ради, и тајно иђаше у 
цркву. Једном дозна Паутила да је Матрона кришом од ње ишла у 
цркву, па је сва гневна упита: Зашто ниси ишла у синагогу него у 
хришћанску цркву? На то јој блажена Матрона смело одговори: 
Зато што у хришћанској Цркви живи Бог, а од синагоге јеврејске Он 
одступи. То је разлог што не идем у синагогу него у цркву. 

Бесна због таквог одговора, Јеврејка је немилосрдно истуче и 
затвори у једну мрачну одају, где је поврх тога још и веза. Но 
сутрадан нађе је одвезану силом Божјом како клечи на молитви и 
хвали Бога. И опет је госпођа изби сировим жилама намртво, затим 
је још чвршће веза, па понова затвори у одају, и запечати врата, да 
јој не би ко улазио и нашао јој се у невољи. И остаде светитељка у 
том затвору четири дана без хране и пића, Богом крепљена. Онда 
Паутила скиде печате са врата, и кад их отвори она опет угледа 
Матрону одвезану где стоји на молитви. То је страховито разјари, и 
она дебелим моткама силно изби блажену, па је једва живу опет 
затвори, где светитељка сконча предавши дух свој Богу. Тада узе 
опака жена тело свете девојке и баци са висине своје куће на земљу. 
Хришћани узеше многонапаћено тело свете мученице Матроне и 
чесно сахранише. Потом епископ солунски Александар, сазнавши за 
многа учињена чудеса од свете мученице, подиже цркву у њено име, 
и у њој положи чесне мошти њене. А злу мучитељку Паутилу ускоро 
постиже праведна казна Божја: са оног истог места на кући, са кога 
је бацила доле тело Матронино, она се омакне, падне на калдрму и 
разбије се на мртво. И тако зло изврже бедну душу своју. 

Света Матрона пострадала у трећем или четвртом столећу. 
  
 
  



ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ЈОВАНА ЛИКОПОЉСКОГ[1] 
  
У ЕГИПАТСКОМ граду Ликопољу живљаше неки Јован који од 

детињства изучи дрводељски занат. Доцније, када му беше двадесет 
и пет година, он се одрече света, и пошто по разним манастирима 
проведе пет година, повуче се у гору Лико, на чијем највишем врху 
начини себи келију са три одељења, и зазида себе у њима. У једном 
се је одељењу молио, у другом радио и јео, а треће му је било за 
остале животне потребе. Пошто је тако затворен провео тридесет 
година, а за све то време кроз прозор примао од послушника све 
животне намирнице, он би удостојен пророчког дара, и тим даром 
пророштва постаде свима познат по самим догађајима. Између 
осталога, он посла различита претсказања блаженом цару 
Теодосију.[2] Тако, он му унапред откри устанак побуњеника и 
њихов брзи пораз; претсказа му о Максиму тиранину, да ће се цар 
вратити одневши победу над њим у Галији; претсказа и о тиранину 
Евгенију, да ће Теодосије и њега победити, и да ће сам тамо 
окончати дане своје и оставити царство сину своме. О светости овога 
човека пронесе се велика слава свуда, зато га и цар Теодосије 
поштоваше као пророка. 

Један војсковођа дође к њему да дозна, да ли ће победити 
Етиопљане, који у то време беху продрли у Сијену, у горњој 
Тиваиди, и пустошаху њене крајеве. Свети отац му рече: "Ако пођеш 
на непријатеље, савладаћеш их, и победити, и покорити, и бићеш 
веома славан у цара". Тако и би; догађаји потврдише пророштво. Он 
исто тако претсказа, да ће благочестиви цар Теодосије умрети 
природном смрћу. Уопште, он је у необичној мери имао пророчки 
дар, како смо о томе слушали[3] од Отаца који су живели с њим, 
чији славни живот бејаше познат свима тамошњим житељима; они 
ништа пристрасно не говораху о овом човеку, него пре казиваху о 
њему у умањеном облику. 

Неки трибун дође к преподобном Јовану и мољаше га за 
дозволу да му доведе своју жену која одавна тешко болује, и сада, 
пошто се спрема да отпутује у Сијену, жели да види светитеља: да се 
он помоли за њу, и отпусти је с благословом. Али светитељ одби да 
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види жену, пошто он, деведесетогодишњи старац, живи безизлазно 
у својој пештери већ четрдесет година, и никада није допуштао да 
му на очи излазе жене; чак ниједан човек никада не уђе код њега, јер 
је он кроз прозор благосиљао долазнике, разговарајући са сваким о 
његовим невољама. Иако трибун упорно мољаше аву за допуштење 
да му доведе жену своју, али светитељ не пристаде, говорећи: "То је 
немогуће", - и отпусти га тужна. Међутим жена свакодневно 
досађиваше мужу и заклињаше му се говорећи да нипошто неће 
отпутовати из града док не види пророка. Када муж извести 
блаженог Јована о заклетви своје жене, светитељ видевши веру њену, 
рече трибуну: "Ове ноћи јавићу јој се у сну, само да не би више 
тражила да види лице моје у телу". Муж саопшти жени својој речи 
блаженога Оца. И стварно, жена виде у сну пророка где приђе њој и 
рече: "Шта је теби до мене, жено? зашто желиш да видиш лице 
моје? зар сам ја пророк, или праведник? ја сам човек грешан и слаб 
као и ви. Уосталом ја сам се помолио за тебе и за твога мужа, да вам 
све буде по вери вашој. Идите дакле с миром". И пошто ово рече, 
удаљи се. Пробудивши се, жена исприча мужу шта јој пророк рече, 
описа његов изглед, и посла к њему мужа да му захвали. Када га 
блажени Јован угледа, предухитри га рекавши му: "Ето, ја испуних 
твоју молбу: видех твоју жену и убедих је да више не тражи да ме 
види, него јој рекох: идите с миром". 

Жени једнога чиновника дође време да роди, када овај не беше 
код куће. Онога дана када се она породи, њен муж беше у оца 
Јована, и она се од туге тешко разболе. Светитељ му саопшти 
радосну вест, говорећи: "Када би ти знао дар Божји, и да ти се данас 
роди син, ти би прославио Бога. Само мајка његова беше у 
опасности. Када отидеш дома, дете ће већ напунити седам дана; дај 
му име Јован; васпитај га брижљиво до седме године, и онда га 
пошаљи монасима у пустињу". 

Таква је чудеса чинио Јован за долазнике са стране; а својим 
суграћанима, који су му стално долазили због својих невоља, он 
претсказиваше будућност, и откриваше свачија тајна дела, 
претсказиваше и о надолажењу Нила, и да ли ће оно бити 
плодотворно. Исто тако он унапред објављиваше и о понекој казни 
Божјој која им је претила, и изобличаваше виновнике. Сам блажени 



Јован није јавно вршио исцељења, него је давао јелеј, којим је 
исцељивао врло многе болеснике. Тако жена једнога сенатора ослепе 
од беле павлаке на оку, и мољаше мужа да је одведе к Јовану. Он је 
увераваше да Јован никада не прима жене; и она га замоли да отиде 
ави, да се овај помоли Богу за њу. Светитељ се помоли за њу и посла 
јој јелеј; жена три пута дневно мазаше њиме очи, и за три дана 
прогледа, и јавно захвали Богу. 

Нас је било седморо браће у Нитријској гори,[4] сви дошљаци: 
ја, блажени Евагрије, Албин, Амоније и други. Ми смо се старали да 
тачно сазнамо у чему се састојала врлина блаженога Јована. И 
Евагрије рече: , Да бих рад био да од некога, који је вичан у 
оцењивању духа и речи, дознам какав је он човек. Ако дознам, ја ћу 
се задржати код њега; не дознам ли како он живи, ја нећу отићи к 
њему у гору". Пошто чух то, ја никоме не рекох ни речи, и проведох 
у миру један дан, али другог дана ја закључах своју келију и, 
поверивши себе Богу, упутих се у Тиваиду.[5] И стигох тамо после 
осамнаест дана, пошто сам путовао делимице пешке а делимице на 
чамцу реком. Али то беше доба поплаве, када многи болују; 
разболех се и ја. Стигавши Јовану, ја нађох двориште његове келије 
затворено јер братија касније беше направила пред светитељевом 
келијом велико двориште, у коме се могло сместити око стотину 
људи). Ово двориште они затвараху кључем, а отвараху га само у 
суботне и недељне дане. И када дознадох зашто је двориште 
затворено, ја сачеках суботу, и у осам сати пре подне посетих 
праведнога човека. Затекох га где седи крај прозора, кроз који је, 
изгледа, разговарао са посетиоцима. Пошто ме поздрави, он ме 
преко тумача упита: "Откуда си, и зашто си дошао? Изгледа ми да 
си из Евагријевог братства". И док ми разговарасмо, уђе управитељ 
те области, по имену Алипије. Када овај уђе, Велики остави разговор 
са мном; и ја се повукох мало устрану, да им не бих сметао. Пошто 
се њихов разговор протеже много, мене спопаде досада, и у тој 
досади почех да ропћем на доброга старца што презре мене а указа 
поштовање ономе. У таквом расположењу духа ја већ намислих да 
напустим старца с презрењем. Али слуга Христов дозва к себи 
тумача, по имену Теодора, и рече му: "Иди, реци ономе брату: не 
падај духом, ја ћу одмах отпустити управитеља и разговараћу с 
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тобом". Тако ја тачно сазнадох да је он духован човек, и да унапред 
зна све. Ободрен тиме, ја причеках. 

Када управитељ изађе, светитељ ме дозва к себи и рече ми: 
"Зашто си се наљутио на ме? шта си нашао у мени што заслужује 
љутњу, те си помислио оно што није својствено мени, нити доликује 
теби? Зар не знаш шта је речено у Светом Писму: не требају здрави 
лекара него болесни (Мт. 9, 12). Ја ћу тебе наћи кад год зажелим, и 
ти мене. Ако ти ја и не дам поуке, даће ти друга братија и други 
Оци. Али овај човек, предат ђаволу због световних дела свбјих, једва 
је улучио слободни тренутак, као роб који је умакао од суровога 
господара, и дошао к мени да што корисно добије. Стога би 
неумесно било да оставим њега а посветим пажњу теби, човеку који 
се непрестано стараш о своме спасењу". 

Ја га онда замолих да се помоли за мене, и потпуно се уверих да 
је он стварно духован човек. Тада, благога лика он ме кротко 
помилова својом десном руком по левом образу, и рече ми: "Тебе 
очекују многе невоље; ти си много пута био у искушењу да 
напустиш пустињу; бивао си страшљив, и побеђивао си. Али демон 
те подбада под видом побожних и паметних разлога, јер он ти 
подмеће жељу да се видшп са оцем својим и да наговориш свога 
брата и своју сестру да ступе у монаштво. Ево дакле, ја ти јављам 
благу вест: обоје су спасени, јер су се одрекли света. А отац твој 
живеће још седам година. Ти дакле, остани у пустињи и немој 
желети да због њих идеш у своју постојбину, јер је писано: Ни један 
није приправан за царство Божје који метне руку своју на плуг па се 
обзире натраг (Лк. 9, 62). Тако, добивши од речи богонадахнутога 
човека довољно поуке и прекора, ја захвалих Богу што разлози, који 
су ме побуђивали да оставим пустињу, беху уклоњени предвиђањем 
светога човека. 

Затим ми он опет благо рече: "Желиш ли да будеш епископ?" Ја 
му одговорих: "Да већ јесам". Он ме упита: "Где"? Одговорих му: "Да 
надзиравам (επισκοπώ)[6] кујне, радионице, столове, посуће; и ако је 
вино кисело, ја га стављам устрану, а ако је добро, ја га пијем. Исто 
тако ја надзиравам лонце, и ако је у њима мало соли или других 
зачина, ја метнем у њих, и затим једем. Ето, то је моје епископство, а 
рукоположило ме је чревоугодије". Блажени ми са осмехом рече: 
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"Остави шалу. Ти ћеш бити рукоположен за епископа, многе ћеш 
муке и туге поднети. Ако пак желиш да их избегнеш, не излази из 
пустиње, јер те у пустињи нико не може рукоположити за 
епископа". 

Отишавши од њега, ја се вратих у пустињу, у своје драго место, 
и све ово испричах светим Оцима о чудесном и духовном Јовану. 
После два месеца они отпловише и посетише овог блаженог човека. 
А ја, несрећник, заборавих његове речи. После три године ја се 
разболех од слезине и стомака, и братија ме посла из пустиње у 
Александрију, јер је моја болест претила да се претвори у водену. 
Лекари ме посаветоваше да ради промене ваздуха отпутујем из 
Александрије у Палестину, јер је тамо ваздух мекши него ли у 
нашим крајевима. Из Палестине дођох у Витинију,[7] и ту, не знам 
како да објасним, да ли по људској ревности или по благовољењу 
Јачега, - једини Бог зна -, ја бих удостојен рукоположења које је изнад 
мене. Пошто узех учешћа у делу блаженога Јована Златоуста, ја бих 
приморан да се једанаест месепи скривам у мрачној келији, и ту се 
сетих да ми онај чудесни и блажени човек претсказа ово што сада 
подносим. 

Овај велики подвижник Христов причаше ми још и ово, 
желећи тиме да ме учврсти у одлуци да никако не напуштам 
пустињу: "Четрдесет и осам година ја сам провео у овој келији; и за 
то време не видех женско лице, нити новац; нити икога видех где 
једе, нити ико мене виде где једем или пијем". 

Ја већ поменух да су два месеца после мене оци наше пустиње 
ишли у посету овоме светитељу. О томе су они причали ово: "Када 
стигосмо к њему, он нас све поздрави, обраћајући се свакоме 
веселим лицем. И ми га одмах замолисмо да се најпре помоли за 
нас (јер је такав обичај код свих египатских отаца). Затим он упита, 
да ли нема неког клирика међу нама. А када ми сви рекосмо да 
нема, он нас све прелете погледом и откри да међу нама има клирик 
који се скрива. (Стварно, са нама је био један ђакон, али о томе није 
знао нико осим његовог брата, коме је он, по своме смирењу, 
забранио да никоме не говори о томе, сматрајући себе, у сравњењу 
са таквим светитељима, недостојним и имена хришћанског а камоли 
чина). Показавши на њега руком, он рече: "Ето ђакона". А када овај, 
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желећи да сакрије свој чин, стаде одрицати, светитељ га узе за руку, 
загрли га са прозора, и саветујући га благо рече му: "Чедо, не 
одбацуј благодати Божје, нити лажи одричући се дара самога 
Христа. Јер је лаж туђа Христу и хришћанима, па макар била 
изречена за малу или за велику ствар. Ако чак и ради доброг циља 
говоре лаж, и то није похвално, јер је лаж, по Спаситељевој речи, од 
ђавола (Јн. 8, 44)". Изобличени ћуташе и прими кротки приговор 
старчев. А када ми завршисмо молитву, један од наше братије, који 
је већ три дана страшно патио од грознице, стаде молити аву да га 
исцели. А блажени отац му рече, да ће му ова болест послужити на 
корист, и да га је постигла због маловерја, али му даде јелеја и 
нареди му да се њиме маже. А када се намаза јелејем, он поврати све 
што му беше у стомаку, и грозница му сасвим прође, те он на својим 
ногама отиде у манастирску гостопримницу. 

Свети Јован имађаше већ деведесет година, и тело му се беше 
тако сасушило од подвижништва, да му ни брада не растијаше на 
лицу. Он ништа друго није јео осим воћа, и то по сунчевом заласку. 
У тако дубокој старости, после толиких подвига, он није јео ни хлеба 
нити ишта друго што се на ватри спрема. Када нам он нареди да 
седнемо, ми захвалисмо Богу за сусрет са њим. Он нас прими као 
своје рођене, и радосна лица упита нас: "Откуда сте, децо, и из које 
земље дођосте ништавном човеку?" А када му казасмо своју 
постојбину, и да смо из Јерусалима дошли к њему ради душевне 
користи, да бисмо очима видели оно што чусмо, блажени нам 
одговори: "Шта ћете необично видети, љубљена децо, те сте толико 
превалили и толику муку поднели? Зажелели сте да видите људе 
смирене и ништавне, који нису достојни гледања, нити имају ишта 
необично. Достојни дивљења и хвале налазе се свуда, где се у 
црквама читају Божји Пророци и Апостоли, које треба 
подражавати. Ја се веома дивим вама и вашој ревности, што сте, 
презревши толике опасности, допутовали к нама ради поуке, док 
ми, због лењости, не желимо да изађемо из своје пештере. Али и 
сада, ма да сте учинили похвално и добро дело, немојте мислити да 
је оно довољно; него подражавајте врлине ваших Отаца. Ако сте чак 
и све њихове врлине стекли (што ретко бива), ни онда се не 
ослањајте на себе. Јер су неки, који су се били успели на сам врх 



врлина, напослетку падали због самопоуздања. Обратите пажњу, да 
ли се добро држите у својим молитвама; не помрачује ли се чистота 
вашега разума; не блуди ли ваш ум када стојите на молитви Богу; 
нека друга мисао, када уђе у вашу душу, не скреће ли вашу пажњу 
на нешто друго; не узбуђује ли вашу душу сећање на какве било 
неумесне жеље. Обратите пажњу, да ли сте се истински одрекли 
света; да нисте овамо дошли да уходите нашу слободу; не тражите 
ли у својим врлинама сујетну славу, да бисте се само показали пред 
људима као подражаваоци наших дела. Обратите пажњу, не 
узнемирава ли вас каква страст, почаст, слава и похвала људска, или 
притворна побожност и самољубље. Не сматрајте себе за праведне; 
не хвалите се праведношћу. За време молитве не подајте се ни 
сећању на сроднике, ни сећању на саучешће; не подајте се мисли ни 
о чему другом, па ни о самом свету. Иначе, узалуд је дело ваше, када 
се ви за време разговора с Богом подајете мислима које вас свлаче 
доле. Такво склизнуће ума сналази свакога који се није потпуно 
одрекао света, него још се стара да му угађа. Телесне и земаљске 
бриге развлаче душу његову мноштвом замисли; и душа, опхрвана 
страстима, не може Бога видети. Но такав човек и не треба да се 
ревносно стара да дође до познања Бога, да не би, будући недостојан 
такве тековине а удостојен њене частице, помислио за себе да је све 
постигао, - и на тај начин сасвим пропао. Богу се увек треба 
приближавати постепено и бојажљиво, онолико колико сваки може 
умом ићи напред, и колико је то уопште доступно човеку. Они који 
Бога траже, треба да душу своју одврате од свега другог, по речи 
Светога Писма: Видите и познајте да сам ја Бог (Пс. 46, 11). Ко се пак 
удостоји делимичног познања Бога, (јер нико не може потпуно 
познати Бога), он уједно с тим добија познање и о свима осталим 
стварима: види тајне, јер му их Бог показује; провиди будућност, 
созерцава откривења као и светитељи, чини чудеса, постаје пријатељ 
Божји и добија од Бога све што тражи". 

У једном граду, причао је ава Јован, живљаше неки младић, који 
бејаше многа зла починио и тешко грешио. Али по тајанственом 
дејству Божјем, он се сакруши у срцу свом због многих грехова 
својих, настани се међ гробовима, и стаде оплакивати пређашњи 
свој живот. Падајући лицем на земљу, он се није усуђивао да пусти 



глас, нити да изговори име Божје, нити да моли, јер је сматрао да је 
недостојан живота. Он пре смрти затвори себе у гробницама и, 
одрекавши се живота, он само јецаше из дубине срца. Пошто тако 
проведе недељу дана, ноћу устадоше на њега демони, виновници 
његовог пређашњег рђавог живота, вичући и говорећи: "Где је онај 
покварењак, пресићен телесним уживањима? Он је сада незгодан за 
нас, јавио се целомудрен и добар, и хоће да постане уредан 
хришћанин када већ нема снаге за то. Испуњен нашим злом, какво 
добро ти још очекујеш себи? Зар нећеш скоро поћи са нама на 
обична дела своја? Очекују те блуднице и крчмари; зар нећеш поћи 
да се наслађујеш сладострашћем, пошто је свака друга нада 
изгубљена за тебе? Тебе ће свакако убрзо постићи суд када тако 
убијаш себе. И што хиташ на своју казну, јадниче? Што се напрежеш 
да убрзаш своју осуду?" И много друго говораху му, као: "Наш си, 
сјединио си се с нама; творећ^ сваку неправду, ти си нам постао 
дужан за све, а сада се усуђујеш да нам умакнеш? Што не 
одговараш? Зар нећеш поћи заједно с нама?" Али он, јецајући 
непрестано, не слушаше их, нити им одговори иједну реч, ма да 
демони веома наваљиваху на њега. Када ништа не успеше, иако су 
много пута понављали ове ствари, зли и гадни демони га шчепаше, 
и почеше тешко тући и мрцварити тело његово, и пошто га 
измучише страшно, оставише га полумртва. Лежећи непомичан 
онде где га оставише демони, он ипак одмах поче јецати чим се 
освести. Међутим рођаци који су га тражили, када га нађоше и 
сазнадоше од чега је његово тело тако изранављено, хтедоше да га 
одведу дома, али он не пристаде, иако су га они дуто наговарали. 
Идуће ноћи демони опет нападоше на њега са још већом жестином 
него ли прошле. И опет га рођаци не могоше наговорити да напусти 
ово место. Боље је умрети, говораше он, него ли живети у греховним 
нечистотама. Треће ноћи демони га тако.немилосрдно истукоше, да 
га умало не убише. Пошто видеше да он не уступа, отидоше, 
оставивши га без даха. Одлазећи они викаху: "Победио си, победио 
си". 

После тога му се ништа страшно није дешавало, него је он без 
страха живео у гробовима све до краја свога живота, подвизавајући 
се у чистој врлини. И Бог га тако прослави знамењима и чудесима, 



да је многе потстакао на дивљење и ревност према добру. Штавише, 
врло многи од оних који се беху предали очајању, стадоше чинити 
добра дела и подвиге. И зби се на њима реч Светога Писма: Који се 
сам понижује, подигнуће се (Лк. 18, 14). Стога се, децо, подвизавајмо 
нарочито у смиреноумљу; оно је темељ свију врлина. За ово 
подвижништво веома нам је корисна и пустиња што удаљенија од 
насеља. 

Бејаше још, казивао је ава Јован, и други монах који живљаше 
дубоко у пустињи, и много се година подвизаваше у врлинама. И 
догоди му се у старости да га демони страшно нападну искушењем. 
Подвижник је веома волео безмолвије - молитвено тиховање, и 
проводећи дане у молитвама, песмама и многим созерцањима, он је 
имао неколико божанских виђења, нека на јави а нека у сну. Он 
готово беше достигао бестелесни живот: није обрађивао земљу, није 
се бринуо о исхрани, није међ растињем тражио потребну храну 
телу, није ловио ни птице, нити друге какве животиње, него 
испуњен уздањем у Бога, откако остави свет и пређе у пустињу, он 
никада није мислио како ће . прехранити своје тело. Пошто је 
драговољно предао себе забораву, он је, савршеном љубављу 
устремљен Богу, очекивао час када ће бити позван из овога света, а 
хранио се највише радошћу виђења и нада. Међутим, нити тело 
његово ослаби од напрезања, нити душа његова беше тужна, него у 
неком узвишеном расположењу он имађаше чврсту навику. 

Ценећи га, Бог му је у одређено време слао хлеб на трпезу на 
два или три дана; и он се њиме хранио. Кад год би осетио потребу за 
храном, он је улазио у своју пештеру, и тамо налазио храну. Пошто 
би узнео молитву Богу, он би се поткрепио храном, па би се затим 
наслађивао славословљима. Молитва и созерцање - погруженост у 
свете тајне Божије - беху његово стално занимање. Тако је он 
напредовао из дана у дан и, предајући се садашњости, стално се 
приближавао благој будућности, и био скоро уверен у свој бољи 
удео, као да га је већ имао у рукама, што је и учинило да он умало 
није пао када га је затим спопало искушење. 

Када он дође до такве уверености, у њега се неприметно увуче 
мисао, да је он виши од других, и да зна и има нешто више него 
други људи. При таквим мислима он се већ стаде ослањати на себе. 



Убрзо затим у њему се појави немарност, спочетка мала, тако да је 
човек не би ни сматрао немарношћу; потом се разви већи немар, да 
се већ и осећаше његово постојање. Подвижник већ стаде немарније 
устајати од сна за славословље, постаде млитавији према молитви, и 
његово славословље не беше онако дуго; душа се прохте да се 
одмара, ум паде доле, и мисли почеше да блуде; а тамо у дубинама 
душе, немар већ, постао мио, и само пређашња навика, као неки 
браник, донекле задржаваше подвижника у овом његовом 
стремљењу, и чуваше га за неко време. И понекад, улазећи у 
пештеру увече после уобичајених молитава, он је налазио на трпези 
хлеб који му је слат од Бога, и хранио се њиме, али није изгонио из 
ума оне одвратне мисли, нити је помишљао да немар убија ревност, 
нити се трудио да зло одврати од себе. Удаљити се мало од 
дужности, њему је изгледала безначајна ствар. И тако, похотљива 
љубав, пошто овлада његовим мислима, вуцијаше га у свет. Али се 
ипак тада уздржа. Идући дан проведе у обичним подвизима; и 
после молитве и славословља уђе у пештеру и нађе постављен хлеб, 
али овога пута не онако марљиво спремљен и чист него прљав. Он се 
зачуди и ожалости, али га ипак узе и поткрепи се. Настаде трећа 
ноћ, и зло се утростручи. Ум његов се још брже предаваше 
сладострасним помислима. Његова му уобразиља тако живо 
престављаше сладострасне призоре, као да их он стварно 
доживљаваше. Али без обзира на то, он и трећег дана настави своје 
подвиге: мољаше се и појаше псалме, али овога пута не са чистим 
расположењем, него се често осврташе и луташе погледом на разне 
стране. Његово добро дело прекидаху разне мисли. Увече, осетивши 
потребу за храном, он уђе у пештеру и нађе на трпези хлеб, али као 
да су га мишеви или пси гризли, а ван пештере - суве мрве. Тада он 
стаде јецати и сузе лити, али не онолико колико је било потребно да 
се угуши похотљивост. Ипак, пошто поједе не онолико колико је 
желео, он беше готов да се одмара. Ту га помисли наједанпут 
стадоше нападати са свих страна, савладаше му разум, и одмах 
заробљеника повукоше у свет. Уставши, он пође у насељене крајеве, 
идући ноћу кроз пустињу. Дан свану, а он још беше далеко од 
насеља. Мучен жегом он сустаде, и стаде се освртати не би ли 
угледао неки манастир у коме би могао одахнути. И стварно, у 
близини угледа један манастир. Богобојажљива и благочестива 



братија примише га као рођеног оца: умише му лице и ноге, и по 
молитви одведоше га за трпезу молећи га да са љубављу прими што 
је дао Бог. Пошто се поткрепи, замолише га братија да им каже реч 
спасења, и каквим се средствима могу спасавати ђаволских замки, и 
како могу побеђивати нечисте мисли. Саветујући их као отац децу, 
он им препоручиваше да буду истрајни у трудовима, и увераваше их 
да ће се они брзо претворити за њих у велику насладу. И много 
других веома корисних ствари он им говораше о подвижништву. 
Пошто заврши поуку, он невољно помисли на себе, и стаде 
размишљати како то он друге уразумљује а сам је остао 
неуразумљен. И поставши свестан свога пораза, он се одмах журно 
поврати у пустињу, оплакујући себе и говорећи: да ми Господ није 
помогао, брзо би се душа моја преселила у ад (Пс. 93, 17;) и умало не 
огрезох сав у злу; и умало ме не убише на земљи (Пс. 118, 87). И зби 
се на њему реч Светога Писма: Брат помаган од брата јесте као тврд 
град (Прич. Сол. 18, 19), и као тврђава неосвојива. Од тога доба он је 
целог живота јадиковао; није више добијао храну од Бога, и својим је 
трудом зарађивао себи хлеб. Закључавши се у пештери, и 
простревши врећу на поду, он је све дотле лежао на земљи и плакао, 
док није чуо глас Анђела који му у сну рече: "Бог прими твоје 
покајање и смилова се на тебе; само пази, не обмањуј себе. Доћи ће 
ти у посету братија коју си поучио, и донеће ти на благослов 
хлебове; прими их, раздели са њима, и свагда благодари Бога". 

Ово сам вам испричао, децо, да би се ви више свега 
упражњавали у смиреноумљу, ма како вам велики изгледали ваши 
подвизи. Јер је то прва заповест Спаситељева; Он говори: Блажени 
сиромашни духом, јер је њихово царство небеско (Мт.5, 3). Пазите да 
вас помоћу неких сањарења не преваре демони. А када вам ко дође, 
било брат, или пријатељ, или жена, или отац, или мајка, или 
учитељ, или дете, или слуга, ви најпре пружите руке своје на 
молитву, и ако је привиђење, побећи ће од вас. Ако вас пак демони 
или људи прелашћују ласкајући вам и хвалећи вас, не обраћајте 
пажњу на њих и не надимајте се умом. И мене су често ноћу 
прелашћивали демони разним призрацима, те ми сву ноћ нису 
давали ни да се молим, нити да се одморим; а изјутра би ми се с 
потсмехом клањали и говорили: "Опрости нам, ава, што смо ти сву 



ноћ задавали посао". А ја сам им одговарао: Отступите од мене сви 
који чините безакоње (Пс. 5, 9); нећете искушати слугу Господњег. 

Тако и ви, посветивши се безмолвију, - молитвеном тиховању, 
вежбајте се увек у созерцању - светом богоразмишљању, да бисте у 
молитви имали чист ум. Добар је и онај подвижник који, живећи у 
свету, стално се бави добрим делима, указује братољубље и 
гостољубље и љубав, чини милостињу, добротвори онима који му 
долазе, помаже болесне, чувајући себе од саблазни. То је добар, 
истински добар подвижник: он делом и трудом испуњује заповести, 
иако се бави земаљским стварима. Бољи је од овога и већи онај 
созерцатељ који, узишавши од житејских ствари духовнима, оставља 
другима да се брину о њима, а сам, одрекавши се себе и 
заборавивши себе, бави се небеским стварима. Ослободивши се 
свега, он предстоји Богу, и никаква га друга брига не одвлачи од тога. 
Такав се сједињује са Богом, живи са Богом, свагда славећи Бога 
непрекидним славословљима. 

Знам човека у пустињи, који десет година није узимао никакву 
земаљску храну, него му је Анђео сваког трећег дана доносио 
небеску храну и хранио га њоме, и то му је служило место јела и 
пића. И знам да томе човеку дођоше демони у призрацима, 
показујући се као анђелска војска, са огњеним колима, и 
многобројним копљоношама, као да прате неког цара, и рекоше му: 
"Човече који си све испунио, поклони ми се, и ја ћу те узнети на небо 
као Илију". А монах помисли у себи: ја се свакодневно клањам своме 
Цару и Спаситељу, и када би ово био Он, не би то захтевао од мене. 
Чим он само рече у себи: ја имам свога Цара - Бога, коме се свагда 
клањам, а ти ниси мој цар, - одмах све ишчезе. А ово говорећи као о 
другом, он жељаше да сакрије своје подвиге. Опи пак који заједно 
живљаху са њим говораху да је он то сам видео. 

Причајући нам такве и многе друге ствари у току три дана, до 
три сата после подне свакога дана, блажени Јован лечаше душе 
наше. Затим нас благослови и наложи нам да идемо у миру; још нам 
и пророштво изрече: да је данас стигла вест у Александрију о победи 
благочестивог цара Теодосија и поразу тиранина Евгенија, и да ће 
цар умрети природном смрћу. Све се тако заиста и десило. 



Пошто посетисмо и многе друге Оце, дођоше братија и јавише 
нам да се блажени Јован упокојио на чудесан начин: био је наредио 
да никога не пуштају к њему у току три дана, - и преклонивши 
колена на молитву, престави се у својој деведесетој години у отиде 
Богу, коме нека је слава вавек, амин.[8] 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ПАФНУТИЈА 
  
УЧЕНИК Св. Антонија Великог. Светошћу свога живота 

обратио је многе грешнике на пут покајања (као св. Таи ра). Више је 
личио на бестелесног ангела него на телесног човека. Основао је 
манастир у Доњој Тиваиди, у Ираклејском крају, и био игуман. 
Уважаван је и поштован био од свих. Упокојио се крајем четвртог 
века. О њему Паладије у Лавсаику (гл. 57) пише ово: Ми видесмо и 
друго место, где је живео отшелник Пафнутије, човек велики и 
добродетељан, који се недавно преставио у околини Ираклије 
Тиваидске. О њему су многи причали много. После дугог 
подвизавања Пафнутије замоли Бога да му открије коме је он од 
светих подвижника сличан. Јави му се Анђео и рече му: Ти си сличан 
том и том фрулашу који живи у граду. - Пафнутије похита томе 
фрулашу и распитиваше га о његовом начину живота и о делима. 
Фрулаш му рече (што и беше истина) да је он човек грешан, и 
пијаница, и блудник, и да је недавно престао бити разбојник и 
постао фрулаш. А када га Пафнутије стаде подробно испитивати 
какво је уопште добро учинио, он му одговори, да он не зна никакво 
своје добро осим што је једном, док је још био разбојник, једне ноћи 
спасао једну хришћанску девојку од разбојника који су хтели да је 
обешчасте, и вратио је у село. Другом једном приликом, продужи 
фрулаш, сретох једну лепу жену где лута у пустињи, бежећи од 
градоначелникових слугу и судија због државних дугова свога мужа, 
и оплакује своју судбу. Ја је упитах, зашто плаче. - Ништа ме не 
питај, господине, рече она, нити распитуј о мојој невољи, него ме 
узми као слушкињу своју и води куда хоћеш. Јер пошто су мога 
мужа у току две године много пута тукли због државног дуга од 
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триста златника, и затворили у тамницу, и три моја премила детета 
продали, ја се спасавам бегством, прелазећи из места у место. И 
пошто су ме често хватали и сваки пут немилосрдно тукли, ја сада 
лутам по пустињи, и већ је трећи дан како ништа окусила нисам. - Ја 
се сажалих на њу, доведох је у пећину, дадох јој триста златника и 
испратих до града. Тако ослободих њу са децом и мужем. 

Пафнутије му рече: Ја не знам да сам ишта слично учинио у 
своме животу; али си ти, свакако, слушао за мене да сам чувен 
подвижништвом, јер нисам у лењости провео свој живот. И Бог ми 
откри о теби да ти ништа ниси мањи од мене по добрим делима. 
Када се Бог тако брине о теби, брате, ти немој занемарити душу 
своју. - Фрулаш тог часа баци фрулу из руку и, заменивши складност 
музичке песме духовном мелодијом, пође за овим човеком у 
пустињу. И ту се према својим моћима подвизаваше три године, 
проводећи време свога живота у славословљима, и молитвама, и 
тако пређе на небо и упокоји се убројан у ликове светитеља и редове 
праведника. 

Пошто посла Богу овог усрдног подвижника врлине, ава 
Пафнутије стаде водити још савршенији живот од пређашњег, и 
опет замоли Бога да му открије, коме је од светитеља сличан. И опет 
њему би глас од Бога: Ти си сличан старешини суседног села. - 
Пафнутије се хитно упути к њему. Када закуца на врата његова, овај 
изиђе и, по обичају, прими госта. Умивши му ноге, он спреми 
трпезу и понуди га да једе. Али Пафнутије га стаде распитивати за 
дела његова, и говораше: Човече, испричај ми како проводиш 
живот, јер ми је Бог објавио да си ти многе монахе превазишао. - А 
овај му одговори, да је он човек грешан и недостојан и самог имена 
монашког. Али пошто Пафнутије упорно настојаваше, овај човек му 
одговори: Ја нисам имао потребе да ти причам о својим делима, али 
пошто си дошао по вољи Божјој, то ћу ти причати о себи. Ево, већ је 
тридесета година како сам се одвојио од жене, пошто сам са њом 
проживео само три године и добио са њом три сина који служе 
мојим потребама. До данашњег дана нисам напуштао 
гостопримство. Нико се од сељака не може похвалити да је пре мене 
угостио странце. Сиромах или странац не излазе из мога дома 
празних руку, него добију што им је потребно за пут. Нисам 



пропустио да пружим потребну утеху ојађеном сиромашку; нисам 
био пристрасан на суду према сину свом; туђи плодови нису ушли у 
моју кућу; није било непријатељства где се нисам јављао као 
миротворац: нико није корио моје синове за недоличне поступке; 
стада моја нису дирала туђе плодове; нисам први засејавао своје 
њиве, него сам их предостављао другима, а сам сам се користио само 
оним што би преостало; нисам допуштао да богаташ тлачи 
сиромаха; целог живота свог нисам никога увредио, нити сам 
против икога произнео рђав суд. Ето што сам, уколико се сећам, 
учинио по вољи Божјој. 

Чувши за врлине овога човека, Пафнутије га загрли и рече: Нека 
те благослови Господ од Сиона, и видећеш добра јерусалимска. 
Теби недостаје главна врлина: премудро знање о Богу, које не 
можеш без напора стећи, ако се не одречеш света, и не узмеш крст и 
не идеш за Спаситељем. - Када то чу, овај се човек не осврну на своје 
имање него сместа пође за авом у гору. А када дођоше до реке и не 
нађоше чамац, Пафнутије му нареди да прегази реку коју нико 
никада није газио на том месту, пошто је дубока. Они пређоше тако 
да им вода беше само до појаса. Тада Пафнутије остави овога човека 
на једном месту, а сам, удаљивши се од њега, мољаше Бога да 
постане бољи од оваквих људи. После неког времена Пафнутије виде 
где Анђели узеше душу овога човека, славећи Бога и говорећи: 
блажен је онај кога си изабрао и примио; настаниће се у дворима 
твојим (Пс. 64, 5). А светитељи одговараху и клицаху: велики мир 
имају они који љубе закон твој (Пс. 118, 165). Тада Пафнутије дознаде 
да се овај човек упокојио. 

Продужујући да се неуморно моли Богу и да још више пости, 
Пафнутије опет замоли Бога да му открије, коме је он сличан. И опет 
му рече глас Божји: Ти си сличан трговцу који тражи добра бисера; 
него устани и не оклевај: с тобом ће се срести човек коме си ти 
сличан. - Спустивши се са горе, он виде једнога трговца, 
александријца, човека благочестива и христољубива, који је трговао 
са двадесет хиљада златника, имао сто лаћа, и сада се враћао из 
Горње Тиваиде. Он је све своје имање и све приходе од трговине 
раздавао сиромасима и монасима; и овога пута, са својим синовима, 
ношаше Пафнутију десет врећа поврћа. - Шта је то, пријатељу? 



упита га Пафнутије. - А он му одговори: То су плодови трговине који 
се приносе Богу ради окрепљења праведних. - Шта дакле, рече му 
Пафнутије, зар нећеш примити наше звање? - А када овај признаде 
да то веома жели, Пафнутије му рече; .Докле ћеш се ти бавити 
земаљском трговином, не преузимајући небеску трговину? Остави 
то другима, а сам, док је време тако благопријатно, поћи за 
Спаситељем, крме ћеш после кратког времена стићи. - Трговац, 
нимало не оклевајући, нареди својим синовима да све што је у њега 
остало, раздаду сиромасима; а сам отиде у гору, затвори се у оном 
месту где су се пре њега подвизавали двојица, и непрестано се 
мољаше Богу. После мало времена он остави тело и постаде 
небожитељ (ούρανοπολίτη). 

Пошто и овог човека посла на небо, Пафнутије најзад и сам, 
немајући више снаге да се подвизава, стаде одлазити душом. И 
предстаде му Анђео и рече му: Хајде најзад и ти, блажени, у вечна 
насеља, јер Пророци дођоше да те приме у своју средину. То ти 
раније није било откривено, да се ти не би погордио, и тако лишио 
својих заслуга. - Пошто проживе још један дан и исприча све неким 
презвитерима који, по откривењу, беху дошли к њему, Пафнутије 
предаде душу. Презвитери јасно видеше како га примише ликови 
Праведника и Анђела који слављаху Бога.[9] 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
КИРИКА 
  
ПОДВИЗАВАО се у Апри (Теодосиупољ), у Тракији; преставио 

се у миру 
  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
КОДРАТА, МАНУИЛА, ТЕОДОСИЈА 
и осталих четрдесет 
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ОВИ свети мученици беху родом са Истока. Гледајући како 
идолопоклоници сваки дан предају хришћане на смрт, они се 
договорише да неустрашиво исповеде веру у Христа, да би постали 
наследници небеског царства. Са таквом одлуком они се непозвани 
упутише кнезу своје земље, који у то време истјазаваше и на смрт 
предаваше многе хришћане. Ступивши пред кнеза, они смело из 
јавише да су хришћани. Кнез нареди те их бацише у тамницу. После 
неколико дана кнез их изведе из тамнице, и стаде их наговарати да 
принесу жртву идолима. Но они га не само не послушаше, него му 
саветоваху да се он сам одрекне поштовања идола. Тада кнез нареди 
те их најпре обесише наге о дрво и стругоше им ребра, затим их 
положише на изоштрене гребене, па им напослетку отсекоше главе. 
Тако блажени мученици примише венце мучеништва. 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
ЈОВАНА и ВАРУХИЈА 
  
ПОСТРАДАЛИ мачем посечени. 
  
  
СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
ЕВТИХИЈА ЕПИСКОПА 
  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ПАВЛА, 
епископа Коринтског 
  
БРАТ Петра, епископа Аргоског; за епископа Коринтског 

рукоположио га патријарх Николај Мистик. Мирно се упокојио око 
880-890 године.[10] 
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СПОМЕН СВЕТОГ ПРОРОКА 
АНАНА (или АНАНИЈА) 
  
ПРОРОКОВАО за царовања Асе, цара Јудејског; изобличио 

цара што се поуздао у цареве земаљске а не у Господа Бога, и 
изрекао му казну Божију за то (2 Дневн. 16, 1-13). 

  
  
СПОМЕН СВЕТЕ 
ЛИДИЈЕ 
  
ОВА света жена беше продавачица порфире (скерлета) из града 

Тијатире, близу Филипе у Македонији. Она прва поверова 
проповеди Апостола Павла у том крају и крсти се са целом кућом 
својом (Д. Ап. 16, 12-15). Зато се слави као прва хришћанка 
европљанка. 

  
  

 

  
  
НАПОМЕНЕ: 

1. Спомиње се још и 6. фебруара. 
2. Теодосије Велики, цар римски царовао од 379 до 395 године 
3. Тако вели писац Лавсаика, св. Паладије, епископ Еленопољски, 

од кога и узимамо ово житије. Види: Лавсаик, књ I; стр. 84-96, и 
књ. II, стр. 1-10, превео са грчког јеромонах Јустин, издање 
Мисионарских писама, Битољ 1933 и 1934 г. 

4. Та се пустиња налазила у Доњем Египту. 
5. Тиваида се налазила у Средњем Египту. 
6. Грчка реч епископ буквално значи: надзорник. 
7. Витинија - малоазијска област. 
8. Преподобни Јован упокојио се крајем 4. века. 



9. Ово казивање о препод. Пафнутију налази се у "Историји 
Египатских монаха", гл. 14 (изд. Боландиста, Bruxelles 1961, с. 
102-110). 

10. О овом Светом, као и о његовом брату, видети опширније под 
3. мајем. 

  
 

 

 

 

28. МАРТ 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ИЛАРИОНА НОВОГ,[1] ИСПОВЕДНИКА, 
игумана манастира Пелекита 
  
ПРЕПОДОБНИ Иларион би од ране младости монах. Носећи 

крст и следујући Распетоме, он уздржањем покори телесне страсти, 
и све монахе превазиће врлином. Затворивши себе у мрачну одају, 
он много година проведе далеко од сваке вере, и просвети се 
бестрашћем. Стога се удостоји свештеничког чина. И би игуман 
манастира Пелекита близу Хелеспонта[2], у Азији. Он сатвори дивна 
чудеса: речју отстрањиваше живртиње штеточине са усева у пољу, 
речју их одгоњаше са њива и градина, молитвом заустави велики 
град, за време суше изведе кишу, раздели реку као пророк Јелисеј, 
исцели човека са сухом руком, слепцу да рова прозрење, многе 
хроме исцели, ђаволе изгони, рибарима који су дуго узалуд ловили 
напуни мреже рибама. 

У осмој песми Канона свети Јосиф Песмописац пише за њега да 
је од мучитеља поднео гоњење за поштовање чесне иконе 
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Спаситељеве, и назива га мучеником. Јер је живео у време 
иконоборног цара Лава III Исавријанца, и био много злостављан. 

Војвода царев нападе с војском изненада на манастир Пелекит, 
и то на Велики Четвртак за време свете литургије: улете дрско у 
олтар, забрани да се пева, и свете животворне Тајне Христове баци 
на земљу. Затим ухвати четрдесет и два најугледнија монаха, па их 
окова у ланце, а остале стави на разне муке: неке силно изби и тела 
им покида, некима браде и лица смолом намаза и запали, а некима 
носеве одреза. Потом манастир са црквом запали. А преподобног 
оца Илариона са осталих четрдесет и два окованих отаца посла у 
заточење близу Ефеса, где он у тамници сконча 754. године, и 
пресели се у царство Христово. 

  
  
 
 
 
 
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
СТЕФАНА ИСПОВЕДНИКА, 
игумана Триглиског манастира 
  
ПРЕПОДОБНИ Стефан живео је у време цара Лава 

Јерменина[3]. Измалена заволео подвижнички живот, и украсио 
себе свима врлинама. На велике молбе монаха постао игуман 
Триглиског манастира[4]. Многе је упутио на чист и богоугодни 
живот. Пошто се много година подвизавао и игумановао, 
злочестиви цар Лав иконоборац устроји љуто гоњење на 
православље због поштовања чесних и светих икона. Тада тиранин 
позва и преподобног Стефана, и примораваше га да се одрекне 
поштовања светих икона, и да се потпише против православне вере. 
Но преподобни не само то одби, него изружи цара, и назва га 
безбожником као и осгале иконоборце. Зато би љуто мучен, и по 
тамницама вучен, па затим послат у заточење. И тамо, злостављан и 
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кињен, он оде ка Господу Христу, за кога поднесе многе трудове и 
претрпе многе муке. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
БОЈАНА, 
кнеза Бугарског 
  
БЕШЕ син Крутогона а унук Грубоша. Исповедаше веру 

Христову док његов брат Миломир беше незнабожац. по наредби 
брата свог би посечен за веру праву 827. године. 

  
  
ЧУДЕСАН ДОГАЂАЈ СА 
ВОЈНИКОМ ТАКСИОТОМ 
  
У ГРАДУ Картагени, у Африци, беше један војник, по имену 

Таксиот. Он провођаше живот у тешким гресима. Но деси се у 
Картагени помор, и Таксиот се трже, покаја се за грехе своје, остави 
војничку службу, и са својом женом повуче се из града на своје 
имање, где живљаше богоугодно. Али после извесног времена, по 
дејству ђавола, он учини прељубу са женом свога чивчије, који је 
живео на његовом имању. Но не прође после тога много дана, а њега 
уједе змија, и он умре. 

На поприште далеко од имања Таксиотовог налажаше се један 
манастир. Жена Таксиотова похита тамо и замоли монахе да 
сахране њеног мужа крај манастирске цркве. Пошто пренеше тамо 
покојника, сахранише га у девет сати пре подне, Но у три сата по 
подне чу се из гроба запомагање: Смилујте се на мене! смилујте се! - 
Тада приђоше гробу, и брзо откопаше гроб, и нађоше покојника 
живог. Све их то запрепасти, и питаху га шта се то с њим десило, и 
како оживе. А он им од силног плача и ридања не могаше причати, 
само их мољаше да га одведу слузи Божјем епископу Тарасију. И 
одведоше га епископу. И епископ га три дана тераше да му исприча 



шта је видео тамо. И он тек четвртог дана једва могаше да говори. И 
тада са многим сузама исприча ово: 

Када умирах, ја угледах пред собом неке црнце, чији изглед 
беше веома страшан, и душа ми се смете. Затим угледах два врло 
дивна младића, и душа моја ускочи им у руке. И одмах као летећи 
са земље ми узлажасмо по ваздуху навише, и наиђосмо на 
митарства која спречавају улазак и заустављају душу свакога човека. 
И на сваком митарству истраживаху засебне грехе: на једном лаж, на 
дугом завист, на трећем гордост; и сваки грех има своје посебне 
иследнике у ваздуху. И ја видех код Анђела торбу, и у њој сва моја 
добра дела, и Анђели узимаху од њих и противстављаху мојим злим 
делима. И тако пролажасмо митарства. Али када, приближавајући 
се к вратима неба, наиђосмо на митарство за блуд, зауставише ме 
стражари. И онда изнеше сва моја блудна дела телесна, која сам 
починио од детињства па све до смрти. А анђели који ме вођаху 
рекоше ми: Све телесне грехове, које си у граду учинио, Бог ти је 
опростио, пошто си се покајао за њих. На то противници моји 
рекоше: Али по одласку из града он на имању свом учини прељубу 
са женом свога чивчије. Када то чуше Анђели, и не нађоше моје 
добро дело којим би надмерила тај мој грех, они ме оставише и 
отидоше. 

Тада ме зли дуси зграбише и, бијући ме, свукоше ме доле. И 
раседе се земља, и они ме вукоше кроз неке тесне и смрдљиве 
ходнике све до самих преисподњих тамница пакла, где су душе 
грешника затворене у вечној тами, где нема живота људима, него 
вечне муке и неутешни плач и неизразиви шкргут зуба. Тамо стално 
страховито кукају, вапијући: Тешко нама! тешко нама! Леле! леле! - 
И није могуће исказати тамошње невоље које видех, нити изразити 
оне муке и патње: јецају од срца, и никога да се сажали на њих; 
плачу, и нема ко да их утеши; моле, и нема ко да их чује ни избави. 
И ја бих затворен с њима у тим тамним местима. И обревши се у 
тескоби, ја плаках и ридах горко од девет сати до три по поподне. 
Онда угледах мало сијање неко, - то беху дошла тамо два Анђела. А 
ја их стадох молити усрдно, да ме избаве од ове беде, да бих се 
покајао Богу. Но Анђели ми рекоше: Неблаговремено молиш, јер 
нико одавде не излази све до свеопштег васкрсења. - Али ја не 



престајах молити и преклињати, обећавајући покајање. Тада један 
Анђео рече другоме: Јемчиш ли за њега да ће се покајати, као што 
од свег срца обећава? Онај му одговори: Јемчим. - И видех како му 
јемац пружи руку. 

Онда ме узеше и оданде изведоше, и доведоше на земљу до 
гроба мог код тела мог, и рекоше ми: Ући одакле си отишао! - И ја 
видех моју душу где као бисер сија, а тело мртво као смрдљиво блато 
и црно; и одвратно ми беше да уђем у њега. И рекоше ми Анђели: 
Теби је немогуће покајати се, осим у телу са којим си сагрешио. А ја 
их преклињах да не улазим у тело. На то ми Анђели рекоше: Уђи, 
ако не, ми ћемо те опет одвести тамо откуда те узесмо. Онда уђох и 
оживех, и стадох запомагати: Смилујте се на мене! 

Епископ Тарасије му рече: Узми мало хране, прихвати се! Али 
он не хте окусити. И кајаше се четрдесет дана, идући од цркве до 
цркве и ударајући главом о врата и прагове. Све плакаше и 
уздисаше причајући свима о страшним мукама, у којима грешници 
живе у оном свету, и преклињаше људе да не греше и да се покају за 
већ учињене грехе. И тако проведе Таксиот четрдесет дана по 
васкрсењу свом. И очистивши се покајањем, он на три дана раније 
сазнаде час своје кончине, и отиде к свемилосрдном и 
човекољубивом Богу, који низводи у ад и изводи, и који свима даје 
спасење. Њему слава вавек, амин. 

  
  
ЖИТИЈЕ И СТРАДАЊЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ЕВСТРАТИЈА ПЕЧЕРСКОГ, 
постника и мученика 
  
СВЕТИ Евстратије, као што му и само име казује,[5] показа се и 

у животу добрим војником Христовим, ратујући под знамењем 
крста. Он се показа храбри подражавалац самог заточничког Војводе 
свог - Христа, јер јуначки претрпе са Њим иста страдања, од истих 
људи и у исто ' време, те би се заиста могао похвалити и рећи за 
себе: Ја ране Господа Исуса на телу свом носим (Гал. 6, 17). 

Овај храбри војник Христов, Евстратије беше родом из Кијева. 
Он зажеле да се обуче "у све оружје Божје" (Еф. 6, 11), које садржи у 
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себи монашки лик. Знајући да се "никакав војник не уплеће у 
трговине овога света да угоди војводи" (2 Тм. 2, 4), он раздаде своје 
имање убогама, при чему један део остави рођацима да га они 
раздаду после њега. И пошто он, богаташ, осироте на такав начин, 
постаде инок у Печерском манастиру. И стаде богоугодно војевати 
под заставом осиротелог ради нас војводе Христа, побеђујући 
духовним мачем, тојест молитвом и глађу велике уздржљивости, не 
само тело своје него и бестелесне непријатеље, смиривајући их и 
заробљујући својим смирењем и послушањем. При томе, свети 
Евстратије размишљаше о томе, како се његов Подвигоположник, 
сам Исус Христос, усрдно молио, постио четрдесет дана, понизио 
себе, био послушан. Стога и он наоружа себе тим истим врлинама. 
Но особито знајући да је човек био побеђен првим грехом кроз 
неуздржљивост, свети војник Христов подвизаваше се нарочито у 
уздржању и великом пошћењу, те због тога би назван постником. 

Када, по попуштењу Божјем, злочестиви Боњак са мноштвом 
Половаца нападе и опљачка Руску земљу, тада и блажени 
Евстратије, при упаду паганаца у Печерски манастир и покољу који 
они тамо приредише, би са другима одведен у ропство и продан у 
Грчку земљу, у град Корсун, једноме Јеврејину, заједно са педесет 
других хришћана, од којих тридесеторица беху манастирски момци 
а двадесеторица Кијевљани. Богопротивни Јеврејин стаде 
приморавати своје робове да се одрекну Христа, претећи им да ће 
оне који се противе уморити глађу у оковима. Но храбри инок 
Евстратије, молећи се, све их крепљаше, учаше и поучаваше, 
говорећи: "Браћо, ко се од вас крстио и поверовао у Христа, нека не 
издаје свој обет који је дао при крштењу. Христос нас је препородио 
водом и Духом; Христос нас је Својом крвљу искупио од клетве 
законске и учинио нас наследницима Свога Царства. Стога, ако 
живимо - Господу да живимо, ако ли умремо - за Господа да 
умремо, па ћемо привременом смрћу стећи живот вечни. Угледајмо 
се на онога који је рекао: Мени је живот - Христос, а смрт - добитак 
(Флб. 1, 21)". 

Добро окрепљени речима блаженога Евстратија, сви 
заробљеници претпоставише да умру од глади, лишени привремене 
хране и пића, него да се одрекну Христа, који је хлеб и извор вечнога 



живота. И тако, изнурени глађу и жеђу, сви педесет људи 
поумираше за кратко време: једни кроз три дана, други кроз четири, 
неки кроз седам, а најјачи кроз десет. Само Евстратије остаде жив; 
мучен глађу читавих четрнаест дана, он остаде читав и здрав, пошто 
из младости своје беше навикао на пост. Несрећни Јеврејин, 
видевши да црноризац би узрок што му пропаде новац дат за 
заробљенике, које се надао превести у своје зловерје, намисли да му 
се освети. Уто се приближи дан Васкрсења Христова. Јеврејин стаде 
празновати своју Пасху, и ругаше се светом Евстратију као што се 
некада богоубилачки оци његови ругаху самоме Господу нашем 
Исусу Христу. И као што у оно време Јевреји распеше Христа, тако и 
овај несрећни Јеврејин са пријатељима својим прикова на крст овог 
блаженог праведника. 

Распет, Евстратије благодараше Богу што га удостоји да живи 
без хране и пића већ петнаести дан. А Јеврејин и остали пријатељи 
његови ругаху се распетоме и говораху му: Безумниче, наједи се сада 
законске пасхе, да би остао жив и избегао проклетство, јер нам 
Мојсије даде закон који он доби од Бога, и у књигама својим рече 
ово: Проклет сваки који виси на дрвету (5 Мојс. 21, 23). Блажени 
одговори на то: Данас ме Господ удостоји велике благодати, јер 
благоволи да ја пострадам за име Његово на крсту слично Њему. 
Надам се да ће Он и мени рећи, као некада разбојнику: Данас ћеш 
бити са мном у рају (Лк. 23, 43). А ваша пасха ми није потребна, нити 
се бојим ваше клетве, јер пасха наша, Христос, закла се за нас (1 Кор. 
5, 7), и разруши проклетство смрти, бачено на нас због нарушења 
закона у рају, и уведе благослов живота Крстом, на коме висаше Он, 
живот свих, као што и Мојсије прорече говорећи: И угледаћете 
живот ваш где виси пред очима вашим (5 Мојс. 28, 66). А за празник 
Пасху Давид говори: Ево дан, који створи Господ! Радујмо се и 
веселимо се у њ! (Псал. 117, 24). Али ти, који си ме распео, и остали 
твоји једномишљеници, заплакаћете због овог дана и заридати, јер 
ће вас постићи одмазда за крв моју и за крв осталих хришћана које 
куписте. Господ ненавиди ваше суботе, и празнике ваше преметнуће 
у тугу; јер се приближи погибија начелника вашега безакоња. 

Чувши ово, Јеврејин се распали гневом, па дохвати копље и 
прободе распетога. И тако, храбри војник Христов Евстратије прими 



блажену кончину, својствену војницима.[6] И тада би виђена огњена 
колесница и коњи огњени, који душу овог ликујућег победоносца 
узнесоше на небо, и чу се глас који говораше: "Ево славног грађанина 
небескога града!" 

Свето тело блаженог мученика свирепи Јеврејин скиде са крста 
и баци у море, где се многа чудеса догодише потом. Верни усрдно 
тражаху тамо те чудотворне мошти, али их не нађоше. Но до 
промислу Божјем оне се обретоше у пештери, где и до сада почивају 
нетрулежне. 

Претсказање светога страдалца да ће његова крв бити освећена, 
испуни се одмах после његовог мучеништва. Јер тог истог дана 
стиже наређење од грчкога цара: да се сви Јевреји протерају из 
његове државе; да им се одузму имања; и да се старешине њихове 
побију због мучења хришћана. Мећу првима би убијен, по 
пророчанству блаженог Евстратија, епарх, старешина области, који 
беше постакао Јевреје против хришћана. А то се догоди на овај 
начин. Један богат и чувен Јеврејин прими крштење. Цар, желећи да 
га због тога одликује, постави га после неколико дана за епарха. А 
он, добивши овај чин, тајно одступи од Христа и Његове вере и даде 
Јеврејима разрешење да широм грчкога царства купују хришћане и 
претварају их у робове своје. Када се ово недело неваљалог епарха 
обелодани, цар нареди да га погубе, и да све Јевреје у његовом 
царству затру. И у то време, када убијаху Јевреје у грчком граду 
Корсуни, обесише на дрво оног несрећног Јеврејина који погуби 
преподобног Евстратија. И тако се злоба његова обрати на његову 
главу, и њега постиже судба Јудина. 

Остали пак Јевреји, видећи страшна чудеса по кончини 
преподобнога, истински повероваше у Христа, и крстише се. А свети 
Евстратије који их пороби Христу, и после смрти своје добар војник 
Христов и победоносац, удостоји се са бесмртном војском небеском 
певати победну песму, и царовати са самим ПобеАитељем смрти - 
Христом, са којим је слично војевао, славећи Га благодарећи Му, са 
беспочетним Његовим Оцем и животворним Духом, у бесконачне 
векове, амин. 
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СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ИСИХИЈА, ПРЕЗВИТЕРА ЈЕРУСАЛИМСКОГ 
  
ЈЕРУСАЛИМСКИ презвитер, проповедник и дубоки богослов, 

преподобни Исихије беше на далеко познат почетком 5. века, као 
што сведочи о њему Св. Теофан Исповедник у својој Хронографији 
(I, 83). А Кирил Скитопољски, писац житија многих Светих из тога 
доба, назива га учитељем Цркве и богословом на далеко познатим. 

Преподобни Исихије беше у пратњи јерусалимског патријарха 
Јувеналија (422-458. г.) када овај посвећиваше цркву у манастиру 
Светог Јефтимија (428. г.), о чему пише споменути Кирил у Житију 
Св. Јефтимија. О великој духовној и богословској мудрости 
преподобног Исихија говори и свети патријарх Фотије (Библиотека, 
198), који веома похваљује његове књиге. Свети Исихије написа 
дивна тумачења на многе књиге Светога Писма, а такође и поучне 
књиге о подвижничком и духовном животу. Особито је значајно 
његово славно дело "О трезвењу и врлини" које се налази у 
"Добротољубљу".[7] Упокоји се преподобни Исихије у миру око 
године 440. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ АПОСТОЛА 
ИРОДИОНА, 
једнога од Седамдесеторице[8] 
  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ИЛАРИОНА ПСКОВСКОГ 
  
УЧЕНИК светог Ефросиона Псковског и оснивач Покровско-

Озерског манастира, на реци Желчи, у Гдовском округу. У својој 
обитељи он се богоугодно подвизавао све до свога престављења, 
1476. године. Свете мошти његове почивају у цркви, у његовом 
манастиру. 
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НАПОМЕНЕ: 

1. Овај Исповедник Христов Иларион назива се "новим" за 
разлику од светог Илариона Далматског, такође Исповедника, 
који је пострадао под византијским царем Лавом V 
Јерменином (813 до 820 год.), и празнује се 6. јуна. 

2. Хелеспонт је стародревни назив за Дарданелски Мореуз који 
спаја Мраморно Море са Јегејским. 

3. Царовао од 813 до 820 године. 
4. Налазио се овај манастир у околини Цариграда. 
5. Евстратије је грчко име, и значи: добар војник. 
6. Блажени Евстратије скончао 1097 године. 
7. Добротољубље, грчки φιλοκαλία, је збирка изабраних 

подвижничких и богословских текстова Светих Отаца о 
духовном животу. 

8. О њему видети ошиирније под 8. априлом. Још се спомиње и 
4. јануара. Овог св. Апостола треба разликовати од апостола 
Родиона, који се слави 10. новембра. 

  
 

 

 

29. МАРТ 

  
  
СТРАДАЊЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
МАРКА, епископа АРЕТУСКОГ, и КИРИЛА ђакона, 
и многих других 



  
О СТРАДАЊУ преподобног Марка, епископа аретусијског,[1] 

свети Григорије Ниски у својој Првој Речи против богомрског цара 
Јулијана Одступника пише ово: Ко не зна шта се догоди дивном 
Марку аретусијском? И ко се неће сетити повести о њему? Он је у 
време цара Константина Великог[2] разорио неки храм 
незнабожачки, и многе незнабошце извео из заблуде на пут спасења, 
не само својим благовестним беседама него исто тако и својим 
беспрекорним животом. Стога су га мрзели и били љути на њега сви 
демонољубиви Аретусијанци. И када незнабошци добише силу за 
царовања Јулијана Одступника,[3] у то љуто време преподобног 
Марка дочепаше руке мучитеља. Пламен гнева незнабожачког 
букну, и стаде се нагло ширити. Видећи то, преподобни намисли да 
се уклони, не толико од страха, колико повињујући се заповести 
Господњој: Кад вас потерају у једном граду, бежите у други (Мт. 10, 
23). Јер нама се наређује да се склањамо од гонитеља. Јер хришћани, 
ма да јуначни и чврсти у трпљењу, треба да се не само старају о 
своме спасењу него и да гонитеље штеде, да не би, бесни од злобе, 
нанели себи велику погибао. 

И када свети Марко виде где због његовог бекства и скривања 
друге злостављају, тлаче, киње, и на тешке душевне муке стављају, он 
донесе одлуку, те се врати из бекства, и добровољно се пријави 
разјареним незнабошцима. И какву онда свирепост не доживе? коју 
муку не измислише? Сваки се трудио да му зада посебну муку; но то 
мноштво мука само распаљиваше светитељево јунаштво. И то их 
нарочито довођаше до беса што су сматрали да се он вратио међу 
њих, не толико што је храбар у мукама, већ што их презире и 
ниподаштава. И старац светитељ, добровољни страдалник, би вучен 
кроз град, мучен, шибан, грђен од свију, од младих и старих, од 
људи и жена, од градоначелника и првака. Сви су се утркивали, ко 
ђе му нанети већу пакост и грубост. Мислили су да је велика ствар - 
изложити мукама многим и сатрти старца који се јуначки држао. 
Вукоше га по улицама, ваљаше га по блату, на муке додаваху увреде, 
чупаше га за косу, кидаху му делове тела, гураху га, тело му 
ножевима бодијаху. И тај тужни призор окренуше на смех и 
потсмех: привезаше га за дрво, одрезаше му уши танким а јаким 
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концима, па га онда обнажише и медом намазаше, па оставише на 
летњој врућини, да би га осе, комарци и стршљенови изуједали. Но 
мученик Христов, иако сасвим стар, показиваше се врло млад у 
подношењу мука, лице му остаде светло, па чак и у самим тим 
мукама он налажаше неку насладу, и ругаше се мучитељима. Још се 
и то казује о њему, да болове није осећао, већ као да је неко други 
страдао а не он. И страдање своје сматрао је за славу своју, не за 
невољу. 

И ко, иоле милосрдан и човекољубив, не би био тронут таким 
призором? Али то нису смели показивати, једно из страха од царева 
гнева, а друго из страха од градоначелника. Тако светитељ трпљаше 
силне муке, не желећи да незнабошцима да ни пребијене паре за 
разрушен храм. Јер они су тражили од њега, или да им сазида храм 
који је разорио, или да им плати велику суму новаца. Но видећи 
како он радо подноси муке, незнабошци све ниже спушташе цену 
свога храма, и најзад затражише од њега неку сасвим незнатну суму, 
коју он могаше лако дати. Али он одби да да и један новчић на тај 
циљ. То јасно показа да је он страдао за веру. 

А свети Марко беше један од оних што сакрише богомрског 
цара Јулијана, када су га још као дете гонили и хтели да га убију. И 
због тога је, како се сматра, заслужено страдао, и заслуживао још 
веће муке што је, не знајући, сачувао од смрти тако велико зло 
васељене. Прича се да је аретусијски епарх, иако незнабожац, био 
дирнут разноврсним мукама преподобног Марка, те се осмелио и 
изашао пред цара, и рекао му: Зар нас није срамота, царе, да овога 
старца на толике муке стављамо? Па ипак га не могосмо победити. 
Али није ни славно ни чесно њега победити. 

А блажени Теодорит пише: Видевши огромну трпељивост 
дивнога старца, светога Марка, аретусијски незнабошци се 
раскравише, и дивећи му се они га најзад одвезаше и пустише у 
слободу. И један по један опет сви примише поуку од њега и 
повратише се у веру Христову. 

А о светом ђакону Кирилу блажени Теодорит[4] пише ово: А 
зло што незнабошци у Финикији починише, ко може без суза 
споменути? У граду Илиопољу под гором Ливаном они се сетише 
ђакона Кирила, који у време цара Консатнтина Великог распаљен 
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божанском ревношћу многе идоле у том граду поразбија. И они не 
само ђакона Кирила убише, него му зубима својим распараше и 
отворише утробу. Но Божја казна их убрзо стиже: свима 
поиспадаше зуби, језици им се у устима уцрвљаше и сатрулише и 
на уста им удари несносан смрад; најзад сви ослепеше. Тада и у 
палестинским градовима Аскалону и Гази злобни незнабошци 
многе свештенике, монахиње и жене посвећене Богу исекоше на 
комадиће, помешаше с јечмом, и дадоше свињама. Тако свети 
мученици добише победничке венце у царству Христовом, а 
мучитеље очекују вечне муке у аду, по праведној одмазди истинитог 
Бога Господа нашег Исуса Христа, коме слава вавек, амин.[5] 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ЈОВАНА БУНАРЦА 
  
У ЈЕРМЕНИЈИ живљаше једна веома богата и богобојажљива 

жена, по имену Јулијана. Као млада, она остаде удовица са двоје 
деце, Јованом и Темистијом. Пошто тадашњи незнабожни цареви 
издадоше указ и наредбу о гоњењу на хришћане, Јулијана се 
уплаши, узе своју децу, отиде и склони се у једну усамљену и 
забачену кућу. Тако сакривена, она васпитаваше своју децу у науци 
и страху Господњем. А синчић њен Јован, чим би дошло време 
молитве, остављао је мајку и одлазио у цркву. И пошто би се тамо 
прикривен помолио, он се опет враћао својој мајци. У то време сви 
су се хришћани скривали из страха од идолопоклоника. А када 
једном по обичају свом Јован оде у цркву на молитву, нађе га тамо 
неки богољубив хришћанин и саветова му да је боље да иде у шуму 
на молитву него у цркву, јер је у опасности да падне у руке 
идолопоклоницима. Јован послуша тај савет, и рече својој мајци: 
Госпођо мајко моја, један богољубив хришћанин позвао ме да идем 
до њега, а ја сматрам да треба за то да затражим од тебе благослов и 
молитву, па онда да идем. Мајка га пусти, мислећи да ће се он брзо 
вратити. 

Пошто се поздрави са мајком и сестром, он оде у пустињу код 
једног египатског монаха, по имену Фармутије. Ту се најпре 
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подвизавао под руководством свога духовника Фармутија, који се 
толико беше удостојио код Бога, да му ангел Божји свакога дана 
доношаше хлеб. Потом узе благослов од свога духовника и повуче се 
дубље у пустињу. Тамо пронађе један сух бунар, у коме беше много 
шкорпија и змија. Он се помоли Богу и скочи у бунар. При томе га 
анђео Господњи прихвати и сачува неповређена, јер бунар беше 
дубок двадесет аршина. 

Кад се обрете на дну бунара, он рашири руке крстолико, и тако 
проведе у молитви четрдесет дана, не једући, не пијући, не 
спавајући и не спуштајући руке. А све животиње одмах побегоше. 
Анђео Господњи, који свакодневно доношаше хлеб Фармутију, стаде 
доносити и Јовану, али не непосредно већ преко Фармутија, да се 
Јован не би погордио пошто је био млад. А Анђео рече Фармутију: 
Ево, Господ ти шаље овај хлеб да га даш ави Јовану који се налази у 
сухом бунару. А Јован, примивши хлеб од Фармутија, заблагодари 
Богу и једе. И продужи Јован славити Бога. И сваког дана добијаше 
хлеб од старца. Али ђаво, не могући да гледа подвиге Јованове, 
претвори се у слугу и, дошавши к старцу Фармутију, преласти га 
својим речима. И одоше заједно до сухог бунара, и стаде старац 
Фармутије да саветује Јовану оно што не треба. Јован разумеде да је 
то ђаволова замка, и онда исправи старца и посрами ђавола, и тако 
их одасла обојицу, не претрпевши никакву штету по себе. 

После тога ђаво сакупи мноштво демона, и преобличи их у 
личности Јованове мајке и сестре и његових пријатеља и рођака и 
слугу и робова и познаника. Сви они дођоше код бунара, и на 
његовом отвору плакаху и кукаху, преклињући Јована да изађе само 
да га виде и да им каже неколико речи. Али светитељ се на дну 
бунара мољаше Богу, и уопште им се не одазва. Тада демони 
постадоше невидљиви. 

Пошто преподобни Јован проведе десет година у сухом бунару, 
и изврши васцело подвижништво и врлину - ατώρθωσε πασαν 
ασκησιν και άρετήν (= доживе васцело подвижништво и врлину), 
тада вођен ангелом Божјим дође к њему да га сахрани неки монах 
Хрисије, који се тридесет година подвизавао у пустињи. И три дана 
стајаше Хрисије крај отвора бунара, заклињући Јована свемогућим 
Богом, да не сакрије од њега ниједну своју врлину, него да му их 



каже, пошто тако угоди Богу. Тада се догоди чудо нечувено: подиже 
се бунарско дно и изнесе преподобног Јована; и сретоше се двоје 
преподобних и поздравише се. И пошто није било лепо да одбије 
заклетву којом га преподобни Хрисије беше заклео, блажени Јован 
му исприча цео свој живот и своје подвиге. Затим целивавши 
Хрисија светим целивом и опростивши се са њим, он отиде ка 
Господу. 

Тада Хрисије ископа гроб, својом расом покри мошти 
преподобног Јована, и поклопац од бунара метну преко гроба. 
Затим изврши опело. И после тога посади на том месту једну палму, 
и - о чуда! палма одмах пусти корење, и порасте у велико дрво, и 
процвета, и даде. зрео род. 

Гледајући ово чудо, Хрисије заблагодари Богу говорећи: Хвала 
Ти, Господе, што оне који Те љубе и славе, Ти прослављаш и чиниш 
наследницима царства Свог! - И док Хрисије тако расуђиваше 
молећи се, узе га Дух Господњи и однесе на место где се подвизавао. 
Потом позва једног побожног и вичног човека, и замоли га да 
запише оно што он виде и што чу. 

Преподобни Јован живео у четвртом столећу. 
  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ЕВСТАТИЈА ИСПОВЕДНИКА, 
епископа Витинијског 
  
ОВАЈ свети отац наш и исповедник Евстатије, отресавши са себе 

као тешко бреме свет и оно што је у свету, постаде монах. И носећи 
јарам Христов, он одлучно испуњаваше заповести Његове и 
труђаше се на спасењу душе своје. А доцније, на многа преклињања 
од стране народа, он прими свештенички чин. Свагда је благодарио 
Бога, у кога је непоколебљиво веровао; према свима је имао љубав 
нелицемерну; био је поучљив, смирен, самилосан, милостив, 
ревнитељ добрих дела. Због тих својих врлина он постаде и архијереј 
у граду Киу у Витинији. Поставши епископ, он је доста година 
управљао Црквом по канонима и предању светих Апостола. А када 
јерес иконоборачка стаде потресати Цркву Христову, онда блажени 



Евстатије, наоружан знањем Светога Писма, поражаваше 
иконоборце. Због тога неки иконоборци оптужише светитеља 
иконоборном цару. И светитеља прво претњама засуше, затим га 
шамараше, тукоше, по тамницама вукоше, злостављаше, на судове 
изводише и шибаше. Најзад га иконоборци дебелим моткама 
избише, па из епархије протераше због побожног поштовања светих 
икона. И он у заточеништву проведе неколико година у мукама, у 
злостављањима, у оскудици, гладујући, жеђујући и наготујући. 
Изнемогао од свих тих злопаћења, блажени благодарећи Бога 
пресели се у вечне обитељи (у 8. веку). 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
ЈОНЕ, ВАРАХИСИЈА, 
и оних с њима 
  
ОВИ свети беху из Персије у време персијског цара Сапора,[6] и 

римског цара Константина Великог. Монаси, они једног дана 
оставише свој манастир, и одоше у место, звано Мармиавох. Тамо 
нађоше у тамници девет светих мученика, чија имена беху: Занит, 
Лазар, Марут, Нарсис, Илија, Мар, Авив, Симеит и Сава. И 
осоколише их да истрају у исповедању Христа све до краја. И они 
заиста истрајаше, и примише венце мучеништва. 

Али због тога монахе ухапсише, па их изведоше пред три 
судије, који се зваху: Масдрат, Сиро и Мармис. Судије саветоваху а 
уједно и страшаху свете монахе, да се одрекну вере Христове а 
обожавају сунце и воду. Но свети монаси нису хтели ни да чују. 

Стога најпре везаше Јону, да би га мучили по персијском 
закону. Јер по томе закону Персијанци када хоће некога да муче, они 
га најпре положе на земљу, па му и руке и ноге вежу за једно дрво, 
те је човек непомичан као камен; и онда га бију моткама, а бијени не 
може да мрдне. Пошто на такав начин дуго тукоше бодљикавим 
моткама светог Јону, они му затим конопцима везаше ноге, па га 
одвукоше на отворено поље, да се тамо злопати и мрзне целе ноћи 
на зими и мразу. 
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Затим стадоше да муче светог Варахисија: ставише му испод 
пазуха усијану парчад гвожђа; затим му растопљено олово сипаше у 
очи, у уста, и у гушу. То исто учинише и светом Јони. После тога 
везаше ноге Варахисију, па га главачке обесише, а Јони прсте на 
рукама и ногама одрезаше, кожу му са главе одраше, језик му 
ишчупаше, па га у казан пун кључале смоле бацише. Али благодаћу 
Христовом он остаде неповређен. Затим га затворише у један 
гвоздени кавез, па бацише у врло дубоко језеро, где блажени сконча 
и доби венац мучеништва. 

А свети Варахисије би понова изведен на суд. И онда га голог 
вукоше по трњу; затим му оштре клинце забише по телу, па му 
кости поломише, и у кавез затворише. После тога му врелу смолу у 
гушу сипаше. И тако овај славни Христов јунак предаде душу у руке 
Богу, и доби од Њега венац мучеништва. 

Свете мошти њихове сахрани заједно са моштима горњих девет 
мученика неки човек по имену Авдисот, који их откупи за пет 
стотина милиарисија (персијски новац). 

Девет горњих мученика скончаше двадесет и седмог марта, а 
свети Јона и Варахисије двадесет и деветог марта.[7] 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ДИАДОХА, 
епископа Фотике у Епиру 
  
БЕШЕ велики и искусни духовни и богословски писац Цркве у 

5. веку. Као епископ Цркве Божје у Епиру, у Грчкој; потписао је 
заједно са другим епископима писмо цару Лаву I (457-474. г.) 
поводом смрти патријарха Александријског Св. Протерија, кога 
убише јеретици монофизити 458. године. Светог Диадоха спомиње 
и патријарх Фотије у својој "Библиотеци" (гл. 231), када говори о 
Саборној Посланици Св. Софронија Јерусалимског, у којој се и Св. 
Диадох убраја у великог противника монофизитске јереси и 
браниоце Св. Халкидонског Сабора. Као епископ радио је на 
организовању монашког живота, а као подвижник написао је дивне 
и поучне списе подвижничке (у 100 глава). Имао је и небеска виђења, 
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од којих су нека и записана у његовим списима. Особито се борио 
против монофизитске и месалијанске јереси. Мирно се упокојио у 
Господу око 468. године. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНИХ ОТАЦА 
ЈОНЕ и МАРКА, 
Псково-Печерских 
  
ПРЕПОДОБНИ Јона, свештеник града Дерпта, злостављан од 

тамошњих Немаца, удаљи се у Псков, и тамо крај потока Каменца 
основа 1477. године Псково-Печерски манастир. У обитељи својој он 
ревносно служаше Господу све до кончине своје, 1480. године. - 
Преподобни Марко подвизавао се на том истом месту, само пре 
преподобног Јоне. - Свете мошти обојице ових светих подвижника 
почивају у пећини Псково-Печерског манастира. 

  
  

 

  
  
НАПОМЕНЕ: 

1. Аретусија или Аретуза - град у Сирији 
2. Свети Константин Велики царовао од 306 до 337 године. 
3. Јулијан Одступник царовао од 361 до 363 године. 
4. Блажени Теодорит, учитељ Цркве, живео у петом веку. 
5. Свети Марко и Кирил пострадали половином четвртог века. 
6. Царовао од 310 до 331 године; био свиреп гонитељ хришћана. 
7. Пострадали у међувремену од 327 до 331 године. 

  
 

30. МАРТ 



  
  
ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ЈОВАНА ЛЕСТВИЧНИКА[1] 
  
ГДЕ се овај храбри подвижник, преподобни Јован, родио и 

васпитао до својих подвига, то не могу тачно да кажем, вели његов 
животописац, монах Данил. А у каквом се сада месту налази овај 
божанствени и чудесни муж, и каквим се све бесмртним сладостима 
храни, ни то не знам да кажем. Али нема сумње да се он сада налази 
у оном свету, о коме слаткопојни славуј свети Павле благовести: 
Наше живљење је на небесима (Флб. 3, 20); и тамо се невештаственим 
чувством ненасито и сверадосно наслађује неисцрпним насладама, 
које је знојем својим заслужио, наследивши Царство небеско са 
онима чије су ноге ходиле путем правим. А како се он у 
вештаственом телу трудио за то невештаствено блаженство, 
испричаћемо сада. 

Као шеснаестогодишњи дечко, а по памети као 
хиљадугодишњак, блажени Јован самог себе принесе као неку 
беспрекорну и благопријатну жртву Великом Архијереју, Богу. Он се 
дакле телом узнесе на Гору Синајску а духом на Гору Небеску, са 
видљиве висине горске приближавајући се небеској висини, и умом 
гледајући невидљивог Бога. Уклонивши се из света, он најпре заволе 
кротост украшену смиреношћу, као начелницу духовних девица, 
као учитељицу врлина. Он одбаци од себе свако смело и гордо 
говорење, и оговарање. У самом почетку своје монашке обуке, он 
врло зрелим расуђивањем сасвим прогна кушача самопоуздања и 
самољубља, и потчини себе врло искусном духовном учитељу, 
надајући се да ће на тај начин безопасно пребродити свирепу 
пучину страсти. И свој живот, потпуно мртав свету, он тако устроји 
међу братијом као да је међу њима био одојче које још не уме да 
говори: он ништа не рађаше по својој вољи, као да је имао душу без 
разума и без хотења, са истински измењеним својствима 
природним. Али је још чудноватије ово: он, изврсни познавалац 
целокупне световне философије, смиреноумљем пригрли простоту 
достојну неба. Јер смирење је туђе надмености световне философије. 
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Старац и учитељ преподобном Јовану бејаше Ава Мартирије. 
Кад Јовану би двадесет година, он га постриже у иночки образ. На 
дан пострижења ава Стратигије прорече за Јована, да ће бити 
велико светило васељене. То се потом обистини. А кад једном 
приликом Мартирије са учеником Јованом оде к великоме 
Анастасију Синаиту,[2] овај погледавши на Јована упита Мартирија: 
Реци ми, Мартирије, откуда теби овај ученик? ко га постриже у 
иноштво? Мартирије одговори: Ја, слуга твој, оче, постригох га. На 
то Анастасије са дивљењем рече: О аво Мартирије, постриго си 
игумана Синајске Горе! 

Аругом приликом блажени Мартирије оде са Јованом к 
великом старцу Јовану Саваиту,[3] који је живео у Гудиској пустињи. 
Када их старац угледа, устаде, узе воду те уми ноге не Мартирију већ 
његовом ученику Јовану, па му и руку пољуби. Потом Стефан, 
ученик великог Јована Саваита, упита старца: Зашто си тако 
поступио, оче, умио си ноге не учитељу већ ученику, па си му и 
десницу пољубио? Велики старац одговори: Веруј ми, чедо, ја не 
знам ко је онај млади монах, али ја дочеках игумана Синајске Горе, и 
њему ноге умих. 

Таква бише пророчанства светих отаца о преподобном Јовану 
док је још млад био. Та се пророчанства испунише потом у своје 
време. 

Код свога духовног оца, Мартирија, преподобни Јован проведе у 
послушању деветнаест година, па остаде сироче, јер се блажени 
Мартирије престави к Богу. И као да к Вишњем Цару посла свог 
молитвеника и покровитеља, преподобни Јован се повуче у једну 
пештеру, имајући молитве духовног оца свог као силно оружје за 
разоравање тврћава. Та пештера беше на месту званом Тола, пет 
стадија удаљена од манастирске цркве. Тамо он проведе двадесет 
година, сваким даном распаљујући се све јаче и јаче огњем божанске 
љубави. Али, ко је у стању да речима подробно искаже његове 
подвиге, које он тамо тајно обављаше? Но ипак, преко ситних ствари 
могу се назрети оне главне. Ево неке од тих ситних ствари. Он је јео 
од свега што је допуштено монасима, али врло мало. То је чинио, да 
би мудро сломио рог гордости, која је могла да га узнемирава када 
не би јео. Јео је од свега, да се ум не би узгордио због испосништва. А 
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јео је врло мало, и на тај начин господарицу и родитељку 
сластољубивих страсти, преједање, уздржањем морио. 
Малоједењем7 он јој је довикивао: Умукни! занеми! А пустињачким 
житијем и ретким виђањем са људима он пламен пећи телесне 
угаси, и потпуно испепели, и савршено уништи. Творењем пак 
милостиње и оскуђевањем у потребним стварима он чврсто избеже 
среброљубље, које свети апостол Павле назива идолослужењем. 
Лењу незапосленост, ту свакодневну смрт душе, и мекуштво, он је 
сећањем на смрт тела боо као останом, и себе на бодрост и труд 
потстицао. Замке и окове ма каквог пристрашћа и ма каквих чулних 
жеља он плачем покида и одвеза; а страст гнева беше у њему још 
раније умртвљена оружјем послушања. Ретко коме одлазећи, а још 
ређе говорећи, он умори пијавицу празнословља. А шта да кажем, 
пита се монах Данил, о побеђивању гордости? а шта о крајњој 
чистоти срца, коју овај нови Веселеил отпоче послушањем а доврши 
је Својим присуством Господ, Цар небеског Јерусалима? Јер се без 
присуства Господњег никада не прогони ђаво и његова војска. И у 
овом венцу похвале, који плетем преподобном Јовану, где ћу 
ставити извор суза његових, ствар која се сусреће не код многих? И 
сада постоји у пустињи у подгорју једна прикривена мала пештера, 
удаљена од келије преподобнога толико да се не може чути глас 
човечији. И он често одлажаше у њу, блиску небу, и јауцима својим, 
ридањима и призивањима Бога досезаше до неба. И јецајући и 
плачући он вапајно викаше као они које мачем секу или усијаним 
гвожђем жегу или им очи ваде. Спавао је врло мало, само толико да 
прекомерним бдењем не би уму свом нашкодио. А пре спавања 
обично се много молио и књиге састављао. Јер писањем књига он је 
прогонио униније, чамотињу. И сав ток живота његовог беше 
непрестана молитва и ненасита чежња за Богом, јер и дању и ноћу 
созерцавајући умом Бога у пресјајном огледалу чистоте душевне, он 
се не могаше наситити. 

Инок неки, по имену Мојсије, жудећи за врлинским животом 
преподобног Јована, моли га да га прими за свог ученика, јер је 
желео да се од њега научи истинској философији. А умоли овај инок 
и чесне старце, те се они заузеше за њега код светога, и он га на 
њихове молбе прими за ученика и сажитеља. Једнога дана велики 



отац нареди Мојсију да са извесног места носи земљу у градину и 
уреди је за поврће. Мојсије оде и вредно рађаше по наређењу. Но у 
подне пошто беше силна жега, јер бејаше месец август, уморан он 
зађе у хлад једног великог камена и леже да се одмори. И Господ, 
који неће да ичим ожалости Своје слуге, Својим обичним 
милосрђем спасе Мојсија од неочекиване смрти, а светог Јована 
поштеди од жалости. Јер у то време, бавећи се у својој келији 
богомисленом молитвом, преподобни паде у лак сан, и у сну му се 
јави неки свештенолик муж који га прекори што спава и рече му: 
Тако ли ти, Јоване, безбрижно спаваш? а Мојсије је у опасности. - 
Свети Јован се одмах трже од сна, и стаде се топло молити за свог 
ученика. А кад паде вече и ученик дође с посла, старац га упита, да 
му се није десило неко зло и нешто неочекивано. Он одговори: 
Умало ме један огроман камен не уби. И несумњиво би ме убио, да 
ме ти, оче, не викну. Јер у подне ја бејах заспао под тим каменом, 
али чух како ме зовеш, и ја се уклоних испод камена, и чим се 
уклоних камен паде. - И истински смиреноуман, Јован ништа не 
рече своме ученику о свом сновиђењу, већ тајно у срцу свом узнесе 
благодарне молитве доброме Богу. 

Преподобни Јован бејаше и образац врлина, и лекар 
унутрашњих рана. Тако, неким братом Исакијем силно беше 
овладао демон блуда. И он сав утучен, дође ка овом великом оцу, и 
исповеди му своју борбу плачући и ридајући. А он му на то рече: 
Пријатељу, припаднимо оба на молитву! - И док се они мољаху, и 
страдалник још ничице лежаше, Бог испуњаваше жељу свога 
угодника, да покаже да Давид не лаже када каже: Господ ће 
испунити жељу онима који Га се боје, и услишиће њихову молитву 
(Пс. 145, 19), јер демон блуда побеже, прогнан ударцима моћне 
молитве преподобног Јована. - А страдалник, видећи себе 
ослобођена од страсти и потпуно исцељена, веома се дивљаше, и 
узношаше благодарност Богу који прослављује слугу Свога, и уједно 
слузи који прослављује Бога. 

Но неки, подбадани завишћу, говораху да је овај корисни 
учитељ, преподобни Јован, многоглагољив и лажљив. Онда он на 
делу показа да све може у Христу који моћ даје: заћута и целу 
годину не проговори ни речи, док га сами укоритељи не замолише 



да проговори. Јер сами увидеше да није добро затворити 
непресушни извор мудрости и лишавати све спасења, па дођоше и 
молише га да опет отвори своја богоглагољива. уста. А он незлобив, 
послуша их, и настави их учити својом богоданом мудрошћу. 

Сви се дивљаху подвизима преподобног Јована и гдедаху на 
њега као на новог Мојсија, па га силом поставише за игумана своје 
киновије. А он, примивши се преко своје воље за игумана Синајске 
Горе, још ближе приђе Гори Божјој. И богоразмишљањем ушавши у 
мрак у коме је Бог (2 Мојс. 20, 21), и духовним подвизима попевши се 
уз небеску лествицу, он доби закон написан прстом Божјим, и 
отвори уста своја речи Божјој, и привуче Духа, и из добре ризнице 
срца свог изнесе речи добре. 

Преподобни Јован постаде игуман после четрдесет година свога 
инсковања. Једном дођоше шест стотина поклоника у манастир 
Синајски. При трпези сви видеше једног окретног младића у 
јеврејском оделу, који служаше и другим слугама заповедаше и 
распоређиваше. И кад гости одоше из трпезарије, а за трпезу 
поседаше они што су служили, потражише и оног вредног младића, 
распоредитеља, да и он седне с њима, али га нигде не нађоше. Онда 
Божји слуга, преподобни отац Јован, рече: Оставите, не тражите га, 
то свети пророк Мојсије послужи на своме месту. 

Једнога лета бејаше у тим крајевима велика суша. И сабраше се 
људи из околних градова, одоше к преподобном Јовану, и молише 
га да својим молитвама измоли кишу од Бога. И кад се преподобни 
помоли Богу, одмах паде велика киша, напоји сасушену земљу и 
учини је плодоносном. 

Пошто мудро руководи свој духовни Израиљ, преподобни Јован 
се приближи крају овог привременог живота. Само у једној ствари 
блажени Јован не би сличан пророку Мојсију, јер он душом уђе у 
Вишњи Јерусалим, а Мојсије не могаде ући у обећану земљу. А о 
светости преподобног Јована, вели монах Данил, сведоче многи, 
нарочито они који се, руковођени његоним богонадахнутим речима, 
спасоше, и сада се спасавају. Сведочи млади Давид, муж изврсни, 
који наследи мудрост премудрог Јована. Сведочи и преподобни 
Јован, игуман Раитски, добри пастир наш, који умоли светог Јована 
Лествичника, те као нови боговидац сиђе к нама са Горе Синајске, и 



показа нам своје богонаписане таблице, тојест књигу "Лествица". Ова 
књига побуђује на подвиге, а сила њена упућује у боговиђење. 

Када преподобни Јован одлажаше к Богу, поред њега стајаше 
његов брат по телу, ава Георгије, и он га одреди за игумана обитељи 
Синајске. Али ава Георгије плачући мољаше га: Господине мој, зар 
ти одлазиш, а мене остављаш? Ја ти се молих, да мене пошаљеш 
испред себе, јер без тебе ја не могу ову свету дружину твоју 
руководити. И ето, бедан ли сам сада, јер ти одлазиш к Богу пре 
мене. Одговори му ава Јован свети: Не плачи! не тугуј, јер ако се 
удостојим близине Божје у оном свету, ја ћу умолити Господа, да те 
ове исте године узме на небо. Тако се и зби. Десет месеци после 
блажене кончине преподобног Јована отиде к Богу и брат његов ава 
Георгије, да заједно предстоји Богу са братом својим преподобним 
Јованом у слави светих, славећи вечито Оца и Сина и Светога Духа, 
амин.[4] 

  
  
ИСТОГА ДАНА 
СПОМЕН НА МОНАХА 
  
МОНАХ који у овај дан радосно умре, јер никога у животу не 

осуди. О њему преподобни Анастасије Синајски казује ово: Један 
монах провођаше све време у сваковрсном нехату. И пошто тако 
проведе живот, он се приближи крају. И кад се разболе на смрт, и 
би на издисају, он се нимало не уплаши од смрти, него се растајаше 
од тела са сваком благодарношћу, весео и осмехујући се. А присутна 
братија и оци са игуманом рекоше му: Ми смо видели, брате, да си у 
нехату провео свој живот, и не знамо, откуда ти у овај страшни час 
таква безбрижност и слатко осмехивање? Него, окрепљен силом 
Исуса Христа Бога нашег, подигни се и реци нам, како бисмо сви 
сазнали, и прославили величину Божју. - Брат се подиже мало са 
одра и одговори им: Заиста сам, чесни оци, провео свој живот у 
сваковрсном нехату. И ето, сад бише изнесена пред мене записана 
сва моја зла дела, и прочитана; и ангели Божји ме упиташе: Сећаш 
ли се ових дела својих? Ја им одговорих: Да, сећам се тачно. Али, 
откако се одрекох света и постригох, ја никога не осудих, нити према 
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коме имађах злобу. Стога молим, да се са мном поступи по речи 
Христовој јер Он рече: Не осуђујте, да не будете осуђени; 
опраштајте, и опростиће вам се (Мт. 7, 1; 6, 14-15). Када ово рекох, 
свети Ангели одмах исцепаше ону хартију са гресима мојим. И зато 
с радошћу и безбрижношћу одлазим к Богу. - Рекавши то, брат 
мирно предаде душу своју Господу. 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ ПРОРОКА 
ЈОАДА (или ЈОИЛА) 
  
СВЕТИ пророк Јоад беше из Самарије. Пошто изобличи цара 

Јеровоама што је начинио у Израиљском царству златне телце и 
приносио им жртве, пророк Јоад би заклан од лава. То се догоди 
овако. Господ нареди Јоаду да отиде к Јеровоаму и изобличи га, али 
да тамо не једе хлеба нити воде пије, него да се одмах врати. Пророк 
затече Јеровоама где приноси жртве идолима и, обративши се њему 
рече: Овако вели Господ: ево, родиће се у дому Јудином син по 
имену Јосија, и заклаће на жртвенику свештенике тих идола. 

Јеровоам пружи руку да ухвати пророка, али му усахну рука, и 
не могаше је повратити к себи. Тада цар рече човеку Божјем: 
Припадни ка Господу Богу свом, и помоли се за ме да ми се поврати 
рука. И човек се Божји помоли Господу, и поврати се цару рука и 
поста као што је била. 

После тога, враћајући се натраг, Јоад би преварен од стране 
лажног пророка по имену Емве, те једе хлеба са њим, и тако наруши 
заповест Господњу. За такву непослушност Господ допусти лаву да 
усмрти Јоада, али да му тело не поједе. Јоад би погребен у Ветиљу, 
близу куће лажнога пророка који га превари.[5] 

  
  
СПОМЕН СВЕТЕ 
ЕВУЛЕ 
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СВЕТА Евула беше мајка светог великомученика Пантелејмона. 
Живела у трећем веку, и у миру скончала пре мучеништва свога 
сина, до 305. године. 

  
  
СТРАДАЊЕ СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА 
ЗАХАРИЈЕ, 
епископа Коринтског 
  
ОВАЈ блажени архијереј Коринтски, пошто мудро и богоугодно 

пасијаше поверено му стадо Христово, би изложен љутом нападу 
непријатеља истине. Не могући да гледа светило Цркве Христове, 
ђаво потстаче агарјане, те они оклеветаше овог богомудрог 
архијереја Христовог, како он тобож кришом шаље писма 
Европљанима и позива их да дођу и узму Коринт. Са таквим 
изговором агарјани дојурише у епископију као дивље звери, 
зграбише архијереја Божјег, тукоше га и газише, па га у синџире 
оковаше, и таког пред судију одведоше. Судија предложи мученику: 
да се одрекне Христа и потурчи. Блажени му одговори: Не дао Бог 
да се одрекнем Господа мог Исуса Христа, истинитог Бога и 
свемоћног Творца. За свето име Његово ја сам готов пролити крв 
своју. Чувши то, судија нареди те архијереја Божјег бездушно и дуго 
тукоше, па у тамницу вргоше. У тамници га немилосрдно и зверски 
мучише на разне начине, али не могоше поколебати чврсту веру 
његову. Видевши да га никако не могу присилити да се одрекне вере 
своје, крволочни судија изрече оваку пресуду: да се архијереј 
Захарија испече на ражњу као овца. 

Када хришћани чуше за оваку пресуду, они се запрепастише и 
силно узбудише, па сажаљевајући свога архијереја отрчаше епарху 
градском и дадоше велике новце, те овај ублажи пресуду и нареди 
да се архијереју отсече глава. То би и учињено на Крстопоклону 
недељу Свете Четрдесетнице. И тако се овај јунак Христов удостоји 
Царства небеског и доби венац мучеништва. Његовим молитвама 
нека многомилостиви Господ удостоји и нас добити са њим вечна 
блага. Амин.[6] 
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СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
ЈОВАНА, 
патријарха Јерусалимског 
  
ПРЕСТАВИО се у миру.[7] 
  
  

 

  
  
НАПОМЕНЕ: 

1. Живот пренодобног Јована Лествичника (6. - 7. в. описао је, 
ускоро после његове смрти, његов савременик и пријатељ - 
инок Раитског манастира Данил. Обитељ Раитска налазила се 
на обали Суецког залива, два дана хода од Синаја. Повест 
Данилову допуњује други инок, непознат по имену, који је био 
ученик самог богоносног оца Јована Дествичника, и који је 
оставио неколико података о животу свог духовног наставника. 

2. Свети Анастасије - игуман Синајске Горе; празнује се 20 
априла. 

3. Овај преподобни Јован, провевши десет година као епископ, 
тајно од свих ступи као послушник у манастир светог Саве 
Освећеног (Отуда му и назив "Саваит"); празнује се 30 марта, 
исто тако 3 и 7 децембра. 

4. Преподобни Јован упокојио се у осамдесетој години свога 
живота, крајем шестог или почетком седмог века. Иза себе 
остави богонадахнуту књигу Небеску лествицу, која врлином 
узводи на небо и доноси вечно спасење. 

5. О пророку Јоаду казује се у 13, тој глави Треће књиге о 
Царевима. 

6. Свети Захарија пострада у Коринту 1684 године. 
7. У Јерусалимском Канонарију спомиње се 9. јула, а у грчком 

кодексу Париске библиотеке (бр. 402 Coislin) спомиње се 23. 
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априла, и носи назив "Хрисостом" (= Златоусти), али патријарх 
Јерусалимски. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. МАРТ 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА 
ИПАТИЈА ЧУДОТВОРЦА, 
епископа Гангрског 
  
ОВАЈ велики угодник Божји, свети Ипатије, епископ у граду 

Гангри у Пафлагонији[1], учествовао је на Првом Васељенском 
Сабору у Никеји,[2] где је са осталим светим Оцима борећи се за 
веру предао Арија анатеми. Имао је од Бога велику силу 
чудотворства: исцељивао је од сваке болести, и изгонио демоне. У 
једном селу горку воду он претвори у слатку. На другом једном 
месту он молитвом изведе топлу лековиту воду. А кад је једном по 
мрачној ноћи путовао поред једне реке, запаљене свеће јављале су се 
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из воде и осветљавале му пут, да се не би оклизнуо и пао у реку. Он 
и страшног дракона умртви. Јер за царовања Констанција,[3] сина 
Константина Великог, на неки непознат начин увуче се однекуд у 
царске палате велики дракон, и леже пред сама врата царских 
ризница, где се чувало злато и целокупно богатство царско. И не 
даваше никоме да се приближи. Уплашен тиме, цар Констанције 
посла изасланике светитељу Божјем Ипатију, молећи га да дође у 
Цариград, јер светитељ беше прочувен на све стране због чудеса која 
је благодаћу Христовом чинио. При доласку цар га срете и поклони 
му се до земље, и указа му свако поштовање. 

И мољаше га да својом молитвом отера испред царских 
ризница дракона, кога никаква људска сила није могла отерати. 
Многи су духовници покушавали да га молитвом одагнају, али нису 
успевали, па су неки и пострадали. Светитељ му на то рече: Ако 
наша молитва и не успе, царе, успеће твоја вера у Бога. 

И павши на земљу, светитељ се мољаше дуго. Затим устаде и 
рече цару: Нареди да се усред хиподрома,[4] где се налази статуа 
твога оца, постави велика пећ и наложи јака ватра, па нек ме чекају 
док не дођем тамо. - То одмах би учињено. Свети чудотворац 
Ипатије узе свој архијерејски жезал, оде к царским ризницама и 
стаде жезлом бити дракона. Цар и народ су то издалека са страхом и 
трепетом посматрали, јер се дракон не хтеде помаћи, иако га је 
светитељ дуго ударао. Очекивали су да дракон скочи на светитеља и 
убије га, као што је урадио са неким свештеницима. Но светитељ 
подиже очи к небу, призва Господа у помоћ, па жезал метну у уста 
дракону, и рече му: У име Господа мог Исуса Христа хајде за мном! 
Дракон стеже зубима жезал, и иђаше са светитељем као везани 
заробљеник, јер га велики чудотворац заиста свеза силом Божјом. И 
тако водећи дракона, светитељ обиће цео иподром и трг. А сви са 
ужасом и дивљењем посматраху то. Јер дракон беше веома страшан, 
имао је у дужину шесдесет лаката. И кад се светитељ приближи до 
силно ужарене пећи, он рече дракону: У име Христа, кога и ја 
најмањи проповедам, наређујем ти да уђеш у овај огањ! - Страшни 
дракон се залети, улете у ужарену пећ, и тамо изгоре. 

И сви присутни, који то са ужасом посматраху, прославише 
Бога што у дане њихове јави свету такво светило и таквог чудотворца 
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као што је свети Ипатије. Тада цар узнесе велику благодарност Богу 
и његовом угоднику, светом Ипатију. И отада почитоваше 
блаженога као оца свог. И нареди цар да се изради Ипатијев лик још 
за живота овога светитеља, и тај лик држаше цар у своме двору као 
оружје против сваке непријатељске силе. 

Када се свети Ипатије враћао из Цариграда у свој град, на путу 
у једном теснацу чекала га је наоружана заседа злобних јеретика 
Новатијана.[5] И када он наиђе, они изненада налетеше на њега, 
многе му ране зададоше, па га са високог брега у неко блато бацише. 
А светитељ, једва жив, подиже мало руке увис, упери поглед у небо, 
и као некад свети првомученик Стефан мољаше се за своје убице, 
говорећи: "Господе! не прими им ово у грех!" И док се он још тако 
молио, жена једна из те исте дружине удари га каменом у главу и 
светитељ сконча свој земаљски живот.[6] А света душа његова, 
одрешивши се од тела, узиђе к Богу. Убице пак узеше тело 
светитељево, сакрише га у једној оближњој плевњи, и отидоше. 

Али казна Божја брзо постиже убице: ону жену одмах спопаде 
нечисти дух, и она наједном полуде, и узе онај исти камен и удараше 
њиме сама себе. Затим и сви остали полудеше, и силно се паћаху. 

Потом земљоделац, сопственик оне плевње, који ништа није 
знао о злочиначком убиству, дође да узме из плевње храну за стоку. 
И чу глас Анђела који певаху, и запрепашћен чућаше се. А кад 
узимаше сено, он обрете мртво тело све извранављено, и још се 
више уплаши. И распознавши да је то тело његовог епископа, светог 
Ипатија, он хитно обавес^и своје сажитеље, па онда отидоше у град 
Гангру, те известише о томе. И одмах се граћани гангрски са 
великим плачем упутише тамо, узеше чесно тело светог оца и 
пастира свог, па га чесно сахранише на истакнутом месту. 

А када су тело светитељево носили да сахране, жена убица 
иђаше за светим телом и удараше себе оним истим каменом којим 
уби архијереја Божјег, и пред свима исповедаше грех свој. Када свето 
тело би сахрањено, тада се ова жена исцели од лудила на 
светитељевом гробу. Исто тако на светитељевом гробу исцелише се 
од лудила и сви остали учесници у убиству светитеља. Тако светитељ 
и по смрти својој јављајући незлобивост своју, учини добро 
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непријатељима својим. А догодише се тамо и многа друга чудеса и 
исцељења људима, који су с вером долазили на гроб светитељев. 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА 
АВДЕ епископа и ВЕНИЈАМИНА ђакона 
и осталих 
  
СВЕТИ Авда живљаше у време цара Теодосија Млађег[7] и 

беше епископ у Персији у граду Сузи. Персиски цар Издигерд[8] 
устроји најстраховитије гоњење на хришћане. И то овим поводом. 
Епископ Авда, украшен сваковрсним врлинама, покренут 
божанственом ревношћу разруши храм у коме се Персијанци 
клањаху огњу као божанству. Сазнавши за то од мага, 
идолопоклоничких жречева, цар нареди да му доведу епископа 
Авду. Цар најпре кротко захтеваше од епископа Авде да поново 
сазида разрушени храм. Свети епископ то одби, и изјави да он то не 
може учинити. Цар онда издаде наредбу да се поруше сви 
хришћански храмови, и да се немилосрдно гоне хришћани. По 
заповести цара божанствени Авда имао је бити први погубљен. 
Дознавши за то, свети епископ се веома обрадова, па сав весео и 
радостан прими блажену смрт мученичку. 

Његов ђакон свети Венијамин буде пуштен од мучитеља под 
условом да више не проповеда Еванђеље. Он на тај услов најпре 
пристане, но не могадне срцу одолети, те продужи распростирати 
по народу истину Христову. Због тога буде ухваћен и убијен, на три 
године после светог Авде. Њему мучитељи најпре забише оштре 
клинце испод ноката на рукама и ногама, па га онда набише на 
колац, и тако он предаде свету душу своју у руке Господу. 
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СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
АКАКИЈА ИСПОВЕДНИКА, 
епископа Мелитинског 
  
АКАКИЈЕ свети беше епископ у граду Мелитини, у Јерменији, у 

време злог цара римског Декија (249-251. г.). Због проповедања 
Христа, би ухваћен од идолопоклоника и предан епарху града 
Маркијану. Пред њим он смело исповеди своју веру у Христа 
Спаситеља и у целокупни Његов домострој спасења, који обухвата и 
Херувиме и Серафиме. А изобличи и исмеја неразумну и ништавну 
многобожачку веру и лажне јелинске богове. Због тога буде 
подвргнут страшним мукама и бачен у тамницу. 

Потом епарх Маркијан извести о свему цара Декија, а цар 
нареди да светог Акакија отпусте без вређања и кажњавања. Тако 
свети исповедник Христов би пуштен на слободу, и хођаше носећи 
на телу свом ране Христове, којима просвећиваше многе и 
обраћаше у Хришћанство. Упокоји се у миру у трећем веку.[9] 

  
  
СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА 
МЕНАНДРА 
  
ПОСТРАДАО за своју веру у Господа Христа го вучен по стењу. 
  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
АПОЛОНИЈА 
  
ЗНАМЕНИТИ пустињак Мисирски. У петнаестој години 

одрекао се света и повукао на неку гору, где је четрдесет година 
проживео, хранећи се само растињем пољским. Стекавши из 
детињства навику у врлинском животу, он изврши велике подвиге, 
те једном чу глас Божји који му рече: "Аполоније, иди сада у 
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насељена места, јер ти треба да духовно родиш за мене изабране 
људе". 

После тога Аполоније одмах крену у оближњу пустињу, и тамо 
се у подножју горе настани у једној малој пештери. Ту се он, 
преклонивши колена, у току читавих дана молио Богу. Хранио се 
храном коју му је Бог слао по анђелу. Та пустиња беше близу 
насељених места, и преподобни, посећујући по внушењу Светога 
Духа та места, сабра око себе велико мноштво инока, око пет 
стотина људи, и руковођаше их у разним подвизима монашког 
живота. Он је са њима заједно узимао храну само недељом, а у све 
остале седмичне дане није јео ништа: ни хлеба, ни сочива, нити ишта 
друго спремљено на ватри, него се хранио искључиво дивљим 
пустињским растињем. 

Преподобни Аполоније заведе у својој обитељи овакво правило: 
иноци који су се подвизавали с њим, нису узимали храну док се 
најпре не причесте Светим Христовим Тајнама, Обично су се 
причешћивали сваки дан око девет сати пре подне, па су потом 
иноци седали за трпезу, и за време обеда сваки дан слушали поуку. 
Остало време дана сви су они проводили у корисним пословима, и 
тиме изгонили из својих помисли лукава внушења ђавола. 
Руководећи многе иноке у таком животу, свети Аполоније доживе 
дубоку старост и пресели се ка Господу 395. године. 

  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ИПАТИЈА, 
игумана Рутинског 
  
ОВАЈ преподобни родио се у Фригији.[10] Када му је било 

осамнаест година отац га једном изби, и он побеже од куће и 
отпутова у Тракију. Тамо ступи у један манастир, одаде се 
подвизима монашког живота, и убрзо се прочу својим врлинама. Он 
никада није пио вина; и једном, ступивши у борбу са телесном 
страшћу, проведе у посту педесет дана, и не окуси ни хране ни воде. 
Када дознаде за то настојатељ манастира, он за време вечере у 
присуству братије сам својом руком даде Ипатију чашу вина и 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0331.htm%23note10


хлеба, после чега се Ипатије одмах ослободи страсти која га је 
мучила, и он за благодари Господу и своме наставнику. 

После извесног времена Ипатије, по савету свог духовног оца, 
отпутова у Цариград да укаже помоћ једноме човеку који се налазио 
у неком тешком искушењу. Том приликом он би од помоћи и своме 
оцу који беше допутовао у Цариград. Пошто затим испрати оца свог 
у његов завичај, Ипатије са два инока отпутова у Халкидон. Тамо се 
настани у манастиру Рутинском, који у то време имађаше чудан и 
ружан изглед, јер беше потпуно запустео, и свима је улевао неки 
страх. Неки Рутин, као световњак, сазида некада диван манастир и 
доведе у њега египатске монахе, који се и подвизаваху у њему, 
славећи Бога. Али када Рутин умре, монаси се разиђоше из његовог 
манастира, и манастир остаде пуст. Временом он зарасте у коров и 
непроходан шипраг, па се затим у њега увукоше и настанише 
нечисти дуси, због чега постаде страшило, те нико није смео ни да 
пролази поред њега. Нашавши манастир у таком стању, 
преподобни Ипатије изагна из њега бесове, очисти га и уреди, па се 
са поменута два инока настани у њему. Сам он стаде правити 
власенице,[11] док се један монах бавио усевом а други 
баштованством. 

После неколико година преподобни Ипатије отпутова у Тракију 
и ступи у онај манастир где се раније подвизавао. Али монаси 
манастира Рутинског ускоро дођоше к преподобноме, молећи га да 
им буде игуман. Преподобни пристаде, и од тога времена стаде 
вршити велике подвиге. Многи од монаха, угледајући се на њега, 
постигоше велико савршенство у богоугодном животу. За своје 
подвиге божанствени Ипатије се удостоји дара чудотворства од Бога, 
и чињаше мноштво Чудесних исцељења. Тако, он исцељиваше 
бесомучне, слепе, сухе и жене крвоточиве. Многим нероткињама он 
измоли од Бога способност да рађају децу, и мајкама дојиљама 
поврати млеко. Много пута он молитвом изведе воду, додаде хлеб и 
другу храну, умножавајући их у време оскудице. Он молитвом 
одгоњаше сваку болест од људи и од домаћих животиња. Храна му 
је била: варено семење, поврће и мало хлеба. Па и ову оскудну храну 
он је узимао само касно увече. При томе, ради одржања својих 
старачких сила он је пио по мало вина. 
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Преподобни Ипатије поживе осамдесет година, те му и коса и 
брада побелеше као снег. И у тако дубокој старости он и по изгледу 
и по делима својим остаде чио као и пре. Четрдесет година он 
проведе у звању свештеноначелника монаха, и осветла свештенство 
и, пославши испред себе ка Господу својих осамдесет ученика, он се 
и сам, славећи Господа, мирно упокоји, око 446. године. 

  
  
ПРЕСТАВЉЕЊЕ СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ 
ЈОНЕ, 
митрополита Кијевског и целе Русије 
  
Свети Јона је родом из града Галича, у близини Казанске 

области. Његов благочестиви отац звао се Теодор. У својој дванаестој 
години Јона се обуче у монашки лик у једном од манастира Галичке 
покрајине. Одатле он оде у Москву у Симонов манастир.[12] Ту се он 
много година труђаше у манастирским послушањима. 

У то време митрополит у Москви беше Фотије.[13] Када једном 
дође у Симонов манастир, митрополит Фотије отслужи молепствије 
у цркви Пресвете Богородице. И пошто даде благослов 
архимандриту и братији, њему се прохте да види и манастирске 
послушнике и да их благослови. Он сврну у пекару и угледа 
блаженог Јону где је од великог труда заспао, а десна му рука 
савијена као да њоме благосиља. Митрополит не нареди да га 
пробуде, него га тако спавајућег благослови, пророчки рекавши 
присутнима: "Овај ће монах бити велики светитељ земље Руске и 
многе ће упутити на пут спасења". Ово се пророчанство архијереја 
Божјег касније ипуни. Неколико година после тога, по Божјем 
благоволењу, по избору од стране свештеног сабора и по жељи цара, 
блажени Јона би постављен за епископа града Рјазања и Мурома, где 
он обрати к Богу и крсти многе невернике, идолопоклонике. 

Када блажени митрополит Фотије отиде ка Господу, велики 
кнез Василије Васиљевич[14] сазва архиепископе и епископе Руске 
земље и сав свештени сабор, и нареди им да достојног мужа изаберу 
за велики престо Руске митрополије. И по једнодушној жељи свих 
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би изабран блажени Јона, епископ Рјазањски; јер га сви знађаху као 
мужа добродетељна и света. 

Блажени Јона са посланицом великога кнеза отпутова у 
Цариград к цару Јовану Палеологу и к свјатјејшем патријарху 
Јосифу, да прими постављење за митрополита. Али пре но што он 
стиже у Цариград, злоумни Исидор (каснији унијата), родом из 
Солуна, већ беше посвећен за Руску митрополију и испраћен из 
Цариграда за Русију. По његовом одласку, свети Јона допутова у 
Цариград и предаде цару и патријарху посланицу великог кнеза. 
Прочитавши је, они веома жаљаху што су похитали са постављењем 
Исидора, кога већ беху послали за Русију. И говораху светом Јони: 
"Шта сада да радимо? Ти си закаснио са својим доласком к нама; ми 
смо већ поставили другога на Руску митрополију, Исидора, и то не 
можемо изменити: Исидор је већ митрополит Руски. Стога се ти 
врати на свој епископски престо, и чекај, шта ће Бог устројити 
односно Исидора. Када он или умре, или га на неки начин смене, 
тада ћеш ти, благословом патријаршиског престола Цариградског 
бити постављен за митрополита Кијева и целе Русије". - И тако они 
испратише светог Јону дрма. 

Исидор пак најпре дође у Кијев; потом у пролеће отпутова у 
Москву, где проведе све до јесени; у јесен крену на Запад на 
Флорентиски сабор (1437-9 г.), тобож ради утврђења православне 
вере. Провевше тамо три године, он се врати у Кијев као отступник 
од свете православне вере, али тамо не би примљен. Тада се он 
упути у Москву, да тамо шири своје отступничко учење. Велики пак 
кнез Василије Васиљевич, дознавши за његово отступништво, сазва 
све архијереје и сав духовни чин Руске митрополије ради 
расмотрења те ствари. Саставши се и расмотривши света правила, 
они видеше да је Исидор донео са Флорентиског сабора туђе и 
противно Православљу учење, и не хтедоше да га имају за свог 
митрополита. А велики кнез нареди Исидору да живи у једном 
манастиру, док он не извести о томе свјатјејшег патријарха у 
Цариграду. 

Исидор, видећи да се његово отпадништво обелоданило, 
испуни се стида и, не сачекавши ништа, кришом побеже у Рим, где 
од папе би ласкаво примљен. А на Руску митрополију опет би 



изабран свети Јона. По благослову свјатјејшег патријарха 
Цариградског Григорија Мелисине он би посвећен својим 
архијерејима у Моекви у саборној цркви, 15. децембра 1448. године. 
И тако, он би први митрополит посвећен од стране руских 
архијереја, по благослову апостолског престола цариградског. 

Ступивши на престо Сверуске митрополије, свети Јона се стаде 
двоструко јаче подвизавати и труд на труд прилагати, силно се 
старајући да свуда утврди побожност. Тога ради он одушевљено 
распростираше богонадахнуто учење шаљући посланице. Као 
истинити пастир, он утврђиваше православну веру, што се јасно 
види из самих посланица његових. Уопште, он улагаше огромно 
старање да неповрећеном сачува поверену му Богом паству. 

Бог дарова светом Јони благодат чудотворства: да исцељује 
недуге и да претсказује будућност. Тако, молитвом својом он 
подиже са одра и оздрави кћер великога кнеза Ану, која беше на 
самрти. А један човек, обузет ђаволском завишћу према светитељу, 
говораше да велику кнегињу није исцелила митрополитова молитва, 
него је болест сама по себи прошла. Блажени митрополит призва к 
себи тога човека, поучи га да не хули на благодат Светога Духа, и 
говораше му: "Чедо, не сумњај ни најмање, јер "што је у људи 
немогуће у Бога је могуће" (Лк. 18, 27); Бог дарова живот девојчици 
по вери, но нарочито по нади, њених побожно владајућих 
родитеља". Али овај не послуша, него стаде говорити још хулније 
речи. Тада му свети Јона рече: "Нека се завеже твој зли језик! нека се 
запуше твоја богохулна уста! уместо оне девице која је била на 
самрти, умрећеш ти!" И тог тренутка богохулник паде на земљу 
онемевши, неспособан да ишта проговори; само је очима унезверено 
гледао, и за кратко време испусти душу, јер се дрзнуо похулити на 
дар Светога Духа који се налазио у овом великом архијереју. 

Код овог великог оца бејаше подрумаром неки инок Пимен. 
Њему је било наложено да даје пиће болешљивој сиротињи која 
буде долазила. Једном к њему дође једна убога удовица и мољаше га 
да јој да мало медовине, пошто је болесна. Но он јој љутито 
одговори: "Одлази, жено, још није време да се даје пиће". И удовица 
оде са тугом. Дознавши за то, светитељ Божји призва Пимена и рече 
му: "Брате, ти не знаш какву си удовицу ожалостио; она је угодница 



Божја. Зато те Бог кажњава смрћу. Иди дакле, покај се брзо за грехе 
своје, јер дође време твоје смрти". И нареди свети Јона своме 
духовнику да Пимена постриже у схиму. И у дан у који би 
пострижен у схиму Пимен се престави, као што рече светитељ 
Божји. 

Једном приликом свети Јона даде много новаца једном свом 
послушнику, наредивши му да даје милостињу убогима. Но овај 
раздаде један део новаца, а други утаји за себе. Једна убога удовица 
дође к светом митрополиту и пожали му се на послушника, 
говорећи: "Свече Божји, твој послушник ми ништа не даде од новаца 
који си наменио сиротињи". Светитељ дозва послушника и упита га: 
"Зашто си се огрешио о ову удовицу, не давши јој ништа?" 
Послушник одговори: "Давао сам јој много пута, али она бестидно 
проси опет". Удовица то порицаше и упорно тврђаше, да ништа 
није добила од њега. Послушник викну на њу са гневом: "Одлази! 
Умрећеш зато што лажеш!" Тада светитељ рече послушнику: "Неће 
бити тако^ јер ова удовица говори истину а ти крадеш и лажеш. 
Зато ће удовица остати жива, а ти ћеш умрети". И тог часа 
послушник се разболе од врућице и умре. 

Бољарин Василије Кутуз није веровао у чудотворну силу светог 
Јоне, није одлазио к њему, и није тражио благослов од њега. Но он се 
једном разболе од силне зубобоље; и љуто паћаше од ње, не могући 
се никако излечити. А када једнога, дана архијереј Божји свети Јона 
служаше божанствену литургију у саборној цркви, деси се у цркви и 
овај зубоболни бољарин. По завршетку свете литургије свети Јона 
призва к себи овог бољарина Василија, благослови га, даде му 
нафору и, пошто га поучи из Светога Писма, изненада га удари 
својом руком по образу тако, да многи у цркви чуше тај шамар. 
Василије силно зајаука: "О, како ме боли! ти ми и последње зубе 
изби!" И тог тренутка осети да је оздравио, и да му је зубобоља 
прошла. И отиде дому свом радујући се и славећи Бога, и хвалећи 
великог угодника Његовог светитеља Јону. 

Године 1451, по попуштењу Божјем, би за грехе предака наших 
најезда безбожних агарјана на Руску земљу. Један сараценски кнез са 
мноштвом Татара изненада ее приближи Москви, запали њена 
предграђа, и стаде са свих страна притискивати сам град. Блажени 



митрополит Јона са целокупним клиром, узевши часне крстове и 
свете иконе, у литији обилажаше бедеме градске, чинећи 
молепствије, при чему свети митрополит многе сузе проливаше 
узносећи к Богу усрдне молитве за град и за људе. Угледавши 
једнога инока, старца манасткиа Чудова, по имену Антонија, који се 
одликовао подвижничким врлинским животом и кога је познавао, 
свети Јона му се обрати овим речима: "Сине и брате Антоније, 
помоли се милостивоме Богу и Пречистој Богородици да избави 
град и све православне хришћане од ових безбожних агарјана". На 
то му Антоније одговори: "Превелики архијереју, благодаримо Бога 
и Пречисту Матер Његову, крепку и брзу помоћницу нашу: јер Она 
услиши молитве твоје, и умоли Сина свог Господа нашег Исуса 
Христа да ради тебе буде спасен овај град и сви православни 
хришћани. Ови агарјани скоро ће невидљивом силом бити 
побеђени и прогнани; само је једино мени суђено од Господа да 
будем убијен од непријатеља". 

Тек што старац Антоније изговори то, изненада долете стрела 
од Татара и устрели старца Антонија, од чега старац убрзо издахну. 
Митрополит Јона са целим сабором чесно погребе убијеног 
подвижника. А када наступи празник Полагања ризе Пресвете 
Богородице, другога јула, међу Татарима настаде пометња: изненада 
их спопаде некакав страх и ужас, те побегоше од града гоњени 
невидљивом силом Божјом. Свети митрополит нареди онда да се у 
његовом двору што пре сазида црква у част Полагања ризе Пресвете 
Богородице, а у спомен избављења од агарјана молитвама Божје 
Матере, пошто се тога дана град ослободи варварске опсаде. 

Затим, пошто прође много година, преблажени отац наш Јона, 
достигавши дубоку старост, приближи се чесној кончини својој, 
поводом које би овако откривење од Бога. Стражар саборне цркве 
Максим, по стражарској дужности својој обилазећи једне ноћи око 
цркве, угледа цркву отвореном, и у њој свеће горе и свештеници 
певају. Препавши се од тога, он отрча да извести о томе црквеног 
ризничара, јереја Јакова. Овај хитно дотрча, али нађе цркву 
затвореном, као што је и била, само се унутра видела светлост. Он 
откључа врата, уђе у цркву, и не нађе у њој никога, само су свеће 
гореле. Од тога се он препаде, и чу из олтара глас који му говораше: 



"Јакове, иди, реци слузи моме, митрополиту Јони, пошто он ради 
спасења душе своје иште од мене болест телу свом, ја сам услишио 
његову молбу: послаћу му рану на ногу, и он ће од те ране умрети. 
Само нека што пре мудро посвршава све послове око поверене му 
пастве, пошто ће се скоро преставити". 

Чувши тај глас, Јаков се испуни страха и ужаса; и сав збуњен, он 
никоме не каза за своје виђење, па ни самом светитељу, коме је 
дужан био казати. Сутрадан пак, свети пастир Јона призва к себи 
Јакова и упита га: "Јакове, где си ти ноћас био, и шта си видео и чуо? 
Зашто ме не извести о ономе што ти би откривено о мени?" 
Поражен и дршћући од страха, Јаков паде пред ноге светитељу и 
рече: "Опрости ми, владико, ја нисам смео да ти то кажем, но видим 
да ти је то открио Дух Свети". Светитељ му рече: "Бог нека ти 
опрости, чедо! Но обавештавам те, да ће Бог узети од тебе супругу 
твоју. Стога пожури и побрини се око њене душе, да би она 
скончала у чистом покајању". - Супруга пак јереја Јакова била је до 
тога часа потпуно здрава. Но када се он врну дома, затече је већ 
тешко болесну. И кроз три дана она умре по хришћански, пошто се 
исповеди и причести Светим Тајнама Христовим. 

После тога и сам велики светитељ Јона поживе неко кратко 
време. Преиспуњен благодати Светога Духа и добрих дела, и 
сатворивши "светињу у страху Божјем" (2 Кор. 7, 1), он се у дубокој 
старости удостоји блажене кончине: разболе се од ране на нози и, 
изнемогавши телом, не изнеможе духом, јер се и у болести својој не 
одвајаше од цркве. Спремајући се да своју свету душу преда у руке 
Богу, он даде мир и благослов великоме кнезу, његовом потомству, и 
свему народу. И са молитвом на устима разреши се од тела, и отиде 
ка Господу 31. марта 1464. године. Он је пасао Цркву Божију дванаест 
и по година. Чесно пак тело његово би положено у саборној цркви 
Пресвете Богоматере. 

Неколико година по престављењу светог Јоне, престави се и 
велики кнез Василије Васиљевич. После њега на престо ступи његов 
син, велики кнез Јован Васиљевич,[15] самодржац Руске земље. По 
благоволењу Божјем, а са благословом преосвећеног митрополита 
Геронтија,[16] он зажеле да место старе сазида нову саборну цркву. 
Стога, узевши чесне мошти светог чудотворца митрополита 
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Петра,[17] пренесоше их привремено у другу цркву. По разрушењу 
старе цркве,[18] када стадоше копати ровове за темељ нове велике 
цркве, пронађене бише мошти осталих митрополита: Теогноста,[19] 
Кипријана,[20] Фотија, и овог светог Јоне Чудотворца. 

Када у време проналаска ових чесних моштију стадоше вршити 
саборне парастосе, донесоше ту једног седмогодишњег дечка, по 
имену Симеона, који беше раслабљен од Рођења. Он беше син 
свештеника Петра, који је служио при храму светог Јована 
Лествичника. Презвитер саборне цркве Алексије, узевши на руке тог 
раслабљеног дечка, положи га до ногу крај раке светога Јоне и, 
држећи га, наложи му да се моли. Подржаван овим јерејем, 
малишан се мољаше, па громко узвикну три пута: "Киша иде!" 
Међутим, дан је био ведар, и на небу није било ни једног облака. И 
тог часа малишан постаде здрав, и без ичије помоћи сам оде дому 
свом, док се сви дивљаху овоме чуду и прослављаху Бога и Његовог 
угодника, светога Јону. 

Године 1479. би завршено зидање саборне цркве Успенија 
Пресвете Богородице. Пошто црква би свечано освећена, пренесоше 
у њу чесне мошти светих митрополита: чудотворца Петра, 
Теогноста, Кипријана, Фотија и овог угодника Христовог Јоне. А 
пошто мошти његове беху целе и нетрулежне, положише их у кивот 
и поставише отворене у саборној цркви, где и сада на исти начин 
почивају, и удостојавају прошене благодати многе који им са 
молитвом приступају. 

Неки човек, по имену Јован, беше нем и не могаше ништа 
говорити. Он дође једном код кивота светога Јоне и поклони се 
чесним моштима његовим, целивавши његову свету руку. Не зна се, 
како се томе човеку по неисказаном промислу Божјем, показа да 
светитељ пружи своју руку, ухвати га за језик и чврсто га држаше, те 
он стаде громко запомагати. Свештеници и народ који се тада 
налажаху у цркви, притрчаше к њему на његово запомагање, и беху 
у недоумици зашто немча запомаже. Затим видевши да светитељ 
испусти из своје руке његов језик, Јован престаде запомагати, и 
стаде. јасно говорити и казивати пред свима о томе како му се на 
чудесан начин разреши језик од немила. Све присутне спопаде страх 
и ужас од овог преславног чуда, и заједно са исцељеним Јованом 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0331.htm%23note17
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0331.htm%23note18
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0331.htm%23note19
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/ZitijaSvetih/ZitijaSvetih0331.htm%23note20


слављаху велика дела Божја и величаху великог чудотворца 
светитеља Јону. 

И друга многа чудеса догађаху се, и сада се догађају, од светих 
моштију светог митрополита Московског Јоне, свима који им 
прибегавају са вером, у славу Христа Бога нашег, слављеног са Оцем 
и Светим Духом, сада и увек и кроза све векове, амин. 

  
  
СПОМЕН СВЕТИХ 
ТРИДЕСЕТ ОСАМ МУЧЕНИКА 
  
ОВИ свети мученици беху сродници; због исповедања своје вере 

пострадаше мачем посечени. 
  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
ВЛАСИЈА 
  
РОЂЕН у граду Амореји; преставио се у миру. 
  
  
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
СТЕФАНА ЧУДОТВОРЦА 
  
У МИРУ се упокојио. 
  
Молитвама Светих Твојих, Господе Исусе Христе, Боже наш, 

помилуј нас! Амин. 
  
Свети Сисоје 1946. год. 
Манастир Суково 
  
  

 



  
  
НАПОМЕНЕ: 

1. Пафлагонија - покрајина у Малој Азији. 
2. Овај Сабор одржан 325 године. 
3. Цар Констанције царовао од 337 до 361 године 
4. Место на коме се одржавају коњске трке; тркалиште. 
5. Новат - презвитер Картагенске цркве, живео у трећем веку, и 

познат као оснивач црквеног раскола. А тај се раскол састојао у 
овоме: када 248 године у Картагени би изабран за епископа 
свети Кипријан, пет презвитера, међу којима се издвајао 
Новат, беху незадовољни тим избором, па се одвојише од 
Кипријана; при томе Новат, без знања и одобрења епископа, 
постави за ђакона Фелицисима, човека богата и утицајна. Овај 
раскол у Историји Цркве познат је под називом: "раскол 
Новата и Фелицисима". Ови расколници новатијани бише 
осуђени на Картагенском сабору 251 г. и у Риму. Они се после 
проширише донекле и на Исток 

6. Светитељ скончао око 326 године. 
7. Теодосије Млађи царовао у источној половини римскога 

царства од 408 до 450 године. 
8. Издигерд I царовао од 401 до 420 године. 
9. Обретење моштију овог св. Акакија празнује се 15. септембра. 

Њега треба разликовати од св. Акакија II, епископа 
Мелитинског, који се празнује 17. априла 

10. Фригија - римска провинција у Малој Азији. 
11. Власеница - кострет, груба хаљина од грубих животињских 

длака, коју су монаси носили обично непосредно на телу. 
12. Симонов манастир - на левој обали реке Москве, основан 1370 

год. учеником и нећаком преподобног Сергија Радонешког 
Теодором, са благословом митрополита Алексија. Свој назив 
манастир је добио од места, које се, по имену свога поседника, 
називало Симоново. 

13. Био митрополит од 1408 до 1431 г. 
14. Владао од 1425-1434 г. 
15. Владао од 1462 до 1505 године. 



16. Митрополитовао од 1437 до 1489 године. 
17. Био митрополитом од 1308 до 1326 године. 
18. То је било 1472 године. 
19. Митрополитовао од 1328 до 1353 године. 
20. Два пута био на престолу Руске митрополије; први пут: од 1381 

до 1382 године; други пут: од 1390 до 1406. 

 


